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 ۱۹۹۸ م م

 وأ باتکلا اذه رشن ةداعاب حمسُي ال ۰.۱۹۷۹۵ ةظوفحم عبطلا قوقح

 ماظن يأ يف هخسنو هظفح وأ لاكشألا نم لکش ياب هنم ءزج يأ

 .هنم ءزج يآ وأ باتكلا عاجرتسا نم گن ينورتكل) وآ يكيناكيم

 ىرخأ ةغل يأ ىلإ هتمجرت وأ باتكلا نم ءزج يأ سابتقاب حمسُي الو

 . رشانلا نم قبسم يطخ نذإ ىلع لوصحلا نود



 قل رح

 اتش رور نم للا دوقلو «هرفختسنو هد ات و هله هلل دمحلا نإ

 كل يداه الف «ءللضُي نمو هل لضم الف لا هدهي ْنَم ءاتلامعأ تاثیس نمو
 لرز هديغ ادهم نأ دهشأو هل ٌكيرشال هدحو هللا الإ َهلإ ال نأ ٌدهشأو

 متاخ لغ ادمحم اوسر نأ نیملسملا َّنْيَب هيف فالخ ال امم ناف دعبو

 یلاعت هللا هثعب دقو ‹ نیعمجآ هقلخ ىلع هللا خر «نیلسرملا مامإو «نییبنلا

 موی ىلإ نيعمجأ سال ةماع هتلاسر لعجو ؛میقتسملا طارصلاو «ميوقلا نيّدلاب

 . نیدلا

 ًافلغ ابولقو «اّمَض ًاناذاو ءايمُع انيعأ هیدهب حتفو ءَءاَجْرَعلا َةَّلملا هب عاقأو

 . جهنم نسحأو «ليبس حضوأو ؛قیرط موقأ ىلإ ةهئاتلا ةيرشبلا هب ىدهو

 ءادتقالاو «هّتبحمو هریقوتو «هّتعاط دابعلا ىلع ىلاعت ُهَّللا ضرتفا دقو
 ضرألا ىف َنيكمتلاو ةيالولاو ةرصّنلاو ةعتملاو ةَّزعلا لعجو «هتنس عابتاو «هيدهب

 فعضلاو ءاقشلاو نالذخلاو ءَراْعَّصلاو ةّلذلاو تال مّسرتو «هاده عبا نمل

 .هاصعو هرمآ فلاخ نم یلع ةناهفلاو

 دابعلا نوؤش حالصل هلزنآ يذلا هنیدب لمعلاو «یلاعت هللا ةدابع ةفرعم ناو

 يتلا ةيلمعلا هتقيرطو ة: 6 هللا لوسر يه ةفرعم ىلع ٌةَفقوتم ؛ةرخالاو ايندلا يف

 اذه یلاعت هللا لمکآ نآ یلا ةسرلا هیلع لزن ام لوآ نم م یلاعت هللا عرش اهيف نی

 ںی . نیدلا



 فی یبنلا لاوقآ لئامشلاو خیراتلاو يزاغملاو ةنسلا بتک ْتَعَو دقو

 يتلا ةرتفلا امیس ال - هراوج ىلإ هللا هراتخا نأ ىلإ هتأشن لوأ نم هتافصو هّلاعفأو

 الا لَج وأ قد هنووش نم انأش الو .هرومآ نم ًارمأ عدت ملو - ًةلاسرلا اهیف ىدأ

 يف هتئیهو همون نم هضوهنو هسولجو «همايق ةفص اهيف ٌدجتل كنإ ىتح ُهْئَّصْخأ

 اذإو .لستغا اذإ لعفی ناك فیکو «هراهنو هليل يف هتدابعو هماستباو هکحض

 N ىل تا هناك تو بینا اوت نا خب لکأ

 . هلئامشو ٌهتیلح يه امو «ناولألا نم ابحي ناك امو .مهیقآ

 و

 خیراتلا تا لماک رانا ایندلا یف سیل هنا :انلق اذ] اوا انسلو

 متاخ 4ع دمحم انیبن ةايح لیصافت نع ثّدحت امك لیصفتل هتلا ىلع هتريس نع

 . نييبنلا

 ريخ يده يف داعملا داز» تاتک وه عوضوملا اذه يف باتک یفوآ ناو

 دعس نب بویا نب ركب يبأ نب دمحم هللا دبع يبآ نيدلا سمش مامالل «دابعلا

 «دیدسلا يأرلاو ‹عساولا ملعلاو «ضايفلا ملقلا بحاص ا مث يعررلا

 .اهليلجو اهقيقد ءاهعورفو اهلوصآ مالسإلا مولع يف رحبتملاو

 .ةصاخلاو ةماعلا هنوؤش يف ی هّيده اذه هباتك يف ُهَّللا همحر بعوتسا دقو

 نم اهسبال امو ثادحآ نم اهبحاص امو «هتايح راوطآ نع ثیدحلا یفوتساو

 لک يف هللا همحر هثأش ءاهّرمأ نيبتيو ءاهيلع فقي نأ ملسم لک رّدجي رومآ

 عوضوملاب ةطاحالاو «ناقتالاو ةدوجلا نم دحاو قسن ىلع يرجت يتلا هفیناصت

 . ايش لوقي نأل ًالاجم هدعب ثحابل عدي ال ثيحب هیحاون عيمج نم

 ءاراو لا .لیوافاب ةظاحتلا فو ةا نا قلا مولع نم َعمج هللا

 . هدعب یتآ وآ



 لمعلاو ءاهب ذخألاو ,ثیداحألا نم ةي هنع تبث امب دادتعالا دیدش وهو

 ناك اذإ ناك نم انئاک دحآ لوقب دادتعالا مدعو ءاهاوس ام حرطو «اهبجومب

 خيش هخیش كلف يف ریسی ناك نإ وهو .اههجو ريغ ىلع اهلوأتی وأ .اهفلاخی

 هنأ الإ ءاهب درفت ىتلا هتاداهتجا سوت ليخأيو « هللا همحر ةيميت نبا مالس الا

 . نیفلاخملاب قفّرلاو نيللا ىلإ هنم برقآ

 لاح يف اذه هباتک فّلأ دق هللا همحر  َفلؤملا نأ ةشهدلا ریثپ اممو

 راثاو ٍرابخأ نم اهيلإ جاتحي ام اهنم لقني يتلا ٌرداصملا هتَرْوَح يف نكت ملو «رفسلا
 اهنم ةيلوقلا ةيوبنلا ثيداحألا مظعم هنّمض هنأ عم ؛باتكلا عوضومب قلعتت

 ةياتلاو تسویه ف دور اسم ب ةقرصملا ااو

 ةعسب دهشي امم هّصخي يذلا عوضوملا يف ثيدح لک تبثأو ءرّيّسلاو «مجاعملاو

 ىمارت ام حص اذإ ةشهدلا لوزت امبرو «هتهيدب ةعرسو .هظفح ةدوجو «هعالطا
 رثكأ ٌمضي يذلا «لبنح نب دمحأ مامالا دنسم» ٌرهظتسي ناك َمامالا اذه نأ نم انيلإ

 . الب هللا لوسر ثيدح نم ثيدح فلأ نيثالث نم

 (۱)تاعبطلا هذه لك يف هنكلو «ةرم نم ٌرثكأ عبط نأ باتكلا اذهل قبس دقو

 أطخلاب ًةئيلم اهلك تءاجف «صيحمتلاو حيحصتلاو قيقحتلا نم هظح ذخأي مل

 تیثیدحلا هصوصن قيقحتب ةيانعلا مدعو «جارخالا ءوسو «فیرحتلاو فيحصتلاو

 ةرشن هرشنو هقيقحت ةركف ّحَرْطَي نأ رشانلاب ادح امم اهميقس نم اهحيحص زييمتو
 ءانيلع ٌرايتخالا عقو نأ ناكو «قيقحتلا يف ةعبتملا ةيملعلا دعاوقلا قفو ةحيحص

 نادزي اجارخإ هجارخال انقفوُي نأ ىلاعتو هناحبس ىلوملا َنيلئاس انيبلو انبجتساف
 . نونسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هنإ رخملا ةحصب وهزيو «رهظملا لامجب

 اهتاليثمك يهف «هللا همحر يقفلا دماح دمحم خيشلا اهقيقحتب ينع يتلا ةعبطلا ىتح (۱)

 رادب نيتدوجوم نيتيطخ نيتخسن ىلع دمتعا هنأ هئاعدا نم مغرلاب أطخلاب ةنوحشم
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 اًهان معا يلا خسلافصو

 .ناتيطخ ناتخسن قيقحتلاب عورشلا نيح انل رفوت دقل

 ةيرهاظلا بتكلا راد يف دوجوملا لصألا نع ةروصملا يهو :امهالوأ

 تادلجم ةثالث يف عقتو «ماع (۱۸۹۷) مقر تحت ةسورحملا ماشلا قشمدب

 يناثلا ٌدلجملاو «ابیرقت باتکلا يثلث ىلع نالمتشیو «ثلاثلاو يناثلا اهنم دوجوملا

 هجو ىلع ی هثوعبو هیزاغم قايس يف لصف» ب أدبي تاقرو (۲۰۸) هقاروأ ددع

 ةقرولا لفسآ يف ءاجو «. . . ناعون راضلا عامجلاو : لصفا ب يهتنيو «راصتخ الا

 ريخ يده يف داعملا داز» باتک نم يناثلا ءزجلا َرَجَن :هصن ام هنم ةريخالا

 هولتي «نيدلا موي ىلإ ًاريثك اميلست ملسو «نیرهاطلا نیبیطلا هلا یلعو يب «دابعلا
 هفنصم نع هللا يضرو «قشعلا جالع يف 5 هيده يف لصف : ثلاثلا ءزجلا يف

 غارفلا ناكو همرکو هنمب هتمارك راد يف هنيبو اننيب عمجو «هيف رظنو «هأرق نمعو
 ريقف دي ىلع ةئامنامثو نيسمخو ثالث ماع هردق مظعملا ناضمر رهش حلس يف هنم

 رفغ يلبنحلا ةماش يبأ نب دمحم نب ٌدمحم :هلضفو هتمحر ىلإ مهجوحأو «هوفع

 .نيملسملا عيمجلو هل اعد نملو «هل

 قاروأ ةدع هلوأ نم ُصَقْنَي هنأ الإ ةقرو (156) هقاروأ ٌددع ثلاثلا دلجملاو

 صاخلا ميدقت بجوو خسنلل :هلوقب أدبي وهو ءديزت وأ ةقرو نيعبرأ نوكت امبر

 . باتكلا ةياهنب يهتنيو . . .بضلا محل .روهظلا ةياغ يف اذهو هيلع

 ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا : هصن ام هنم ةريخألا ةقرولا يف ءاج دقو

 داد ا را تاك هم اس لا دم ىلع عيالنا
 غرف .نيدلا موي ىلإ ًاريثك اميلست مّلسو «نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو هيلع همالسو

 ريقف دي ىلع «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» نم هّلبَق امو ثلاثلا ءزجلا خسن نم

 ءاثالثلا راهن يفخلا هفطلب هللا هلماع يلبنحلا ةماش يبأ نب دمحم نب دمحم هبر وفع

 يبأ مالسالا خيش ةسردمب ةئامنامثو نيسمخو عبرأ ماع كرابملا لاوش رهش عبار
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 .هبتاکلو هکلامل اعدو .هیف علاط نمل رفغو .هحیرض رنو هحور َهّللا َنِمّدق َرّمُع

 . نیملسملا عیمجلو

 طخب تبتک دقو ءاناقتإو اطبضو اقوثو خسنلا سفنآ نم ةخسنلا هذه دعتو

 اهشماوه او ءاهظافلأ ضعب نم هبتشي ام طبو .حضاو لیمج يخش

 ءانثأ هيف مهو ام كردتساو ءاهلباق اهخسان نأ ءىبنت ت اف و

 . خسنلا

 هانیضق ًاینضم ٌءانعو ًالیوط اتقو انیلع رفول ءاهنم لوألا ٌءزجلا انل رسیت ولو

 يتلا رداصملا ىلع - اهرثکآ امو - لاوقالاو صوصتلا نم هيف درو ام ةلباقم يف

 .انل رسیت امم اهریغو اهنع فلؤملا لقن

 لازت ال - ةيرمعلا ةسردملا يهو - ةخسنلا هذه اهیف تبتک يتلا ةسردملاو

 لظ ال هنأ الإ يرفظملا عماجلا يلبق قشمد ةيحلاصب نالا ىتح ةدوجوم اهراثا

 يف نكي مل يتلا ةميظعلا سرادملا نم ىضم اميف تناك دقو «رثآ الو اهيف ملعلل

 «يداوعلا اهيلع تدعف ءاهل ٌريظن ال بتك ٌةنازخ اهب ناكو ءاهنم ٌمظعأ مالسالا دالب

 وهو - اهنم ى امو «ریثکلا ىلا اهنم اإ, ؛نیسلتخملا يديآ اهترواعتو
 . ةيرهاظلا بتکلا راد ةنازخ ىلإ لقن اهب ناك امل ةبسنلاب ركذُي ال ءيش

 وبأ خيشلا ۲۵ /۵ «ربعلا» يف يبهذلا لاق امك وهف .ةسردملا هذه يناب امأ

 نسح نب مادقم هاتف خي دمعت رار محا د وعم :ةقارلا يسدقملا رمع

 نامث ةنس ("لیعاّمَجِب دلو «نيدلا قفوم ةمالعلا وخأ دهازلا ةودقلا يلبنحلا

 تّسدَقملا ضرالا ىلع جنرفلا ءالیتسال قشمد ىلإ رجاهو «ةئامسمخو نیرشعو

 نب لا و یه ريك ی لازم ی ی دع ی يبأ نم ثیدحلا عمسو

 «ادباع ًادهاز «ائرقم ًالضاف اماما ناکو «َتیدحلاو هقفلاو نارقلا ظفحو هطخب

 دجهتو «داروآ اذ لا قلخل عفنلا ریثک لا ىلإ اینم هللا نم م افئاخ هلل اتناق

 )١( نیطسلف ضرأ نم سلیان لبج يف ةيرق :لیعامج .
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 ملعلا میلعتو رکذلاو مایصلاو ةالصلا نم ةعاطلا ىلع ةمّسقم تاقوأو .داهتجاو

 ریظنلا میدع ناك دقلف «هاضرأو هنع هللا يضر عضاوتلاو ةمدخلاو ةءورملاو ةوتفلاو

 لوألا عیبر نم نیرشعلاو يناثلا يف يفوت نأ ىلإ لبجلا عماجب بطخ «هنامز يف

 نينسحملا ٌدحأ اهفقو اضيأ ةيرهاظلا بتكلا راد تاظوفحم نم يهو : ةيناثلا

 دوجوملا «تادلجم ةعبرأ يف عقتو «يسدقملا رمع يبأ مالسالا خيش ةسردم ىلع

 قالط يف 4 همكح ركذب أدبي ةقرو (۲۲۸) هقاروأ ددعو .«عبارلا ذلجملا اهنم

 ملف «ةدوقفم هنم ةريخألا ةقرولا نأ الإ باتكلا رخاب يهتنيو . . .هركملاو لزاهلا

 امبرو «ةقباسلا نم دهع ةبيرق اهنأ نظلا ىلع بلغي يذلاو ءاهخسن خيرات انل نيبتي
 ردان أطخلاو «ةحصلا اهيلع ُبلِغي ةسيفن ةينئازخ ةخسن يهو ءاهنع ةلوقنم نوكت

 غلب :هصن ام ۲۷ ةقرولا شماه يف ءاج دقو طوطخم هنم ولخي داكي ال امم اهيف

 . هللا همحر خيشلا ىلع ءىرق لصأ ىلع ةقاطلا بسح ةلباقم

 قبس نيذللا نييطخلا نيلصألا ىلع باتكلا اذه رشن يف اَنلّوع دقل ١

 ريثكو مجاعملاو ديناسملاو ةنسلا بتك ىلإ اندُع مث ءًالصأ امهانذختاف امهفصو

 TR ةر ام لک اَهْيَلَع انضراعو «فلژملا اهنع ذخأ يتلا رداصملا نم

 ءأطخ ىلع هيف انعقو امف  مخض ٌددعو «ریثک ءيش وهو - لاوقآو راثاو

 - هفيلأت يف دمتعا هناف ءاهانفذح ةدايز وأ «هانلمکآ صقن وأ «هانحلصأ

 .ةماقإلا ال رفسلا لاح يف هقلع» لوقي امك وهف «هظفحو هتركاذ ىلع هللا همحر

 ْنَمو «دوقفم باتکلاو َرَذَم رذش تقّرفت دق ةّمهلاو :ٌةبعش هنم داو لكب ٌبلقلاو

 عيمج يف عقو ام ىلإ ْرِشْن ملو «دوجوم ُريغ ٌمودعم هتركاذمل ملعلا باب حتفي

 مدعو «راصتخالا يف ةبغر اردان الإ فيحصتو فيرحتو أطخ نم ةقباسلا تاعبطلا

 . ةدئاف ريبكب ءىراقلا ىلع دوعي ال امب يشاوحلا لاقثإ

 ءاهيلع فوقولا اننكمأ يتلا رداصملا نم باتكلا ثيداحأ انجرخ مث  ؟
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 ناك اذإو ابلاغ هرکذی آل فلوملا نأل تیدحلا یور يذلا يباحصلا مسا انرکذو

 باتکلا رکذ هيف ةدراولا ةحفصلا وأ ثیدحلا مقر ىلإ انفضأ ةعبط نم رثکآ ردصملل

 يف انللدو ءاهيلإ انعجر يتلا ةعبطلا هتزوح يف سيل يذلا ءىراقلل ايست تالار

 ةقرفتم عضاوم يف يراخبلا هجرخي يذلا ثيدحلا نطاوم عيمج ىلع نايحألا رثكأ

 . هباتک نم

 نم «نیحیحصلا» دحآ يف دري مل امم ثيدح لک ةجرد نع اًنبأ مث -۳
 ثیدحلا حلطصم ملع يف ةعبتملا دعاوقلاو لوصألا بسح فعضلاو ةحصلا

 ثيدحلا ةذباهج ليواقأب نيدشرتسم مهيف ملک نمم هلاجر يف ليق ام انركذو
 رابخأ نم هيف ناك امو «هيف مهيلع لوعملاو «بابلا اذه يف ةودقلا مهنإف «هداقنو

 وأ قرطلا ددعتب اهنم ىّرقت امف ءاهدهاوشو «ةفلتخملا اهقرط يف انثحب ةفيعض
 امو «دهاوشلاو قرْطلا كلت ةلزنمل اعبت نسحلا وآ ةحصلاب هیلع انمکح دهاوشلاب

 هيلإ انبهذ ام نیززعم كلذ ىلإ انرشآو  فعضلاب هيلع انمکح «هيّوقُي ام هل دجن مل

 . كلذب اونع نیذلا ثیدحلا ةمئأ نم ظافحلا نع لوقنب

 يف اميس ال «هريغ نم رثكأ هب ةيانعلا ٌرٌدجت رمأ فيعضتلاو حيحصتلا ةيضقو

 نأ ْنِسحُي نم هيف َدِجَت نأ ردنو «ملعلا اذه هيف ضرقني نأ داك يذلا اذه انرصع

 ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا نم اریثک دجن انناف «هتاناعم ىلع ٌربصيو «ةالوتي

 مهنع اهاقلتيو نيفلؤملاو نيسردملاو ءابطخلا نم ةرثاكلا ةرثكلا ةنسلأ ىلع ٌرودت

 امع جرح الو ثدحو «اهنم دافتسي امب نولمعيو ءاهب نوّدتعيو «سانلا ُبلغأ

 ةيدابعلاو ةيداقتعالا رومألا نم ةريثك بناوجب ررضلا نم ثيداحألا كلت هقحلت

 ةريطخ تافارحناو «ةثیس راثآ نم هکرتت امو «ةيعامتجالاو ةيركفلاو ةيكولسلاو

 خیشلا ةمالعلا هرصع يف ةيماشلا رایدلا ثّدحم لاق دقو .مالسالا قئاقحل هیوشتو

 دومحم ةمالعلا خیشلا هنع هلقن امیف هنع يضرو هللا همحر ينسحلا نیدلا ردب

 لَك هللا لوسرل ثیدح دانسإ زوجي ال : ۲۱۶ /۸ ةيمالسالا ةيادهلا ةلجم يف نيساي

 لاق :َلاَق ْنَمَف «َنيفورعملا ظافحلا نم ظفاح ثيدحلا اذه ةَحص ىلع ّصن اذإ الإ
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 َقُدصَي نأ كشوُي ظافحلا دحأ قیرط نم كلذ ةَّحِص ُمَلْعَي ال وهو 4 هللا لوسر
 ءابطخلا رذحیلف أ )هرالا نم عمق لق مَ ام ّيَلَع لاق نم» ثیدح هيلع
 اوُملعي مل ام لب هللا لوسر ىلإ ثيدح دانسإ نم ظاعولاو َنوُسّردملاو باتکلاو
 نأ كلذ اوملعی مل اذإ مهيلعو «ثيدحلا ظافح نم روهشم ظفاح قيرط نم هتّحِص

 ًالثم يئاسنلاو يذمرتلاك «هنم اولقن يذلا باتكلا ىلإ اوزعم تیدحلا اوُركذي
 اهل ةميق ال يتلا بتکلا مهيديأب ٌنولمحي نيذلا امأ ءةدهّعلا نم نوجرخي كلذبو
 يديالاب ةرشتنملا ظعولاو قالخألا بتك نم ريثكك فیرشلا ثيدحلا ءاَملَع دن

 ."رزولا ّنم ءىراقلا جی الو ءاهيلإ ثيدحلا وزع يفكي الف

 ْبجيف «ةيعرشلا ماكحألل لصأ حيحصلا ٌتیدحلا َّنِإ : هللا همحر اشنا لاقو

 .بهذملا یلع حیحَصلا ٌثيدحلا بی نأ ال ِهْيَلَع بذملا يني نأ

 زاوج نم ءاملعلا ضعب هيلإ بهذ امب اَذَه هعینص غوسی نأ دحال سیلو

 اوطرتشا دق لا مهمحر مهنال .لامعألا لئاضف يف فیعضلا ثیدحلاب لمعلا
 رجح نیا ظفاحلا صن دم رابخالا ّنم م عادي مامی يذلا اذه يف ُرفوتت ال اطورش

 ثیدحلاب لمعلا طرش نأ ىلع ۱۹۵ ص «عیدبلا لوقلا» يف ٌيواخَسلا هنع هلقن اميف

 ةلالث فیعضلا

 نم درفنا نم جرخيف دیدش ٌريغ فعضلا نوکی نأ وهو هيلع قفتم :لوالا
 . ةطلغ نثخف نمو «نیمهتملاو نیباذکلا

 ال ثيحب ٌعَرَتْخُي ام ٌجرخيف ماع لصأ تحت اجردنم نوكي نأ : : يناثلاو

 تم وات

 ۳ تفسیر

 ةباحصلا نم هاور نم نایبب ينع دقو د يبنلا نع رتاوتم ثيدح وهو هیلع قفتم )1(

 عجاریلف «یربکلا تاعوضوملا» هباتک ةمدقم يف يراقلا يلع خیشلا ةمالعلا

 . حلاملا ضایر دمحم فيلأت 07 ۰۵۵ ص «مالسالا مالعأ» ()
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 قافتالا يئالعلا لقن لوألاو «دیعلا قیقد نباو مالسلا دبع نبا نع ناريخألاو

 ۱ 4Y ا

 ناف ءءالؤه اهعيشي يتلا ثیداحألا نم ریثک یلع طورشلا هذه قبطنت الو

  ٌديدش وه ام اهنمو «هنم ريذحتلا ليبس ىلع الإ هرکذ لج ال ٌعوضوم َرُه ام اهنم
 دئاقعلاو «مارحلاو لالحلاب قّلعتي ام اَهْنِمَو .هیوار طلغ شحفل فعضلا

 اهل ةضقانم يه لب ةماعلا لوصألا نم لصأ تحت جردنی ال ام اهنمو ماکحالاو

 مهسوردو مهبطخ يف تیداحالا كْت نوُدرسی َنيح مهنآ ىلع ی ةلدأللو

 ةبئاش ال يتلا حاحصلا نم اهنأكو اهنوورُی لب ءاهفعض ىلإ ةراشإ ىندأ نوریشپ ال
 سا نیت 0 ےس

 0 وبث اهب لمعلا َدْنِع َدَقَتْعَي ال ىتح اهفعض ُهَل نّيبتي نأ عماّسلل ني أ نمف ءاهيف

 ام لكشلاب انطبضو ءاينف ر هانعزوو «هانلّصفو صنلا انمقر من سس 4

 بيرغ نم هيف ءاج ام انحرشو .ءامسالاو ینکلاو مضاوملاو ظافلألا نم ُهبَتشي

 ههّدصاقم لمکتسی امب هنم عضاوم ىلع انقلعو «باهسإ الو طسب ريغ نم ظافلألا
 دقف «ةيلوق ثيداحأو تایا نم هيف درو امو «هنم عافتنالا ریو «هّيمارم حضوُيو

 . لماكلا لكشلاب اهانطبض

 أطخأ هنأ نی اميف فلؤملل تادقن هيجوت نم هذه انتاقيلعت لخن ملو  ه

 as ا تب اا ولو تو وو رام

 هتيضقأو هتريس يف 6 هللا لوسر يده ۱ ی صف افتاد فمئالا بهاذم

 هيلإ انیهتنا ام ناك اذإ هيلإ بهذ ام ضعب يف «هانفلاخ اذإ انيلع ريض الف .هماكحأو

 نكي مل هللا همحر هنإف هیضریو هری امم كلذ نأل .دیدسلا يوقلا حیحصلا ره

 رو وب دعو

 ددنی ناك لب - دما مام الا بهذم وهو هيلع جرد يذلا هبهذمل بّصعتي

 .ةدغ يبأ حاتفلا دبع ذاتسألا قيقحتب يونكللل 5 ۰1۳ ص «ةلضافلا ةبوجألا» (1)

 ثيدحلاب لمعلا زاوج يف هللا همحر ينسحلا نيدلا ردب خيشلا ثّدحملا طرتشا دقو (۲)

 : يناثلاو همس مدع : : لوألا چ لامعألا نا اح

۱۳ 
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 يتلا رومألا يف رظنلا ناعمإ ىلإ وعدیو .ثوروملا بصعتلاو «ىمعألا دیلقتلاب
 ىلع عالطالاو ءاهضارعتساو «ةعبتملا بهاذملا ٌباحصأ ةمئالا اهیف فلتخا

 قحلل ُبرقأو «ًاليلد یوقآ وه امب باب لک يف ذخألاو «مهلئالدو مهججخ
 . “هيلع وأ بهذمل بصعت ريغ نم ةجحلا يف غلبآو باوصلاو

 مهاس نم لكل رکشلا ءاجزا نم - انتملک يهنن نأ انکشوآ دقو - انل دب الو

 يذلا وحنلا اذه ىلع رهظ یتح لعفلا وأ لوقلاب ءاوس يملعلا ثارتلا اذه رشن يف

 يده نم هيف امي ًاعیمج انعفنی نأ هتردق تلج یلوملا لأسنو بجعیو قوری
 ةيوبنلا ةنسلا ةمدخب مایقلا ىلع اننيعي نآو «عافتنا نسح اي میرکلا لوسرلا

 هو لاو .دمعلا هلو: هن املا هاو وهف اه فو هل رب ااو رهطملا

 . باملاو عجرملا هيلإو باوئلاو ءازجلا

 ه +
 طول اردافلادع وو لا مت ه ۹ لوألا عیبر ۳

 م ۱۹۷۹ طابش ۲

 نأو «مرحي لحفلا نبل نأ يف روهمجلا لوق ةيوقت يف اذه هباتک يف هللا همحر لاق (۱)
 لاقي نأ زوجي ال يذلا قحلا وه اذهو :ةأرملا نم رشتني امك هنم رشتتي ميرحتلا

 قحأ ةا هللا لوسر ةّنسف مهدعب نمو ةباحصلا نم فلاخ نم هيف فلاخ ناو «هريغب
 «ناك نم ًانئاك دحأ لوق لجأل يه كرتت الو ءاهلجأل اهفلاخ ام لك كرتيو «عبتت نأ

 كرتل «كلذ ريغو ءاهليوأتل وأ «هل اهغولب مدعل اهفلاخ نم فالخل ننسلا تكرت ولو
 نم لوق ىلإ هعابتا بجي نم لوقو ءاهريغ ىلإ ةجحلا تكرتو ءادج ةريثك ننس
 ةيفاعلا هللا لأسن ةيلب هذهو .موصعملا ريغ لوق ىلإ موصعملا لوقو «هعابتا بجي ال

 .ةمايقلا موي اهب هاقلن الأو ءاهنم
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 داقولا نهّذلا بحاص ُيِوْحَنلا هيقفلا ٌيلوصألا ظفاحلا قّقحملا ُمامالا وه

 يبأ نب دمحم « هللا دبع وبأ نيدلا مش «ةعتاملا ةريثكلا فيلاتلاو «لاّيسلا ملقلاو

 فیزوجلا ميق نبا :ب روهشملا يقشمدلا يعرزلا زيرح نب دعس نب بويأ نب ركب

 نب فسوي نساحملا وبآ نيدلا ييحم اهأشنأ يتلا ةسردملا ىلإ ةبسن

 امّيق ناك هابأ نأل ه 1۵1 ةنس یفوتملا ““يزوجلا نب يلع نب نمحرلا دبع

 ةئامتسو نيعستو ىدحإ ةنس رفص نم عباسلا يف لضفو ملع تيب يف َدِلُو

 ةيادبلا» «يلبنحلا بجر نبال 10۲ ۰41۷/۲ «ةلبانحلا تاقبط ليذ» :هتمجرت رداصم (۱)

 نبال ۲۳ ۰۲۱/6 «ةنماکلا رردلا» يقشمدلا ریثک نبال ۲۳۰ ۰۲۳۶/۱6 ؛ةياهنلاو

 «بهذلا تارذش» .يدفصلل ۲۷۲ ۰۲۷۰/۲ «تایفولاب یفاولا» ينالقسعلا رجح

 نیدلا رصان نبال 1٩ ۰1۸ ةحفص «رفاولا درلا» تاما خيال 17 ۱۸/۹

 نبال ۲۶۹/۱۰ «رهازلا موجنلا» .يطويسلل ۱۳ ۰۲۲/۱ «ةاعولا ةيغب» «يقشمدلا

 همکاحم يف نینیعلا ءالج» یناکوشلل ٠١١ _ ۲ «علاطلا ردبلا» «يدرب يرغت

 .۳۲ ۰۳۰ ص «نيدمحألا

 لامجلاو ءاجنملا نبا :ءاملعلا نم اهب سرد نممو «(ه 1۵۲) ةنس اهئانب نم غرف _)

 ميقلا نبا اهب ّمأو يهريغو حلفم نب ناهربلاو لبجلا يضاق نباو «يوادرملا

 (ه ۸۲۰) ةنس تقرتحا دقو «سرادملا نسحأ نم اهنأب ريثك نبا ظفاحلا اهفصوو

 يف تناك «يسلبانلا نیدلا سمش اهترامع داعآ مث .تبهش يضاق نبا هرکذ ام ىلع

 اهناریج سلتخا دقو «حمقلا قوس اميدق ىمسملا قشمدب ةيروزبلا قوس لوأ

 ىلإ ةدم تلفقأ مث ء(ه ۱۳۲۷) ةنس ىلإ ةمكحم تراص ةيقب اهنم يقبو ءاهمظعم

 تقرتحا دقو «لافطألا ميلعتل ةسردم اهتلعجو «يريخلا فاعسالا ةيعمج اهتحتتفا نأ

 دجسم اهقوف لعجو «تیناوح ترمعأ ىتح كلذك لزت هر ةروثلا لوأ

 .اذه انموي ىلإ تاولصلا ضعب هيف ماقت ريغص
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 بونج ًاليم نیسمخو ةسمخ قشمد ةنيدم نع دعبت ناروح یرق نم عرز ةيرق يف
 ملع هيبأ نع ذخأف «اهئاملع نم ةفئاطل ذملتتو «قشمد ىلإ لّوحت دقو ءاهيقرش

 «ةنماکلا رردلا» يف رجح نبا ظفاحلا هفصو دقو فا ناك هناف ‹ ضئارفلا

 .(ه ۷۲۳) ةنس هتافو خّرأو ءبفّلكتلا ةّلقو دّبعتلاب ۷۲ ۱

 نامیلس نب نيدلا ىقت یضاقلاو «یسلبانلا باهشلا نم ثيدحلا عمسو

 تنب ةمطافو «موتكم نب ليعامسإو «معطملا ىسيعو «مئادلا دبع نب ركب يبأو

 . مهریغو ؛ رهوج

 یاقبلا يبأل «صخلملا» هيلع أرقف « یلعبلا حتفلا يبأ نبا نع ةيبرعلا ذخأو

 «ليهستلا» ضعبو «ةيفاشلا ةيفاكلا» رثكأو كلام نبا ةيفلأ مث «ةيناجرجلا» أرق مث

 .روفصع نبال بّرقملا نم ةعطق يسنوتلا نيدلا دجم خيشلا ىلع أرقو

 نبا مالسالا خيشو .يدنهلا نيدلا يفص خيشلا ىلع هقفلاو لوصألا ىقلتو

 ةمادق نباال «ةضورلا» مهيلع ًارقف « ینارحلا دمحم نب ليعامسإ خيشلاو « ةيميث

 «نيعبرألا» و «لوصحملا» و «لصحملا» و «يدمالل «ماکح الا» و « يسدقملا

 .دجلا ةيميت نبال «ررحملا» و «يزارلل

 ةنس رصم نم هتدوع ذنم ةمات ةمزالم ةيميت ْنبا مالسالا خيش مزال دقو

 «هتوق ةوردو «هبابش ناعیر يف كاذ ذإ وهو (ه ۷۲۸) ةنس هتافو ىلإ هم )

 ةجضانلا هئارا ىلإ عمتساو «عساولا هملع ضيف نم لهنف ءهكَرْذَم لامتكاو

 عّسوتيو ءاهل رصتنيو « هتاداهتجا رثكأب ذخأي ناك ىتح «هّبح هيلع بلغو ةدیدسلا

 رشنو «هبتك بّذه يذلا وهو ءاهفلاخُي ام فعضو ءاهتحص ىلع ليلدتلا يف
 .هملع

 ةنسو «ميركلا یلاعت هللا باتكب ذخألا ىلإ هتوعد :هنم هدافتسا ام ٌمهأو
 فلسلا همهف يذلا وحنلا ىلع امهمهفو ءامهب ماصتعالاو . ةحيحصلا هلوسر

 هتیفنتو .حيحصلا نیدلا ملاعم نم سرد ام دیدجتو امهفلاخی ام حرطو «حلاصلا
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 تفلاسلا نورقلا لالخ مهسفنآ ءاقلت نم ةفئاز جهانم نم نوملسملا هعدتبا امم

 لإ بست امم نیملسملا ریذحتو .یمعألا دیلقتلاو دومجلاو طاطحنالا نورق
 .دنهلا دهژو «نانوی قطنمو .فوصتلا تافارخ نم يمالسالا ركفلا

 ةريثكلا هتافلوم نم هيلع هخیش ریثأت یدم نّیبتی نأ ءیراقلا عیطتسیو
 هب ةيانعلا نم هّقح یلاعت هللا باتک ءاطع) ىلع رارصاو ةوقب حلت يتلا ةعونتملا

 هیونتلاو .ةحيحصلا ةنسلا ةميق نایبو «هیناعمو هتايا رُیدتو هتسارد ىلع فوکعلاو

 حیضوتو هلمجمل لیصفتو نارقلل نایب نم هیلع يوطنت امع فشکلاو ءاهب

 ىلإ مهیدیأب ذخأي يذلا ٌيوسلا قیرطلا ملاعمب ریصبتو .هقئاقحل دیکوتو .هیناعمل
 ةرمز يف قحب ُدَعِي وهو .دیلقتلاو دومجلا بئاوش نم صلاخلا حیحصلا ملعلا

 قیرافت يف ةئوثبملا مهراکفأب ترانتسا نیذلا نیحلصملا نیرکفملا كلوا

 مهبولق ترّنتو ءاذه انموی ىلإ مهدعب ىتأ ْنَّمو مهیرصاعم لوقع مهتافلژم

 نم مهناهذأ يف دقعنا ام لحناو .دومجلاو كلا !دص نم اهتارمب قصل ام یلجناو

 . بایترالاو غيزلا هبش

 : هّمفلاو هدیشعلا ىف هنارانم

 لهأ صئاصخ نایب ىلإ فیلاوت نم فلأ ام ءارو نم فدَُی هللا همحر ناك

 هيف يلاغلا نيب طسولا قیرطلاو میقتسملا طارصلا نایبو ةعامجلاو ةنسلا

 مهیلع ءايبنألا يقوقحو «ىلاعتو كرابت هللا تافصب قّلعتی امیف .هنع يفاجلاو
 داصتقالاو «دیعولاو دعولاو رمالاو قلخلاو مارحلاو لالحلا ةفرعمو «مالسلا

 نع ةدئاحلا قرفلاو للملا هنع تداح ام نایب عم تءاج امك .اهعابتاو ةنسلا يف

 . ميقتسملا طارصلا

 لک اهب نزوُ اقداص انازیم دعت ةيلك ةدعاق عضو يف هخيش اطخ ٌمّسرتي وهو

 تالاقمو اياضق وأ «تايرظنو راكفأ وأ .تادقتعمو ءارا نم ثّدحيس وأ ثدح ام

 يه :ةدعاقلا هذهو «نامزألا نم نمز يف لحنلا نم ةلحن وأ «للملا نم ةلمل
 فب

 ظافلأب هدارأ ام ةفرعمو «ةمكحلاو باتكلا نم هلوسر ىلع هللا لزنأ ام ملع ٌبلط

۱۷ 



 كلس نمو «ناسحاب مهل نوعباتلاو ةباحصلا كلذ ىلع ناك امك ثیدحلاو نارقلا

 لاوقأ يف رظن 335 لوسرلا نایب فرع اذإف «لصألا وه كلذ لعجیو «مهلیبس

 ةقفاوملا يناعملا رظنیل «ةنسلاو باتکلا ىلع اهضرع مث ءاهب هودارآ امو سانلا

 كلب لوسرلل قفاوم امئاد حیرصلا لقعلاو «هل ةفلاخملا يناعملاو يب لوسرلل

 اذهف نازیملاو قحلاب باتکلا لزنآ هللاو «باتكلا عم نازیملا ناف « طق هفلاخی ال

 . ملعلاو ةنسلاو یدهلا لیبس

 ىلع هدابعل هبصن يذلا هللا قیرط وه :لوقیف «میقتسملا طارصلا رّسفيو

 هل وسر دارفاو ةیدوبعلاب هدا رفا وهو هيلإ هدابعل الصوم هلعجو «هلسر لا

 «هتعاط قانچا هلوسرب هل رشپ الو «هتیدوبع ىف ادحأ هب ُكرْشُي الف ةعاطلاب

 اهن ها ی اذه و «لوسرلا ةعباتم درجیو «دیحوتلا درجیف

 ىلع داهتجالا بجویو «هيلعاف ىلع یعنیو «ةداوه الب ذیلقتلا براحی وهو

 : عاونأ ةثالث هب ءاتفالاو «هيف لوقلا ٌمُرْحَي يذلا َديلقتلا نأ یریو «فّلكملا رداقلا

 . ءابالا ديلقتب ًءافتكا هيلإ تافتلالا ٌمدعو «هللا لزنأ امع ضارعالا :اهّدحأ

 .هلوقب ذخؤُي نأل لهآ هنأ دلقملا ملعي ال نم دیلقت : يناثلا

 .دّلقملا لوق فالخ ىلع ليلدلا روهظو ةجحلا مايق دعب ديلقتلا : ثلاثلا

 همذ ىلع هللا مهمحر  ةعبرألا ةمئالاو فلسلا قفتا امم ْردقلا اذهو

 .هميرحتو

 هيف دلقف .هضعب هيلع يفخو « هللا لزنأ ام عابتا يف هدهج لذب نم دیلقت امأو

 هب هعصوو ETE اي ا : هناحبس هللا تافص ىف هبهذمو

 الو فيرحت ريغ نم ىلاعت هللا لالجیب قئاللا اهرهاظ ىلع اهژارجاو هلوسر
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 دحأ لک نم هسفنب ملغأ یلاعت هللا نإف «لیثمت الو فییکت رغ نمو «لیطعت

 تابثإب ةحيحصلا ةنسلا وأ باتکلا نم ْصنلا درو یتمف . قلخلا ملعأ 2 هلوسرو

 يف ٌمالكلاو «يأر وأ سايق ىلإ هنع لودعلا دحأل زوجي الف ءاهيفن وأ ةفص

 ناك اذإف «هلاثم عبتيو «هوذح هيف ىذتحُي «تاذلا يف مالكلا نع ٌعرف تافصلا

 تابثإ تافصلا تابثإ كلذكف «فییکت تابثإ ال ءدوجو تابثا تاذلا تابثإ

 . "فییکت تابثا ال « د وج و

 يبأ لوق رخا وهو «فلسلا نم هريغو يباطخلا هاکح يذلا بهذملا وه اذهو (1)

 ۲۳-۲ : ص ؛ةيماظنلا» يف حرص دقف «يلازغلا مامالا خيش ينيوجلا يلاعملا

 ناك ول ليوأتلا نأو «فلسلا عامجإ اذه نأ ركذو «ةيربخلا تافصلا ليوأت نم عنملاب

 اهر رسم ا ييئامحا ناقل سوت نأ اغ

 ةمحرلاب ىلاعت 00 لهو ۱ (راتحملا در يف نیدباع نبا ةمالعلا لاقو

 ةيناسفنلا ضارعألا نم اهنأل «هتدارإ نع وأ «ماعنالا نع ژاجم وأ ةقيقح

 ةمحرلا نأل «لولا قیقحتلاو «يناثلا روهشملا ؟اهتیاغ داریف «یلاعت هلل ةليحتسملا

 نوکت یتح كلذک یلاعت هقح يف اهنوک ٌمزلي الو ءانب ةمئاقلا ضارعالا نم يه

 نم انب ةمئاقلا اهیناعم ؛تافصلا نم اهریغو «ةدارالاو «ةردقلاو یلعلاک ءازاجم

 يف يسولالا الا ناف زا لات هنج يف اهنإ :دحأ لقي ملو «ضارعألا

 ال اذهو ءانيف وه امنإ «بلقلا ةقر :ةغللا يف ةمحرلا نوک 057/١: (ريبكلا هريسفت»

 «هتاذ لامكب ةقئال ةفص ذئنيح اهنأل «یلاعت هلل اهتابثإ دنع زوجتلا باكترا مزلتسي

 بر نم بارتلا نيأو ‹ نيقولخملا تافصب ۳۹ نأ هللا ذاعمو «هتافص راک

 ةتباثلا ةمحرلا يف زاجملا باكترا بلقلا ةقر انيف ةمحرلا نوک بجوأ ولو «بابرألا
 ةدارالاو ملعلاو ةايحلا نوک بجويلف ءهب فصتن امب هفاصتا ةلاحتسال «ىلاعت هل

 ةا اشنآ اعلا تارا ا اا ءرصبلاو عمسلاو مالكلاو ةردقلاو

 كلتو هذه نيب قرفلا ام يردن امو «كلذب لاق ادهن امن او یلاعت هلل تتبثآ

 باکتراب لاقي نأ اماف اهب یلاعت هللا فصو كس انیف ةمئاقلا اهیناعمب اهلکو

 ینعملاب ةقيقح هل اهتابثاو «كلذک هکرتب وأ .هنأش زع هيلإ تبسن اذإ اهلك اهیف زاجملا

 دوعی ال امم هتاذ ةقيقحب لهجلاک تقیقحلا كلت ةقيقحب لهجلاو «یلاعت هنأشب قئاللا

 رع زجعلاو « هنزع لامکو هلامک هزع نم كلذ لب «هناحبس هيلإ صفن هنم
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 مهعم نیملسملا َقاَّسف نأ :- ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه امك - یریو

 هب نوبجوتسی يذلا بجاولا نامیالا ٌميمج مهعم سیلو ءهّلصأو نامیالا .ضعب
 نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم اًهنم ٌجرخي لب .رانلا يف نودلخی ال مهنأو «ةنجلا

 نم رثابکلا لهأل هتعافش رخّدا 7 يبنلا نآو «ناميإ نم ةلدرخ لاقبم وأ «نامیا
۶ 

 . هتما

 امك «هلاعفآ يف الو «یلاعت هللا تافص نم ءيش يف لخدی ال رشلا نآ یریو

 «مهنم قحتسی نم ةبوقعو هدابعب لدعلا نم ُهلعفي امو «یلاعتو كرابت هتاذ قحلی ال
 هب مهقلعت يف عقو رشلا ناف «مهيلإ ةبسنلاب ارش نوکی امناو «ضحم ٌريخ وه
 . یلاعت هب مئاقلا هلعف يف ال هب مهمايقو

 هدابع رطف هللاو لقعلا امهكردُي نایلقع لاعفالا يف حْبقلاو َنْسُحلا نأ یریو

 ءركشلاب معنلا ةلباقمو .ناسحالاو ةفعلاو لدعلاو قدصلا ناسحتسا ىلع

 رمآ ىلع نافّوتي نایعرش باّمعلاو ٌباوثلا نآو ءاهدادضأ حابقتسا ىلع مُهَرطفو

 دجی ال يذلا قحلاو :لوقی وهف «لقعلا قیرط نع نابجَي الو «هیهنو عراشلا

 ّراضو ٌةعفان اهنآ امك «ٌةحيبقو ٌةنسح اهسفن يف لاعفالا نأ لیبسلا هيلإ ضقانتلا

 يهنلاو رمألا دورو لبقو «يهنلاو رمالاب الإ باقع الو باوث اهيلع بترتي ال نکلو

 «حبقلا ةياغ يف َرُه لب «هسفن يف هحبق عم باقعلل ابجوم حیبقلا لمعلا نوكي ال

 بذکلاو «ناثوالاو ناطیشلل دوجسلاف لسرلا لاسرإ دعب الا هيلع بقاعي ال هللاو

 طورشم اهيلع باقعلاو ءاهتاذ يف ةحيبق اهلك شحاوفلاو ملظلاو «ینزلاو

 . عرشلاب

 لوقلاک عرشلا يفانت ارومأ ةفّوصتملاب مهسفنآ َنوُمسُي نیذلا ىلع یعنی وهو

 امب دّبعتلاو ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب ةقرفتلاو «فیلکتلا طوقسو .دوجولا ةدحوب

 ىف هارأ ال رخا ىف ةقيقحلاو «ضعب ىف زاجملاب لوقلاف كارد| كاردالا كرد =
 اكديم الا ةقيقحلا
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 «لکاوتلاو :هتیمهآ نم لیلقتلاو یلعلا حرطو «قوذلا میکحتو «هللا هب نذأی مل

 .جاوزلا نم ريفنتلاو «ةلزعلاو

 رهاوظ نود .اهدصاقمو اهقئاقحب لاعفالاو دوقعلا يف رابتعالا نأ یریو

 يف دوصقلا ٌرابتعاف .هلطبمو هححصمو .دقعلا حور دصقلا نأو ءاهلاعفأو اهظافلآ

 دوقعلا لصاقمو ءاهريغل ةدوصقم ظافلألا َّنإف ظافلألا رابتعا نم ىلوأ ءدوقعلا

 يف دوصقلا نأ ىلع ُهدعاوقو عرشلا ةلدأ ترهاظت دقو ءاهسفنل دارت يتلا يه

 نأو «هتمرحو هّلح يفو «هداسفو دقعلا ةحص يف توت اهنأو «ةربتعم دوقعلا

 اقفتاو «هارمضأ امل ةربعلاف «نطابلا يف هيلع اتا ام فالخ ارهظأ ناو نيدقاعتملا

 ملكتلا كرت امهعفني الف ءامهبولق يف ام ىلع هللا ادهشأ دقو .دقعلاب هادصقو هيلع

 .امهدوصقمو امهبولطم وهو «دقعلا ةلاح هب

 لاوحالاو ةيكمألاو ةتمزالا ريت بسخب اهفالتخاو یوتفلا ريغت نآ یربو

 هنع أشني «ةعيرشلا ىلع میظع طلغ كلذب لهجلا نإ : لوقیو «دئاوعلاو تاينلاو
 يتلا ةرهابلا ةعيرشلا نأ ملعی ام «هيلإ لیبس ال ام فیلکتو ةقشملاو جرحلا نم

 مکحلا ىلع اهساسأو اهانبم ةعيرشلا ناف «هب يتأت ال حلاصملا بتر ىلعأ يف يه

 حلاصمو ءاهّلُك ٌةمحرو ءاهّلك ٌلدع يهو ؛داعملاو شاعملا يف ءدابعلا حلاصمو
 .كلذ یلع ةديدع ةلثمآ رکذ دقو: ءايلك ةمكحو اهلك

 : هللا مکح فلاخی الأ ىلع ناءاشي ام طارتشا يف ناّرح نیدقاعتملا نأ یریو

 وعدت دق ّرمأ طورشلاب اهريغو تامازتلالاو تاعربتلاو خوسفلاو دوقعلا قيلعت نإ

 نأ دوصقملاو . . . فلکملا هنع ينغتسي الف «ةحلصملا وأ ةجاحلا وأ ةرورضلا هيلإ

 اهلي مل اطورش نوغلي مهنإف ءءاهقفلا نم ريثك دنع سيل انأش عراشلا دنع طورشلل

 ایاضق نم ناتیلک ناتیضق انه اهو . . .:دسفم ریغ نم دقعلا اهب نودسقّیو عراشلا
 . هلوسر هب هللا ثعب يذلا عرشلا



 ام انئاك لطاب وهف «هباتک ضقانو هللا مکح فلاخ طرش لک نأ :امهادح)

 . ناک

 زوجي امم وهو  هباتك ضقانی الو همکح فلاخی ال طرش لک نأ : ةيناثلاو

 لد دقو «ءيش نیتیضقلا نیتاه نم ینثتسی الو طرشلاب مزال وهف - هلعفو هکرت

 . مهنع هّلا نضر ةباحصلا قافتاو « ك رر ةنسو «یلاعت ها تاتک امهیلع

 لعفب رخآ ماكحأ ىلإ اعرش ةتباثلا ماكحألا ىلع لیحتلا نالطُي ىري وهو

 بهسأ دقو «ةمئألا روهمج بهذم وه امك «نطابلا ىف وغل ءرهاظلا يف حيحص

 نم ججح ىلع درو «ليحلا نم عونلا اذه نالطب ىلع ةلدألا نایب ىف هللا همحر

 لاوقأو «ةنسلاو باتكلا نع لوقنملا نم ججح ىلإ كلذ يف دنتساو ءاهزوج

 ۱ .ةمئالاو ةباحصلا

 0 ة یا 9 ر aa ریز RN كن یخی ادا نیش "نار املا قوق ةظفاحملا ی

 كلذ هباش امو اباحملاب میبلاو ةبهلاک «عربت اهیف يتلا هدوقع ٌحصت ال نویدلاب

 مل مأ E نویدملا ناکآ كلذ يف ءاوسو لعفب ةداعلا ترج ام الإ

 . فرصتلا لاطبإ مكاحلا نم بلطي نأ نئادللف «هجولا اذه ىلع عربت اذإو «نكي

 هن دمار

 لضفلاب مهل دوهشملا ءاملعلا نم ریثک هللا همحر - فل وملا نع یقلت دقو

 . عافتنا امیآ هب اوعفتناو تام نأ ىلإو هخیش ةايح ىف

 نب دمحأ نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا نیز ظفاحلا مامالا مهنمف - ۱

 بحاص «ةقنلا ةدمعلا دهازلا ملاعلا يلبنحلا يقشمدلا مث يدادغبلا بجر

 نأ ىلإ فلوملا سلجم مزال دقو «خیراتلاو هقفلاو ثيدحلا يف ةديفملا تافلؤملا

 .(ه ۷۹۵) ةئس ا هللا همحر  ىفوت تام

 يورصبلا ریثک نب رمع نب ليعامسإ نیدلا دامع ظفاحلا مهنمو -۲
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 يف ةعلاطم ثیدحلاب ينعو ءاهئاملع لضافأ نم عمسو «قشمدب أشن «يقشمدلا

 ؛«ةياهنلاو ةيادبلا» و «فورعملا هريسفت اهمظعأ «ةريثك فيلات هلو «هلاجرو هنوتم

 ننفتملا هيقفلا عرابلا ثدحملا يتفملا مامالاب صتخملا همجعم يف يبهذلا هفصو

 . (ه الال5) ةنس هللا همحر تام «رسفملا نقتملا

 هللا دبع وبأ نيدلا سمش نیئدحملا ةدمع ظفاحلا مامإلا خيشلا مهنم مو -۳

 نب فسوپ نب يداهلا دبع نب دیمحلا دبع نب يداهلا دبع نب دمحأ نب دمحم

 ةفرعمو «هعاونأو ثيدحلاب ينع «يحلاصلا يليعاّمجلا يسدقملا ةمادق نب دمحم

 ‹فنصو ريثكلا بتكو «فلأو «عمجو «سردو ىتفأو هقفتو هللعو هلاجر

 ام هللاو :هنع يبهذلا لاق .مولعلا نم نونف يف لاغتشالاو ةدافالل ىَّدصتو

 نيدلا ييحم نب رداقلا دبع نب دمحم هللا دبع وبآ نيدلا سمش مهنمو 5

 نب هللا دبع نم اهب عمسو «سلبانب دلو «يلبنحلا يسلبانلا نمحرلا دبع نب نامثع

 نمم مهريغو «ميهاربإ خيشلاو ‹يئالعلا ظفاحلا ىلع عمسو ‹«فسوي نب دمحم

 رثكأ هيلع أرقو «هب هقفتو « ميقلا نبا بحصو «قشمد ىلإ لحرو .ةرثك ىصحي ال

 هللا همحر يفوت «مولعلا نم هدنع ام ةرثكل ةنجلا :هل لاقي ناكو «هفيناصت

 . (ه ۷۹۷) ةنس

 (ةيأب هقفت ۷ : صتخملا همجعم يف يبهذلا هرکذ میهاربا هدلو مهنمو - ۵

 يق الضاف ناك ا نبا لاق یلعلاب لغتشاو ءأرقو و فیب رعلاب كراشو

 . (ه ۷۱۷) ةنس هللا همحر  هتافو تناکو . . . هيبأ ةقيرط ىلع هقفلاو وحنلا

 نعاضوع" " ةيردصلاب سردلا ركذ «هللا دبع نيدلا فرش هدلو مهنمو 1

 مث يخونتلا اجنملا نب دعسأ نب نامثع نب دعسأ اهأشنأ ةلبانحلا سرادم نم يه (1)

 اهلعجف «فق ولل 0 اهلحم ناك «ناحیرلا برد : هل لاقي تردب تناك « يقشمدلا

 < دقو ؛مهریغو یيهاربا هنباو میقلا نباو «يداهلا دبع نبا :اهب سرد دقو «ةسردم

۳۳ 



 . هلهأو ملعلا لضف يف احلاص افرط درسو «داجأو دافأف « هللا همحر هيبأ

 . هترئاد عاستاو « هتبنرم

 لوصأبو «هیف یراجی ال ریسفتلاب افراع ناک :بجر ولا ظفاحلا لاق - ۱

 ال هنم طابنتسالا قئاقدو « ههقفو هیناعمو ثیدحلابو «یهتنملا امهیف هیلاو «نیدلا

 ملعبو ءىلوطلا ديلا اهيف هلو «ةيبرعلابو ءهلوصأو هقفلابو «كلذ يف قحلي

 . مهقئاقدو مهتاراشإو فوصتلا لهأ مالكبو مالکلا

 .یوصقلا ةياغلا ىلإ ةالص لوطو «دجهتو ةدابع اذ هللا همحر  ناكو

 یلاعت هللا ىلإ راقتفالاو «ةبانالاو ةبحملاب فغشو «ركذلاب جهلو هلأتو

 «كلذ يف هلثم دهاشأ مل «هتيدوبع ةبتع ىلع هيدي نيب حارطالاو هل راسکنالاو

 نامیالا قئاقحو «ةنسلاو نارقلا يناعمب فرعآ الو هاملع هنم عسوآ تيأر الو

 . هلثم هانعم يف رأ مل نكلو .موصعملاب وه سيلو

 لغتشي ناكو «هلاجر ضعبو هنوتمو ثيدحلاب ّينع :يبهذلا ظفاحلا لاقو

 لاغتشالل ردصتو «نيلصألا يفو «هیردیو وحنلابو «هريرقت دیجیو «هقفلا يف

 . ملعلا رشنو

 ریسفتلا ملع امیس ال ةددعتم مولع يف عرب :ریثک نبا ظفاحلا لاقو

 نأ ىلإ همزال (ه ۷۱۲) ةنس رصم نم ةيميت نبا داع املو نیلصالاو ثیدحلاو

 يف هباب يف ًاديرف راصف «لاختشالا نم هل فلس ام عم «امج املع هنع ذخأف تام

 ةءارقلا ّرسح ناکو «لاهتبالا ةرثكو «راهنو ًالیل بلطلا ةرثك عم «ةريثك نونف

 . مویلا اهل و الو ارود تراصو اه تا تحت

۲ 



 فرعآ الو دحآ ىلع دقحت الو هیذژی الو ادحآ دشحی ال «ددوتلا زيك قلخلاو

 . هنم ةدابع رثكأ اننامز يف ملاعلا اذه يف

 ريسفتلا ةصاخو مولعلا نم نونف اد ناکو : یقشمدلا رصان نبا لاقو

 دجو اميف بحملا نب دمحم ركب وبأ لاق :لاقو .موهفملاو قوطنملا نم لوصألاو

 ىف وه :لاقف ؟ةميزخ نبا ةجرد يف ميقلا نبا : يزملا انخيش ّمامأ تلق : هطخب

 . هنامز ىف ةميزخ نباك «نامزلا اذه

 ءاملع هنم عسوأ ءامسلا ميدأ تحت ام :يعرزلا نيدلا ناهرب يضاقلا لاقو
 فيناصت فنصو ةرثک فصوي ال ام هطخب بتكو تیزوجلاب او ةيردصلاب سرد

 هتعلاطمو «هتباتكو ملعلل ةبحملا دیدش ناکو «مولعلا عاونآ يف اذه کک

 .هريغل لصحي مل ام بتكلا نم ىنتقاو . هبتك ءانتفاو  هفبنصتو

 فالخلاب ًافراع «ملعلا عساو «نانجلا ءيرج ناك :رجح نبا ظفاحلا لاقو
 . ''7”فلسلا بهاذمو

 ريغ .ءاهب لمعلاب ابجعم .ةحيحصلا ةلدألاب اديقتم ناك :ىناكوشلا لاقو

 .ًادحأ هيف يباحي ال «قحلاب اعداص «يأرلا ىلع لّرعم
 له

 ةا

Eفلتخم ىف ًاباتک نيتسو افين تغلب «ةريثك فیناصت هللا همحر - فنص  

 دج اهعیمجو .دلجم يف وه ام اهنمو «تادلجم يف عقي ریبک وه ام اهنم مولعلا

 . هباب ىف ديفم

 قرطلا» و «نیملاعلا بر نع نیعقوملا مالعإ» هلوصأو هقفلا يف هلف

 ةفحت» و «ناطیشلا دئاکم يف نافهللا ةثاغإ» و «ةیعرشلا ةسايسلا يف ةيمكحلا

 حرصي ةرات «هريغو ؛داعملا داز» باتك نم «يرابلا حتف» يف هنع لقنلا ريثك وهو )١(

 . هلفغی ةراتو « همساب

۲۵ 



 ثیدحلا يفو «ةیسورفلا» و «ةمذلا لهآ ماكحأ» و «دولوملا ماكحأ يف دودوملا

 يده يف داعملا داز» و «هتالكشمو هللع حاضيإو دواد يبآ ننس بیذهت» ةرسلاو

 ةلطعملا وزغ ىلع ةيمالسالا شویجلا عامتجا» :دئاقعلا يفو «دابعلا ريخ

 يف ليلعلا ءافش» و «ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا» و «ةيمهجلاو

 ديلا رابعا ةياده)» و «ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا لنا

 قالخألا يفو «حورلا باتك» و «حارفألا دالب ىلإ حاورألا يداح» و «یراصتلاو

 ءادلا و «نیرکاشلا ةريخذو نیرباصلا ةدع» و «نیکلاسلا جرادم» قتاقرلاو

 يف نایبتلا» ةفلتخملا مولعلا يفو .«بیطلا ملکلا نم بیصلا لباولا» و «ءاودلاو

 مالسلاو ةالصلا يف ماهف الا ءالج» و «دئاوفلا» و «دئاوفلا عئادبا و «نا رقلا ماسقآ

 (نیتداعسلا بابو نیترجهلا قيرط» و «نیبحملا ةضور» و «مانألا ريخ ىلع

 .ةعفانلا بتکلا نم اهریغو «ةداعسلا راد حاتفم» و

 : هناَفَو
 نيرشعلاو ثلاثلا يف سيمخلا ةليل ةرخآلا ءاشع تقو هللا همحر يفوت

 مث «ریبکلا قشمد عماجب دغلا نم هيلع يلصو (ه ۷۵۱) ةنس بجر رهش نم

 ىتح فورعم هربقو «ريغصلا بابلاب اهيف نفد يتلا ةربقملا برق حارجلا عماجب

 نم رثكأ ذنم عسو يذلا ديدجلا بابلا نم ةربقملا ىلإ لخادلا راسي ىلع وهف ءنآلا

  قرشلا ىلإ نيرتم نم رثكأ دعبأو ءهعضوم نم ربقلا ليزأ دقو «ةنس نيرشع

۳۹ 



 دالا جرج ءاعلا حانرع هات

 د زلات دیلی اا تسلا +
E oS 

 93 E رک لع زا زرتمس

 مکمل ا امو هک اوت دایی 7

N NAی  
 عا ا 54 -

 هم

 يناثلا دلحملا ناونع ةحول

۳۷ 



 ف ا وب 2 سادت ا ماظملا ارز ولام ب اکل ا انه موو
 9 ۰ م كك ےل لفن بدو مجارطلالا نام حج ضي" ناطق ردا 1 2

 سرم و ناوي و سا

 یا انا بسا یر اد اعناضمر مي بلطملا دیر زر مطار هيلع مناص هلأ _ زوسر هلق اون واناکو
 اخر رجا ا ءال ر لو التو هشعدر نره راح ولار خل ا
 تی رجب افعل ل وب | ايدو م انس ارشد رغل
 راکم مور پتو و مادر بها
 ۴ ۳ ۵ ]وانت مو سز 2 جدمإل مو الخ اوز ایج

ITS 7۳ی لای تب ویو ف تلطمالبعاب ث  
 0 "تدان يربعزب بلال نرو نسم لجد هد مبل لعد نرسل سر ألا
 يؤ وه بوجز ناسا( یرافحا مر سره هاو اسم ی
 ضف ورک ھنر مع ةع زس ندد نو 5 0 راس: باز ما هم لعن همزن تل جام هل بس 3 ی هز_لواوفو مان ب دعس ناو هواش و باس 1 در فوبسلاا اوان ځد نگری ۳ مام سلا! 1 مط ردم
 راهم درج اد مجازی هاناو رزین ETT وو ايو زا ساید
 هسښ رغم لصق: رسالا توف وعلان و ی هد تل سود نور ندا موم دارا
 لف مو تاكو هسغض اع رگ 2 معلوإ 2١ : نو اهل لاعبو ومالا نرد“
 فلس ورب لز اکو بلطم ا ج ey 12 یناخو هر اع زمرو 20 م
 0 هرز سز ادد نت ارر غز جنب عداد ةررغلا ت جودو فال شرت مر ء .نیزردامم لو جرحت خداع 3 امم و ع
 د هيلعاوميدبالو ا در ورعتانو ةرمجونادؤخت كنوع
 هليل ةر عج نیغ تن اکر اراک مينو هنيب تكد

 ۳ دلحملا نم ىلوألا ةحوللا

۳۸ 



 اا i a روزا هارضفیلا» تسلا فلج علااوسلد

 چو ةزحالاوأندل داع تا دالس ودعا تاوان ر گاو تم وب
 لق هب اجايو دھن چ ةرحالاد ارل( کالچو هب ااو

 تاتلیس مه مرض ناز خا هم زد اعلا عر غلا صز نشا امت رب وطت مىل ااچ ژر اضلات ابطا واعراض ناعزنراضلا چا او
 زا كا ید لد کادو عراد میکرو
 يوم عارب دمع دات دنا هتبلا کچل لییسال و ناعوت مزاللااماو
 !ئلافلاو تأت عن بوع هد نلنجز دج عازم هال رار جلتا
 نان جونج تز عز اتحاپ دوخ جوز ت اذ تنی او بال هال الحنون
 بذراع[ فيرا تاب روح هند قوتجخ بش همانا
 دت ادر جوملا ةو زو ینه راص هنس مرنا ذ تناجزاف قوقحچدا
 ... تیرا عزرو متن دن راص عف اجار اعوتضاعيزسزاضلااءاذ ميل
 © خاعلاو اشر یر تضفلابرضلد ظوعلا طفل هنان ةننراهالا

 اج عسوو هی رزغلا هاو يواؤباسورمبلا فعضيد خشت
 ۸ ا ا ق خلامانصغال عز اداب رت اقوا عضاو هيؤوملا تالضفلل ةلدتتشمم .
 با ر ر جور از عيتسإ هلو يرزعلاراکا عض ةن اذ جوجل ل دت عزا غو د
 مر ال الد خافتس الك الو به ةي دوس اضاا
 ر (اعطلا ضد للزب زهد ت اقدادوجأد بلاتر تموز د
 بعد عابلاو رکر ارز ھلو ماوف هل مجاز هنوع انب دا و هر ست م
 ` عا مدئاو ۵ حةزم اغا

 يلع لع زلمد ابعلاربخ دو داعملا هاذ باج یا تلا راز |
 شنا وب هوا بلا میل ]ريا است سوز م اطا نیا أهلا مد

 رو قن عم زر رو قشعلا علل یریلع ا ر چنل صن اي <
ENراک عازار ادد ہر ر رم ھا رادو دنس داس حجو مضرظن  

 گرگان لر ر اسد نابود نر ر لع لمرور اع ہد یک
 مالی 0

 يناثلا دلجملا نم ةريخألا ةحوللا

۳۹ 



 يف هْزُح طعس الجب لق ولدا طربال اجرب بل بن ١ اعاد

 اند موم جی :هتباغو نااهنخا
 لخب تست اذان بيس ی 9

 هوس او ہون عزل و ام او بحد « اربي ناوی

 هجا ا نایت اولاتو ناال اًصعالم
 تح ار ع ایما نی لا نمعا زال اتلان زیار

 هن ود ازهر غوس اد لهل زييو هني قزعلا اكلت نات
 اع عي ! الم طاتنع عمو نيللا ليف
 2 3 ١ هنلأو نا بو < ور

 فلسا ديب لا لاد دال ملاد ليم املا بررسزیا
 ,باقمالىهنإهاولع ال رم یوم زی

 ميسرزععا راععا دراز عد

 بالرب ارال ارج ره ادانر اه الا فا جرم عزم
 I مطل | ماع اکا ات ےہ رخ

 ا رداد وهز ماع
 يا دعا مد

 7 ع

 ثلاثلا دلحملا نم ةريخألا ةحوللا

۳٠ 



 f روک ےس ” د ي تک ساب ep RL o ی ی boo cm E E o | ا ا ۰ تو مپ

 1 نا 7 اس 79 و 77 اجو مر م ون رب تب ا ےک 1

 يسوم بر سس مس مح نیس
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 هه
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 جدع نطق 1اا نتت دن یکجا هل اهن تام ۳ سي دايخ اقنع ۰ بس ی رم 1

 عبارلا دلجملا ناونع ةحول
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 11 اف ی سا اد وا
 تن ابر | مس و ۱ EE ۹۳ 2 19 سو

 و نة هنر کاست شو لینک

Eااا 6 1 “ e 

 اف E ا و كلنا ة دب 1 ۱ ته
 تی ا هنااص ةنعاهنو ۵ بید هاو شن اقل

E 7رسان اهن سن ی نو جلال افزا شا 3  

is 3راد موك د 0 ا ا 7 3  
 تا نوع وصلا زعم قنوع نونا شرخ 5 ی 00 0

 هنا و يلع میده رص طش مسا نر اوت 0 و سو

 د هاب ۳ جب فت لیا 5 ی زاس
 ا نا هبل ین : ضف
 انهودصتلاو 9 ن نوک ذرو ر نوا اينما انعم

 .e نارخا 20 وجا 7 سوت
 ..بلافتمسغا هرس مس و دعا
 ناو تا تاسيس "ریل
 يرمز زغقودو كلام زا اونو لع ماذا عراد
 ناو تالا لايام بو لمس ادة
 وا شاۋ مردی لاو هو ره وب دن بد و

 ون عبارلا دلجملا نم ىلوألا ةحوللا

۳۲ 



 تراک نل لاک تدل نام ةراهل
 ۳ وا ازيا 1 < >2زو سا دل 5

ANI4 الل رطب 1 وارا لاو  
 ا ت ا هد

 ١0 تيل 0

۹ (۳ 7 E e 

 PTR 9 ا : ضو دوت ر و 2 رر لک

 ساک ۳ نال وهارد جرم
 لولا يصدم كرب 5 5 5 اذان: لس دام اک یشن

 2 عر اا ع ناطر شو

 ارناد یم دیدن هدعان !نرییهزمهماع#

 ضیا لا هات بل رم ام كلذ هلاك
 ات رد را ال هن ااهلنززاو دن ناشاامنح
 ا شعلا دوتا هلند شالا

 نشل ۳ قالة مور رونا دری ۶ املا
 رار ییا لا ا ا دک ںی A ال دقو
 ی ارتا هیعزمو درمان برجام
 ایا رای رلازجاننسللا مسال 72 9
 شرا هانا وسا اف ع قرلطإو !فشیزندرت أد

 فان اه ینادشال ةرامال9هناوک ةرلادإ كيب
 د ارش مع اداس زا و ب جضون) سیہ هام

 عبارلا دلجملا نم ةريخألا ةحوللا

 ؟م-١ج داعملا داز ۳۳





 ۱ ی

 سا” ںی ممه

 «نیملاظلا ىلع الإ ناودع الو «نیقتملل ةبقاعلاو نیملاعلا بر هلل دمحلا

 موي كلامو «نیضرألاو تاوامسلا موُُيقو «نيرخآلاو نیلژالا هل هللا الإ لا الو
 ىف الا ینغ الو «هتمظعل للذتلا ىف الإ زع الو «هتعاط ىف الإ زوف ال يذلا «نیدلا

 هاضر يف الا ةايح الو ؛هرونب ءادهتسالا يف الإ یده الو هتمحر ىلإ راقتفالا

 لموع اذإو «باجأ ىعُد اذاو ءرفغو بات یصع اذاو «رکش عيطأ اذإ يذلا ءهّبح
 . باثأ

 ةيهلالاب هل تّرقأو هتاقولخم عيمج ةيبوبرلاب هل تدهش يذلا هلل دمحلاو

 بتاجع نم اهعدوآ امب وه الا ها يذلا هللا هّتأب تدهشو .هتاعونصم ٌعيمج

 هزو هسفن یضرو «هقلخ ددع «هدمحبو هّللا ناحبسو «هتايا عئادبو .هتعنص

 ال امك .هتیهلا يف هل كيرش ال «هدحو هللا الا هل الو .هتاملک داّدمو «هشرع

 ربکآ هللاو «هتافص ىف الو هلاعفأ ىف الو هتاذ ىف هل هیبش الو «هتیبوبر يف هل كيرش

 تگ ن ناو ع رک هللا ناهسوب :. ريتك لاو ارت

 ءاهناتيحو ٌراحبلاو اهناکسو ضرألاو ءاهكالفأو ٌموجنلاو ءاهكالمأو تاوامسلا

 ‹ سيايو بطر لکو «لامرلاو (۱دٌماکالاو «باودلاو رجشلاو «لابجلاو موجنلاو

 .يباورلاو لالتلا :لابج نزو ىلع ماکو «قانعأ نزو ىلع ماکالا )١(

۳۵ 



 موی دبع امدق لوزت ال
 نع لاسي یسح ةمايقلا

 نیتداهشلا

 ةعاط دابعلا ىلع ضرتفا

 لوسرلا

 الإ ءيش نم ناو .نويف نمو ضرلاو علا ثاوامشل ل 0 حبست تيمو يح لکو

 : ءارسالا] «اروُمَغ ًامیلح ناک نا مُهَحِيبْسَت نوه ا کو هدمحب حسی

 1٤

 ضرألا اهب تماق ةملك هل كيرشال هدحو هللا الإ ها ال نأ دهشأو

 لسر یلاعت هللا لسرأ اهبو «تاقولخملا عیمج اهلجال تقلخو «تاوامسلاو

 ماقو نیواودلا تعضوو «نیزاوملا تّبصن اهلجالو هعئارش عرشو «هبتک لزنأو

 راربالاو نافکلاو نینموملا ىلإ ةقيلخلا تمسقنا اهبو «رانلاو ةنجلا قوس
 تقلخ يذلا حلا يهو «باقعلاو باوثلاو «رمألاو قلخلا شم يهف «راجفلاو

 ا ا ا ل

 ةدايجلا فو اهلجألو تلملا « تنشأ لغو ءةلبقلا تّبصُن اهيلعو

 اهنعو «مالسلا راد حاتفمو :مالسالا ملک يهف ءدابعلا عيمج ىلع هللا قح يهو

 نج لاج يج هلا دنت ني دنعلا امدق لور الف ؛نورخالاو :ةولوألا لاس

 ؟نیلسرملا متبجآ اذامو ؟نودبعت متنک اذام : نيتلأسم

 . المعو ارارقاو ةفرعم «هللا الإ هلإ ال» قیقحتب قحتب ىلوألا باوجف

 ادایقناو ارو ةفارعم اهلا ل ویشز افخم نأ قیقحتب ةيناثلا باوجو

 هات

 هقلخ نم هتريخو هیحو یلغ هنيمأو «هلوسرو هدبع ادمحم نآ دهشأو

 هللا هلسرأ میقتسملا جهنملاو «ميوقلا نيدلاب ثوعبملا «هدابع نيبو هنيب هریفسو

 نیم یلع هلسرآ يا قالطلا ىلع و لل رها ا
 دابعلا ىلع ضرتفاو «لبّسلا حضوآو قرطلا موقآ ىلإ هب یدهف «لسرلا نم ةرتف
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 نلف  قرطلا هتنج نود ذسو هفوقحب مایقلاو « هتسمو هريفوتو !هریزعتو هتعاط

 نود بيدأتلاو < ریصقتلا ىلع خیبوتلا :اضی :اضیا بأ ریزعتلاو . هتناعا و هرصنو : يآ :هريزعنو )۱(

 .دارملا نیعت یتلا یه ةنيرقلاو دادضألا نم ةملکلاو «دحلا

۳۹ 



 هرزو هنع عضوو ؛هرکذ هل عفرو «هردص هل حرشف «هقیرط نم الا دحأل حتفت

 بینم يبأ ثيدح نم «دنسملا» يفف ا ق ا
 تشَب» :4 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع «يشّرجلا
 لظ تحت يقزر لوجو «هل كيرش ال هدحو هللا بي ىتح ةعاسلا يدي نيب فيلا

 وهف وهف «موقب هّبشت نمو «يرمآ فلاخ نم ىلع رافّصلاو َهَلَّذلا لعجو 9
 هتعاط لهأل ةّرعلاف .هرمآ فلاخ نم ىلع ةبورضم ةلدلا نأ امکو " ۱۳«مهنم

 مش نإ نولغالا مشت و اونزخت الو اونه الو :هناحبس هللا لاق هتعباتمو
 4َنينمْؤُمْللَو هلوشرل ُةَرِعلا هلو :یلاعت لاقو .[۱۳۹ :نارمع لا] 4َنيِنِمْؤُم
 ُهَللاَو َنْوَلْعألا مثناَو ملا ىلإ اوت اونهَت الف : یلاعت لاقو .[۸ :نوقفانملا]

 نم َكَعَبتَأ نم و هللا كبْسَح لا اه اي :یلاعت لاقو ۵0 : دّمحم] مک
 الف « كعابتآ یفاکو كيفاک هدحو هل ی ۶4 :لافنالا] #نينمؤملا

 فاکلا ىلع «ْنَم» ل ةفطاع واولا نوکت نأ :امهذحأ ناریدقت انهو
 بهذملا ىلع راجلا ةداعإ نودب رورجملا ريمضلا ىلع فطعلا زوجيو ةرورجملا

 .ةيهاو هنم عنملا ُهَبْشَو «ةريثك هذهاوشو «راتخملا

 ىلع افطع بصن لحم يف «نَم» نوكتو «عم» َواَو واولا نوكت نأ :يناثلاو

 «كعبتا نَم ىفكيو كيفكي ُهَّللا : يأ «كيفاك» ىنعم يف «كبسح نإف» عضوملا
 : رعاّشلا لاق «مهرد ادیزو كبسح : برعلا لوقت امك

 بس
 في

 رم ل ارو تسل O ۱ اصعلا ت تقشناو ُءاَجْيَهلا تاك اذا

 يف ةيميت نبا هدانسإ دوجو «نسح هدنسو ۰٩۲ و ۵۰/۲ «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ )١(
 يف ظفاحلا هنسحو «ءايحالا» يف يقارعلا ظفاحلا هححصو ۰۳۹ ص «ءاضتقالا»
 هنم افرط قلعو (6۰۳۱) دواد وأ هيف ةريخألا ةلمجلا جرخأو ۰۲۳۰/۱۰ «حتفلا»

 و يبأ نبا هجرخآ نسح دنسب لسرم دهاش هلو ۰۷۲/۲ «هحيحص» يف يراخبلا

 ّذت يبنلا نع «ةلبج نب ديعس نع «يعازوالا قیرط نم
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 هللا كبسحإ ةيا حرش
 «كعبتا نمو



 بسحلا نيب قرفلا
 دییاتلاو

 . نیریدقتلا حصآ اذهو

 نمو : يأ یادتبالاب عفر عضوم يف «نَم» نوکت نأ : ثلاث ریدقت اهیفو

 لا مهیسحف «نينمؤملا نم كعبتا

 يف «ْنَم» نوكت نأ وهو .ینعملا ةهج نم أطخ وهو ؛عبار ریدقت اهیفو
 نإو اذهو «كعابتأو هللا كّيسح :ىنعملا نوكيو «هللا مسا ىلع افطع عفر عضوم

 (ییسخنلا» نإف هغ ةنآلا ام زوجت ل يقدم اطض رهف ا یا ضعي ةلاق

 ن اودیرُپ نِإَو# : یلاعت هللا لاق ةدابعلاو یوقتلاو لکوتلاک «هدحو هلل «ةیافکلا» و

 .[1۲ :لافنألا] «نینموملابو هرضتب َكَدَبَأ يذلا َوُه هللا َكَبْسَح َّنِإَف َكوُعَدْخَي

 هرصنب هل دييأتلا لعجو ءهدحو هل بسحلا لعجف دییأتلاو بسحلا نيب قّرفف

 هودرفآ ثيح هدابع نم لكوتلاو ديحوتلا لهأ ىلع هناحبس هللا ىنثأو «هدابعبو

 ْمُكَل اوُعَمَج ْدَق سال نإ ٌساّنلا مهل َلاَق نیا :ىلاعت لاقف .بسحلاب

 .[۱۷۳ :نارمع لا] لیکولا منو للان اولا اناّميإ مدار مهَوشخاَق

 مهل یلاعت برلا حدمو .مهلوق اذه ناك اذإف هلوسرو هللا انبسح :اولوقی ملو

 یلاعت برلا اودرفآ دق هعابتأو كّبسح كعابتأو هللا :هلوسرل لوقی فیکف «كلذب

 بسح يف هنیبو مهنیب كرشي فیکف «هیف هلوسر نيبو هنیب اوكرشُي ملو .بسحلاب

 ولو :یلاعت هلوق اذه ُريظنو «لطابلا لطبأو لاحملا لحمأ نم اذه !؟هلوسر
 َّنِإهَلوُسَرَو هلضف نم ُهّللا اَِتْؤيَس ُهَّللا ابن اوُلاقَو ُهُلوُسَرَو هللا مات ام اوضر مت
 لاق امك هلوسرلو هلل ءاتیالا لعج فيك لمأتف .[۵۹ :ةبوتلا] «َنوُبْغاَر هللا ىلإ

 «هدحو هل بسحلا لعجو .[09 :رشحلا] «ةوُذُحَف ٌُلوُسَرلا مکان اَمَو# :ىلاعت

 :ىلاعت لاق امك ءهّقح صلاخ هلعج لب هلوسرو هللا انبسح :اولاقو :لقي ملف

 ةبغرلا لعج لب «هلوسر ىلإو :لقي ملو .[99 :ةبوتلا] 4َنوُبِغاَر هللا ىلإ اإل
 «ْبْعْراَف كبَر ىلإو .ْبَصْناَق تغرف اذإق» :ىلاعت لاق امك ءهّدحو هيلإ
 نأ امك «هدحو هّلل بسحلاو «ةبانالاو «لكوتلاو «ةبغرلاف .[۸ ۰۷ :حارشنالا]

 هناحبس هلل الإ نوكي ال فلحلاو رذنلاو ءهدحو هلل دوجسلاو «یوقتلاو ةدابعلا
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 ۳٩[. :رمزلا] دبع فاكب هللا سی :یلاعت هلوق اذه ُريظنو .یلاعتو

 لعجی فیکف هّدبع فاك هدحو هلأ یلاعتو هناحبس ربخأف «يفاكلا وه :ٌبسحلاف

 رثکآ دسافلا لیوأتلا اذه نالطب ىلع ةلاّدلا ةلدالاو !؟ةیافکلا هذه يف هللا عم هعابتآ

 .انه اه رکذت نأ نم

 نأ امك ةرصْلاو ةيافكلاو ةَّزعلا نوکت لوسرلا ةعباتم بسحب نأ دوصقملاو

 نيرادلا ةداعس قلع هناحبس هللاف ءةاجنلاو حالفلاو ًةيادهلا نوكت هتعباتم بسحب

 حالفلاو ءنمألاو ىدهلا هعابتألف «هتفلاخم يف نيرادلا ةواقش لعجو «هتعباتمب

 ءةرخآلاو ایندلا يف شيعلا ٌبیطو ءدييأتلاو ةيالولاو .ةرصتلاو ةيافكلاو قزعلاو

 ایندلا يف ٌءاقشلاو نالذخلاو .لالضلاو فوخلاو «راخّصلاو دلا ما

 هلو نم هل بحَآ وه نوکی ىَتَح مدح ُنِمْوُي ال» ناب كي مسقآ دقو .ةرخآلاو
 لك يف همکحبی ال ْنَم نمزی ال ناب هناحبس هللا مسقأو (۱«َنیعمْجَأ سالار هدِلاَوَو
 هب مکح امم ًاجرح هسفن يف ُدجَي الو ؛همکشب یضری مث «هریغو وه هيف عزانت ام
 تموم الو نمْؤُمل ناك امو :ىلاعت لاقو ."'ادایقنا هل داقنيو ءاويلساول كدت هش

 يف ه5 ۰۵1/۱ «هحيحص» يف يراخبلاو ۳ «دنسملا» يف دمحأ هاور )١(

 يف )٤٤( مقر ملسمو «ملسو هلاو هيلع هللا یلص لوسرلا بح باب :ناميإلا

 دلولاو لهألا نم رثكأ ملسو هلاو .هللا یلص هللا لوسر ةبحم بوجو باب :ناميإلا

 ةمالع باب :هعئارشو نامیالا يف ۵ ۰۱۱6/۸ يئاسنلاو «نيعمجأ سانلاو دلاولاو

 ثيدح نم مهلك ءناميالا يف باب :ةمدقملا يف (1۷) مقر هجام نباو .ناميإلا

 يبأ ثيدح نم امهريغو يئاسنلاو يراخبلا هاورو .هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 ةثالث ةبحملا :امهريغو ضايع يضاقلاو لاطب نبا لاق .ًاضيأ هنع هللا يضر ةريره

 .دلولا ةبحمك ةمحرو ةقفش ةبحمو «دلاولا ةبحمك یاظعاو لالجإ ةبحم :ماسقأ

 ملسو هلاو هيلع هللا یلص عمجف .سانلا رئاس ةبحمك «ناسحتساو ةلكاشم ةبحمو

 نمی ال» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوق يف يفنلاو .هتبحم يف ةبحملا فانصأ

 .ةفصلا هذهب نكي مل نمل لصحي ناميالا لصأف الإو «ناميالا لامكل يفن

 رحش اميف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف# [16 :ءاسنلا] يف ىلاعت هلوق يف كلذو (۲)

 «ًاميلست اوملسيو تيضق امم اجرح مهسفنأ يف اودجي ال مث مهنيب
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 يف رایتخالاب دارملا
 ءاشي ام قلخی كبرو»
 ءافطصالا وه .4 راتخيو

 ۳ ات E ف یصف اد ۱۳۱تا الا 4 شا هر لا قل :نوك نأ ارمأ ةلوشوو هللا ست اذا 2 0
 اثیش راتخی نآ نمومل سیلف هلوسر رمأو هرمآ دعب رييختلا یلاعتو هناحبس عطقف

 ؛هرمآ يفخ اذإ هريغ لوق يف ةّرّيخلا امناو یتح هزمأف ءرمأ اذإ لب دلك هرمآ دعب
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 غئاس هریغ لوق نوکی طورشلا هذهبف هتنسبو هب ملعلا لها نم ریغلا كلذ ناکو

 هنأ هتياغ لب هاوس دحأ لوق ٌعابتا دحأ ىلع بجي الف عابتالا بجاو ال «عابتالا

 اذه نيأف . هلوسرو هلل ایصاع نكي مل «هریغ لوقب ذخألا كرت ولو هعابتا هل غوسی

 نفت .هتفلاخم مهیلع مرحيو مان ادم ۲

 امع یهنو «هب رمآ امب رمآ اذإ هلوق یلع هعابتا بجی امناف هي «هعم
 e N Sa هال یر دحين E ىو

 ىتح اهيلإ مكاحتلا الو ءاهعابتا ةّمألا ىلع بجي مل یلیوأتو همهف بسحب دعاوق

 تلبف «ةحصلاب اهل دهشو «هتقفاوو «هتقباط ناف «لوسرلا هب ءاج ام ىلع ضرعت

 نیرمالا لا اهیف نيبتي مل ناف ءاهخارطاو اهّدر بجو .هتفلاخ ناو « لئنیح

 هنأ امأو «هكرتو اهب ءاتفالاو مکحلا زوجی نأ اهلاوحآ ٌنسحأ ناکو «ةفوقوم تعج

 املو الكف « نیعتیو بجي

 راس یاس ی سه ES E نتن عبو

 ۰۲1۸ : صصتقلا] «ُداَنْخَيَو ُءاَشَي ام قلخي َكُيَرَو# :یلاعت هللا لاق «تاقولخملا

 لعافلا هنأب نوملکتملا اهيلإ ریش يتلا ةدارالا رایتخالاب انهاه دارملا سیلو

 «ینعملا اذه انهاه رایتخالاب دارملا سیل نکلو «كلذک - هناحبس وهو - راتخملا

 لخادو هرایتعاب الإ قلخی ال هنإف «ُءاَشَي ام ٌقُْخَي9 : هلوق يف لخاد رايتخالا اذهو

 رايتخالاب دارملا امنإو ءٌرايتخالا يه ةئيشملا ناف «ُءاَشَي اما :ىلاعت هلوق يف

 لبق ٌرايتخا ماعلا ٌرايتخالاو «قلخلا دعب ایتخا وهف ءافطصالاو ءابتجالا :انهاه

 ,قلخلا نم ٌرايتخا وهف ءرخأتم وهو «ٌٌصخأ اذهو «قبسأو معأ وهف «قلخلا

 راتخيو# :هلوق ىلع ماتلا فقولا نأ نيلوقلا حصأو .قلخلل ٌرايتخا لوألاو
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 ىلإ وه لب ءمهيلإ رابتخالا اذه سيل :يأ ین يلا مَ ناك نرکیو
 دحأل سيلف «هنم رايتخالاب درفنملا وهف «قلخلاب درفنملا هنأ امكف .هدحو قلاخلا

 «هاضر ُلاَحَمَو «هرايتخا عقاومب ملعأ هناحبس هنإف «هاوس راتخي نأ الو «قلخی نأ

 .هجوب كلذ يف هكراشُي ال هریغو «هل حلصي ال امم رايتخالل حّلصي امو

 : ىلاعت هلوق ىف «ام» نأ ىلإ ليصحت الو .هدنع قيقحت ال نم ضعب بهذو

 مهل يذلا راتخيو :يأ «راتخيو» لوعفم يهو «ةلوصوم #ةرّيخلا ْمُهل ناك امل
 جو نمر |طان هو هر

 مسا هنأب عوفرم «ةریخلا» نأل «دئاعلا نم ولخت ذئنيح ةلصلا نأ :اهذحأ

 اذهو مهل ةريخلا ناك يذلا رمألا راتخيو :ىنعملا ريصيف «مهل) ربخلاو «ناک)

 . لوقلا نم لاحم بیکرتلا

 : ریدقتلا نوکیو 2058 دئاعلا نوکی ناب هحیحصت نکمی : ليف ناف

 ىف ةريخلا مهل ناك يذلا رمألا راتخیو : يا هيف ةريخلا مهل ناك يذلا راتخيو
 . هرايتخا

 زوجي يتلا عضاوملا نم سيل اذه نأ وهو ءرخا هجو نم دّسفي اذه :ليق

 عم هلثمب لوصوملا رج فرحب رج اذإ ارورجم فذحی امنإ هنإف «دئاعلا فذح اهيف
 نوبت امم ُبَرْشَيَو هنم نوک امم لی :ىلاعت هلوق وحن «ىنعملا داحتا
 تيأرو تررم يذلا ينءاج :لاقي نأ زوجي الو «هرئاظنو ۳۳[۰ :نونمؤملا]

 .هوحنو «تبغر يذلا

 رغب اا ق لو «ةريخلا» بصنل ىنعملا e : يناثلا

 وه ناك يذلا : يأ «ةريخلا مهل ناك ام ٌراتخيو :لوقی هنأكف .لوصوملا ىلع دوعی
 اذه ىلع مالكلا هجو ناك هنأ عم .ّبلا دحأ هب أرقي مل اذهو «مهل ةريخلا َنيع
 .ريدقتلا

 مهتدارإو «رايتخالا يف مهحارتقا رافكلا نع يكحي هناحبس هللا نأ : ثلاثلا

١ 

 مهل ناکام يف ام
 يفنلل ةريخلا

 ام نإ :لاق نم ىلع درلا

 لوعفم يهو ةلوصوم
 «راتخيو»



 امك «رایتخالاب وه درفت نییو مهنع هناحبس اذه يفني مث مهل ةريخلا نوکت نأ

 مه .میظع نیتیزقلا نم ٍلُجَر ىَلَع نر اَذَه لر الذل اوُلاَتو» : یلاعت لاق

 ْمُهَضْعَب اتمفرَ و ایل ةاَبَحلا يف مهتشیمم مه اننسَق نحن كل َةَمْحَر نوفسقی

 < نوعمحب اذه هیخ كنر ةمخرو اًيِرْخْس ًاَضْعَب ْمُهْضْمَب دخیل تاجرد ٍضْعَب َّقْوَ

 سیل كلذ نأ ربخأو هيلع مهّرّيخت هناحبس مهيلع ركتأف YY)» ۱ : فرخ زلا]

 مهلاجا ِدَدُمَو مهقازرال ةنمضتملا مهشیاعم مهني ف قلا ىلإ لب غ

 ؛رایتخالا عقاومب هملع بسح ىلع لضفلا لهأ نيب هلضف مسقي يذلا وه كلذکو

 مسقو تاجرد ضعب قوف مهضعب عفر يذلا وهو .حلصي ال نمم هل حلصي نمو

 هذه اذكهو هریغ ال هدحو كلذ مساقلا وهف «ليضفتلا تاجردو «مهشیاعم مهنيب

 امك «هرايتخا عقاومب ملعأ هتاحبس هنأو ءرايتخالاو قلخلاب هدارفنا اهيف نّيب ةيآلا

 هللا هللا لر يتوآ ام لثم ىتْؤن یّتح نمون ْنل اولاق ةيآ ْمُهَنَءاَج اَدِإَو# :ىلاعت لاق

 حلصي يذلا لحملاب ٌملعأ هللا :يأ ۰۲۱۲6 :ماعنالا] لاسر ٌلَعْجَي ثیح ُمَلْعَ

 .هريغ نود ةوبنلاو ةلاسرلاب هصيصختو هتماركو هئافطصال

 مهرايتخاو مهحارتقا نم مهكرش هاضتقا اًمع هناحبس هسفن ژن هنأ : بول

 .[18 : صصقلا] «نوک رش اّمَع ىَلاَعَتَو هللا َناَحْبْس ةريخلا هل َناَك ام :لاقف

 يف هنإف «هلمأتف «هنع هسفن هرن ىتح هاوس قلاخ تابثال ًایضتقم مهكرش نكي ملو

 .:تطلتا تاغ

 َنيِذّلا دا ۳-۷۷ :جحلا] يف یلاعت هلوق ٌريظن اذه نأ :سماخل
 ال اش بالا مبل ناو هل اوعمتجا ولو اذ اوُقَلْخَي ْنَل هللا نود نم نوعدت

Eول هللا نإ هرذَق َّقَح هللا اوُدَدَق ام تولا  

 ريب يص هللا لإ سالا نیو الشو ةنالملا َنِم يِقطضي هللا : لاق مث «؟زیزع

 يف هلوق ریظن اذهو . 4 وألا عج للا ىلإو میخ اتو مبین ب ام ُملْعَي

 يف هلوق ٌريظنو 4َنوُنلْعُي اَمَو ْمُهْروُدُص نت اَم ُمَلْعَي َكُبَرَو# [19 :صصقلا]
 هملع نع هلك كلذ يف ربخأف 4ُةَبلاَسِر ُلَعْجَي ُتْيَح ُمَلْعَأ ُهّللا# [۱۲۶ :ماعنألا]
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 نود هل حّلصت اهنأب هملعل «هب اهصصخ امب هرایتخا ٌلاَحَم هصیصختل نمضتملا

 هللاو هیلع ًادئاز «ینعملا اذهل انمضتم هذجت تایالا هذه يف قايّسلا ربدتف ءاهريغ

 . ملعأ

 اَذاَم لوقیف مهيدانب یو : هلوق بيقع ةروكذم ةيالا هذه نأ : سداسلا
 نو با نَم اف نوکیا من ذوب ابا مهیلع ثییقف ؟نیلسزْلا می هكا

 راتب ُءاَشَي ام قلی َكْيَرَو .نیحلفملا نم نوکی نأ ىَسَعَف ًاحِلاَص 8
 نماو «بات نم مهنم راتخا «هناحبس هدحو مهقلخ امكف [18- 75 : صصقلا]

 ایتخالا اذه ناكو «هقلخ نم هتريخو .هدابع نم هّتوفص اوناكف ءاحلاص لمعو

 نيكرشملا ءالؤه رايتخا ىلإ ال «هل لهأ وه نمل هناحبس هملعو هتمكح ىلإ اعجار
 .نوكرشي اّمع ىلاعتو هللا ناحبسف .مهحارتقاو

 لصف

 الاد هيف صيصختلاو رايتخالا اذه تيأر «قلخلا اذه لاوحأ "تلمأت اذإو

 ال يذلا ُهَّللا هنأو هتردقو هملعو هتمكح لامكو .هتینادحوو ىلاعت هتيبوبر ىلع

 اذهف «هريبدتك رّبديو «هرایتخاک راتخيو .هقلخک قلخي هل كيرش الف ءوه الإ هلإ
 تايا مظعأ ْنم ملاعلا اذه يف هّرثأ دوهشملا صيصختلاو «ريبدتلاو ٌرايتخالا

 ىلإ هنم ریشنف «هلسر قدصو .هلامک تافصو «هتينادحو دهاوش ربكأو «هتيبوبر
 ام لاك. نونا رون اه ىلع ای رک ريس

 نم نیبرقملا رقتسم اهلعجف هايس اللا راتخاف : اع تاوامسلا هللا قلخف

 هقلخ نم ءاش نم اهنكسأو هشرع نمو هیسرک نم برقلاب اهصتخاو « هتکئالم

 . یلاعتو كرابت هنم اهبرف الإ نكي مل ولو .تاوامسلا رئاس ىلع لضفو ةيزم اهلف

 ىلع ةلدالا نيبأ نم تاوامسلا ةدام يواست عم صیصختلاو لیضفتلا اذهو
 . راتخیو ءاشی ام قلخی هن هنأو هتمکحو هتردق لامك

 و

 ىلع لاد رابتخالا

 هناحيس هتيبوبر



 رشبلا نم راینخالا نایب

 ناب اه ت ر نالا یاس لغ نرد لا عدت اس هل قله نيو

 اهراتخاو «هدیب اهسرغ هناحبس هللا نإ» : راثالا ضعب یفو ""!اهفقس هشرع لعج

 . «هقلخ نم هتریخل ۱

 لیربجک «مهرئاس ىلع مهنم َنْيفطصملا ةكئالملا نم هژایتخا اذه نمَو

 لیئاکیمو ليربج تر عهللا# ل ةي يبنلا ناکو لیفارساو لیئاکیمو

 َنْيَب مكخت َتْنَأ ءةداهَسلاَو بّیفلا َمِلاَع ضرالاو تاوامّسلا رطاق «ليِفاَرْسِإَو

 )2 هم ۵ ۵

 ميِقَتْسُم طارص ىلإ ءاشت ْنَم يدهت

 مهئافطصاو مهصاصتخا لامکل ةکئالملا نم ةئالثلا ءالوه رکذف

 ء ال وه الا مسی ملف تاوامسلا يف مهریغ كلم نم و هللا نم مهبرقو

 :ليئاكيمو «حاورألاو بولقلا ةايح هب يذلا يحولا ٌ؛بحاص :ليربجف . ةثالثلا

 بحاص :ليفارسإو «تابنلاو ناويحلاو ضرألا ةايح هب يذلا رطقلا بحاص

 نم مهتجرخأو «تاومألا هللا نذإب هتخفن تيحأ «هيف خفن اذإ يذلا روّصلا

 . مهروبف

 ةالصلا مهيلعو هيلع مدا دلو نم ءايبنألل هناحبس هرابتخا كلذكو

 يبأ ثيدح نم ءاملا ىلع هشرع ناكو باب :ديحوتلا يف ۳۹/۱۳ يراخبلا يف ءاج (۱)

 هللا اهدعأ ةجرد ةئام ةنجلا يف نإ» دِةَِِي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره

 اذغ :ضرألاو ءامسلا نيب امك امهنیب ام نیتجرد لك «ةلييض يف نیدهاجملل

 «نمحرلا شرع هقوفو «ةنجلا یلعأو ةنجلا طسوأ هناف سودرفلا هولسف « هللا متلأس
 . «ةنجلا راهنآ رجفت هنمو

 ةالص يف ءاعدلا باب :نيرفاسملا ةالص يف )۷۷۰( مقر «هحيحص)» يف ملسم هاور (۲)

 نب نمحرلا دبع نب ةملس ابآ نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح نم «همايقو لیللا

 ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا يبن ناك ءيش يأب :اهنع هللا يضر ةشئاع لأس فوع

 مهللا» .هتالص حتتفا ليللا نم ماق اذإ ناك :تلاق ؟ليللا نم ماق اذإ هتالص حتتفي

 . ثيدحلا «. . . لیربج بر
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 مهو مهنم لسرلا هرایتخاو ءافلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام مهو «مالسلاو

 نابح نباو «دمحآ هاور يذلا رذ يبأ ثيدح يف ام ىلع ءرشع ةئالثو ةئامثالت

 يف نوروكذملا ةسمخ مهو «مهنم مزعلا يلوأ هٌرايتخاو ۱)«هحیحص) يف

 مقام نا نم اتذخأ ْذِإو# :ىلاعت هلوق يف (ىروشلا) و و 2

 لاقو «[7 :بازحألا] *مَيْرَم نبا یّسیعو ىَسوُمَو َميِهاَرْبِإَو حون نمو كنمو

 بیو اتو تب عزای سو هب صو ام يذلا نيم رم : یلاعت

 ۱۳[۰ :یروشلا] #هيف اوُقَرَمَتَت الو ندا اوُميِقأ نأ فو شو میهاربا

 .ملسو امهلاو امهيلع هللا یلص ادمحمو ميهاربإ : : نیلیلخلا مهنم راتخاو

 راتخا مث «مدا ينب سانجأ نم لیعامسا دلو هناحبس هژایتخا اذه ْنِمَو

 شيرق نم راتخا مث ءاشيرق ةنانک دلو نم راتخا مث «ةميزخ نم ةنانك ينب مهنم
 . "ل٤ ادّمحم مدا دلو َدّيَس مشاه ينب نم راتخا مث .مشاه ينب

 نبا هجرخآو «ءافعض ةئالث هدنس يفو ۹ ۰۱۷۸/۵ «دنسملا» يف دمحأ هجرخآ (۱)

 :هریغو متاح وبأ لاق «يناسفلا ماشه نب ميهاربإ هدنس يفو ًالوطم (44) مقر نابح
 ةثالث هدنس يفو فمامآ نبأ ثيدح نم ۵ دیتا هجرخأو باذک

 الجر نأ ةمامأ يبأ ثيدح نم ۲۱۱/۲۱ «كردتسملا» يف مکاحلا جرخأو اشآ ءافعض

 و :لاق < ملکم مّلعم «معن :لاق ؟مدا ناك يبنأ هللا لوسر اي :لاق

 :اولاق «نورف هرم : لاق ؟میهارباو حون نيب ناك مک :لاف «نورف ةرشع» :لاق

 ی يو داس :لاق ؟لسرلا تناك امك هللا لوسر

 .يبهذلا هقفاوو مكاحلا لاق امك ملسم طرش ىلع

 أ بسن لضف باب :لئاضفلا يف (۲۲۷۲) مقر «هحیحصا يف ملسم ىور (۲)
 تعمس :لاق هنع هللا يضر عقسألا نب ةلثاو نع ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا

 «لیعامس! دلو نم ةنانك یفطصا هللا نإ» :لوقي ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ينب نم ينافطصاو «مشاه ينب شيرق نم ىفطصاو «هنانک نم اشیرق یفطصاو
 )۳٩۱۲( هوحنب يذمرتلا هاورو .ةميزخ نب ةنانک مهوبآ لئابق ةدع :ةنانکو ««مشاه

 لوطأب هاورو ءملسو هلاو هيلع هللا یلص يبنلا لضف يف ءاج ام باب :بقانملا يف

 دلو نم یفطصاو «ليعامسإ ميهاربإ دلو نم یفطصا هللا نإ» : ظفلب (۳۲۰۹) هنم

 = .مشاه ينب شيرق نم یفطصاو ءاشيرق ةنانک ينب نم یفطصاو .ةنانک ينب ليعامسإ
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 َنيقباسلا مهنم راتخاو ءَنيِمَلاَعلا ةلمج نم هباحصأ راتخا كلذکو

 نيدلا نم مهل راتخاو «ناوضزرلا ةعيب لهأو رذب لهأ مهنم راتخاو «نيلوألا

 .اهرهطأو اهبيطأو اهاكزأ قالخألا نمو ءاهلضفأ عئارشلا نمو هلمکا

 هریعو (دمحآ مام الا دلسم يف امك .ممألا رئاس ىلع هی هتمأ راتخاو

 لاق :لاق هدج نع یا نع ل نب ةيواعم نب میکح نب زهب ثيدح نم

 لاق . “هللا ىَلَع اَهُمَرْكَأَو اهریخ متن َةمَأ َنيِعْبَس َنوفوُم متْنأ» : ك هللا لوُسر
 . حیحص هذج نع «هيبأ نع میکح نب زهب ثیدح :دمحأو ينيدملا نب يلع

 يف مهلزانمو مهديحوتو مهقالخأو مهلامعأ يف رايتخالا اذه رثآ رهظو

 نوفرشُي مهفوف لت ىلع سالا نم ىلعأ مهناف .فقوملا يف مهتاماقمو ةّنجلا

 لاق :لاق يملسالا بّیصحلا نب ةديرب ثیدح نم يذمرتلا يفو «مهیلع

 ملا هذه نم اهنم نونامت + فص يار نورشع جا لهأ» : ي هللا لوسر

 يف يذلاو .نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ۳ ظ

 ثيدح يف كك يبنلا نع «يردخلا لعن يبأ ثيدح نم «حيحصلا»

 لْهَأ رطش اوُنوكت نأ عّمطأل يّنِإ هدیب يِسْفَن يِذَّلاَر» :رانلا ثعب

 و ص ر

 ص م1 8 ٠ را رس و ر

 «مَمألا رئاس نم نوعبرأو

 . لاق امك وهو ‹حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو «مشاه ينب نم ينافطصاو =

 اذكو ثيدحلا .٠ . .ةمأ نيعبس متيفو مكنإ» :ظفلب ۵/۵ «دنسملا» يف دمحأ هاور )١(

 هيلع هللا یلص دمحم ةمأ ةفص باب :دهزلا يف (4۳۸۸ مقر) «هننس» يف هجام نبا

 «نارمع لا» ةروس ريسفت يف (۳۰۰۶ مقر) «هننس» يف يذمرتلا هاورو «ملسو هلاو

 اذه :يذمرتلا لاقو .نسح هدنسو ثيدحلا ". . .ةمأ نيعبس نومتت مكنإ» : ظفلب

 . يبهذلا هقفاوو .مكاحلا هححصو «نسح ثيدح

 لهأ فص مك يف ءاج ام باب :ةنجلا ةفص يف (50144) «هننس» يف يذمرتلا هجرخأ (۲)

 :دهزلا يف (4۲۸۹) مقر هجام نباو ۰۳۶۷/۵ «دنسملا» يف دمحأو «هنسحو «ةنجلا

 هححصو «حيحص هدنسو قرط نم «ملسو هلاو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ ةفص باب
 یسوم يبأو «دوعسم نباو «سابع نبا نع بابلا يفو ۸۲/۱ مكاحلاو «نابح نبا

 . يناربطلا دنع
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 1 : لاقي نأ امإو ءحصأ اذه :لاقي نأ إف . كلذ ىلع دزي ملو ,27)(ةّنَجلا

 نونامث مهنإ» :لاقف هّبر هملعأف .فنجلا لهآ رطش هم نوکت نأ عمط الب يبنلا

 . ملعأ هللأو «نیئیدحلا نيب يفانت الف ف رع و اس ع اف

 مل ام ملحلاو ملعلا نم اهبهو هنأ اهل هرایتخاو هتمال هللا لیضفت نمو

 :لاق ءادردلا يبأ ثيدح نم هريغو «رازبلا دنسم» يفو ءاهاوس ار

 عاب يا میم نیا یتیمل لاق یلاعت هللا َّنِإ» :لوفی راك مسانلا انأ تحمس

 ام ْمِهَباَضَأ ْنِإَو ءاوُرَكَشَو اوُدمح ءَنوُيِحُي ام 2 مهیا نإ هما كعب ق

 الو اذه فک تر اب لاف ْلع الو ملح الو او ضرایب

 .۳"يملعو يملح نم مهیطغآ :َلاَق ؟عل الو مل

 رول ی سرم

 ءاهفرشأو اهریخ دالبلاو نكامألا نم یلاعتو هناحبس هژایتخا اذه نمَو

 كسانم هلعجو هی هیبنل هراتخا یلاعتو هناحبس هناف ارحلا دلبلا يهو

 الف «قيمع مف لك نم دْعُبلاو بْرَقلا نم هيلإ نايتالا مهيلع بجوأو «هدابعل

 نع نيدرجتم «مهسوژر يفشاك «نيللذتم نيعشختم نيعضاوتم الإ هنولخدب

 «ةرجش هب ُدَضَعَت الو مد هيف كفسُي ال ءانما امرَح هلعجو ءايندلا لهأ سابل

 يبأ ثيدح نم (۲۲۲) مقر «هحیحص» يف ملسم هاور ليوط ثيدح نم ةعطق وه (۱)

 ثعب جرخأ :مدال هللا لوقي :هلوق باب :نامیالا يف هنع هللا يضر يردخلا ديعس

 هجرخأ دوعسم نبا نع بابلا يفو .نيعستو ةعستو ةئامعست فلأ لك نم رانلا ۱

 .(۲۲۱) ملسمو ۰۳۳۵/۱۱ يراخبلا

 فصن هتمأ نوکت نأ هبر ةمحر اجر امل يب هنأكف :۳۳۹/۱۱ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق (؟)

 .هدازو هاجترا ام هاطعآ تنجلا لهأ

 ءهنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثیدح نم 10۰/1 هدنسملا» يف ًاضيأ دمحأ هاورو (۲)

 دمحأ هاور :لاقو ۱۷/۱۰ «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا هركذو «نسح هدانسإو

 ريغ «حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو «طسوالا» و «ریبکلا» يف يناربطلاو رازبلاو

 .ناتقث امهو «ةرسيم نب ديزي سبلحلا يبأو «راوس نب نسحلا

۷ 

 ما رحلا دليلا رابتخا



 فیرعتلل لب كيلمتلل هّتطَقل طقتلت الو الخ یلتخی الو ءٌديص هل رفتی الو

 أطاح «رازوالل ايحام «بونذلا نم فلس امل ارفكم هدصق لعجو ءالإ سيل

 نَم» : هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع «نیحیحصلا» يف امك ءاياطخلل

 ضري ملو أ هنر ويك عج یی ْمَلَو فري ْمَلَق تیبا اَذَه یت
 دوعسم یا ثیدح نم ات يفف «ةّنجلا نود باوثلا نم هدصاقل

 رم

 5 تل ملا دف ثّبخ : يفي امك تون لاو رقفلا نا

 ةريره يبأ نع «نیحیحصلا» يف و و .۳ةَنجلا نود تار ةروربملا ةَّجَحْلل

 َسْيَل ُروُرْبَملا حلاو .اَمهتیب امل ة ها منش یر اتش : لاق دل هللا لوسر

 .هیلا اهّيحأَو .هدالب ريخ نيمألا ُدلبلا نكي مل ولف .؟)هةّنَجلا الا ٌءاَرَج ُهَل

 اهّدصق مهيلع ضزرف «هدابعل كسانم اهتاّصرع لعج امل «دالبلا نم هّراتخمو

 نيعضوم يف زيزعلا هباتك يف هب مسقأو مالسالا ضورف دكا نم كلذ لعجو

 ُمِسْقَأ ال :ىلاعت لاقو ۳[۰ :نيتلا] 4 نیمألا دلبلا اهو :ىلاعت لاقف «هنم

 .هعطق :هژالتخاو .بطرلا تابنلا :الخلاو «عطقي ال :هرجش دضعی ال (۱)

 هللا لوق باب :۱۷/6 و .روربملا جحلا لضف باب :جحلا يف ۳۰۲/۳ يراخبلا (۲)

 يف (۱۳۵۰) مقر ملسمو ؛(جحلا يف لادج الو قوسف الو ثفر الف) :لجو زع
 .ملسمل ظفللاو «ةفرع مویو ةرمعلاو جحلا لضف باب : جحلا

 يئاسنلاو ةرمعلاو جحلا باو يف ءاج ام باب :جحلا يف (۸۱۰) يذمرتلا هجرخآ (۳)

 «دنسملا» يف دمحأو «ةرمعلاو جحلا نيب ةعباتملا لضف باب :جحلا يف ۵

 هجام نباو (۱1۷) دمحآ دنع رمع ثيدح نم دهاش هلو «نسح هدنسو (۳۱۹)

 .ثیدحلا حصي امهبو ۰۱۱۵/۵ يئاسنلا دنع سابع نبا ثيدح نم رخاو (۲۸۸۷)

 اذإ :يأ «هبقع ىلع ًاعقاو رخالل ًاعبات امهدحآ اولعجا :يأ ءاوعبات :هلوق ینعمو

 . ناعباتم امهناف اوجحف «مترمتعا اذإو «اورمتعاف «متججح

 جحلا يف (۱۳4۹) مقر ملسمو «ةرمعلا بوجو باب : جحلا يف 1۷۱/۳ يراخبلا )٤(

 .ةفرع مویو ةرمعلاو جحلا لضف باب :ًاضيأ

۸ 



 رداق لک یلع بجی ا ضرالا هجو یلع سیلو ۰۳۲۱ :دلبلا] 6دلّبل اذهب

 ضرالا هجو یلع سیلو هغ اهیف يذلا تیبلاب فاوطلاو اهیلا يعسل
 رجحلا ريغ هيف رازوالاو ایاطخلا ٌطحتو .همالتساو هلیبقت عرشي عضوم
 مارحلا دجسملا يف ةالصلا نأ 4ب يبنلا نع تبثو .يناميلا نکرلاو .دوسألا

 نع حيحص دانسإب «دنسملا» و «يئاسنلا ننس» يفف ءةالص فلأ ةئامب

 نم لضفآ اًذه يدجسُم يف ةَصا : لاق هنأ هيَ يبنلا نع .ريبزلا نب هللا دبع

 لضفأ مارحلا و ی یارحلا دجسملا 1 هاوس امیف امیف ةالص فلآ
 مس مس

 ( هحصحصا) و نابح نبا و الص ةامب اده يدجنَم يف ةالص نم

 كلذلو «قالطالا ىلع ضرالا عاقب ٌلضفا را ی نأ يف حير ص اذهو
 .«دنسملا» يفو «بجي الو بحتسپ امم هریغلو اضرف هیلا لاحرلا دش ناک

 ای هللا لوسر عمس هنأ ءارمحلا نب يدع نب هللا دبع نع يئاسنلاو يذمرتلاو

 ضرأ ُرْيَحَل كن هّللاو» :لوُقَي َةَكَم نم ا" ةروزحلاب هتلحار ىلع فقاو وهو
 لاق «تجرخ ام كنم تجرخآ ينآ ال هللا ىلإ للا ضرأ م للا

 *”حيحص نسح ثيدح اذه : يزمرتلا

 اذهب مسقآ ال) :یلاعت هلوق :انقیقحتب «ریسملا داز» يف يزوجلا نبا ظفاحلا لاق )١(

 ملعي الثل) :ىلاعت هلوقك دیکوت تلخد «ال» و .مسقأ :ینعملا :جاجزلا لاق (دلبلا
 «ال» (دلبلا اذهب مسقأ ال) دهاجم نع ريثك نبا لقنو ۲٩[. :ديدحلا] (باتكلا له

 مأ ةكمب یلاعتو كرابت هللا نم مسق اذه :ریثک نبا لاق دلبلا اذهب مسقأ «مهيلع در

 مارحإ لاح يف اهردق ةمظع ىلع هبنيل ءًالاح اهيف نكاسلا نوک لاح يف ىرقلا
 . اهلهأ

 يف دمحأ دنع وهو «ىربكلا» يف هلعلو «يتاسنلا ننس» نم عوبطملا يف وه سيل (۲)

 .(۱۰۲۷) نابح نبا هححصو «حیحص هدانساو ۵/6 «دنسملا)

 تریغصلا ةيبارلا :لصألا يف ةروزحلاو .ةكمب عضوم :ةروسقک «ةروزحلا )
 .ةريغص ةيبار كانه ناك هنأل كلذب

 =ةكم لضف باب :بقانملا يف (۳۹۲۱) يذمرتلاو ۶ دمحأ هاور (5)

۹ 



 میرحت فنصمعلا حیجرت

 مارحلا دلبلا لابقتسا
 ءاضق دنع هرايدتساو

 ناينبلا يف ىتح ةجاحلا

 لوأ مارحلا دجسملا
 ضرالا يف عضو دجسم

 هجو ىلع سيلف ءمهّلك ضرألا لهأل ٌةلبق اهُثوك اهصئاصخ نمو لب
 2 لع ضرألا

 ةجاحلا ءاضق دنع اهرابدتساو اهُلابقتسا مرحي هنأ ًاضيأ اهصاوخ نمو

 . ضرألا عاقب رئاس نود

 ءاضفلا نيب كلذ يف قرف ال هنأ :ةلأسملا هذه يف بهاذملا حصأو

 قرفملا عم سيلو «عضوملا اذه ريغ يف ترکذ دق ًاليلد رشع ةعضبل «ناینبلاو
 عضوم اذه سيلو «ناينبلاو ءاضفلا رادقم يف مهضقانت عم «ةتبلا یواش ا

 . نیفرطلا نم جاجحلا ء ءافیتسا

 ‹ضرألا يف عضو دجسم لو مارحلا ّدجسملا نأ ًاضيأ اهصاوخ نمو

 دجسم لوا ْنَع هللا لوسر ثلاس :لاق رذ يبآ نع ؛نیحیحصلا" يف امک

 دما :َلاَق ؟یيآ 186 : تلف « مارحلا دجسملا :لاقف ؟ضرالا يف عضو

 ٌثیدحلا اذه لکشا دقو (۱)اماع نورتي نان لامي مك تلف «یصفالا

 ینب يذلا وه دواد نب نامیلس نأ مولعم :لاقف «هب دارملا فرعی مل نم ىلع

 اذه لهج نم اذهو «ماع فلأ نم رثکآ ميهاربإ نيبو هنیبو دجسملا

 هسیسأت ال .هدیدجت یصقالا اویل نم هل ناك امن نامیلس نإف «لئاقلا

 ءانب دعب ملسو امهلاو امهیلع هللا یلص قاحسإ نب بوقعی وه هسسآ يذلاو

 . رادقملا اذهب ةبعکلا ميهاربإ

 نبا هححصو «حيحص هدانسإو «ةكم لبضف باب :كسانملا يف (۳۱۰۸) هجام نباو

 .(۱۰۲۵) نابح

 ميهاربإ هللا ذختاو) :یلاعت هلوق باب :ءایبنألا ثيداحأ يف ۲۹۱ ۰۲۹۰/۲ يراخبلا (۱)

 ظفاحلا لاق .ةالصلا مضاومو دجاسملا باتک لوأ يف (۵۲۰) مقر ملسمو ؛(ًالیلخ

 عضو تيب لوآ نإ) :یلاعت هلوقب دارملا رسفی ثیدحلا اذهو :«حتفلا" يف رجح نبا

 تویبلا قلطم ال «ةدابعلا تيب تیبلاب دارملا نأ ىلع لدیو :لاق (ةکبب يذلل سانلل

 اا منا يآ نار هار ناسا ترا ىلع نف ارو كلذ ذوو و
 . هللا ةدابعل عضو تيب لوأ ناك هنكلو «هلبق تويبلا تناك :لاق هنع حيحص

0 ۰ 



 اراک راف هلا 1 نينا خا ىلا هللا نأ اهل ىلع لدار

 ىرقلا يف اهل نوكي الأ ب «یرقلا لصا يهو .اهیلع عرفو اهل عبت

 نكي مل اذهلو ""نارقلا ٌمأ اهنأ (ةحتافلا) نع هک يبنلا ربخأ امك يهف «ليدع

 . ليدع ةيهلإلا بتكلا يف اهل

 ةرركتملا جئاوحلا باحصأ ريغل اهلوخد زوجي ال اهنأ اهصئاصخ نمو
 ةلأسملا هذهو ءدالبلا نم ٌءيش اهيف اهكراشُي ال ةيصاخ هذهو «مارحإب الإ

 دانسإب سابع نبا نع يور دقو ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع ٌسانلا اهاقلت

 هاهلخآ رّیغ نمو اًهلْهَأ نم « «مارخاپ الإ َةَكَم ٌدَحَأ لخذ ال» اعوفرم هب جتحی ال

 نم هلبق رخخاو «قیرطلا يف ةاطرأ نب , جاجحلا نكلو «يدع نب دمحأ وبأ هركذ

 . ءافعضلا

 وه نم نيب قرفلاو «ٌتابثالاو «ُىْمَتلا :لاوقأ ةثالث ةلأسملا يف ءاهقفللو
 وه نمو «مارحاب الإ اهزواّجُی ال اهلبق نمف ءاهّلبق وه نمو تيقاوملا لخاد
 نالوألا نالوقلاو «ةفينح يبأ لوق وهو «ةگم لهأ مکح هُمكحف «اهلخاد

 .دمحأو يعفاشلل

 لاق ءاهلعفي مل ناو تائيسلاب مهلا ىلع هيف بقاعی هنأ هصاوخ نمو
 لمأتف ۵۰ : جحلا] ٩ میل باّذَع نم هقذن ملظب داحلإب هيف دری نمو# :ىلاعت

 نع ةحتافلا ةءارق بوجو باب :ةالصلا يف (۳۹۵) مقر «هحیحص» يف ملسم ىور )۱(

 ةالص یلص نس :لاق ملسو هلاو هيلع هللا یلص يبنلا نع .هنع هللا يضر ةريره يبأ

 يذمرتلاو ١١5/5 دمحأ جرخأو «مامت ريغ ثالث «جادخ يهف نارقلا مأب اهیف أرقي مل

 : لجو زع هلوق ليوأت باب :ةالصلا يف ۱۳۹/۲ يئاسنلاو ءريسفتلا يف )1۲4(

 نب يبآ نع «ةريره يبأ ثيدح نم (ميظعلا نارقلاو يناثملا نم اعبس كانيتا دقلو)

 لثم ليجنالا يف الو ةاروتلا يف لجو زع هللا لزنآ ام» : ا هللا لوسر لاق :لاق بعک

 « يدبع نيبو ينيب ةموسقم يهوا : [ هللا لاق] يناثملا عبسلا يهو نارقلا مأ

 ١(. 718) نابح نبا هححصو «حيحص هدانسإو «لأس ام يدبعلو

۱ 

 زاوج يف ءاملعلا فالتخا

 باحصأ ريغل اهلوخد

 ريغب ةرركتملا جئاوحلا
 مارحإ

 مهلا ىلع هيف ةبقاعملا

 تائيسلاب



 تائبسلا ریداقم ةفعاضم

 هيف

 دلبلا ىلإ ةدئفالا باذجنا
 مارحلا

 لعف ینعم مم امل الا اذکب توا :لاقی الو یابلاب انهاه ةدارالا لعف یدع فیک

 . ميلألا ٌباذعلا هقيذُي نأب هيف ملظَي نأب مه نم ّدعوتف ءاذكب تممه :لاقي هناف «مه»

 اهؤازج ةئيسلا ناف ءاهتايمك ال ءهيف تائيسلا ريداقم فعاضت اذه نمَو

 مرح يف ةئيسلاف ءاهلثم اهؤازج ةريغصو ءاهلثم اهؤازجو «ةريبك ةئيس نكل «ةئيس

 سيل اذهلو «ضرألا فارطأ نم فرط يف اهنم ٌمظعأو دكا هطاسب ىلعو هدلبو هلل
 هطاسبو هراد نم ديعبلا عضوملا يف هاصع نمک هكلُم طاسب ىلع كلملا یصع نم

 ۱ . ملعأ هللاو «تائيسلا فیعضت يف عازنلا لصف اذهف

 ىوهو «ةدئفألا باذجنا يف صاصتخالاو ليضفتلا اذه رس رهظ دقو

 بذج نم مظعأا بولقلل هبذجف «نيمألا دلبلا اذهل اهتبحمو اهفاطعناو بولقلا

 : لئاقلا لوقب ىلوألا وهف «ديدحلل سيطانغملا

 لا ایا تیام .یشع رك یوم اسم

 ماوعالا بقاعت ىلع هيلإ نوبوثی :يأ «سانلل ةباثم هنأ هناحبس ربخآ اذهلو

 هل اودادزا «ةرايز هل اودادزا املك لب ءارطو هنم نوضقي الو راطقألا عیمج نم

 .اقابتشا

 افاتشُم فر طلا الا دوی یتح .اهزظنی نیح اهنع فّرطلا مجری ال

 لاومألا نم اهبح يف قفنآ مکو «حیرجو بیلسو ليتق نم اهل مک هللف

 ناطوألاو بابحألاو .لمألاو دابکألا ذلف ةقرافمب بحملا َيِضَرَو «حاورالاو

 كلذ دلتسي وهو «قاشملاو فطاعملاو «فلاتملاو فواخملا عاونآ هيدي نيب امّدقم

 ةيلحتملا معن نم بيطأ - هبلق يف ةبحملا ناطلس رهظ ول هاريو لک

 .مهتاذلو مهفرتو

 هبیبح ىَضْرَي ناك ام اَذِإ اباذع هَءاَقَش دعي ْنَم اًبحُم نیو

 : جحلا] ريب رُهطَو# :هلوقب ىلاعتو هناحبس هيلإ هتفاضإ ٌرس هلك اذهو

 ام ةبحملاو ميظعتلاو لالجالا اذه نم ةصاخلا ةفاضالا هذه تضتقاف 17

o۲ 



 كلذكزب تا نين دفنا اه لا سر هم هاش تا ا
 ام لكف «مهتسک ام راقولاو ةبحملاو لالجلا نم مهتسک هيلإ نينمؤملا هّدابع هتفاضإ

 هل بجوأ ام هريغ ىلع صاصتخالاو ةيزملا نم هلف هسفن ىلإ یلاعت ّبّرلا هفاضآ
 ةلالجو ًاصيصختو «رخا ًالیضفت ةفاضالا هذهب هوسکی مث «ءابتجالاو ءافطصالا

 نيب یّرس نم ینعملا اذه مهفل قفوُي ملو «ةفاضالا لبق هل ناك ام ىلع ادئاز

 ۰«يش یلع اهنم ءيشل ةيزم ال هنأ معزو «نكامألاو نامزألاو «لاعفالاو نایعألا

 دق اهجو نیعبرآ نم رثکأب لطاب لوقلا اذهو «حجرم الب حیجرتلا درجم وه امنإو

 ناف .هداسف يف لطابلا بهذملا اذه رّوصت يفكيو «عضوملا اذه ريغ يف ترکذ

 ليضفتلا امنإو «ةقيقحلا يف مهئادعأ تاوذك لسرلا ٌتاوذ نوكت نآ يضتقي ابهذم

 نسفن كلذكو «اهریغل نوكت ال ايازمو تافصب تاوذلا صاصتخا ىلإ مجری ال رمأب

 نم اهيف عقي امل وه امنإو «ةتبلا ةيزم ةعقب ىلع ةعقبل سيل تاذلاب ةدحاو عاقبلا

 ةفرعو ىنمو و دجسملاو «تيبلا ةعقبل ةيزم الف تحلاصلا لامعالا

 نع جراخ رمأ رابتعاب لیضفتلا امناو «ضرألا نم اهتیمس ةعقب يأ ىلع رعاشملاو

 اذه در دق یلاعتو هناحبس هللاو .اهب مئاق فصو ىلإ الو ءاهيلإ دوعي ال ةعقبلا

 یو ام لم ی یعنی آل ی مُنءاَج لو : ىلاعت هلوقب لطابلا لوقلا
 [۱۲6 :ماعنالا] «ُةتلاّسر لعب محي تب ُتِيَح مبل لا :ىلاعت هللا لاق هللا لر

 :موصخم ؟لاحم اهل لب هتلاسر لیحتا ًاحلاص الو ًالها دحا ؛زک سی : يأ

 تناك ولو . مکنم ٌلاحملا هذهب ملع هللاو اهل الإ حلصت الو .اهب الا قيلت ال

 : ىلاعت هلوق كلذكو «مهیلع در كلذ يف نكي مل یالوه لاق امك ةيواستم ُثاوذلا

 َمَلْعأب هللا سی اننْيَب نم ْمِهْيََع هللا نم ِءالْؤَمَأ اولوقیل ضْعَبب ْمُهَضْعَب اف كلو

 .هتمعن ىلع هركشي نمب ملعأ هناحبس وه :يأ [۵۳ :ماعنألا] *َنيركاشلاب

 ءهركشل حلصي لحم لک سيلف «هرکشی ال نمم هيلع نيَو «هلضفب هّصتخيف
 . هتمارکب صيصختلاو «هتنم لامتحاو

 اهریغو صاخشألاو نکامألاو نايعألا نم هافطصاو هراتخا ام تاوذف

or 



 ةنمزألا نيب لیضفتل ذقتلا

 وهو ها اهافطصا اهلجألو ءاهريغل تسيل اهب ةمئاق رومأو تافص ىلع ةلمتشم

 هژایتخا اذهو «هقلخ اذهف «رايتخالاب اهصخو «تافصلا كلتب اهلضف يذلا هناحبس
 نأب يضقي يأر َنالطب نيبأ امو 1۷[۰ : صصقلا] ُكُراَتْخَيَو ُءاَشَي ام لی رو
 رئاسل راس دوسألا رجحلا تاذو «تنکمالا رئاسل واسم مارحلا تیبلا ناكم

 كلذ يف لیضفتلا امنإو «هريغ تاذل ٌةيواسم ةي هللا لوسر تاذو «ضرألا ةراجح

 نم اهلاثمأو ليواقألا هذهو ءاهب ةمئاقلا تالا تاذلا نع ةجراخ رومأب

 ءاهنم ةئيرب يهو اهيلإ اهوبسنو «ةعيرشلا ىلع نوملكتملا اهانج يتلا تايانجلا

 يف اهيواست بجوي ال كلذو «ماع رمأ يف تاوذلا كارتشا نم ٌرثكأ مهعم سيلو

 ءةيسفنلا اهتافص يف اهفالتخا عم ماع رمأ يف كرتشت دق تافلتخملا نأل ةقيقحلا

 تاذو ءاملا تاذ نيب الو ءًادبأ لوبلا تاذو كسملا تاذ نيب ىلاعت هللا ىّرس امو

 ةلضافلا تاوذلاو ءاهدادضأو ةفيرشلا ةنكمألا َنْيَب ُنّيَبلا ٌثوافتلاو ءادبأ راتلا

 تاذو مالسلا هيلع یسوم تاذ نیبف «ریثکب تواقتلا اذه نم مظعا اهدادضآو

 سفن نيب توافتلا كلذكو «عیجرلاو كسملا نيب امم مظعأ توافتلا نم نوعرف

 لَعْجُت فیکف «ریثکب اضيأ توافتلا اذه نم مظعا ناطلسلا تيب نيبو «ةبعكلا

 راکذالاو تادابعلا نم كانه عقي ام رابتعاب لیضفتلاو ةقيقحلا يف ءاوس ناتعقبلا

 ! ؟تاوعدلاو

 اندصق امناو .لوذرملا دودرملا بهذملا اذه ىلع درلا ءافیتسا دصقن ملو

 هللاو «اثیش هريغب هدابعو هللا ابعی الو «مکاحتلا لقاعلا لداعلا بیبللا ىلإو «هّریوصت

 هّصيصخت يضتقي ینعمل الإ هحجریو هلضفُي الو ءائيش ٌصّصخُي ال هناحبس
 دعب هراتخا مث «هقلخ يذلا وهف «هبهاوو حجرملا كلذ يطعم وه معن « هلیضقتو

 .راتخيو ًءاشي ام قلخي كّبرو «هقلخ

 موی هللا دنع مايألا ريخف «ضعب ىلع روهشلاو مايألا ضعب هّليضفت اذه نمو
۳ 

 و
 لضفأ» : لاق هنأ ل هنع «ننسلا» يف امك (۱) بكألا جحلا موی وهو « رحنلا

 .هيف هکسانمو جحلا لامعأ مظعم نأل «ربکالا جحلا موی يمس )١(

o 



 .هنم لضفأ ةفرع موي :لیقو ۰۲۱7 مري رخ موي هّللا َدْنِع ماّيألا

 ربکالا جحلا موي هنأل :اولاق يعفاشلا باحصأ دنع فورعملا وه اذهو

 مْوَي يف ُهْنم َرْثكأ باقرلا هيف ُهّللا قتْعَي می نم امو ۰"نیتنس رفكي هٌمايصو

 لب هتکنالم يها م هدا نم هيف وذي ىلاعتو هناحبس هنألو رڪ
 هضراعي ال كلذ ىلع لادلا ثیدحلا نأل .لوألا لوقلا باوصلاو .فقوملا

 :یلاعت هلوقل ءرحّنلا موي وه ربكألا جحلا موی نأ ٌباوصلاو «همواقی ءيش

 يف تبثو ۰۲۳ :ةبوتلا] ربا ّجَحْلا مْوَي ساّنلا ىَلِإ هلوشسَرَو هللا نم ندا

 وی آل «رخنلا َمْوَي كلدب اند امهنع هللا 5 الغف رکن ابا ذا شات

 موي :لاق دیک هللا لوسر نأ دانسإ حصأب «دواد يبأ ننس يفو 0

 موي نم دغلا وه :رقلا مويو «فیرحت وهو «رفنلا» «دمحآ دنسم»و لصألا يف (۱)

 دق مهنال كلذو «ىنمب هيف نورقي سانلا نأل .ةجحلا يذ رشع يداح وهو «رحنلا

 دواد وبآ هجرخآ ثيدحلاو .اورقو اوحارتساو ءرحنلاو ‹ةضافالا فاوط نم اوغرف

 نم ۳۵۰/۶ دمحأو ؛ غلبي نأ لبق بطع اذإ يدهلا يف باب جا يف (۷)

 هقفاوو ۰۲۲۱/4 مکاحلا هححصو «حیحص هدنسو يلامثلا طرق نب هللا دبع ثيدح

 ۱ . يبهذلا

 لك نم مايأ ةئالث بابحتسا باب :مایصلا يف (۱۱۲۲) «هحیحص» يف ملسم یور (۲)

 هللا لوسر لئس :لاق هنع هللا يضر يراصنالا ةداتق يبأ نع . .ةفرع موي موصو رهش

 .«ةیقابلاو ةيضاملا ةنسلا رفکی» :لاقف ؟ةفرع موی موص نع ملسو هلاو هيلع هللا یلص

 يئاسنلاو «ةرمعلاو جحلا لضف باب :جحلا يف (۱۳4۸) «هحیحص» يف ملسم جرخآ (۳)

 : كسانملا يف (۳۰۱6) هجام نباو ءةفرع موی يف ركذ ام باب :جحلا يف ۵

 نم ام» :لاق لَ هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ةفرع موی ءاعدلا باب

 مهب يهابي مث وندیل هنإو ءةفرع موی نم رانلا نم ادبع هيف هللا قتعی نأ نم رثكأ موي
 ۱ .«ءالؤه دارآ ام :لوقیف «ةکئالملا

 ةعبرأ ضرالا يف اوحیسف) :یلاعت هلوق باب :ریسفتلا يف ۲۰/۸ يراخبلا هجرخآ )٤(

 نب دیمح ثیدح نم كرشم تیبلا جحی ال باب :جحلا يف (۱۳۸۷)ملسمو (رهشآ

 يف ةجحلا كلت يف هنع هللا يضر ركب وبآ ينثعب :لاق ةريره ابآ نأ نمحرلا دبع

 فوطي الو .كرشم ماعلا دعب جحی الأ :ینمب نونذژی رحنلا موی مهثعب نینذژملا

 = نذؤي نأ هرمأف «بلاط يبأ نب يلعب نم ينلا فدرآ مث :دیمح لاق نایرع تیبلاب

۵ ۵ 



 ةباحصلا نم ًاعامجو .تريره وبآ لاق كلذکو حلا وي ربکالا لا

 غرضتلاو .فوقولا نوكي هيف ناف «هيدي نيب رحّنلا مویل ةمّدقم ةفرع ُمویو
 اذهلو «ةرایزلاو ةدافرلا نوکت رحّللا موي مث لاقتسالاو .لاهتبالاو قبوتلاو

 نذأ مث ءةفرع موی مهبونذ نم اورهط دق مهنأل ترایزلا فاوط هفاوط يمس

 حبذ هيف ناك اذهلو «هتيب ىلإ هيلع لوخدلاو .هترایز يف رحّنلا موي مهر مهل

 موي لمعو .جحلا لاعفأ مظعمو «رامجلا يمرو «سوؤرلا قلحو «نیبارقلا

 ةجحلا يذ رشع لیضفت كلذکو .موبلا اذه يدي نيب لاستغالاو روهطلاک ةفرع

 حیحص» يف تبث دقو «هللا دنع مايألا لضفآ همايأ ناف «مايألا نم هريغ ىلع

 نم اَم» :5 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع «يراخبلا

 الو :اوُناَق «رشعلا ماّيألا هذه نم هّللا ىلإ ٌبَحَأ اًهيف حلال لمعلا می
 هست رخ 1 و الإ للا لیبَس يف داهجلا الو» :لاق ؟هّللا ٍليبَّس يف اجل

 اهب هلا مسقأ يتلا رشعلا مايألا يهو (۳«,يشب َكِلَذ نم عجز غ مث ءولاقو
 اهيف بحتسي اذهلو ۲ ۱ : رجفلا] (ِرْشَع لایلو خفلاو» : هلوقب هباتک يف

 نم ّنهيف اورثكأف» :ِدَكَك يبنلا لاق امك «دیمحتلاو لیلهتلاو ريبكتلا نم زانكالا

 دعب جحي الأو تءاربب رحنلا موي ىنم لهأ يف يلع انعم نذأف :ةريره وبأ لاق «ةءاربب =

 .نایرع تيبلاب فوطي الو «كرشم ماعلا
 يف (۳۰۵۸) هجام نباو ربکألا جحلا موی باب :جحلا يف (۱۹40) دواد وبآ هاور (1)

 هقلعو «حیحص هدنسو «رمع نپا ا نم رحنلا موي ةبطخلا باب :كسانملا

 . ٤٦١/۳ «هحیحص» يف يراخبلا

 نع قيرشتلا مايأ يف لمعلا لضف باب :نيديعلا يف ۳۸۳ ۰۳۸۲/۲ يراخبلا هاور )۲(
 :لاق ؟داهجلا الو :اولاق ءهذه يف اهنم لضفأ مايأ يف لمعلا ام» : ظفلب سابع نبا

 هدروأ يذلا ظفللاو «ءيشب عجري ملف «هلامو هسفنب رطاخي جرخ لجر الإ داهجلا الو
 يذمرتلاو ءرشعلا موص يف باب :موصلا يف (۲4۳۸) دواد وبأ هجرخأ فلؤملا

 يف (۱۷۲۷) هجام نباو ءرشعلا مايأ يف لمعلا يف ءاج ام باب :موصلا يف ()

 . حيحص هدانسإو ءرشعلا مايص باب :مايصلا

 هك



 يف گلشاهلا عضاوم هتک مایالا ىلإ هت و «'«دیم لاو یلهّتلار بل

 . عاقبلا رث

 چ لیضفتو .روهشلا رئاس ىلع ناضمر رهش لیضعت كلذ نمو

 .رهش فلأ ىلع ردقلا ةليل ليضفتو «يلايللا رئاس ىلع ریخألا

 ؟ءارسالا ةليل وأ ردقلا ةليل 31 دف هیتلیللا یو ر نم ريخألا ٌرشعلا وأ ءةَّبحلا يذ ٌرشَع ؟لضفأ نيرشعلا يأ : تلق ناف

 ريخألا رشعلا يلايل :لاقی نأ هيف باوصلاف «لوألا لاؤسلا اّمأ : تلق
 لضفا ةّجحلا يذ رشع ماّيأو «ةجحلا يذ رشع يلايل نم لضفأ «ناضمر نم

 يلايل نأ هيلع لدیو هابتشالا لوزی لیصفتلا اذهبو .ناضمر رشع مايأ نم
 يذ رشعو «يلايللا نم يهو «ردقلا ةليل رابتعاب ْتّلَّضف امن ناضمر نم رشعل
 .ةيورتلا مویو «ةفرع ٌمويو «رحنلا ٌموي هيف ذإ «همايآ رابتعاب لضف امنإ ةّبحلا

 نع هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش لِئُس دقف «يناثلا لاؤسلا امأو
 ردقلا هليل لب :رخآ لاقو ءردقلا ةليل نم لضفأ ءارسالا ةليل :لاق لجر
 ؟بيصملا 4 انا

 ءردقلا ةليل نم لضفأ ءارسالا ةليل نأب لئاقلا امأ «هّلل ٌدمحلا : باجأف
 ماع لك نم اهُرئاظنو و يبنلاب اهیف يرسآ يتلا ةليللا نوکت نأ هب دارآ ناف
 لضفأ اهيف ءاعدلاو اهُمايق نوكي ثيحب ردقلا ةليل نم ةي دمحم َةّمأل لضفأ

 ف تن «ینثملا نب ذاعم انئّدح ۱/۱۱۰/۳ «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخآ )١(
 مظعأ مايأ نم ام» e سابع نبا نع .دهاجم نع «دايز يبأ نب , ديزي نع «دلاخ

 حيبستلا نم نهيف اورثكأف ءرشعلا مايأ نم نهيف لمعلا هللا ىلإ بحأ الو هللا دنع
 عباتي ملو مالك هيفف دايز يبأ نب , ديزي الإ تاقث هلاجرو «ريبكتلاو ليلهتلاو ديمحتلاو

 بيغرتلا» يف يرذنملا هدانسإ دوج دقف كلذ عمو «. ..اورثكأف» :هلوق ىلع

 . حيحصلا لاجر هلاجرو ۶ «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو ۰۲/۲ «بیهرتلاو

۷ 

 ةجحلا يذ رشعو ردقلا

 نع ةيميت نبا بلوج

 ردقلا يتليل نيب لیضفتلا
 ءارسالاو



 مولعم وهو نیملسملا نم دحأ هلقي مل لطاب اذهف ندقلا ةليل ىف هنم

 ءاهُئيع فرعت ءارسالا ةليل تناك اذإ اذه .مالسالا نيد نم دارطالاب داسفلا

 ىلع الو كهرشع ىلع الو اهرهش ىلع ال مولعم لیلد مقي ملو فیکف

 عرش الو «هب عطقُي ام اهيف سيل «ةفلتخم ةعطقنم كلذ يف لوقنلا لب .اهنیع

 فالخب «هريغ الو مایقب ءارسالا ةليل اهنآ نظی يتلا ةليللا صیصخت نیملسملل

 ةلْيل اوَوَحَت» :لاق هنأ يب يبنلا نع «نیحیحصلا» يف تبث دق هناف ءردقلا ةليل

 :لاق هنأ يب هنع «نيحيحصلا» يفو "«ناضَمَر نم رخاّرألا رْشَعلا يف رذقلا

 ربخأ دقو ««هبنذ نم َمَدَقَت ام هل رفغ «اباستخاو ًانامیا رْدَقلا َهَلْيَل َماَق ْنَم»

 .نارقلا اهيف لزنأ ۳ « رهش فلآ نم ریش اهنآ هناحبس

 ام اهیف هل لصحو يي يبنلاب اهیف يرسآ يتلا ةنيعملا ةليللا نأ دارآ ناو

 اذهف «ةدابع الو مایقب اهصیصخت عرش نأ ريغ نم اهریغ يف هل لصحي مل

 نأ بجي «نامز وأ ناکم يف ةليضف ب هی هللا ىطعأ اذإ سيلو ‹ حيحص

 هنأ ردق اذإ اذه .ةنمزألاو ةنكمألا عيمج نم لضفأ ُناكملاو نامزلا كلذ نوكي

 هماعنإ نم ّمظعأ ناك ءارسالا ةليل هيبن ىلع ىلاعت هللا ًماعنإ نأ ىلع ليلد ماق

 .اهب هيلع معنأ يتلا معنلا نم كلذ ريغو ءردقلا ةليل نارقلا لازنإب هيلع

 معنلا ريداقمو ءرومألا قئاقحب ملع ىلإ جاتحي اذه لثم يف مالكلاو

 فرعُي الو «ملع الب اهيف ملكتي نأ دحال زوجي الو «يحوب الإ فرعت ال يتلا

 اميس ال ءاهريغ ىلع ةليضف ءارسالا ةليلل لعج هنأ نيملسملا نم دحأ نع

 نم رتولا يف ردقلا ةليل يرحت باب :موصلا يف ۲۲۵/۶ «هحيحص» يف يراخبلا )

 ثيدح نم .ردقلا ةليل لضف باب :موصلا يف )١١174( ملسمو ءرخاوألا رشعلا

 . اهنع هللا يضر ةشئاع

 اناميإ ناضمر ماص نم باب :موصلا يف ۲۲۱ و ۹۸/۶ «هحیحص» يف يراخبلا ©
 ثيدح نم ناضمر مايق يف بیغرتلا باب :ةالصلا يف (۷۵۹) ملسمو «ةينو اباستحاو
 . هنع هللا يضر ةريره 5

0۸ 



 صیصخت نوُدصقي ناسحاب مهل نوعباتلاو ةباحصلا ناك الو ءردقلا ةليل ىلع

 «تناک ةليل يا فرعي ال اذهلو ءاهنوركذي الو ءرومألا نم رمأب ءارسالا ةليل

 كلذ صيصخت عرشی ملف اذه عمو ءب هلئاضف مظعأ نم ًءارسالا ناك ناو

 لوزنب هيف ءیدتبا يذلا ءارح راغ لب ( ةيعرش ةدابعب ناكملا كلذ الو نامزلا

 دعب هباحصأ نم ٌدحأ الو وه هذصقي مل «ةوبنلا لبق هارحتي ناكو «يحولا

 الو ةدابعب یحولا هيف لزنأ يذلا مویلا ٌصخ الو تکمب هماقم هله وکلا

 سنج نم ناك «هلاثمأو اذه لجأل تادابعب هدنع نم ةنمزالاو ةتكمأالا صخ

 مويك «تادابعو ٌمساوم حيسملا لاوحأ نامز اولعج نيذلا باتكلا لهأ

 باطخلا نب رمع یر دقو .هلاوحآ نم كلذ ريغو «ديمعتلا مويو دالبملا

 ٌناكم :اولاق ؟اذه ام :لاقف ءهيف نولصُي اناكم نوردابتی ةعامج هنع هللا يضر

 !؟دجاسم مکئایبنآ راثا اوذختت نأ نودیرتآ :لاقف بم هللا لوسر هيف یلص

 الاو .لصیلف ةالصلا هيف هتکردآ نمف .اذهب مکلبق ناك نم كله امنا

 يف ةليللا هذهف مي ةليل نم و ةّمألا ۳ ةيسنلاب 5 ةليلو .ردقلا

 .هل لضفأ دلي هللا لوسر قح يف ءارسالا ةليلو .مهل لضفأ ةّمألا قح

 نبا ىور دقف ؟ةفرع موي وأ ءةعمجلا موي :لضفأ امهيأف :ليق ناف
a e VIE, 2 

 تم ال هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نو ع ل ل

 ثثيدح ا همقو ()(ةعمجلا می نم لضفآ موي ىلع ب ۳ مع للا

 . (۳۱«ةَعمجلا م وي سْمَّشلا ِهْيَلَع َتَعَلَط می خا سوأ نب سوآ

 .حیحص هدنسو ۲ «فنصملا» يف ةبيش يبآ نبا هج رخآ )۱(

 . نسح هدنسو )00١1( مقر «هحیحصا يف نابح نبا هاور (۲)

 - لضف باب :ةعمجلا یف (۸۵8) هجرخآ فلوملا هدروآ يذلا ظفللا اذه (۳)

0۹ 

 یموب نيب ةلضاقملا

 ةفرع و ةعمجلا



 | ةفقو ةيزم
 رع

 ا نا دا ميك اور لغت ىا .یشاقلا كو فيدل "اذهب اب

 عوبسألا مايأ لضفا ةعمجلا موی نأ باوصلاو «ردقلا ةلیل نم لضفا ةعمجلا

 تعمجلا ةليلو ءردقلا ةليل كلذکو ماعلا مايأ لضفأ رحّلا مویو ةفرع ٌمویو مويةعمج

 .ةددعتم هوجو نم مايألا رئاس ىلع ةيزم ةفرع موی ةعمجلا ةفقول ناك اذهلو

 .مایالا لضفأ امه نیذللا نيمويلا ٌعامتجا : اهدحآ

 رخا اهنآ لاوقألا رثكأو «ةباجالا ةققحم ةعاس هيف يذلا ٌمويلا هنأ : يناثلا

 .عرضتلاو ءاعدلل نوفقاو كاذ ذإ مهلك فقوملا لهأو ''”رصعلا دعب ةعاس

 . ديك هللا لوسر ةمقو مويل هتقفاوم : ثلاثلا

 تعمجلا ةالصو ةبطخلل ضرالا راطقآ نم قتالخلا عامتجا هيف نآ : عبارلا

 يف نيملسملا عامتجا نم لصحيف «ةفرعب ةفرع موي ةفرع لهأ عامتجا كلذ قفاویو

00 

 امأو ...ةريره يبأ ثيدح نم ٩۰ ۰۸۹/۳ يئاسنلاو (4۸۸) يذمرتلاو «ةعمجلا

 موي مكمايأ لضفأ نم نإ» (۵۵۰) نابح نبا دنع هظفلف سوآ نب سوا ثيدح

 نم ىلع اورثكأف .ةقعصلا هيفو .ةخفنلا هيفو ضبق هيفو مدا هللا قلخ هيف .ةعمجلا

 دقو «كيلع انتالص ضرعت فيكو :اولاق .يلع ةضورعم مكتالص ناف «هيف ةالصلا

 ءانماسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح العو لج هللا نا :لاقف «تيلب :يأ ءَتْمَرَأ

 . ٩۱/۳ يئاسنلاو )۱۰٤۷( دوادوبأ هجرخأو ءحيحص هدنسو

 ةعمجلا موي يف يه ةعاس ةيأ ةباجالا باب :ةالصلا يف )۱٠٤۸( دواد وبآ یور

 نع هللا دبع نب رباج نع ةعمجلا تور باب :ةعمجلا يف ۱۰۰ ۰۹۹/۳ يئاسنلاو

 لأسي ملسم دجوی ال - ةعاس ديري  ةرشع اتنث ةعمجلا موي» :لاق هنأ ب هللا لوسر
 هدنسو «رصعلا دعب ةعاس رحآ اهوسمتلاف «لجو زع لا هانآ الا اثیش لجو زع هل
 ظفاحلا هنسحو «يوونلا هححصو «يبهذلا هقفاوو ۰۲۷۹/۱ مکاحلا هححصو .دیج

 اوسمتلا» ظفلب كلام نب سنآ ثیدح نم (4۸۹) يذمرتلا دنع دهاش هلو ءرجح نبا

 يف نسح هدنسو «سمشلا ةبوبيغ ىلإ رصعلا دعب ةعمجلا موي يف یجرت يتلا ةعاسلا
 . دهاوشلا

۰ 



 .هاوس موی يف لصحی ال ام عرضتلاو ءاعدلا نم مهفقومو مهدجاسم

 كلذلو .ةفرع لهأل ديع موي ةفرع مویو ءديع ٌموي ةعمجلا موي نأ : سماخلا

 نع ةي هللا لوُسَر یهن» : لاق ةريره يبأ نع يئاسنلا يفو .هموص ةفرعب نمل هرك

 4 5 : a ع هم و
 سیل يدبعلا برح نب يدهم ناف ءرظن هدانسا يفو ۰ هفرعب ةفرع موی موص

 اسان نأ» لضفلا مأ ثيدح نم حيحصلا يف تبث نكلو هيلع هرادمو «فورعمب

 لاقَو ٌیئاص وه :مهضعب لاقف 34 هللا لوُسَر مایص يف ةفرع موی اهدنع اورامت 2 ا اتم 5 ور م نأ بو د“ ی هو

 :ةقَرعب هريعب ىَلَع فقاَو َوُهَو ءنبَل حب هل تلَسزاف مئاَصب سیل :ْمُهَضْعِب
 )۲ ۱7 یا

 ا

 :ةفئاط تلاقف «ةفرعب ةفرع موي رطف بابحتسا ةمكح يف فلتخا دقو
 خيش مهنم  مهريغ لاقو .هریغو يقرخلا لوق وه اذهو ءاعدلا ىلع ىوقتيل
 هل هموص بحتسُي الف «ةفرع لهأل ديع هنأ هيف ةمكحلا : ةيميت نبا مالسالا

 ُمْوَيَو َةَفَرَع ُمْوَي» :لاق هنأ ةي هنع «ننسلا» يف يذلا ثيدحلا هيلع ليلدلاو :لاق

 ." ”«مالسالا له انذیع ینم ُماّيَأَو رخ

 يف (۱۷۳۲) هجام نباو «ةفرع موص يف باب :مایصلا يف (۲4۶۰) دواد وبآ هاور )

 ةلاهجل فیعض هدنسو ۰48* و ۳۰۶/۲ دمحأو تفرع موی مایصلا باب :مایصلا

 ۱ . فنصملا ركذ امك يدبعلا برح نب يدهم
 يراخبلاو «ةفرع موی مایص باب :جحلا يف ۱ ؛ًاطوملا» يف كلام هاور )

 باب :مایصلا يف (۱۱۲۳) ملسمو «ةفرع موی موص باب :موصلا يف ٤/۲۰

 نع لئس هنأ رمع نبا نع (۷۵۱) يذمرتلا جرخآو .ةفرع موي جاحلل رطفلا بابحتسا

 ملف ركب يبأ عمو ءهمصي ملف هلي يبلا عم تججح :لاقف «ةفرع موي موص
 ب رما الو هموصأ ال انأو .همصي ملف «نامثع عمو همصی ملف رمع عمو ءهمصي

 .حیحصلا لاجر هلاجرو «هنع یهنآ الو

 ظفلب قیرشتلا مايأ مایص باب :موصلا يف (۲4۱۹) دواد وبآو ۶ دمحآ هاور (۳)

 «برشو لكأ مايأ يهو مالسالا لهآ اندیع قیرشتلا مايآو ءرحنلا مویو «ةفرع موی»
 يف (۷۷۳) يذمرتلا هاورو «حیحص هدانساو «هنع هللا يضر رماع نب ةبقع ثيدح نم
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 رطف بابحتسا يف ةمكحلا

 ةفرعب ةفرع موي



 «هيف مهعامتجال «ةفرع لهأ قح يف اديع ةفرع ٌموي نوکی امناو :انخیش لاق

 .اعم ناديع قفتا دقف «ةعمج مويو «ةفرع موی قفتا اذإ هنأ دوصقملاو

 مامتإو «نينمؤملا هدابعل هتید ىلاعت هللا لامكإ مويل قفاوم هنأ :سداسلا

 ءاج :لاق باهش نب قراط نع «يراخبلا حیحص» يف تبث امک «مهیلع هتمعن

 مک يف ارت يآ نينمؤُملا رب ی :لاقف باطخلا نب رمع ىلإ دره
 :لاق ءاديع ُهاَنْذَحّتال هيف ْتَلَرَت يذلا مریلا َكلَذ مَلْعَتَو ْتَلَرَت دوهیلا َرَشْعَم اَنيَلَع

 س

 و 1

 محل ثیضرو يتععن | E کک میل :لاق ؟ةیا يأ

 تل يذل مریلا ملال ۴ :باطخلا ب مع لاف [۳ : ةدئاملا] هک أنید مالسالا

 دقو مر و هل وضو ىلع زف و تيم الا ی

 .۲ةفَرعب ُهَعَم َنوُفَقاَو

 نإف «ةمايقلا موي مظعألا فقوملاو ربکالا عمجلا مويل قفاوم هنأ :عباسلا

 مري سمشلا يلع تل وي ری 395 يبنلا لاق امک « ی یا

 َةَعاّسلا موقت هيفو هاهنم رخ هيف جلا لخذأ هيفَو مد قلخ بف تعمجلا

 لا عرش اذهلو اإ هاَطْعَأ لإ اریع هللا لاسی منم ٌدْبَع اَهَقفاَوُي ال ٌهَعاَس هيف

 هقفاوو ۰1۳۶/۱ مکاحلا هححصو «حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو موصلا

 . يبهذلا

 ۲۰۳/۸ و هناصقنو نامیالا ةدايز باب نامیالا يف ۰۹۷/۱ «هحيحص» يف يراخبلا (۱)

 يف ملسم هاورو ماصتعالا يف ۰ ۸/۱۳ و یدئاملا ةروس لوآ : ریسفتلا يف

 . ریسفتلا يف ٠ ۱۷) !هحیحص

 موي يف يتلا ةعاسلا يف ءاج ام باب :ةعمجلا يف ۱ «أطوملا» يف كلام هاور (۲)

 موي يف يتلا ةعاسلا يف باب :ةعمجلا يف (۸۵6) و (۸۵۲) ملسمو عمجلا

 موي لضف باب :ةعمجلا يف )١١57( دواد وبأو ةعمجلا موي لضف بابو .ةعمجلا

 نم ةعمجلا ةالص ل باب :ةعمجلا يف (EAA) يذمرتلاو «ةعمجلا ةليلو ةعمجلا

 .ةريره ا ثيدح
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 لاو هداسلاب ایسنا نوش هفت نرم ار اعل لاو ات

 داعملا هیفو أدبملا ناك هيف ذإ «ةعمجلا موی یا هذهل یلاعت ُهّللا رخٌداو «راّتلاو

 ""*(ناسنالا ىلع ىتأ له) و (ةدجسلا) يتروس هرجف يف أرقي 5 ّيبنلا ناك اذهلو

 ادبملا رکذو «مدآ قلخ نم «مويلا اذه يف ْنوکی امو ناك ام ىلع امهلامتشال
 امو هيف ناك امب مولا اذه يف ةَّمألا ُرَكَذُي ناکف «راّتلاو ةَّنجلا لوخدو .داعملاو

 فقوملا - ةفرع موي وهو - ایندلا فقاوم مظعأب ناسنالا رگذتی اذكهف «نوكي

 له رقتسی یتح فصنتب الو «هنيعب مويلا اذه يف هناحبس برلا يدي نيب مظعألا
 . مهلزانم يف راّتلا لهأو .مهلزانم يف ةنجلا

 تعمجلا ةليلو ةعمجلا موي نيملسملا نم ةّعقاولا ةعاطلا نأ :نماثلا

 ةعمجلا موي نومرتحي روجفلا لهأ ٌرثكأ نإ ىتح «مايألا رئاس يف اهنم رثكأ

 هتبوقع هللا لّجع ءلجو زع هللا يصاعم ىلع هيف أَّرَجَت نم نأ نوريو «هتلیلو

 مويلا مظعل كلذو «براجتلاب هوملعو مهدنع ٌرقتسا دق رمأ اذهو ءهلهمي ملو
 نأ عسر الو «مايألا رئاس نيب نم هل هناحبس هللا رايتخاو هللا دنع هفرشو

 .هريغ ىلع ةيزم هيف ةفقولل

 هيف مَمجی يذلا ٌمويلا وهو ءةنجلا يف ديزملا مويل قفاوم هنأ :عساتلا

 بهذ نم زبانمو ءؤلؤل نم ٌرِباَتَم مهل بصنیو «حيفأ داو يف ةنجلا لهآ

 كرابت مهّير ىلإ نورظنيف «كسملا نابثك ىلع توقايو ِدَجْرَبَز نم ٌربانمو
 احاور مهلجعأ ةافاوم مهعرسأ نوكيو ا هنو ريف هل یلجتیو «یلاعتو

 عمجلا موی رجفلا ةالص يف أرقي ام باب :ةعمجلا يف ۳۱8/۲ يراخبلا هجرخآ )۱(

 نم ۱۵۹/۲ يئاسنلاو ةعمجلا موی يف أرقي ام باب :ةعمجلا يف (۸۸۰) ملسمو

 ((۱۰۷4) دواد وبأو ۵۲۰(۰) يذمرتلاو (۸۸۹) ملسم هجرخأو «ةريره يبأ ثيدح

 . سابع نبا ثیدح نم ۲۳4/۳ دمحأو ۰۱۵۹/۲ يئاسنلاو

 هدنس يفو ...كلام نب سنآ ثیدح نم 0١ «مألا» يف هوحنب يعفاشلا هاور )۲(

 يذبرلا ةديبع نب ىسومو «كورتم وهو يملسألا ىيحي يبأ نب دمحم نب ميهاربإ
 = هدنس يفو هنم طسبأب ١10/77 «نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخأو «فیعض وهو
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 موی ىلإ نوقاتشم ةنجلا لهأف «مامالا نم مهّبرقأ هنم مهُّبرقأو .دجسملا ىلإ

 تفرع موي قفاو اذاف تعمج موی وهو «ةماركلا نم هيف نولانی امل اهيف دیزملا

 .هریغل سیل لضفو صاصتخاو ةيزم ةدايز هل ناک

 ین لهأ نم ةفرع موي ةيشع یلاعتو كراش ترلا وندپ هنآ : رشاعلا

 ثّرفغ دق ينأ CE بالو دارآ ار :لوقیف ةكذلجلا مهب يهابي مث

 اهيف دری آل يتلا ةباجالا ةعاس ىلاعتو كرابت مهنم هوند عم لصحتو “«مه

 برقيو «ةعاسلا كلت يف هيلإ عرضتلاو هئاعدب هنم نوُبرقيف اريخ لأسي الئاس
 كلت يف ةققحملا ةباجالا برف :امهدحأ .برقلا نم نيعون ىلاعت مهنم

 فتكئالم مهب هتاهابمو «ةفرع لهأ نم صاخلا هبرق :يناثلاو «ةعاسلا

 احرفو ءاهتوق ىلإ ةوق دادزتف ءرومألا هذه ناميالا لهأ ٌبولق ٌرهشتستف
 تّلضف اهريغو هوجولا هذهبف «همركو اهبر لضفل ًءاجرو اجاهتباو ارورسو

E CLاهریع. : 

 . فيعض وهو يلجبلا رب - س نامثع

 نود ةشئاع ثيدح نم ةرمعلاو جحلا لضف باب :جحلا يف (۱۳4۸) ملسم هاور (0)

 نابح نباو ۲/۲۷۹/۱ ةميزخ نبا جرخأو «مهل ترفغ دق ينآ مکدهشآ) : هل وق

 لاق :لاق رباج ثيدح نم انقیقحتب (۱۹۳۱) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو ۰ )

 تکتالملا مهب يهابيف ءايندلا ءامسلا ىلإ لزنی هللا نإ ةفرع موي ناك اذإ وع هللا لوسر

 ينأ مكدهشأ قيمع جف لك نم نيحاض اربغ ائعش ينوتأ يدابع ىلإ اورظنا» :لوقيف

 يف يرذنملا یورو «ريبزلا يبأ سيلدت هيف نأ الإ تاقث هلاجرو «مهل ترفغ دق

 نب ريبزلا نع يروثلا نايفس نع كرابملا نبا نع ۱۲۸/۲ «بيهرتلاو بيغرتلا»
 بوت نأ سمشلا تداكو تافرعب قي يبنلا فقو» :لاق كلام نب سنأ نع «يدع

 تصنأف هِي هللا لوسرل اوتصنأ :لاقف «لالب ماقف سانلا يل تصنأ لالب اي :لاقف

 ! :لاقو مالسلا يبر نم ينأرقأف ءافنا ليربج يناتأ «سانلا رشاعم :لاقف «سانلا

 نب رمع ماقف تاعبتلا مهنع نمضو «رعشملا لهأو «تافرع لهال رفغ هللا

 ىلإ مكدعب نم ىتأ نملو مكل اذه :لاق ؟ةصاخ انل اذه لوسر اي :لاقف باطخلا

 .حیحص دانسإ اذهو «باطو هللا ريخ رثك : باطخلا نب رمع لاقف «ةمايقلا موي
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 ةجح نیعبسو نيتنث لدعت اهنأب ماوعلا ةنسلأ ىلع ضافتسا ام اّمأو
 هللاو نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ نع الو تل هللا لوسر نع هل لصأ ال لطابف

86 

 . ملعا

 لصف

 a تاخبس هللا نأ دوصقملاو
 حي ال بیط یلاعت هناف «هريغ نود هاضتراو هسفنل هصتخاو « هبيطأ تاقولخملا

 00 بيطلاف .بیطلا الإ ةقدصلاو مالكلاو لمعلا نم لبقي الو بیطل الإ
 . یلاعت هراتخم وه ءيش

 :هتواقشو دبعلا ةداعس ٌناونع ملعُي اذهبو «نیعونلل ماعف «ىلاعت هقلخ امأو
 نئمطي الو «هيلإ الإ نکسی الو «هب الإ ىضري الو «بيطلا الإ هبساني ال بيطلا نإف
 وهو «وه الإ ىلاعت هللا ىلإ دعصي ال يذلا بيطلا ٌمِلَكلا مالكلا نم هلف « هب الإ هبلق
 بذكلاو «ءاذبلاو ناسللا يف شخفتلاو لاقملا يف شحفلا نع ةرفن ءيش ٌدشأ
 . ثيبخ مالك لکو «روزلا لوقو تهبلاو ةميمنلاو «ةبيغلاو

 ىلع تعمتجا يتلا لامعألا يهو ءاهبيطأ الإ لامعألا نم فلأي ال كلذكو
 ىلع قفتاف .ةحيحصلا لوقعلا اهتكزو «ةيوبنلا عئارشلا عم ةميلسلا رطفلا اهنسح
 رثؤيو عبط هب رش ال هدحو هل يَ نأ مگر ملا رشا اهنسح
 عاطتسا ام هقلخ ىلإ نسخیو .هتقاطو هدهج هيلإ ببحتيو «هاوه ىلع هتاضرم

 نم هوُعَدَي نأ بحي امم مِهَعَدَيو «هب هولماَُيو هب اولعفی نأ بحُي ام مهب لعفيف

 لمحيو «هب هل مكحي نأ بحي امب مهل مكحيو «هسفن هب حصني امب مهحصنيو
 هضرع نم اولان امب مهلباق الو مهضارعآ نع ٌفکیو .هاذأ مهلّمحي الو مهاذأ

 عاطتسا ام مهراذعأ ميقيو ءهمتك ءًائيس مهل یار اذإو «هعاذأ انسح مهل ىأر اذار
 .ًايهن الو ًارمأ هلل ضقانُي الو ةعيرش لطبُي ال اميف

 ۱-۳۸ داعملا داز 1۵

 هللا دادع



 ةنيکسلاو «راقولاو «ملحلاك ءاهاكزأو اهئيطأ قالخألا نم ًاضيأ هلو

 قدصلاو «ةكيرعلا نيلو «بناجلا ةلوهسو ءءافولاو ءربصلاو «ةمحرلاو
 حانجلا ضفخو «عضاوتلاو ءدسحلاو دقحلاو شغلاو لغلا نم ردصلا ةمالسو

 هللذتو هلذب نع هجولا ةنايصو «هللا ءادعأ ىلع ةظلغلاو «ةزعلاو ناميالا لهأل

 هنسح ىلع تقفتا قلخ لکو «ةءورُملاو ءاخسلاو ةعاجشلاو تفعلاو هللا ریغل

 .لوقعلاو رطفلاو عئارشلا

 يذلا ءيرملا ءينهلا لالحلا وهو ءاهبيطأ الإ معاطملا نم راتخي ال كلذكو

 اهَبيطأ الإ ةحئارلا نمو ءاهاكزأو اهبيطأ الإ حكانملا نم راتخي ال كلذكو

 «بيط هندبو «بيط هحورف مهنم نيبيطلا الا ءارشعلاو باحصألا نمو ءاهاكزأو

 «بيط هبرشمو «بيط هّمعطمو ءبّيط همالکو «بيط هلمعو «بيط هلو
 «بيط ُهُبلَقْنُمو .بیط هجرخمو «بيط هلخدمو «بيط هحكنمو «بيط ةسّبلمو

 نی كالا ُمُهاَثوتَت َنيِذَّلا» :هيف ىلاعت هللا لاق نمم اذهف .بيط هلك هاوثمو

 لا نیو ۳۳ :لحتلا] نوت مب لا وداع لس نو
 [۷۲ : رمزلا] «َنيِدِلاَخ اهولخذا بط ْمُكَلَع مالس» :ةّنجلا نرخ مهل لوقي

 تاثيبخلا# : یلاعت لاقو .اهولخدا مکبیط ببسب : يأ ‹ةيببسلا يضتقت ءافلا هذهو

 [۲۹ :رونلا] 4 تابیطلل َنوُبيَطلاَو نیل ُتاَبيَطلاَو تایل َنوُیبْحلاو َنيِئيَحْلل
 «نیبیطلل تابیطلا تاملکلاو لا تاثیخلا تاملکلا نأب ت دقو

 «نيثيبخلا لاجرلل ِتاَنيبَحلا ًءاسنلاو «نيبيطلا لاجرلل تابيطلا ًءاسنلا نأب ترسفو

 نم اهبسانمل تابيطلا ءاسنلاو لامعالاو «تاملکلاف «هريغو كلذ معت يهو

 هللاف «نيثيبخلا نم اهبسانمل ةثيبخلا ءاسنلاو .لامعألاو تاملکلاو «نیبیطلا

 رانلا يف هریفاذحب ثیبخلا لعجو «ةنجلا يف هریفاذحب بلا لعج یلاعتو هناحبس

 دقو ؛نیبیطلا ريغ ىلع ٌمارح يهو «نیبیطلل تصلخأ ًاراد :ةثالث روّدلا لعجف

 نهفته ع اا اف تنجلا يهو بيط لک تعمج
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 ثیبخلاو بيطلا اهیف جزتما ارادو ءراّنلا يهو «نوشیبخلا الإ اهلخدی الو
 مازتمالا اذه ببسب ةنحملاو ٌءالتبالا عقو اذهلو ءرادلا هذه يهو ءامهنيب
 هللا زيم «ةقيلخلا داعم موي ناك اذإف فیهلالا ةمکحلا بجومب كلذو « طالتخالاو

 مهزیغ مهطلاخُي ال ةدح ىلع راد يف هلهأو بیطلا لعجف «بيطلا نم ثیبخلا

 نيراد ىلإ رمألا داعف «مهريغ مهطلاخی ال ةدح ىلع راد يف هلهأو ثیبخلا لعجو

 ك نت أشنأو «نیئیبخلا راد يهو «رانلاو «نیبیطلا راد يهو ةّنجلا : طقف

 مهقالخأو مهلامعأو ءالؤه لاوقأ تابیط لعجف «مهباقعو مهباوث نيقيرفلا لامعأ
 لعجو «رورسلاو ميعنلا بابسأ لمكأ اهنم مهل أشنأ «مهتاذلو مهميعن نيع يه

 مهل أشنأف «مهمالاو مهباذع نیع يه مهقالخأو مهلامعأو نيرخآلا لاوقأ تاثيبخ
 هدابع يِرّيل قرهاق ةرهاب ةزعو تفلاب ةمكح «مالالاو باقعلا بابسأ مظعأ اهنم
 اوناک مهنأ هؤادعأ ملعيلو «هتمحرو هلدعو هملعو هتمكح لامكو اک

 هللاب اوُمَسفَأو : یلاعت هللا لاق .نوقداصلا ةربلا هلسر ال «نییاذکلا نيرتفملا مه
 ال سان َرَثْكَأ ْنکلَو اف ِهِيَلَع ادعو ىَلَب ُتوُمَي ْنَم هلا ْتَمَِي آل مِهِناَمْيأ هج
 4 نیا اوُناَك مه اوُوَمَ َنيِّلا ملل هيف نوح يذلا مهل نیل ٠ رل

 .[۳۹ ۰۳۸ : لحتلا]

 ًاناونع ةواقشلاو ةداعسلل لعج - یلاعتو هناحبس هللا نأ دوصقملاو .
 الإ هنم ردصي الو ًابيط الإ يتأي الو «بيط الإ هب قيلي ال بيطلا ٌديعسلاف « هب نافرعُي
 الإ يتأي الو «ثيبخلا الإ هب قيلي ال ثيبخلا يقشلاو ءابيط الإ سبالپ الو «بيط
 هناسل یلع ا هبلت نم رجفتی تیبخلاف «ثیبخلا الا هنم رديضي الو .اثیبخ
 يف نوکی دقو .هحراوجو هناسل ىلع بيلا هبلق نم رجفتی ُبّيَطلاو ءهحراوجو
 نم هرهط ًاريخ هب هللا دارأ ناف ءاهلهأ نم ناك هيلع بلغ امهیآف .ناتدام صخشلا
 هريهطت ىلإ جاتحي الف ءارهطم ةمايقلا موي هيفاوُيف تافاوملا لبق ةثيبخلا ةداملا
 قيحاملا تانسحلاو «حوصنلا ةبوتلا نم هل هقفوی امب اهنم هرهطیف ؛راتلاب
 داوم رخالا نع كسمیو .ةئيطخ هيلع امو هللا ىقلي یتح لا ا
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 لوسرلا ةفرعم

 نأ یبأت یلاعت هتمکحو «ةبيط ةدامو «ةثيبخ ةدامب ةمايقلا موی هاقلیف «ریهطتلا

 تصلخ اذإف ءاكبسو ةيفصتو هل ةرهط رانلا هلخدیف «هئئابخب هراد يف دحأ هرواجپی

 .هدابع نم نيبيطلا ةنكاسمو «هراوجل ذثنیح حلص «ثبخلا نم هناميإ ةكيبس

 مهنم ثئابخلا كلت لاوز ةعرس بسح ىلع رانلا يف سانلا نم عونلا اذه ةماقإو

 ءاجورخ مهؤّطبأ مهؤطبأو ءًاأجورخ مهُعرسأ ًاريهطتو ًالاوز مهعرسأف ءاهئطبو

 .ديبعلل مالظب كّبر امو ءاقافو ًءازج

 ول لب «هثبخ رانلا رهطت مل «تاذلا ثیبخ ءرصنعلا ثيبخ كرشملا ناك املو

 . ةّنجلا كرشملا ىلع ىلاعت هللا مّرح

 امارس راثلا هناك كلانا نم ام بلا بلا نمل فاك الو

 لوقعلا هتمكح ترهب نم ناحبسف ءاهب هريهطت يضتقي ام هيف سيل ذإ «هيلع
 «نيملاعلا رو «نيمكاحلا مكحأ هنأب مهلوقعو هدابع ٌرطف تدهشو «بابلألاو

 . وه الا هلا ال

 لصف

 امو «لوسرلا ةفرعم ىلإ ةرورض لك قوف دابعلا رارطضا ملعت انهاه نمو

 ةداعسلا ىلإ ليبس ال هنإف ءرمأ اميف هتعاطو «هب ربخآ اميف هقيدصتو «هب ءاج

 ةفرعم ىلإ ليبس الو «لسرلا يديأ ىلع الإ ةرخآلا يف الو ءايندلا يف ال حالفلاو

 ىلع الإ ةتبلا هللا ىضر لانی الو .مهتهج نم الإ ليصفتلا ىلع ثيبخلاو بيطلا
 ءهب اوؤاج امو مهيده الإ سيل «قالخألاو لاوقألاو لامعألا نم بّیطلاف «مهيديأ

 لاوقألا نزوت مهقالخأو مهلامعأو مهلاوقأ ىلع يذلا حجارلا نازیملا مهف

 ةرورضلاف لالضلا لهأ نم ىدهلا لهأ زيمتي مهتعباتمبو «لامعألاو قالخألاو

 ءاهتايح ىلإ حورلاو ءاهرون ىلإ نيعلاو «هحور ىلإ ندبلا ةرورض نم ٌمظعأ مهيلإ
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 امو . ریثکب اهقوف لسرلا ىلإ هتجاحو دبعلا ةرورضف «تضرف ةجاحو ةرورض يأف

 توحلاک راصو «كّبلق دسف «نيع ةفرط هب ءاج امو هیده كنع باغ اذإ نمب كنظ
 هب ءاج امل هبلق ةقرافم دنع دبعلا لاحف «ةالقملا يف عضوو «ءاملا قراف اذإ
 و يح بلق الإ اذهب محي ال نکلو «مظع لب .لاحلا هذهك «لسرل

 (۱)غالیا تيم 9 مب حرجل ام

 لک ىلع بجیف هلي يبنلا يدهب ةقلعم نيرادلا يف دبعلا ةداعس تناك اذإ
 ام هنأشو هتریسو هیده نم فرعی نأ اهتداعسو اهتاجن بحأو هسفن حصن نم

 يف سانلاو .هبزحو هتعیشو هعابتآ دادع يف هب لخدیو هب نیلهاجلا نع هب جرحي

 وذ هللاو ءاشی نم هيتؤُي هللا ديب لضفلاو و رشکتسمو < .لقتسم نيب اذه

 . ميظعلا لضفلا

 لصف

 ةفرعم ىلإ ةمه ىندأ هل ْنَم اهتفرعم نع ينغتسي ال ةريسي تاملك هذهو
 عم نوسفانتملا اهيف سفانتي الو «دّدسلا ٌباوبأ اهل حتفنت ال يتلا ةاجزملا ةعاضبلا عم ")هرجبو هرجع ىلع ُدوُدْكَملا رطاخلا اهاضتقا «هيدهو هتريسو هيب هيبن

 تقرفت دق ةمهلاو تبعش هنم داو لکب بلقلاو قماقالا ال رفسلا لاح يف اهقيلعت

 :هردصو يبنتملل تيب زجع )۱(

 هيلع َناَوَهلا ٍلُهْسَي نهي نم
 دمحأ نب يلع نيسحلا ابآ اهب حدمي ةديصق نم ۲۷۷/۶ ؛ناويدلا» يف وهو

 . يناسارخلا يرملا
 ته دسجلا يف ةدقعتملا قورعلا : رجعلا لصأو .هیواسمو هبیاعم ىلع :يأ (۲)

 - حیحصلا يف وهو - عرز مأ ثيدح يفو «ةصاخ نطبلا يف ةدقعتملا قورعلا
 نم الإ اهفرعي ال يتلا هبياعم ركذأ «هركذأ نإ :ینعملاو «هرجبو هرجع رکذآ ۳

> 

 ىلإ فنصملا ةراشإ

 يف باتكلا اذه فيلات
 بلقلا تتشت عم رفسلا

 باتكلا دقفو



 ريغ مودعم هترکاذمل ملعلا باب حتفی ْنَمو .دوقفم باتکلاو .۲رْذَم َرَّدَش

 نر دحر كت هوو ءايواذ حبصأ دق ةداعسلاب ليفكلا عفانلا ملعلا ُدوُعَ يصب

 «نيلهاجلا ةبلغل ةبراضم لولغلاب ءیلُم دق ملاعلا ناسلف ءًايلاخ مهنم داعو هلهأ

 لّرعم هل سيلف «نيفّرحملاو نيفرحنملا ةرثكل هبطاعم يهو هئافش ذراوم تداعو

 معنو انبسح وهو هدحو هللا الإ نيعم الو رصان هل امو «ليمجلا ربصلا ىلع الإ

 . ليكولا

 لصف

 للك هبسن ىف

 تور ىلعأ فرشلا نم هبسنلف «قالطالا ىلع ًابسن ضرالا لهأ ريخ وهو
 يدي نيب نايفس وبآ كاذ ذإ هّودع هب هل دهش اذهلو «كلذب هل نودهشي اوناك هؤادعأو

 ذاخفألا ٌفرشأو «هليبق لئابقلا فرشآو .هّموق موقلا فرشأف "مولا كلم

 نب «فاَم ِدْبَع نب مشاه نب ءبلّطُملا دبع نب هللا دبع نب دّمحم وهف

 ِنب «كِلاَم نب «رهف نب ءِبِلاَع نب ءيَّوَل نب بک نب رم نب «بالك نب هی

 نب «رازن نب ءَّرْضُم نب ءساّيْلِإ نب «ةکرذُم نب «ةَمْيَرخ نب «ةّناّتك نب ءرْضَنلا

 :ناندع ني دعم

 قتبلا هیف فالخ الو «نیباسنلا نيب هیلع قفتم تحصلا مولعم انهاه ىلإ

 ليعامسإ دلو نم «ناندع» نأ مهنیب فالخ الو .هيف فلتخم «ناندع» قوف امو

 لک يف نیقرفتم اربهذ اإ :امهرسکو ميملاو نیشل حتفب ردم ردع اوبهذ :لاقی (۱)

 ا .هجو

 ام لوأ ناك مث :۳۲/۱ «يراخبلا حيحص» يف ليوطلا نايفس يبأ ثيدح يف ءاج (۲)

 .بسن وذ انيف وه :تلق ؟مكيف هبسن فيك :لاق نأ هنع ىنلأس
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 ةباحصلا ءاملع دنع باوصلا لوقلا ىلع حيبذلا وه : ليعامسإو «مالسلا هيلع

 . مهدعب نمو نيعباتلاو

 خيش تعمسو ءاهجو نيرشع نم رثكأب لطابف قاحسإ هنأب لوقلا اّمأو
 لهأ نع ىقلتم وه امنإ لوقلا اذه :لوقي هحور هللا سدق ةيميت نبا مالسالا

 هّنبا حبذي نأ ميهاربإ رمآ هللا نإ : هیف ناف مهباتک صنب لطاب هنأ عم .باتکلا

 وه ليعامسإ نأ نيملسملا عم باتكلا لهأ كشي الو هدیحو : ظفل يفو «هرکب
 كنبا حبذا : مهيديأب يتلا ةاروتلا يف نأ لوقلا اذه باحصأ َرغ يذلاو .هدالوأ ركب
 كركب حبذا :هلوق ضقانت اهنأل .مهبذکو مهفيرحت نم ةدايزلا هذهو :لاق «قاحسإ
 نوكي نأ اوبحأو «فرشلا اذه ىلع ليعامسإ ينب تدسح دوهيلا نكلو «كدیحوو

 لعجي نأ الإ لا ىبأيو «برعلا نود مهسفنأل هوزاتحيو «مهيلإ هوقوسي نأو «مهل
 مأ رشب دق ىلاعت هللاو .قاحس) حيبذلا نإ : : لاقي نأ غوسي فيكو .هلهأل هلضف
 هوتأ امل ميهاربال اولاق مهنإ :ةكئالملا نع ىلاعت لاقف .بوقعي هنبابو هب قاحسإ

 اَهاَنََبَق ْتَكحَصضَف ٌةَمئاَق ُهَأرْماَو . طول مْوَق ىلإ اْلِسْرَأ ال تحت ال :ىرشبلاب
 هنأب اهرشبي نأ لاحمف [۷۱ ۰۷۰ :دوه] 4 َبوُمْعَب َقاَحْسإ ِءاَرَو ْنِمَو قاَحْسإب
 يف لخاد مالسلا هيلع بوقعي نأ بیر الو «هحبذب ا دلو اهل ۳

 مالكلا رهاظ اذهو .دحاو ظفللا يف بوقعيو قاحسال ةراشبلا لواتتف تراغبلا

 و اتش

 یلع ًافطع ارورجم ؟بوقعیا ناكل هومترکذ امك رمالا ناك ول : ليف ناف

 وبأو . يئاسكلاو «ورمع وبأو عفانو « ریثک نبا أ رقف «؟بوقعي) يف ءارقلا فلتخا )۱(

 مصاع نع صفحو .ةزمحو رماع نبا أرقو , عفرلاب «بوقعي#) مصاع نع ركب

 ءادتبالا ىلع :امهدحأ «ناهجو بوقعي عفر ىفو : جاجزلا لاق «بصنلاب «بوقعی»

 :يناثلاو .قاحسإ ءارو نم اهل ثّدحي بوقعيو :ینعملاو میدقتلا هانعم ءرخؤملا
 انبهو :ىنعملاو «ینعملا ىلع هلمح «هبصن نمو .بوقعي قاحسإ ءارو نم اهل تبثو

 ۱ .انقیقحتب ۱۳۲/6 «ریسملا داز» بوقعی اهل انبهوو «قاحسإ اهل
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 حیبذلا ناب نوقلا نالطب



 ءارو نم بوقعیو :يأ ؟بوقعی قاحسا ءارو نمو# ةءارقلا تناکف «قاحسإ

 لوق ةراشبلا نأل «هب ارشبم بوقعی نوكي نأ ٌعفرلا عنمي ال :ليق .قاحسإ

 قاَحْسإ ِءاَرَو نمو :ىلاعت هلوقو .قداص ٌراس ربخ لوآ يهو .صوصخم

 ةلمجلا يه ةراشبلا ةقيقح لب «ةراشب نوكتف «دويقلا هذهل ةنمضتم ةلمج بوعي

 ةياكحلا ىلع ًابصن ةلمجلا هذه عضوم ناك لوق ةراشبلا تناك املو .ةيربخلا

 :لاق اذإ لئاقلاو «بوقعي قاحسإ ءارو نم :اهل انلقو :ىنعملا نأك «لوقلاب

 .اعيمج نيرمألاب هتراشب الإ هنم لقعي مل «هرثأ يف هلو هيخأ مودُقب ًانالف ثرشب
 فعض وهو ءرخآ رمأ رجلا فعضُي مث «ةتبلا هيف مهف وذ بیرتسی ال ام اذه

 الف «ّرجلا فرح ماقم موقي فطاعلا نالو ءورمع هدعب نمو ديرب تررم : كلوق

 هيلع لديو .رورجملاو راجلا فرح نيب لصفي ال امك «رورجملا نيبو هنيب لصفي

 :لاق (تافاصلا) ةروس يف حيبذلا هنباو ميهاربإ ةصق ركذ امل هناحبس هلل نآ اضیا

 كلذك اَنِإ اَيْؤُرلا َتْفَدَص ُدَق . ميهارب اب نأ هات .نیبحلل لو املشآ اًمَلَت#»

 يف هَلَع اترو .میظع حُب ُهانْيَدَنَو .ُنيِبملا ءا َوُهَل اَذَهَّنِإ «َنيِنسْحُملا يزجن

 4َنيِئِمْؤُملا اَنداَبِع نم هن نوش يزجن كلذک . . میهاربا ىلع ٌمالَس .نيرخآلا

 نم ايت قاخشاب ُهاَنْوَشَب درو :یلاعت لاق مث ۱۰۳-۰۲۱۱۱ : تافاصلا]

 هری ىلع اركش هل لات هللا نم ةراش هكيق ۱۱۲ :تافاصلا # نيَحْلاَّصلا

 . هيف صنلاك وه لب «لوألا ٌريغ هب رَّشبملا نأ يف ًادج رهاظ اذهو «هبَّرمُأ ام ىلع

 ىلع بألا ربص امل :يأ «هتوبن ىلع تعقو ةيناثلا ةراشبلاف :ليق ناف

 ولا هاطعأ نأب كلذ ىلع هللا هازاج لا رمال دلولا 5 « هب رمآ ام

 نوکی نأو هدوجوو هتاذ ىلع :عومجملا ىلع تعقو ةراشبلا :لیق

 نکمی اللف ( هتوبن ا : يآ ::دقنلا لاحلا یلع (ًايبن» بصن اذهلو ا

 یرجم ةيراجلا ةعباتلا لاحلاب صخت مث «لصألا ىلع عقت نأ ةراشبلا ُجارخإ

 اهعوقوف «هتوبن ىلع ةراشبلا تعقو اذ لب «مالكلا نم لاحُم اذه ءَةَّلْضَملا

 ىرحأو یلوآ هدوجو ىلع

V۲ 



 رحّبلا موي نیبارقلا تلعُج كلذلو «ةكمب ناك حيبذلا نأ ترف ايقيأو
 ليعامسإ نأشل اريكذت رامجلا يمرو ةورملاو افصلا نيب يعسلا لعج امك ءاهب
 نود ةكمب اناك ناذّللا امه همأو ليعامسإ نأ مولعمو «هللا ركذل ةماقإو «هّمأو
 يف كرتشا يذلا مارحلا تيبلاب هئامزو حبذلا ناكم لصتا اذهلو «همأو قاحسإ
 ىلع ناك يذلا تيبلا جح مامت نم ةكمب ٌرحّنلا ناكو «ليعامسإو ميهاربإ هئانب
 لهأ معزي امك ماشلاب حبذلا ناك ولو او انامز ليعامسإ هنباو میهارب] دي

 .ةکمب ال «ماشلاب رحّلاو نیبارقلا تناکل .مهنع یقلت نمو باتکلا

 ملسأ نمم من ۶ .امیلح حيبذلا یمس هناحبس لا ناف اضیاو

 له :یلاعت لاقف عع ءامم»فاجسا نكذ الو رهبر هعاط جین ةن
 موق مالس لاق املس اوافق هلع اول ذإ .َنيِمَرْكُملا میهارب فیض ثْیدَح كات

 مالغب هوشو فح ال اولاق) :لاق نأ ىلإ [۲۵ ۰۲ :تايراذلا] # نورکنم

 يهو «هتأرما نم هنال بیر الب قاحسإ اذهو ۸ : تایراذلا] ٩ میلع

 ربکلا ىلع هب ارشب امهناف اضیأو .ةّيَرَّسلا نمف «ليعامسإ اًمأو «هب ةا
 .كلذ لبق دلو هنإف «ليعامسإ فالخب اذهو «دلولا نم سأيلاو

 ىلإ ٌةبحأ دالوألا ركب نأ ةيرشبلا ةداعلا 6 هناحبس لا ناف اأو

 بل هبهوو «دلولا هبر لأس امل مالسلا هيلع ميهارياو «هدعب نمم نیدلاولا
 بصَم ةلخلاو «الیلخ هذختا دق یلاعت هللاو س لق نع ی فقل

 املف اهیف هریغ نیبو هنیب كراشب ال نأو «ةبحملاب بوبحملا حو يضتقب
 «لیلخلا بلق نم اهعزتنت ةلُخلا ةريغ تءاج .دلاولا بلق نم ةبعش ذلولا ذخآ
 نم هدنع عظعأ هللا ةبحم تناکو .هحبذ ىلع مدقأ املف .بوبحملا حیذب هرمأف
 حبذلا يف قبي ملف «ةكراشملا بئاوش نم ذتنیح ةلخلا تّصلخ .دلولا ةبحم
 دقف «هیلع سفنلا نیطوتو مزعلا يف يه امنإ ةحلصملا تناك ذإ «ةحلصم
 لصحو ءايؤرلا لیلخلا قّدصَو حیبذلا يدفَو ءرمألا خسثف ءدوصقملا لّصَح
 تولا ةأر

Ve 



 5 هدلوم

 ملو . .دولوم لوآ دنع لصح امنٍ رابتخالاو ناحتمالا اذه نأ مولعمو

 رخالا دولوملا دنع لصحي مل لب «لوألا نود رخآلا دولوملا يف لصحيل نكي
 .روهظلا ةياغ ىف اذهو «هحبذب رمألا ىضتقي ام ةلخلا ةمحازم نم

 «ةريغلا دشأ اهنباو رجاه نم تراغ هيب لیلخلا ةأرما ةراس نإف ًاضيأو

 «ةراس» ةريغ تدتشا هوبا هتحأو لیعامسا تدلو املف «ةیراج تناك اهناف

 دربتل ةكم ضرأ يف اهنکسیو ءاهنباو «رجاه» اهنع دعبُي نأ هناحبس هللا رمأف

 هناحبس هرمأي فيكف «هتفأرو ىلاعت هتمحر نم اذهو «ةريغلا ةرارح «ةراس» نع

 داعبإو اهل هللا ةمحر عم اذه یلاحب ةيراجلا نبا عديو ءاهنبا حبذي نأ اذه دعب

 لب «ةيراجلا نبا نود اهنبا حبذب اذه دعب رمأي فيكف ءاهل هربجو اهنع ررضلا

 ةديسلا بلق قري ذئنيحف ةّيَرُّسلا دلو حبذب رمأي نأ تضتقا ةغلابلا هتمكح

 ةيراجلا هذه ةكرب اهل رهظیو .ةمحر ةريغلا ٌةوسق لدبتتو ءاهدلو ىلعو اهيلع
 دعب هربج هدابع يريلو «مهنم اهنباو هذه تی عیضی ال هللا نأو .اهدلوو

 ةدحولاو دعبلا ىلع اهنباو «رجاه» ربص ةبقاع نأو «ةدشلا دعب هفطلو ءرسكلا
 امهراثا لْعَج نم ءهيلإ تلا ام ىلإ تلا دلولا حبذ ىلإ میلستلاو ةبرغلاو

 تمايقلا موي ىلإ مهل تادبعتمو «نينمؤملا هدابعل كسانم امهمادقآ ءیطاومو

 هلذو هفاعضتسا دعب هيلع نمی نأ هقلخ نم هعفر دیرپ نّميف یلاعت هتنس هذهو

 ضذألا يف اوُفِعْضّتْسا َنيِذَّلا ىَلَع ّنْمَ ْنأ دیرنو# :ىلاعت لاق .هراسكناو

 نم هيتْؤُي هللا لضف كلذو [5 :صصقلا] «نیئراولا ُمُهَلَعْجَنَو ةّمئأ ْمُهَلَعْجَتَو

 . میظعلا لضفلا وذ هللاو ءءاشي

 هنأ فالخ ال هقالخأو هيدهو ِّْكَي هتريس نم دوصقملا ىلإ عجرنلو

 اهمّدق ةمدقت ليفلا ٌرمأ ناكو «ليفلا ماع ناك هدلوم نأو «ةكم فوجب ةي دلو

 مهنيد ناكو «باتك لهأ ىراصن اوناك ليفلا باحصأف الإو «هتیبو هيبنل هللا

 ىلع هللا مهرصنف «ناثوأ داّبَع اوناک مهنأل كاذ ذإ ةکم لهأ نيد نم ًاريخ
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 جرخ يذلا ايب يبنلل ةمدقتو ًاصاهرإ «هيف رشبلل نص ال ارصن باتکلا لهأ
 . مارحلا تلا امظعتو 5 نم

 وأ لّمح اک هللا لوسرو يفوت له هللا دبع هيبأ ةأفو يف فلتخاو

 . لمح رب هللا لوسرو يفوت هنأ :امهحصأ :نيلوق ىلع ؟هتدالو دعب يفوت

 و

 ملو «هلاوخآ ةرايز نم ةنيدملا نم اهفرصنم («ءاوبالاب» ةنيدملاو ةكم
 نینس عبس كاذ ذا لمکتسی

 « نینس نامث وحن هلک هلع هللا لوسرلو يفوتو ؛بلطملا دبع مت هلفکو

 هل هتلامک ۳1 «بلاط وبأ هع افك من « رشع : لیفو 6 تس : ليقو

 عست هنس تناك : ليفو «ماشلا ىلإ هّمع هب جرخ تنس ةرشع يتن غلب املف

 ماشلا ىلإ هب مَدْقَي الأ همع رمأو «بهارلا یریحب هار ةجرخلا هذه يفو «نينس

 باتك يف عقوو کم ىلإ هناملغ ضعب عم هّمع هثعبف .دوهيلا نم هيلع افوخ
 ذإ ًالالب ناف «حضاولا طلغلا نم وهو «الالب هعم ثعب هنأ هریغو 2”يذمرتلا
 .رکب يبأ عم الو «همع عم نكي ملف «ناک نإو ءادوجوم نكي مل هلعل كاذ
 الالب همع هعم لسرأو : لقي ملو « ثيدحلا اذه «هدنسم) یف رازبلا ركذو

 .الجر :لاق نكلو

 ىلإ لصوف «ةراجت يف ماشلا ىلإ جرخ «ةنس نيرشعو اسمخ غلب الف

 نورشعو ةثالث ةنيدملا يلي امم ةفحجلا نيبو اهنيب ءةنيدملا نم عرفلا لامعأ نم ةيرق يه 01

 يبأ ثيدح نم للي يبنلا ةوبن ءدب يف ءاج ام باب : بقانملا يف ذ (7575) يذمرتلا هجرخأ (۲)

 .تاقث هلاجر :«ةباصالا» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو < قر ر ا سوت
 عم لسرأو» : لاقف ء«هدنسم» يف رازبلا هاور دقو ظوفحم ريغ هيف لالبو ركب يبأ رکذو

 . 785 ۰۲۸۵/۲ ريثك نبال «ةیادبلا» رظناو . «الجر همع

Vo 

 هیبآ ةافو



 هک هتوبن

 :لیفو .دلیوخ تنب ةجيدخ و بقع جوزتف «عجر 35 ''«ىرصب)

 لوأ يهو «نوعبرأ اهنسو «نورشعو ىدحإ :ليقو .ةنس نوئالث هلو اهجوزت

 هرمأو ءاهريغ اهیلع حکنی ملو «هئاسن نم تتام ةأرما لوأو ءاهجوزت ةأرما

 .©”اهبر نم مالسلا اهيلع أرقي نأ ليربج

 «ءارح راغ» ب ولخي ناكو «هبرل دبعتلاو تولخلا هيلإ هللا بت م

 نكي ملف .«هموق نيدو ناثوألا هيلإ تفخر ف 7”ددعلا تاوذ ىلايللا هيف دمعتي

 . كلذ نم هيلإ ضغبأ ءيش

 ىلاعت هللا هک .ةةوبنلا رون هلع قرشا ..ءنوعبرأ' هل مک امف

 .هدابع نيبو هنيب هتيم هلعجو «هتمارکب هصتخاو «هقلخ ىلإ هثعبو «هتلاسرب
 : ليقف .ثعبملا رهش يف فلتخاو «نينثالا موی ناك ويي هثعبم نأ فالخ الو

 لوق اذه «ليفلا ماع نم نيعبرأو ىدحإ ةنس «لوألا عيبر نم نيضم نامثل

 :یلاعت هلوقب ءالؤه جتحاو .ءناضمر يف كلذ ناك لب :ليقو «نيرثكألا

 هللا همركأ ام لوأ :اولاق [۱۸۵ :ةرقبلا] «نآرَقلا هيف لر يذلا ناضمر رهش#

 ةروك ةبصق يهو مک ۱۲۶ اهنع دعبت «قشمد يقرش بونج عقت یلبحک یرصب (۱)
 .ناروح

 ةجيدخ ات يبنلا جیوزت باب :بقانملا يف ۱۰۵/۷ «هحیحص) يف يراخبلا جرخآ (۲)

 هذه هللا لوسر اي :لاقف هل يبنلا ليربج ىتتأ» :لاق ةريره يبآ ثيدح نم اهلضفو

 اهیلع أرقاف «كننآ يه اذاف بارش وأ ماعط وأ مادإ هيف ءانإ اهعم تتأ دق ةجيدخ

 ةعساو ةفوجم ةؤلؤل) بصق نم ةنجلا يف تيبب اهرشبو «ينمو اهبر نم مالسلا

 .«بصن الو هیف بخص ال (فینملا رصقلاک
 يحولا ءدب باب :نامیالا يف ۲۱/۱ يراخبلا هجرخآ لوطم ثيدح نم ةعطق وه (۳)

 6 هللا لوسر هب ءىدب ام لوأ :تلاق ةشتاع ثیدح نم نامیالا يف (۱3۰) ملسو
 «حبصلا قلف لثم تءاج الا ایژر یری ال ناكف مونلا يف ةحلاصلا ايؤرلا يحولا نم

 يلايللا دبعتلا وهو هيف ثنحتيف «ءارح راغب ولخي ناكو «ءالخلا هيلإ ببح مث

 . . .ددعلا تاوذ
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 یحی مهنم «ةعامج بهذ اذه یلاو نارقلا هبلع لزنأ «هتوبنب ىلاعت

 ر يف لوقپ ثیح "" يرصرصل

 ناَضَمَر يف هلم ةّوبّنلا لسمش تو هاو نا هيلع تاو

 ةليل يف ةدحاو ةلمج ناضمر يف نارقلا لازنإ ناك امنإ :اولاق نولوألاو

 .ةنس نيرشعو ثالث يف عئاقولا بسحب امّجَتُم لزنأ مث «ةّرعلا تيب ىلإ ردقلا

 .هموص ضرفو «همیظعتو هنأش يف يأ نارقلا هيف لزنآ : ةفئاط تلاقو

 . بجر رهش يف ثعبملا ءادتبا ناك : لیقو

 :ةدیدع بتارم يحولا بتارم نم هل هللا لمکو

 الا ایژر یری ال ناکو دي هيحو ًادبم تناکو «ةقداصلا ايؤُرلا : اهادح)
 . حبصلا قلف لثم تءاج

 لاق امك «هاري نأ ريغ نم هبلقو هعُْر يف كلملا هيقلي ناك ام :ةيناثلا

 لمکتنت یتح سفت توت ْنأ هلأ يعور يف تفت سدقلا حد نإ" :235 يبنلا
 نأ ىَلَع قْرّرلا ًءاطْبَتْسا مکلمخَی لو بّلطلا يف اوُلمْجَأَو هللا اوقاف .اهقزر

 . تعا ایل هللا دن ام نا هللا ةيصفعب هویت

 ىلإ ةبسن يرصرصلا ییحی نب فسوی نب ییحی ایرکز وبآ نیدلا لامج خیشلا وه )١(
 يف یهتنملا هيلإ ناك ,يوغللا ظفاحلا ةمالعلا دادغب نم نیخسرف ىلع ةيرق رصرص
 هلتق «ناسحب هرصع يف هبشي «ةرئاس هحئادمو هناویدو رعشلا نسحو «ةغللا ةفرعم

 . ۲۸١ ۰۲۸۰/۵ «بهذلا تارذش» .ه 1۵7 ةنس دادغب اولخد موي راتتلا

 لوق يف سابع نبا نع ۵۳۰/۲ «لردتسملا» يف مکاحلاو ۱86/۲ ریرج نبا جرخآ (۲)
 ىلإ ةدحاو ةلمج ردقلا ةليل يف نارقلا لزنآ : لاق (ردقلا ةلبل يف هانلزنآ انإ) : یلاعت

 ثا يف هضعب ةي هلوسر ىلع هلزنی هللا ناکف «موجنلا عقومب ناکو ایندلا ءامس

 هب تبثتل كلذک ةدحاو ةلمج نارقلا هيلع لزن الول اولاقو» :لجو زع لاق «ضعب
 هرکذو .يبهذن هرقأو مکاحلا هححصو .حیحص هدانساو (الیترت هانلترو كداؤف

 يبأ نباو رذنملا نباو سیرضلا نبال هتبسن دازو ۰ /” «روثنملا ردلا» يف يطويسلا

 .«لئالدلا» يف يقهيبلاو هیودرم نباو متاح

 = يبأ ثیدح نم ۰ ۰ «ةيلحلا» يف میعن وبأ هجرخآ هدهاوشب حیحص ثیدح ()

۷۷ 

 يحولا بتارم



 لوقي ام هنع عي یتح هبطاخیف «الجر ُكَلَملا هل لّثمتي ناك ةي هنأ : ةثلاثلا

 انآ اا ها ناک لا هله فو ل

 هب سلف هيلع هّدشأ ناکو «سرجلا َةَلَّصْلَص لثم ىف هيتأي ناك هلأ : ةعبارلا

 كرب هتلحار نإ ىتحو "دربلا ديدشلا مويلا يف اقرع دّصفتيل هنيبج نإ ىتح ُكلملا

 ذخف ىلع هذخفو «كلذك ةرم ْیحولا هءاج دقلو .(۳)اهبکار ناك اذإ ضرألا ىلإ هب

(۱) 

(۲) 

(۳) 

 يف يمثيهلا هدروأو «تاقث هلاجر يقابو «فيعض وهو نادعم نب ريفع هدنس يفو «ةمامأ

 نم دهاش هل نکل «نادعم نب ریفعب هلعأو «ریبکلا» يف يناربطلل هبسنو ۰۷۲/6 «عمجملا»

 نباو (۲۱46) هجام نبا دنع رپاج ثیدح نم رخاو ۰4 /۲ مکاحلا دنع دوعسم نبا ثیدح

 ۰۱۵۱/۳ «ةیلحلا» يف ميعن يبأو ۰۳۲۹/6 و ۲ مکاحلاو (۱۰۸۵) و (۱۰۸۶) نابح

 حصیف ۶ «عمجملا» يف امك رازبلا دنع ةفيذح ثیدح نم ثلاثو ۱۵۸/۷ و ۷

 .اهب ثیدحلا

 الع يبنلا نأ هیفو نامیالا باتک لوآ يف (۸) ؛ملسم حیحص» يف رمع ثیدح رظنا

 مكاتأ لیربج هناف :لاق «ملعأ هلوسرو هللا :تلق ؟لئاسلا نم يردتآ رمع اي» :لاق

 يتأي لیربج ناک» :رمع نبا نع حيحص دانساب يئاسنلا یورو «مکنید مکملعی

 .«يبلكلا ةيحد ةروص يف الات يبنلا
 ءدب يف ۰۲۰/۱ يراخبلاو ۰۲۰۲/۱ كلامو ۰۲۵۷ و ۱۲۳ و ٠١۸/١ دمحآ جرخآ

 يف (۲۳۳۳) ملسمو .تکئالملا رکذ باب :قلخلا ءدب يف ۱۲۲/۹ و «يحولا

 باب :حاتتفالا يف ۱4۹ ۰۱6۷ و ۱۶۱/۲ يئاسنلاو ان يبنلا قرع باب : لئاضفلا

 هللا يضر ةشئاع ثيدح نم بقانملا يف (۳۱۳۸) يذمرتلاو .نارقلا يف ءاج ام عماج

 فيك هللا لوسر اي :لاقف فی هللا لوسر لأس ماشه نب ثراحلا نإ :تلاق اهنع

 هدشآ وهو «سرجلا ةلصلص لثم ينيتأي انايحأ» : بم هللا لوسر لاقف ؟یحولا كيتأي

 ينملكيف الجر كلملا يل لثمتی انايحأو «لاق ام تیعو دقو ينع مصفیف «يلع

 در ,اينشا مولا يف يحول هلع كارلا :ةشئاع تلاق .«لوقی ام يعاف

 .«اقرع دصفتیل هنیبج ناو هنع مصفیف

 اذإ ناك وک ينل نأ» اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ۱۱۸/١ دمحآ مامالا جرخأ

 مکاحلا هححصو «كرحتت نأ عطتست ملف ءاهنارج تعضو «هتقان ىلع وهو هيلإ يحوآ

 ثيدح نم ٤٥٥/٦ دمحأ دنع دهاش هلو ءالاق امك وهو يبهذلا هقفاوو ۲

 ۱ نف نر هللا تك تخ نماشا دخل نفع او انكي ان تن :هافتفا

۷۸ 



 . اهضرت تداك ىتح هيلع تلقثف «تباث نب ديز (۱) ۶ 5

 ام هيلإ یحویف ءاهيلع قلخ ىتلا هتروص ىف َكلَملا ىَرَي هنأ :ةسماخلا
 ۰۷ :مجّنلا] يف كلذ هللا ركذ امك «نيترم هل عقو اذهو «هّيحوي نأ هللا ءاش

۳ 

 ةالصلا ضرف نم جارعملا ةليل تاوامسلا قوف وهو هللا هاحوأ ام :ةسداسلا

 .اهريغو

 نب ىسوم ُهَّللا مّلك امك «كْلَم ةطساو الب هيلإ هنم هل هللا مالك :ةعباسلا
 وه هلي انیبنل اهتوبثو «نارقلا صنب اعطق ىسومل ةتباث يه ةبترملا هذهو «نارمع

 اذهو «باجح ريغ نم ًاحافک هل هللا ميلكت يهو ةنماث ةبترم مهضعب داز دقو
 نيب فالخ ةلأسم يهو «یلاعتو كرابت هّیر یأر ةي هنإ :لوقي نم بهذم ىلع

 هاکح امك ةشئاع عم مهلك لب ةباحصلا روهمج ناك ناو «فلخلاو فلسلا

 جال اغامح | :ىسراذلا دسم ود ناك

 هيلع ىلمأ لک ىبنلا نأ تباث نب ديز ثيدح نم ريسفتلا يف ۱۹۱/۸ يراخبلا جرخأ )۱(

 موتکم مأ نبا ءاجف (هللا لیبس يف نودهاجملاو نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي الد
 ناكو «تدهاجل كعم داهجلا عيطتسأ ول هللاو هللا لوسر اي :لاق «يلع اهلمي وهو

 نأ تفخ ىتح يلع تلقثف .يذخف ىلع هذخفو 3 هلوسر ىلع هللا لزنأف ءىمعأ
 .(ررضلا يلوأ ريغ) هللا لزناف ءهنع يرس مث «يذخف ضرت

 ینعی) هرآ مل» :لاق اب یبنلا نأ ةشئاع نع (119/0) ة هحیحصا ىف ملسم جرخآ )۳(

 اداس ءامسلا نم اطیهنم عيار نیترملا نيتاه ريغ اهیلع قلخ يتلا هتروص ىلع (لیربج .
 ىلوألا نأ دوعسم نبا ثيدح ىف دمحأ نيبو ««ضرألا ىلإ ءامسلا نيب ام هقلخ مظع

 «جارعملا دنع ةيناثلاو ءاهيلع قلخ يتلا هتروص هيري نأ هايإ هلاوس دنع تناك

 الإ هتروص يف ليربج دمحم ری مل :ةشئاع نع قورسم قيرط نم (۳۲۷4) يذمرتللو
 .دايجأ يف ةرمو « یهتنملا ةردس دنع ةرم : نییرم "

۷۹ 



 لصف

 : لاوقأ ةثالث ىلع هيف فلتخا دقو

 وبأ هركذ حصي ال ثيدح كلذ يف يورو ارور اهم دلو هنأ اه

 نم اذه سیلو «تبا ثيدح هيف سیلو «تاعوضوملا» يف يزوجلا نب جرفلا
 ایت لپ ناتا ف ا رک ناف نهار

 هایبص نتخ ناّتخ :اهنع تلئس ةلأسم : هللا دبع يبأل تلق :ينوميملا لاقو

 نأل دیعی الف .قوف ىلإ ةفشحلا فصن زواج ناتخلا ناك اذإ : لاق ؟صقتسی ملف

 فصنلا نود ناتخلا ناك اذإ اًمأف . ناتخلا عفترا تظلغ املکو .ظلغت ةفشحلا

 ؟ةداعالا نم هيلع فاخُي دقو ادج ةدیدش ةداعالا نإف : تلق . دیعی نأ یرآ تنكف

 امغ كلذل ٌمتغاف «نوتخم ٌٌنبا هل دلو الجر انهاه ناف يل لاق مث «يردآ ال : لاقف

 ينثدحو .یهتنا !؟اذهب كمع امف «ةنؤملا كافك دق هللا ناك اذإ :هل تلقف ءاديدش

 دلو هنأ سدقملا تيبب ثّدحملا يليلخلا نامثع نب دمحم هللا دبع وبأ انبحاص

 اذهو رمقلا ُهََتخ :كلذك دلو نمل نولوقي سانلاو «هونتخي مل هلهأ نأو «كلذك

 . مهتافارخ نم

 . ةميلح هرئظ دنع ةكئالملا هّبلق قش موي ةي نتخ هّنأ : یناثلا لوقلا

 هاّمسو ةبدأم هل منصو عباس موی ٌهَتَتخ بلطملا دبع هذج نأ : ثلاثلا لوقلا

 حق

 هانئدح «بيرغ دنسم ثیدح بابلا اذه يفو :ّربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 بويأ نب ىيحي انثدح ؛یسیع نب دمحم انثدح دمحا نب دمحم نب ذمحأ

 نع «ملسم نب ديلولا انثدح ينالقسعلا يرسلا يبأ نب دمحم انثدح «فالعلا

 نتخ بلطملا دبع نأ «سابع نبا نع «ةمركع نع «يناسارخلا ءاطع نع « بيعش

۸۰ 



 نب ىيحي لاق ۱ ادمن اكسو تبدأم هل لعجو هعباس موي ةي يبنلا

 دنع الإ هتيقل نمم ثیدحلا لهأ نم دحأ دنع هدجأ ملف ثیدحلا اذه تبلط : بویآ

 امهدحآ فنص ‹ نيلضاف نیلجر نيب ةلاشفلا هذه تعفو لقو .يرسلا ىبأ نبأ

 :مامز الو اهل ماطخ ال يتلا ثیداحألا نم هیف بلجأو انوتخم دلو هنآ ىف افنصم
 اڪ هنأ هيف نيبو .ميدعلا نب نيدلا لامك هيلع هضقنف .ةحلط نب نيدلا لامك وهو

 نيعم لقن نع ًاينغم ةبطاق برعلل سلا هذه مومع ناكو ؛برعلا ةداع ىلع نت
 . ملعأ هللاو ءاهيف

 لصف

 هنعضرأ يتاللا يي هتاهمأ يف

 سارا هم افي اون ابابا هر هبل نأ ةالوم ترک نيف
 هّمع امهعم تعضرأو «حورسم اهنبا نبلب يموزخملا دسألا دبع نب هللا دبع
 . ملعأ هللاف ءاهمالسإ يف فلتخاو . بلطملا دبع نب ةزمح

 تمادجو «ةسينأ يخأ هللا دبع اهنبا نبلب ةيدعسلا ةميلح هتعضرأ مث
 يف فلتخاو ؛يدعسلا ةعافر نب ىزعلا دبع نب ثراحلا دالوأ ءاميشلا يهو

 نب نايفس ابأ همع نبا هعم تعضرأو .ملعأ هللاف .ةعاضرلا نم هيوبأ مالسإ

 ماع ملسأ مث دلك هللا لوسرل ةوادعلا ديدش ناكو .بلطملا دبع نب ثراحلا

 ركب نب دعس ينب يف اعضرتسم ةزمح همع ناكو همالسا نسحو حتفلا

 طلغلا ریثک :يدع نبا لاقو ثیدحلا نيل :متاح وبآ لاق يرسلا يبآ نب دمحم (۱)
 5 .حصی ال ربخلاف «نعنع دقو سلدم ملسم نب دیلولاو

 2 ص ر  :ةورع لاق (مكانعضرأ يتاللا مكتاهمأو) باب : حاكنلا يف ۱۲4/۹ يراخبلا يف ءاج (۲)

 وبآ تام املف قاب يبنلا تعضرأف ءاهقتعأ بهل وبآ ناکو بهل يبأل ةالوم ةبيوثو

 مل :بهل وبأ لاق ؟تيقل اذام :هل لاق (لاح ءوس) ةبيح رشب هلهأ ضعب هيرأ «بهل
  هماهبإ تحت يتلا ةرقنلا ىلإ راشأو هذه يف تيقس ينأ ريغ ءاخر مكدعب قلآ

 ۱ . ةبيوث يتقاتعب

 ١م



 عيضر هرمح ناعف .ةميلح همأ دنع وهو اموي دم هللا لوسر نأ تعضرأف

 .ةيدعسلا ةهج نمو «ةبيوث ةهج نم :نيتهج نم لَك هللا لوسر

 لصف

 م رم
 . بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب بهو تنب ةنما هما نهنمف

 تناك .ةعاضرلا نم هتخأ يهو ءاهتنبا ءاميشلاو «ةمیلحو ةبيوث نهنمو

 ءهءادر اهل طسبف ءنازوّه دفو يف هيلع تمدق يتلا يهو ءاهمأ عم هنضحت

 .اهقحل ةياعر هيلع اهسلجأو

 تناكو «هيبأ نم اهثرو ناكو «ةيشبحلا ةكرَب نميأ مأ ةليلجلا ةلضافلا نهنمو

 اهیلع لغد يتلا يهو «ةماسآ هل تدلوف «ةثراح نب دیز هبح نم اهجژزو هاد
 دنع امف كيكبي ام نميأ مأ اي :الاقف يکبت يهو 45 يبنلا توم دعب رمعو ركب وبآ
 يكبأ امنإو ءهلوسرل ريخ هللا دنع ام نأ ملعأل يا :تلاق ؟هلوسرل ريخ هللا
 . يكبف «ءاکبلا ىلع امهتجيهف «ءامسلا ربخ عاطقنال

 هيلع لزن ام لوأو ٤ هثعبم يف

 «لسرلا ثعبت اهلو :ليق .لامكلا نس يهو «نيعبرأ سأر ىلع هللا هثعب

 ال اذهف ءةنس نوثالثو ثالث هلو ءامسلا ىلإ عفر هنأ حيسملا نع ركذي ام امأو

 ظ . هيلإ ريصملا بجي لصتم رثأ هل فرعي

 الإ ایر یری ال ناكف ءايؤرلا ةوبنلا رمآ نم رج هللا لوسر هب ءىدب ام لوأو

 .نميأ مأ لئاضف نم باب :لئاضفلا يف (۲8۵6) ملسم هجرخآ (۱)

AY 



 ثالث ةوبنلا ةدمو ءرهشأ ًةتس كلذ ناکو :لیق .۲)مُیصلا قلف لثم ثءاج

 . ملعأ هّلاو ةوبنلا نم اءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج ایژرلا هذهف «ةنس نورشعو

 بحي ناکو يارح راغب وهو كلَملا هءاجف «ةوبنلاب یلاعت هللا همرکآ مئ

 لوق اذه [۱ :قلعلا] 4َقَلَح يذلا َكّبَر مشاب أَرفا# هيلع لزنآ ام لوأف «هيف ةولخلا
 2 . روھ لاو ةشئ * ءارع

 . "7ث برا Sa ی

 :هوجول ةشئاع لوق حیحصلاو

 .اتیش كلذ لبق أرقي مل هنأ يف حیرص «ءیراقب اَنَأ اَم» : هلوق نأ :اهدحأ

 هسفن يف أرق اذإ هنإف «راذنإلاب رمألا لبق بيترتلا يف : ةءارقلاب رمألا : يناثلا

 .ايناث هأرق امب راذنالاب مث وأ ةءارقلاب هرمأف «هأرق امب رذنآ

 4 رثدملا اهبآ اي نارقلا نم لزنأ ام لوأ :هلوقو ‹رباج ثيدح نأ :كيلاقلا

 . كلذب هسفن نع ةي اء هربخ نع تربخأ ةشئاعو «رباج لوق

(010 

(۲) 

 يحولا نم ةَ هللا لوسر هب ءىدب ام لوأ :تلاق ةشئاع نع ۲۱/۱ يراخبلا جرخأ

 . .حبصلا قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىري ال ناكف «مونلا يف ةحلاصلا ايؤرلا

 يذلا كبر مساب أرقا» ةروس ريسفت يف ۵۵۳ و ۵۵۲ و ۵۵۱/۸ يراخبلا هجرخآ

 ءايبنألا يفو .ٍةل هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك باب :يحولا ءدب يفو «قلخ

 نم ةع هللا لوسر هب ءىدب ام لوأ باب ریبعتلا يفو (یسوم باتکلا يف رکذاو) باب
 ىلإ يحولا ءدب باب :ناميالا يف (۱۱۰) ملسمو .ةحلاصلا ایژرلا يحولا

 ایژرلا لع هب ءىدب ام لوآ باب بقانملا يف (۳۱۳۹) يذمرتلاو ی هللا لوسر

 .۲۳۲ و ۱۵۳/۲ «دنسملا» يف دمحأو «ةقداصلا

 كبر مساب أرقا ةروس ريسفت يفو ءرثدملا ةروس ريسفت يف ۵۵۰/۸ يراخبلا هجرخآ

 يفو دا هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك باب :يحولا ءدب يفو .قلخ يذلا
 يحولا ءدب باب :نامیالا يف (۱۱۱) مقر ملسمو «ةكئالملا رکذ باب :قلخلا ءدب

 .۳۹۲ و ۳۰۳/۳ «دنسملا» يف دمحأو ءاي هللا لوسر ىلإ

AY 



 ةوعدلاب رهجلا

 كّلملا لوزن مدقت دق هنأ يف حیرص هب جتحا يذلا رباج ثیدح نأ : عبارلا

 0 یون : لاق هناف «رْئَدُملا ای اي لوزن لبق الو هيلع

 ی كبَر 5 ارقا هیلع لزنا ءارحب هءاج يذلا كلملا نأ ربخأ دقو #9

 ال تاور ف لاو 3 دما اَهّيَأ ايل لوزن رخت ىلع رياج ثیدح لدف 4 اخ

 لصف

 بتارم اهلو ةوعدلا بيترت يف

 راذنإ :ةئلاثلا .نيبرقألا هتريشع راذنإ :ةيناثلا .ةوبنلا :ىلوألا ةبترملا

 . ةبطاق برعلا مهو هلبق نم ريذن نم مهاتأ ام موق راذنإ : ةعبارلا . هموق

 . رهّدلا رخا ىلإ سنالاو نجلا نم هتوعد هتغلب ْنَم عيمج ٌراذنإ : ةسماخلا

 هيلع لزن مث ءايفختسم هناحبس هللا ىلإ وعدي نينس ثالث كلذ دعب لي ماقأو

 توعدلاب ال نلعأف .[۹6 : رجحل [] 4 نیک شما نَع ضرْعَأَو ْرَمْؤُت امب ْغدْصاَ#

 مهل لا نذأ یتح «نیملسملا یلعو هيلع ىذألا دتشاو توادعلاب هموق رهاجو

 نم ا اا لب «فیرعتلا درجمل ةضحبم امالعا تسیل توعن اهلکو

 .ةشبحلا ىلإ نیترجهلاب يأ )١(

۸ 



 . لامکلاو ّحدملا هل ٌبجوت هب ةمئاق تافص

 ناهربلاب هانیب امك احیرص ةاروتلا يف يمس هبو اهرهشآ وهو .دمحم اهنمف
 وهو ''”«مانألا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلا لضف يف ماهفالا ءالج» باتک يف حضاولا

 ثيداحألا هيف انيب ءاهترازغو هدئاوف ةرثك يف هلثم ىلإ قبسي مل هانعم يف درف باتك
 يف ام انيبو اهلولعمو ءاهنسح نم اهحيحصو كلي الباب ایا یک هرات

 نم هيلع لمتشا امو هفرشو ءاعدلا اذه رارسآ مث فاش انا للعلا نم اهلولعم

 بجاولا رادقم يف مالكلا مث ءاهلاحمو اهيلع ةالصلا نطاوم مث «دئاوفلاو مكحلا

 ٌربحَمَو «فّيزملا فييزتو «حجارلا حيجرتو «هيف ملعلا لهأ فالتخاو ءاهنم
 .هفصو َقْوَف باتكلا

 نم ملاع لك هيلع قفاوي امب احیرص ةاروتلا يف دمحم همسا نا درصقملاو

 كلذ يف هانركذ ّرسل «حيسملا هب هامس يذلا مسالا وهو دمحآ اهنمو

 . تاتکلا
۰ 

 ص ص

 و لاو ااو «رشاحلاو «یحاملا اهنمو «لکوتملا اهنمو
 .نيمألاو «حتافلاو ةمحلملا ٌیبنو «ةمحرلا ٌيبنو ةبوتلا

 مساقلاو ءريذنلاو لاو رشبملاو دهاشلا :ءامسالا هذهب قحلیو

 ءاول بحاصو دا دلو دیسو ءرينملا جارسلاو «هللا دبعو لاّتقلاو كوحضلاو

 تناك اذإ هءامسآ نأل یامسالا نم كلذ ریغو «دومحملا ماقملا بحاصو «دمحلا

 صتخملا فصولا نيب قرفی نأ يغبني نکل ءمسا فصو لک نم هلف حدم فاصرآ

 هنم هل نوکی الف كرتشملا فصولا نيبو «مسا هنم هل قتشيو «هيلع بلاغلا وأ هب

 .انقيقحتب عبط دقو )۱( 

Ao 



 انأ» :لاقف یامسا هسفن 28۶ هللا لوسر انل یکس :معطم نب ريبج لاقو
 يذلا رشاحلا انأو فكلا یب هللا وخُمِی عدلا ىحاملا انأو ا نكحُم

 .۲۱)«ٌثیبن هدعب سيل ىذلا بقاعلاو « َىَمدَف ىلع سالا رشحي

 : ناعون رم هؤامسأو

 دمحأو «دمحمک .لسرلا نم هريغ هيف هک را ل صاخ :امهدحأ

 . ةمحلملا ىبنو « یفقملاو شاحلاو «بقاعلاو

 وهف هلامک هنم هل نكلو « لسرلا نم هريغ هانعم ىف هكراشي ام : ىناثلاو

 ا «دهاشلاو «هدیعو «هيبنو « هللا لوسرك «هلصأ نود هلامکب صتحم

 . ةبوتلا يبنو «ةمحرلا ٌيبنو «ریذّتلاو

 هژامسآ تزواجت ءمسا هفاصوآ نم فصو لک نم هل لعج نإ امأو

 اذه یفو . كلذ لاثمأ ىلا میحرلا فوژرلاو .قودصملاو «قداصلاک ‹ نيتئاملا

 .فاصوألا هدوصقمو (5)ةيحد نب باطخلا

 يف ءاج ام باب :ءایبنألا يفو .فصلا ةروس ریسفت يف 4٩۲/۸ يراخبلا هجرخآ - )١(

 مقر يذمرتلاو الل هئامسآ يف باب : لئاضفلا يف (۲۳۵۶) ملسمو دلت يبنلا ءامسآ

 ۸۰/۶ «دنسملا» ىف دمحأو لي یبنلا ءامسآ ىف ءاج ام باب بدالا ىف (۲۸۲)

 «يبن هدعب سیل يذلا» ثیدحلارخا يف هلوقو . معطم نب ریبج ثيدح نم ۸4 و ۸۱ و

 ام يرهزلل تلق : رمعم لاق دمحأو ملسم يمف ةاورلا صعب نم بقاعلل ریسفت

 يذلا بقاعلا انأو» ملسم دنع ىرخأ ةياور يفو . يبن هدعب نسل يذلا :لاق ؟بقاعلا

 «حتفلا» رظناو «يبن هدعب سيل يذلا بقاعلا انأو» يذمرتلا دنعو «دحأ هدعب سيل

5 . ۱ 

 يبلكلا ةيحد نبا باطخلا وبآ دمحم نب يلع نب نسحلا نبرمع وه 6

 ءاضق يلو «سلدنألاب ةيسنلب لهآ نم ثيدحلل ظفاح خرؤم بيدأ (ه ۱۳۳ - 548)

 ریثک ناکو  رصمب رقتساو «ناسارخو قا رعلاو ماشلاو شکارم ۳ لحرو یاد

 > هباستنا يف هوبذکو همالک نع هیرصاعم ضعب ضرعأف .ةمئألاو ءاملعلا يف ةعيقولا

۸ 



 هو وت

 يئالثلا نم «ادومحم» ناف ءدومحم نم غلبآ ناك كلذلو ءاهيلع دمحُي يتلا

 هریغ دمحی اّمم رثکآ دمحي يذلا وهف تغلابملل فعاضملا نم دمحمو «درجملا

 ةدومحملا لاصخلا ةرثكل «ةاروتلا يف هب يمس  ملعأ هللاو - اذهلو ءرشبلا نم

 مالسلاو ةالصلا هیلع یسوم لت یتح هةاروتلايف هتمو هنیدو وه اهب انام 3 ىلا

 مساقلا يبأ طلغ انیبو كانه هدهاوشب ینعملا اذه ىلع انيتأ دقو مهنم نوکی نأ

 .دمحأ ةاروتلا يف همسا نأو .سکعلاب رمألا لعج ثيح " يليهسلا

 دقو .دمحلا نم اضيأ قتشم «لیضفتلا لعفآ ةنز ىلع مسا وهف ءدمحأ امأو
 ىنعمب وه :ةفئاط تلاقف ؟لوعفم وأ لعاف ىنعمب وه له :هيف سانلا فلتخا

 ءهبرل نيدماحلا دمحأ :هانعمف «هل هريغ دمح نم ٌرثكأ هلل هدمح : يأ «لعافلا

 نم ال «لعافلا لعف نم غاصی نأ لیضفتلا لعفأ سايق نأب لوقلا اذه اوحجرو

 دیز الو ءاديز برضآ ام :لاقي ال اذهلو :اولاق «لوعفملا ىلع عقاولا لعفلا

 هلکاو ءاملل هّبَرشأ ام :الو .هیلع عقاولا برضلا رابتعاب ورمع نم برضأ

 ترهاقلاب يفوت . نينع نبا رعاشلا هاجهو «بقعي مل يبلكلا ةيحد نإ :اولاقو ةيحد ىلإ

 يف لوسلا ةياهن» و «تانیبلا تایالا» و «برغملا لهأ راعشآ نم برطملا» هفیناصت نم

 .اهریغو «رینملا جارسلا دلوم يف ریرحتلا» و «لوسرلا صئاصخ
 يقلاملا يليهسلا يسلدنألا يمعتخلا دمحأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ وه ()

 ةنس (۱۷) هرمعو يمعو ةقلام يف دلو «ريسلاو ةغللاب ملاع ظفاح (ه )504 081١

 نأ ىلإ هبتك فنصي ماقأف یمرکأو اهيلإ هبلطف «شكارم بحاصب هربخ لصتاف «غبنو
 :اهعلطم يتلا تايبألا بحاص وهو (ةقلام ىرق نم) ليهس ىلإ هتبسن ءاهب يفوت

 عقوتیام لكلُدَعملا تنأ عمسيو ريمضلا يفام ىري نم اي
 نييبتلاو حاضیال# و «ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا حرش يف فنألا ضورلا» هبتک نم

 .اهریغو «رکفلا جئاتن» و «نیبملا باتکلا ریسفت نم مهبآ امل

AY 

 ینعمب لیضفت دمحآ له
 ؟لوعفم وآ لعاف



 نم ناغاصی امن .بجعتلا لعفو «لیضفتلا لعفآ نأل :اولاق هوحنو «زبخلل
 اهروسکمو نیعلا حوتفملا (لعف» و (لَعف» نم هلقن ردقي اذهلو «مزاللا لعفلا

 هتزمهف «لوعفملا ىلإ ةزمهلاب ىّدعي اذهلو :اوُلاَق «نيعلا مومضملا «َلْعَف» ىلإ
 .َمْركَو «فّرظ نم :امهلصأو ءارمع مرکأو ءاديز فرظأ ام :كلوقك .ةیدعتلل
 هدعتم ريغ هلعف نوكي نأ بجوف «لصألا يف لعاف هنم بّجعتملا نأل :اولاق

 ىلإ نيعلا حوتفملا (َلَعَق» نم لوقنم وهف ورمعل ادیز برضأ ام :وحن امأو :اولاق
 كلذ ىلع ليلدلاو :اولاق ةزمهلاب هذه ةلاحلاو يدع مث «نيعلا مومضملا «لعف»

 هیدعت ىلع ايقاب ناك ولو «ورمعل اديز برضأ ام :نولوقیف «ماللاب مهئيجم

 ةزمهي رخآلا ىلإو «هسفنب دحاو ىلإ دعتم هنأل مع ًاديز ٌبرضأ ام :ليقل
 اذهف ماللاب رخآلا ىلإ هوّدع «ةيدعتلا ةزمهب لوعفملا ىلإ هوّدع نأ املف «ةيدعتلا

 لعفلا نم ال «لعافلا لعف نم الإ ناغاصُي ال امهنإ :اولاق نأ مهل بجوأ يذلا وه
 .لوعفملا ىلع عقاولا

 نمو «لعافلا لعف نم امهغوص زوجي :اولاقو «نورخا كلذ يف مهعزانو

 : برعلا لوقت «هزاوج ىلع ةلدألا نيبأ نم هب عامسلا ةرثكو «لوعفملا ىلع عقاولا

 ءاذكب هعلوآ ام :نولوقي كلذكو لوغشم وهف «لفش نم وهو «ءيشلاب هلغشآ ام

 شیما رو تاو ار لر ی هنو دل رم وين شات را نفوق

 لعف نم بجعت وهف «يلإ هبحأ ام :نولوقیو ءهب بجعَ نم وهف اذکب هبجعآ

 تل هتقمأو ءّىلإ هضخبآ ام :اذکو «كل ابوبحم هنوکو لوعفملا

 امو هل ينضغبأ ام : لوقت كنآ يهو «هیوبیس اهرکذ ةروهشم ةلأسم انهاهو

 تقاملا بحملاو «هراکلا ضغبملا تنأ تنك اذإ :هل ينتقمآ امو .هل ينبحأ

 امو «هيلإ ينتقمأ امو «هيلإ ينضغبآ ام :لوقتو «لعافلا لعف نم ابجعتم نوکتف
 ب اف نوكتف «بوبحملا وأ .توقمملا ضيغبلا تنأ تنك اذإ : هيلإ ينبحأ

 وهف «یلا» ب ناك امو «لعافلل وهف ماللاب ناك امف .لوعفملا ىلع عقاولا لعقلا

 ماللا نإ : ملعأ هللاو هتلع يف لاقي يذلاو .اذهب نوللعي ال ةاحنلا رثكأو .لوعفملل

۸۸ 



 .ماللاب ىتؤيف دیزل :لاقیف ؟اذه نمل : كلوق وحن «ینعملا يف لعافلل نوکت

 ؟باتکلا اذه لصی نم ىلإ :لوقتف «ینعملا يف لوعفملل نوکتف «ىلإ» امأو

 .صاصتخالاو كلملل لصألا يف ماللا نأ كلذ رسو «هللا دبع ىلإ :لوقتف

 «ةياغلا ءاهتنال «ىلإ» و .قحتسیو كلمي يذلا لعافلل نوكي امنإ قاقحتسالاو

 .لعفلا ىضتقم مامت اهنأل «قيلأ لوعفملاب يهف «لعفلا هيضتقي ام ىهتنم ةياغلاو

 ی يبنلا يف ريهز نب بعك لوق لوعفملا لعف نم بجعتلا نمو
 رو ۶ سا 0 ی مس س ےک ےس

 لوتقمو سو خم لا لیقو فلک ذإ يدنع فوخآ ولف

 يغ هنود لغرب ُهُنَكْسَم دشالا ثول نم رداخ نم

 ام :مهلوق كلذکو «فاخ نم ال َفوْخَم وهف «فیخ نم .انهاه فوخأف

 . مهقفاو نمو نییفوکلا بهذم اذه «نونجم وهف َّنَج نم ءاديز ّنَجأ

 بجیو «دعاوقلا هب شوشن الف «هیلع لومي ال ذاش اذه لک :نویرصبلا لاق

 منمی امظنو ارثن مهمالک يف اذه ةرثك : نویفوکلا لاق .عومسملا ىلع هنم ٌراصتقالا

 ٌريغ اذهو مهمالک درطمو مهلامعتسا فلاخ ام ذاشلا نأل ذوذشلا ىلع هلمح

 ليلد ال مکحتف لعف ىلإ هلقنو لعفلا موزل مکریدقت امأو :اولاق .كلذل فلاخم

 متبهذ امك اهیف رمألا سيلف «هرخا ىلإ ةزمهلاب ةيدعتلا نم هب متکسمت امو «هيلع

 بجعتلا ینعم ىلع ةلالدلل ىه امناو تیدعتلل تسيل ءانبلا اذه ىف ةزمهلاو بلا

 «لاصتفالا ءاتو .هواوو «لوعفم» ميمو .!لعافا فلأك .طقف لیضفتلاو

 ةدايزلا نم هقحل ام نایبل یئالثلا لعفلا قحلت یتلا دئاوزلا نم اهوحنو تعواطملاو

 . لعفلا ةيدعت ال ةزمهلا هذهل بلاجلا بیسلا وه اذهف «هدرجم ىلع

 ىّدعُي نأ زوجي ةزمهلاب یّدعی يذلا لعفلا نأ اذه ىلع لدي يذلاو :اولاق

 هنإ مث «فتلملا رجشلا :ليغلاو ءةمجألا وهو ردخلا يف لخاد :يأ «رداخ دسأ نم يأ

 .ناكم مسا :رثعو «دسألا عضومل لقن

۸۹ 



 هنأ فنصملا حیجرت

 لوعقملا ینعمب

 هتمقأو « هب تمقو هتسلجأو « هب تسلج : وحل « فيعضتلابو رجلا فرحي

 ةدرجملا ةيدعتلل تسيل اهنأ ملعف ءاهريغ ةزمهلا ماقم موقي ال انهو «هرئاظنو

 لعفلا ىلع عمجي الو «هب ْنِسْحَأو «هب ْمِرْكَأ :وحن «ةيدعتلا ءاب عماجت اهنإف ءاضيأ

 ىطعأ نم اذهو «بايثلل هاسكأو مهاردلل هاطعأ ام :نولوقي مهنإف اضيأو
 هيلع تلخدأ مث «لوانت اذإ :«وطع» ىلإ هلقن ٌريدقت حصي الو «يدعتملا اسكو

 ءهوطع نم ال «هئاطعإ نم عقو امن بجعتلا ناف «ینعملا داسفل «ةيدعتلا ةزمه
 ' يف يتلا هتزمه تفذحو «ليضفتلاو بجعتلا ةزمه هيف يتلا ةزمهلاو «هلوانت وهو
 . ةيدعتلل يه :لاقي نأ حصي الف .هلعف

 ىلإ . . .ديزل هبرضأ ام :وحن يف ماللاب يّدع هنإ :مکلوق امأو :اولاق

 هل ةيوقت اهب يتأ امنإو « لعفلا موزل نم متركذ امل سيل انهاه ماللاب نايتإلاف «هرخا
 ءلاعفألا ننس نع اهب جرخ ةدحاو ةقيرط مزلأو .فّرصتلا نم هعنمب فعض امل
 هيلع هلومعم مدقت دنع اهب یوقی امك ماللاب يوقف «هلمعو هئاضتقا نع فعضف
 .هارت امك حجارلا وه بهذملا اذهو «هتيعرف دنعو

 سانلا دمحأ : نیلوألا لوق ىلع دمحأ ٌريدقت :لوقنف دوصقملا ىلإ عجرنلف

 يف دمحمك نوكيف «دمحي نأب مهالوأو سانلا قحأ :ءالؤه لوق ىلعو .هبرل

 ءاهيلع دمحي يتلا لاصخلا ريثك وه «ادمحم» نأ امهنيب قرفلا نأ الإ «ینعملا
 ءةيمكلاو ةرثكلا يف دمحمف «هريغ ُدَمْحُي امم لضفأ دمحُي يذلا وه دمحأو

 لضفأو «هريغ قحتسي ام رثكأ دمحلا نم قحتسيف «ةيفيكلاو ةفصلا يف دمحأو
 نامسالاف .رشبلا هدمح دمح لضفأو «دمح رثکآ دّمحیف «هريغ قحتسي اّمم

 لعافلا ینعم ديرأ ولو . ینعم لمكأو هحدم يف غلبأ اذهو لوعفملا ىلع ناعقاو .

 ناك ولف «هبرل ًادمح قلخلا رثکآ ناك ةع هناف «دمحلا ريثك :يأ «دامحلا يمسل
 هما تل لب تیس امك والا ها ناكل هبرل هدمح رابتعاب دمحأ همسا

۹ ۰ 



 يذلا وهو دمحأو يب ادمحم ىمسُي نأ قحتسا اهلجال يتلا ةدومحملا

 هلئاصح ةرثکل ةرخالا لهأو ایندلا لهأر ضرالا لمأو ءامسلا لهأ هدمحی

 ینعملا اذه انعبشآ دقو .نیصحملا ءاصحاو نيداعلا دع قوفت يتلا ةدومحملا

 اهتضتقا ةريسي تاملک انهاه انرکذ امناو كك هيلع «مالسلاو ةالصلا» باتک يف

 .نالکتلا هیلعو ناعتسملا هللابو ءهتمه قرفتو هبلق تتشتو «رفاسملا لاح

 : لاق ورمع نب هللا دبع نع «يراخبلا حیحص» يفف «لکوتملا همسا امآو

 هيَّمس ءيلوُسَرَو يدبع «هللا لوسر ٌدَّمَحُم : هي يبنلا ةفص ةاروتلا يف تأرق»

 ةئيّسلاب يزجي الو «قاوسألا يف باس الو ظیلغ الو ظفب سيل لک تل

 نأب ءَءاَجْوَعْلا ةّلملا هب میقآ ىح هضبفآ نلو «حفصیو وفعی لب «ةئيّسلا

 هللا ىلع لّكوت هنال «مسالا اذهب سانلا قحأ ی وهو “هللا الإ هل ال :اولوقی

 .هریغ هيف هكرشي مل الكوت نیدلا ةماقإ يف

 ثيدح يف ترسف دقف «بقاعلاو «يفقملاو ءرشاحلاو .يحاملا امأو

 دحأب رفكلا حمُی ملو «رفكلا هب هللا احم يذلا وه :يحاملاف «معطم نب ريبج

 اياقب الإ ءرافك مهلك ضرألا لهأو ثب هنإف يب يبنلاب يحُم ام قلخلا نم
 ىراصنو «مهیلع بوضغم دوهیو «نائوآ داع نيب ام مهو « باتکلا لهآ نم

 دابغو «بكاوكلا داّبَع نيبو ءًاداعم الو ابر نوفرعی ال «ةيرهد ةثباصو «نیلاض
 هناحبس هللا احمف .اهب نورقپ الو «ءايبنألا مئارش نوفرعی ال ةفسالفو .رانلا

 اریذنو ارشبمو ادهاش كانلسرآ انا باب :حتفلا ةروس ریسفت يف 0۰/۸ يراخبلا هجرخآ )١(

 هظفلو ۰۱۷۶/۲ «دنسملا» يف دمحآو قوسلا يف بخسلا ةيهارك باب :عویبلا يفو

 يدبع تنآ «نييمألل ازرحو «اریذنو ارشبمو ادهاش كانلسرآ انا يبنلا اهیآ اي» : همامتب

 عفدی الو «قاوسالا يف باخس الو ظیلغ الو ظفب سیل «لکوتملا كتيمس «يلوسرو

 نأب ءاجوعلا ةلملا هب ميقي یتح هللا هضبقب نلو حفصیو وفعي نکلو «ةئيسلا ةئيسلاب

 . «افلغ ابولقو امص اناذاو ایمع انیعآ اهب حتفیف ء هللا الإ هل ال :اولوقی

۹۱ 

 لاح هباتک فلؤملا ةباتك
 رفسلا

 لکوتملا ینعم ریسفت

 یحاملا ریسقت



 راهنلاو لیللا غلب ام هنید غلبو «نيد لک ىلع هللا نيد رهظ یتح كلذ هلوسرب

 .راطقألا ىف سمشلا َريسم هتوعد تراسو

 ىلع سسانلا رشحُي يذلا وهف عمجلاو مضلا وه رشحلاف «رشاحلا امأو ز رشاحلا ریسفت

 سانلا رشحیل ثعب هنأکف یمدق

 وه بقاعلا ناف «يبن هدعب سيلف «ءایبنالا بقع ءاج يذلا :بقاعلاو بقاعلا ريسفت

 بقع :يأ قالطالا ىلع بقاعلا يمس اذهلو یتاخلا ةلزنمب وهف رخالا

 .مهبقعب ءاج ءايبنألا

 هللا ىفقف ءهمدقت نم راثآ ىلع ىّقق يذلا وهو .كلذکف «يفقملا امأو يفقملا ريسفت
 هافف :لاقي ءوفقلا نم ةقتشم ةظفللا هذهو «لسرلا نم هقبس نم راثا ىلع هب

 ىفق يذلا :يفقملاف «تيبلا ةيفاقو .سأرلا ةيفاق هنمو .هنع رخأت اذإ :هوفقي
 .مهرخاو مهمتاخ ناكف «لسرلا نم هلبق نم

 «ضرألا لهأ ىلع ةبوتلا باب هب هللا حتف يذلا وهف ءةبوتلا يبن ام و ةبوتلا يبن

 سانلا رثكأ ةي ناکو .هلبق ضرألا لهال اهلثم لصحی مل ةبوت مهیلع هللا باتف

 تر» :ةَرَم هام دحاولا سلجَملا يف ُهَل نودي اوناک یتح «ةبوتو ارافغتسا
 .(«روفعلا ٌباََّتلا تأ كن ىلع ْبْنَو يل زفغا

 لا ىلإ بوث ينإف مكبر هللا ىلإ اوبوت سالا اَهُيَأ ای» :لوقی ناکو
 ريع

 عرسأو «ممالا رئاس ةبوت نم لمکا هتمأ ةبوت كلذكو 9"2جرم ام ما يف ر
 دواد وبأو .هسلجم نم ماق اذإ لوقي ام باب :تاوعدلا يف )۳٤۳١( يذمرتلا هجرخآ (۱)

 باب :بدالا يف (۳۸۱4) هجام نباو .رافغتسالا باب :ةالصلا يف ۷)
 هدانساو ءرمع نب هللا دبع ثیدح نم ۰۸/۲ «دنسملا» يف دمحأو رافغتسالا
 . حیحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو (۲۵۹) نابح نبا هححصو « حیحص

 هنم راثکتسالاو رافغتسالا بابحتسا باب :ءاعدلاو رکذلا يف (۲۷۰۲) ملسم هجرخآ (۲)
 ناغيل هنا» :ةیناث ةياور يفو .رافغتسالا يف باب :ةالصلا يف (۱۵۱۵) دواد وأو
 بتيناثلا ةياورلا دواد وبأ جرخأ دقو .«ةرم ةئام موي لك يف هللا رفغتسأل ينإو يبلق ىلع
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 ناک یتح .ءایشألا بعصآ نم مهلبق نم ةبوت تناکو «الوانت لهسأو «الوبف

 مال هذه اّماو .مهسفنأ لتق لجعلا ةدابع نم ليئارسإ ينب ةبوت نم

 يبن دهاجی ملف ء«هللا ءادعأ داهجب ثعب يذلا وهف ةمحلملا يبن اّمأو

 عقتو تعقو يتلا رابكلا محالملاو .هتّمأو ل هللا لوسر دهاج ام ۳ هتمأ و

 راطقأ يف رافکلا نولتقی هتمأ ناف .هلبق اهلثم دهعُي مل رافکلا نيبو هتمأ نيب
 َةَمَأ هلعفت مل ام محالملا نم مهب اوعقوأ دقو ءراصعألا بقاعت ىلع ضرألا

 ۱ . مهاوس

 لهأ هب محرف «نیملاعلل ةمحر هللا هلسرآ يذلا وهف .ةمحرلا ی امأو

 نم رفوألا بيصنلا اولانف «نونمؤملا اّمآ .مهرفاکو مهتمم ملک ضرألا
 هلبح تحتو ءهلظ يف اوشاع مهنم باتكلا لهأف ءرافكلا اًمأو ءةمحرلا

 نم هوحارأو ءراّنلا ىلإ هب اولجع مهنإف «هتمأو وه مهنم هلتق نم امأو «هدهعو
 .ةرخآلا يف باذعلا ةَّدش الإ اهب دادزي ال يتلا ةليوطلا ةايحلا

 حتفو ءًاجَتْرُم ناك نأ دعب ىدهلا باب هب هللا حتف يذلا وهف «حتافلا امأو
 راصمأ هب هللا حتفو لا بولقلاو لا ناذالاو « یمعلا نيعألا هد

 .حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلا قرط هب حتفو ءةَجلا باوبآ هب حتفو «رافكلا

 .راصمألاو راصبألاو عامسألاو بولقلاو «ةرخآلاو ايندلا هب حتفف

 هيحو ىلع هللا نيمأ وهف ءمسالا اذهب نيملاعلا ا وهف «نيمألا امأَو

 هنومسپ اوناك اذهلو «ضرألا يف نم نیمأو ءامسلا يف نَم نيمأ وهو « هنیدو

 . نیمالا :ةوبثلا لبق

 رخالا نع امهدحأ درقي ال .ناجودزم نامساف «لاتقلا كوحضلا اما و

 . هنع هللا یضر ینزملا راسي نب رغألا ثیدح نم امهالکو
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 ةمحلملا يبن

 ةمحرلا يبن

 حتافلا

 لاتقلا كوحضلا



 رینملا

 الو 0 الو هه الو « سباع ريغ ‹ نینموملا هوجو يف كوحض هنإف
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 . مثال ةمول مهیف هذخأت ال لا ءادعال لاتف « ظف

 ءاصع نمل رذنملا ریذنلاو «باوثلاب هعاطآ نمل رشبملا وهف ىريشلا امو

 ماَق امل هو :هلوق اهنم «هباتک نم مضاوم يف هّبع هللا هامس دقو «باقعلاپ

 4هدنبَع ىَلَع نارا َلرَن يذل كرات :هلوقو [۲۰ :نجلا] وی هللا ُدْبَع
 :هلوقو [۱۰ :مجنلا] *ىحؤأ اَم هدبع ىلإ یخ :هلوفو [1: :ناقرفلا]

 يف هنع تبثو [۲۳ :ةرقبلا] كاَنِدْبَع ىلع ارت امم بیر يف منك ْنِإَول

 هللا هاّمسو ''”«رخف الو [ةمايقلا مری مدا دلو ديس انأ» :لاق هنأ ملا

 عون هيف ناف «جاهولا فالخب قارحإ ريغ نم ريني يذلا وه :رينملاو
 و م
 ك س

 . جهَوتو قارحا

 (1۳۰۸) هجام نباو دم ىبنلا لضف باب :بقانملا يف (۳۱۱۸) يذمرتلا اور )

 دیس انآ» همامتب هدنع وهو هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثیدح نم ۲/۳ دمحاو

 مدا ذئموي يبن نم امو خف الو دمحلا ءاول يديبو ءرخف الو ةمايقلا موي مدا دلو

 هدنس يفو «رخف الو ضرألا هنع قشنت نم لوآ انأو «يئاول تحت الإ هاوس نمف

 سنا ثيدح نم دهاش هلو «تاقث هلاجر يقابو «فیعض وهو ناعدج نب ديز نب يلع

 حيحص وهف ۱۳۸/۵ اضیآ دمحأ دنع بعك نب يبأ ثيدح نمو ۰۱84/۳ دمحأ دنع

 .امهب

 يبأ نع حون عم انلمح نم ةيرذ باب :ريسفتلا يف ۳۰۰/۸ يراخبلا هاورو

 ليوطلا ةعافشلا ثيدح وهو خلإ «. . .ةمايقلا موي سانلا ديس انأ» ظفلب ةريره

 تلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب :ناميالا يف )١95( ملسم دنع كلذك وهو روهشملا

 ظفاب ةريره يبأ نع هلك انيبن ليضفت باب :لئاضفلا يف (۲۲۷۸) اضيأ ملسم یورو
 لوأو ءعفاش لوأو «ربقلا هنع قشني نم لوأو «ةمايقلا موي مدا دلو ديس انآ»

 . «عفشم
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 لصف
 ةيناثلاو ىلوألا نيترجهلا یرکذ يف

 مهتنتفو ل هل مهاذأ دتشا نافکلا مهنم فاخو «نوملسملا رثك امل

 بال کلم اهب نإ : لاقو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا يف ةي هللا لوسر مهل نذأف «مهايإ

 نب نامثع مهنم «ةوسن عبرأو الجر رشع انثا نيملسملا نم رجاهف «هدنع سالا

 يف اوماقأف هِي هللا لوسر تنب یر هتجوز هعمو «جرخ نم لوآ وهو «نافع

 هابنک ٌربخلا اذه ناکو «تملسا اشيرق نأ مهغلبف ءراوج نسحأ يف ةشبحلا

 لخدو «عجر ْنَم مهنم عجر «ناك اّمم ٌدشأ رمألا نأ مهغلب املف «ةكم ىلإ اوعجرف

 .دوعسم ْنب لا دبع لخد نمم ناکو ادیدش یذآ شیرق نم اوقلف .ةعامج

 نونامئو ٌةثالث لاجرلا نم رجاهف ةشبحلا ىلإ اینا ةرجهلا يف مهل نذآ مث
 اوماقأف «ةأرما ةرشع نامث ءاسنلا نمو «هيف كشُي هناف ؛رامع مهیف ناك نإ الجر

 «صاعلا نب ورمع اولسرأف ءاشيرق كلذ غلبف .لاح نسحأ ىلع يشاجنلا دنع

 يف مهديك هللا درف .يشاجنلا دنع مهوديكيل «ةعامج يف ةعيبر يبأ نب هللا دبعو

 يبأ بّعش بعشلا يف هتيب لهأو هورصحف لع هللا لوسرل مهاذأ دتشاف «مهروحن

 تنس نوعبرأو عست هلو رجا جرخو «نيتنس : لیقو «نینس ثالث بلاط

 عبس هلو بلاط وبأ هُّمع تام رهشأب كلذ دعبو «ةنس نوعبرأو نامث :ليقو

 دیدش ىذأ هنم ٌرافكلا لانف «سابع نب هللا دبع دلو بعشلا يفو «ةنس نونامثو

 وه فئاطلا ىلإ جرخف «هل رافكلا ىذأ ٌدتشاف ا

 ذا هوبیجی ملف امایآ هب ماقأو «یلاعت هللا ىلإ وعدي ةثراح نب ديزو

 فرصناف هک اومدآ یتح ةراجحلاب هومجرف ؛نیطامس هل اوماقو ا
 هب نماف «ّينارصنلا ًاساَّدَع يقل هقيرط يفو «ةكم ىلإ اعجار يي هللا لوسر مهنع
 «نیبیصت لهأ نم ٌةعبس نجلا نم رفن هيلإ فر ةلخنب اضیآ هقيرط يفو ءهقّدصو

 هرمأی لابجلا َكَّلَم هيلإ ُهَّللا لسرأ كلت هقيرط يفو «۱اوملسأو نارقلا اوعمتساف

 -نجلا نم ارفن كيلإ انفرص ذإو) سابع نبا نع ۳۰/۲۲ «هریسفت» يف ريرج نبا جرخأ (۱)

٥ ٩ 

 مث بعشلا يف رصحلا

 همعف ةجيدخ ةافو

 نارقلل نجلا نم رقن عامس



 لب ال» :لاقف «دارآ نإ اهالبج امهو فکم يبشخآ هموق ىلع قبطُي نأو «هتعاطب
  Jو هرم ۶

 يفو ۳و۳ بار 1 هُدبْعَي ْنَم مهبالض نم جِرْخُب هللا ركل «مهب يناتسآ

 ةلقو ( يتوق فعض وكشأ كيلإ مهللا» :روهشملا ءاعدلا كلذب اعد هقيرط

 يرسأ مث .يدع نب معطملا راوج يف ةكم لخد مث : <« تل . یتلیح

(۱) 

(۲) 

 كي هللا لوسر مهلعجف «نيبيصن لهأ نم رفن ةعبس اوناك» :لاق (. . .نارقلا نوعمتسی

 .نسح هدنسو «مهموق ىلإ السر
 ركذ باب :قلخلا ءدب يف ۵ ۰۲۲/۲ يراخبلا هجرخآ لیوط ثيدح نم ةعطق وه

 :داهجلا يف (۱۷۹۵) ملسمو ءاريصب اعیمس هللا ناكو باب :ديحوتلا يفو ةكئالملا

 ةشئاع نإ» همامتب هظفلو «نیقفانملاو نیکرشملا ىذأ نم قب يبنلا يقل ام باب
 : لاقف دحأ موي نم دشآ ناك موي كيلع یتآ له هللا لوسر اي : تلاق اهنع هللا يضر

 نبا ىلع يسفن تضرع ذإ ةبقعلا موی مهنم تيقل ام دشآ ناکو كموق نم تيقل دقلا
 يهجو یلع مومهم انأو تقلطناف تدرآ ام ىلإ ينبجي ملف :لالك دبع نب لیلای دبع

 ترظنف «ينتلظأ دق ةباحسب انآ اذاف «يسأر تعفرف .بلاعثلا نرقب الإ قفتسأ ملف

 امو كل كموق لوق عمس دق لجو زع هللا نإ :لاقف «ينادانف «ليربج اهيف اذإف

 كلم ينادانف :لاق مهیف تئش امب هرمأتل لابجلا كلم كيلإ ثعب دقو .كيلع اودر

 كلم انأو را ی :لاق مث ّيلع ملسو «لابجلا

 مهيلع قبطأ نأ تئش نإ تئش امف كرمأب ينرمأتل .كيلإ كبر ينثعب دقو «لابجلا
 هللا دبعي نم مهبالصأ نم هللا جرخي نأ وجرأ لب :ِفَي هللا لوسر هل لاقف «نیبشخالا

 اتش دون هل ريكي اه

 ةلقو يتوق فعض وكشأ كيلإ مهللا» :همامتب وهو فئاطلا ءاعد :مهضعب هامس دقو

 بر تنأو «نيمحارلا محرأ تنأ .نیمحارلا محرأ اي سانلا ىلع يناوهو يتليح

 (هيركلا هجولاو ةظلغلاب يناقلي) ينمهجتي ديعب ودع ىلإ ينلكت نم ىلإ «نيفعضتسملا

 نأ ريغ «يلابأ الف يلع بضغ كب نكي مل نإ يرمأ هتكلم بيرق قيدص ىلإ ما
 هل تقرشآو «تاوامسلا هل تءاضأ يذلا كهجو رونب ذوعأ «يل عسوأ كتيفاع

 يب لحي وأ «كبضغ يب لزني نآ نخ الو ينقل: مآ هلع حلصو .تاملظلا

 نم يناربطلا هجرخأ «كب الإ ةوق الو لوح الو «ىضرت ىتح ىبتعلا كلو « كطخس

 سيلدت هيف نأ الإ تاقث هلاجرو ۰۳۹/۲ «عمجملا» يف امك رفعج نب هللا دبع ثيدح

 5 .قاحسا نبا
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 هدسجب تاوامسلا قوف ىلإ هب ٌجرُم مث .یصقالا دجسملا ىلإ هدسجو هحورب
 ةرم كلذ ناکو «تاولصلا هيلع ضرفو «هبطاخف «لجو ّرع هللا ىلإ هحورو
 هب يرسأ :لاقي لب :ليقو ءامانم كلذ ناك :ليقو .لاوقألا حصأ اذه .ةدحاو

EN,ىلإو «ةظقي سدقملا تيب ىلإ ءارسالا ناك :ليقو باس لو  
 لب :لیقو امام ةرمو «ةظقي ةرم :نیترم ءارسالا ناک :لیقو .امانم ءامسلا
 . قافتالاب ثعبملا دعب كلذ ناکو «تارم ثالث هب يرسآ

 امم اذهف «هيلإ یحوی نأ لبق ناك كلذ نأ ''”كيرش ثیدح يف عقو ام اّمأو

 اذه نإ :ليقو .*۳"ءارسالا ثيدحل هظفح ءوسو «ةينامثلا كيرش طالغأ نم َّدع

 يحولا لب :ليقو «ةوبنلا دعبف «ةظقيلا ءارسإ امأو .يحولا لبق مانملا ءارسإ ناك

 ىحوي نأ لبق :دارملاو «ةوبنلا أدبم وه يذلا قلطملا يحولاب سيلو «ديقم انهاه

 . ملعأ هللاو «مالعإ مدقت ريغ نم ةأجف هب يرسأف ءرارسإلا نأش يف هيلإ

 مهيلع هسفن ضرْعَيَو «ىلاعت هللا ىلإ لئابقلا وعدي «ماقأ ام ةكمب ةي ماقأف

 «ةليبق هل ْبِجَتْسَت ملف نجلا مهلو هبر ةلاسر بی ىتح هووژی نأ مسوم لك يف
 هدعو زاجنإو «هنيد راهظإ ىلاعت هللا دارأ املف ءراصنألل ةمارك كلذ هللا رخّداو

 مهب دارأ امل راصنالا ىلإ هقاس «هئادعأ نم ماقتنالاو «هتملک ءالعإو «هيبن رصنو

 دنع مهسوؤر نوقلخي مهو «ةينامث : ليقو «ةتس مهنم رفن ىلإ ىهتناف «ةمارکلا نم

 .نآرقلا مهيلع أرقو «هلا ىلإ مهاعدو «مهيلإ سلجف ءمسوملا يف ىنم ةبقع

 برطضا دقو ءىطخي قودص يندملا هللا دبع وبأ ءرمن يبآ نب الا دبع نب كيرش وه ۱

 ءاسو ۰۰1 ۰۳۹۹/۱۳ «هحیحص) يف يراخبلا هجرخ يذلا ءارس الا ثيدح يف

 .هطبضی ملو هظفح
 نباو يباطخلا اهرکنآ «هيلإ یحوی نأ لبق :هلوق :۳۹۹/۱۳ حتفلا» يف ظفاحلا لاق (۲)

 ‹كيرش ةياور يف عقو :يوونلا ةرابعو «يوونلاو ضایع يضاقلاو قحلا دبعو مزح
 قفاوی مل طلغ وهو هيلإ یحوی نأ لبق :اهدحأ ءاملعلا اهركنأ ماهوأ هذه ينعي
 لبق نوكي فيكف «ءارسالا ةليل ناك ةالصلا ضرف نأ ىلع ءاملعلا عمجأو هیلع
 .هيف ماهوألا ةيقب رظناو !؟يحولا

 ٤م ١ج داعملا داز ۹۷

 ءا رسالا

 ةرجهلاو لئابقلا ةوعد
 ةنيدملا ىلإ



 یتح مالسالا ىلإ مهموق اًوَعَدَف «ةنيدملا ىلإ اوعجرو «هلوسرو هلل اوباجتساف

 لوأف . 34 هللا لوسر نم ٌركذ اهیفو الا راصنألا رود نم راد قبي ملو «مهيف اشف

 انثا لباقلا ماعلا يف ةكم مدق مث «قیرز ينب دجسم ةنيدملاب نآرقلا هيف ءىرق دجسم

 لك هللا لوسر اومیابف «نيلوألا ةتسلا نم ةسمخ مهنم ءراصنألا نم ًالجر رشع

 لباقلا ماعلا يف هيلع مدقف «ةنیدملا ىلإ اوفرصنا مث «ةبقعلا دنع ءاسنلا ةعيب ىلع

 اوعیابف ؛ةريخألا ةبقعلا له مهو ؛ناتأرماو الجر نوعبسو ةثالث مهنم

 لحرتف مهسفنأو مههنیآو مهءاسن هنم نوعنمی اّمم هوعنمی نأ ىلع لک هللا لوسر

 نذأو ءابیقن رشع ىنلا مهنم ها لوسر راتعاو .مهيلإ هباحصأو وه

 مهلوأ «نيللستم الاسزآ اوجرخف «ةنيدملا ىلإ ةرجهلا يف هباحصأل 5 هللا لوسر

 اومدقف ريغ نب بعصم : لیقو .يموزخملا دسألا دبع نب ةملس وبآ : لیق امیف

 نذَأ مث «ةنیدملاب مالسالا اشفو مهورصنو مهژواف مهرود يف راصنالا ىلع

 “لوألا عیبر رهش يف نینئالا موی ةكم نم جرخف ةرجهلا يف ةي هللا لوسرل هللا

 «قيدصلا ركب وبآ هعمو «ةنس نوسمخو ثالث كاذ.ذا هلو رفص ي : لیقو

 راغ لخدف «يئيللا طقْيَرألا نب هللا دبع مهليلدو ءركب يبأ ىلوم هر نب رماعو

 ىلإ اّوهتنا املف «لحاسلا قیرط ىلع اذخآ مث ًاثالث هيف اماقأف رک ناو قف نوأ

 ريغ ليقو «لزألا عيبر رهش نب تل ةليل ةرشع يتنثال نينثالا موي كلذو ةنيدملا

 ىلع لزن :ليقو .فوع نب ورمع ينب ىلع ةنيدملا ىلعأ يف ءاّبقب لزن «كلذ

 ةعبرأ مهدنع ماقأف رهشآ لوألاو ةمثيخ نب دعس ىلع : ليقو .مذهلا نب موثلك

 ينب يف ةعمجلا هتكردأف «ةعمجلا موي جرخ مث یابق دجسم سسأو ءاموي رشع

 225 يبنلا مدقم باب د هب يبنلا باحصأ لئاضف يف ۲۰۳/۷ يراخبلا دنع وه (0)

 :نارقلا لئاضف يفو «یلعالا كبر مسا حبس ةروس ريسفت يفو «ةنيدملا هباحصأو
 نب بعصم انيلع مدق نم لوأ» :لاق بزاع نب ءاربلا نع هظفلو نارقلا فيلأت باب

 .«مهنع هللا يضر لالبو رسای نب رامع انیلع مدق مث موتکم مآ نباو ريمع ۱

 ةشئاع ثیدح نم ۱٩۳ ۰۱۸۰/۷ «يراخبلا حیحص» يف هلوطب ةرجهلا ثیدح رظنا ()

 ۱ .اهنع هللا يضر

A 



 «راسو هتفان بکر مث .ةئام مهو ‹نيملسملا نم هعم ناك نمب مهب عمجف «ملاس

 اولخ» :لوقيف «ةقانلا ماطخب نوذخأيو «مهيلع لوزنلا يف هنوملكي سانلا لعجو

 ليهسو لهسل ("ادبزم ناکو «مویلا هدجسم دنع تکربف (۱)*ةَروُمَأَم اف اهلیبَس
 هدجسم ینب من يراصنأالا بویآ يبآ ىلع اهنع لزنف راجنلا ينب نم نیمالغ

 نکاسمو هنکسم ینب مث «۳نیللاو دیرجلاب هباحصأو وه هديب دبرملا عضوم
 راد نم رهشآ ةعبس دعب لوحت مث ةشئاع نکسم هيلإ اهبرقأو «هبنج ىلإ هچاوزآ

 ةثالث مهنم عجرف «ةنيدملا ىلإ هترجه ةشبحلاب هباحصأ غلبو ءاهيلإ بويأ يبأ

 املف «ةنيدملا ری هللا لوسر مدق :لاق سنأ ثيدح نم «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ (۱)

(۲) 

2 

 ةقانلا اوعد» :لاقف هللا لوسر انيلإ :اولاقف ءاهئاسنو اهلاجرب راصنألا ءاج انلخد

 هفعض ةمرص نب ميهاربإ هدنس يفو (« . . .بويأ يبآ باب ىلع. تکریف ترومأم اهناف

 كتسلا ركنم هئیدح هماع . يدع نبا لاقو « نيعم نبأ هبذكو «هریغو ینطق رادلا

 نم ۲۰۲/۳ «ةیادبلا» يف ريثك نبا هرکذ امیف «لئالدلا» يف يقهيبلا جرخأو .نتملاو

 راد نيب هتلحار هب تخانتساف «ةنيدملا مد وئ هللا لوسر نأ ريبزلا نب هللا دبع
 «لزنملا هللا لوسر اي :اولاقف سانلا هاتأف ءديز نب نسحلا راد نيبو ءدمحم نب رفعج
 عضوم تءاج ىتح هب تجرخ مث «ةرومأم اهنإف اهوعد» :لاقف .هتلحار هب تشعبناف

 نودربتيو هو رمعیو هنوش رعي اوناك شيرع منو  تللحت مث «تخانتساف «ربنملا

 اي :لاقف «بويأ وبأ هاتأف «لظلا ىلإ ىوأف «هیف هتلحار نع هی هللا لوسر لزنف .هیف
 بهذف عن : لاق لا كلحر لقناف ‹كيلإ لزانملا برقآ یلزنم نا هللا لوسر

 عم لجرلا نإ :لاق ؟لحت نيأ لوسر اي :لاقف لجر هاتآ مث ءلزنملا ىلإ هلحرب

 ږي يبنلا لزنو . ۲۳۷ و ۳٦/۱ ( لع س نبا تاقبط) رظناو ۳۳ ناک ثيح هلحر

 .(۱۷۱) (۲۰۵۳) مقرب ملسم حيحص يف تباث

 لاقو رمتلا هيف ففجی يذلا عضوملا : ءابلا حتفو ءارلا نوکسو میملا رسکب : دبرملا

 « ةرصبلا دب رم يمس هبو .منغلا وأ لبالا هيف تسيح ءىس لک :دبرملا :: يممصألا

 . لبالا قوس عضوم ناك هنأل

 يع يبنلا باحصأ لئاضف يف ليوطلا ةرجهلا ثيدح نم ۱۹۲/۷ يراخبلا دنع وهو
 يف TITY ملسم هج رحآ بویآ ع ىلع نيت يبنلا لوزنو ديني يبنلا ه رحه باب

 ۱ .ةبرشألا

۹۹ 



 هلك هللا لوسر ىلإ مهتیقب یهتناو ءٌةَعْبس ةكمب مهنم ّسبخف ءالجر نوئالئو
 . “عبس ةنس ربیخ ماع ةنيفسلا يف مهتیقب رجاه مث «ةنيدملاب

 الع هدالوآ ىف

 بكر نأ ىلإ شاع :ليقو ءالفط تام «ىنكُي ناك هبو «مساقلا مهلوأ

 .ةييجنلا یلع راسو «ةبادلا

 الو هتلی: ول و و مساقلا نم نسآ يه :لیقو «بنیز مث

 ةّيقر نأ سابع نبا نع رکذ دقو ءاهيتخأ نم نأ اهنإ :نهنم ةدحاو لك يف ليق

 . نهّرغصأ موثلك مأو «ثالثلا نسا

 )١( يرعشألا ىسوم يبأ نع ربيخ ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۷۱/۷ يراخبلا جرخأ 9

 أ «يل ناوخأو انآ هيلإ نيرجاهم انجرخف «نميلاب نحنو رايي يبنلا جرخم انغلب

 ةثالث يف :لاق امإو اه لاق“ ان .مهر وبأ الو قدر وبا امهدحأ « مهرغصأ

 ىلإ انتنيفس انتقلأف ءةنيفس انبكرف يموق نم الجر نيسمخو نينثا وأ نيسمخو
 اخ مد یتح هعم انمقأف بلاط يبأ نب رفعج انقفاوف .ةشبحلاب يشاجنلا

 لهال ينعي انل نولوقی سانلا نم سانأ ناکو «ربیخ حتتفا نيح ات يبنلا انقفاوف

 السفينة  ىلع انعم مدق نمم يهو سیمع تنب ءامسآ تلخدو «ةرجهلاب مکانقبس

 لخدف «رجاه نمیف يشاجنلا ىلإ ترجاه تناك دقو ةرئاز لَ يبنلا جوز ةصفح

 :تلاق ؟هذه نم :ءامسآ ىأر نيح رمع لاقف ءاهدنع ءامسآو ةصفح ىلع رمع

 :لاق یعن :ءامسآ تلاق ؟هذه ةيريجلا هذه ةيشبحلا :رمع لاق ؛سیمع تنپ ءامسآ

 عم متنک هللاو الك :تلاقو تبضغف «مکنم هللا لوسرب قحأ نحنف ةرجهلاب مکانقبس

 ءاضغبلا ءادعبلا ضرآ يف وأ راد يف انکو «مکلهاج ظعیو مکعئاج معطي هللا لوسر

 ابارش برشأ الو شاف معطأ ال هللا مياو لا لوسر يفو هللا يف كلذو تةشحلاب

 الت يبنلل كلذ ركذأسو «فاخنو ىذؤن انك نحنو ةع هللا لوسرل تلق ام رکذآ یتح
 اي :تلاق هفت يبا ءاج املف هیلع دیزآ الو .غيزأ الو بذكأ ال هللاو هلأسأو

 :لاق ءاذكو اذك هل تلق :تلاق ؟هل تلق امف :لاق ءاذكو اذك لاق رمع نإ هللا يبن

 ةنيفسلا لهآ متنأ مكلو تدحاو ةرجه هباحصألو هلو < .مكنم يب قحأب سيل

 .ناترجه . .2.

۱۰۰ 



 ححصو «فالتخا هيف ؟اهلبق وأ «ةوبنلا دعب دلو لهو «هّلا دبع هل دلو مث

 .نيلوق ىلع ؟هریغ امه وأ «رهاطلاو بیطلا وه لهو «ةوبنلا دعب دلو هنأ مهضعب

 نم هل دلوي ملو .ةجيدخ نم مهلك ءالؤهو . ملعأ هّلاو هل نابقل امهنآ :حیحصلاو

 .اهریغ هجوز

 «ةرجهلا نم نامث ةنس «ةیطبقلا ةيرام» هّیّرس نم ةنيدملاب میهارب] هل دلو مث

 له فلتخاو «ماطفلا لبق ًالفط تامو ءادبع هل بهوف هالوم عفار وبأ هب هرشبو

 ترخأت اهنإف .ةمطاف الإ هلبق يفوت هدالوآ لکو .نيلوق ىلع ؟ال مأ .هیلع یلص
 ىلع هب ُتّلَضف ام تاجردلا نم اهباستحاو اهربصب اهل هللا عفرف ۲ رهشآ ةتسب هدعب
 ءاسن لضفآ اهنا :لیقو «قالطالا ىلع هتانب لضفأ ةمطافو .نیملاعلا ءاسن
 يف فقولاب لب :لیقو «ةشئاع لب :لیقو ءةجيدخ اهمآ لب :لیقو «نیملاعلا

 . كلذ

 لصف
 ع هتامعو همامعآ ىف

 «بلطملا دبع e ءادهشلا ات هلوسر داف هالا رسا مهنمف

 «رییزلاو «یزعلا دبع همساو بهل وبأو فاه دبع همساو بلاط وبأو «ساّبعلاو

 همساو قاديغلاو «لجح هبقلو ةريغملاو مّقو رارضو «موقملاو «ةبعکلا دبعو

 ةمطاف ءاي يبنلا اعد :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح نم ۱۱۳/۸ يراخبلا جرخآ )۱(

 تکحضف «ءيشب اهراسف اهاعد مث .تکیف ءيشب اهراسف هیف ضبق يذلا هاوکش يف

 هیف يفوت يذلا هعجو يف ضبقی هنأ يلب يبنلا ينراس :تلاقف .كلذ نع انلأسف

 يراخبلل ةياور يفو .تكحضف هعبتي هلهأ لوأ ينأ ينربخأف ينراس مث تیکیف
 «نینموملا ءاسن وأ ةنجلا لهآ ءاسن ةديس ينوكت نأ نیضرت امآ» :لاقف ٩

 :هيفو ةشئاع ثیدح نم (۵8) (۱۷۵۹) «ملسم حیحص» يفو كلذل تکحضف

٠١ 



 ةجيدخ

 ةدوس

 ةزمح الإ مهنم ملسي ملو «ماوعلا : مهضعب دازو «لفون :لیفو « بعصم

 . ساّبعلاو

 «ةةمعمأو یورو ةّربو تکتاعو ماوعلا نب ریبزلا مأ ةيفصف  هتامع امو

 «ىورأو ةكتاع مالسإ يف فلتخاو «ةيفص نهنم ملسأ .ءاضيبلا ميكح مأو

 . ىورأ مالسإ مهضعب ححصو

 الم یتح هنم بّقعو ؛سابعلا اتع مهرغصأو «ةراخلا :همامعآ نسأو

 كلذ يفو «فلآ ةئامتس اوغلبف «نومأملا نمز ىف اوصحأ : لیقو . ضرالا هدالوآ

 لعجو «بهل وبأو «ثراحلاو ءرثكأو بلاط وبآ بقعأ كلذکو «یفخی ال دعب

 ٠ .ادحاو ًالجحو قادیغلا مهضعبو ءادحاو مّوقملاو ثراحلا مهضعب

 لصف
 اک هجاوزآ يف

 اهلو «ةوبنلا لبق اهجوزت ةیدسالا ةيشرقلا دلیوخ تنب ةجيدخ نهالوآ

 يهو ءميهاربإ الإ اهنم مهّلك هدالوأو «تتام ىتح اهيلع ٌجوزتي ملو «ةنس نوعبرأ

 اهيلإ هللا لسرأو ءاهلامو اهسفنب هتساوو «هعم تدهاجو «ةوبنلا ىلع هترزا يتلا

 ةرجهلا لبق تتامو ءاهاوس ةأرمال فرعت ال ةصاخ هذهو «ليربج عم ّمالسلا

 ۱ هیت: ات

 اهموی تبهو يتلا يهو ةيشرقلا ةَعْمَر تنب ةدّوَس مايأب اهتوم دعب جوزت مث

 ۱ . ةشئاعل

 قوف نم ةأّربملا «قیذصلا تنب ةقيّدٌصلا ةشئاع هللا دبع ّمأ 58 جوزت مث

 هيلع اهضرعو «قيّدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع كَ هللا لوسر ةبيبح «تاوامس عبس

 يف اهب جوزت 227كتجوز هذه» :لاقو ريرح نم ِةَقَرَس يف اهحاكن لبق ْكّلَملا

 )١( لاق :تلاق ةشئاع نع (؟578) ملسمو .ریبعتلا يف ۳۵۲/۱۲ يراخبلا جرخأ =

۱۲ 



 اهرمعو ةرجهلا نم ىلوألا ةنسلا يف لاوش يف اهب ینبو «نينس تس اهرمعو لاوش

 ءاهريغ ةأرما فاحل يف يحولا هيلع لزن امو ءاهريغ اركب جوزتی ملو «نينس مست

 رفك ىلع ةمألا تقفتاو یامسلا نم اهزذع لزنو «هيلإ قلخلا ًبحأ تناكو

 «قالطإلا ىلع ّنهملعأو ةّمألا ءاسن ٌةقفأ لب نهملعاو هئاسن هقفأ يهو .اهفذاق

 اهنإ :ليقو .اهنوتفتسيو اهلوق ىلإ نوعجري 3 95 يبنلا باحصأ نم ٌرباكألا ناكو

 امار مث اهقلط

 هنأ دواد وبآ رکذو . هنع هللا يضر باطخلا نب ؛ رمع تنب ةصفح عورتا ص

 ا

 . نیرهشب اهل همض دعب هدنع تيفوتو

 ةيمأ يبأ مساو «ةيموزخملا ةيشرقلا ةيمآ يبأ تنب دنه ةملس َّمأ جوزت مث

 تلاوت اتم نهرخا فو .اتوف هئاسن رخا يهو .ةريغملا نب ةفيذح

 هام ةفلتش نبأ نب ةملس ةي يبنلا جوز املو ءاهتيب لهأ نم هريغ نود ةملس يبأ

Eiلوقي گیر يس ندا :لاق ديزو رفعجو يلع اهيف مصتخا يتلا ةزمح تنب  

(0010) 

(۲) 

 ريرح نم ةقش) ةقرس يف كلمحي لجر اذإ نیترم مانملا يف كتيرأ» 55 هللا لوسر

 نکی نا :لوقأف «تنآ يه اذإف ءاهفشكأف .كتأرما هذه :لوقیف «ريرح نم (ضيبأ

 «عست تنب يهو اهب هؤانبو عبس تنب يهو اهجوزت ربخو «هضمي هللا دنع نم اذه
 ملسمو .راغصلا هدلو لجرلا حاكنإ باب :حاكنلا يف ۱۱۳/۹ يراخبلا هجرخا

 .ةريغصلا رکبلا بألا جیوزت باب :حاکنلا يف 0

 هاورو .حیحص هدانساو .ةعجارملا يف باب :قالطلا يف (۲۲۸۳) دواد وبآ هاور

 يف باب :قالطلا يف ۱5۰۱/۲ يمرادلاو .قالطلا يف )٠١١5( هجام نبا اضیآ

 .ةعجرلا باب :قالطلا يف ۲۱۳/۹ يئاسنلاو «ةعجرلا

 :دسألا دبع نب ةملس يبأ نب ةملس ةمجرت يف ۱۱۷/۳ «ةباصالا» يف ظفاحلا لاق
 = مأ جوز يذلا ناك : لاق دادش نب هللا دبع نع مهتأ ال نم ينثّدح :قاحسإ نبا لاق

۱۰۳ 

 ةميزخ تنب بنیز

 ةملس مآ

 ؟ةملس مآ جیورت يلو نم



 ةمجرت يف اذه رکذ ءاهلهأ نم ريغ نود هجیوزت یلوت يذلا وه ةملس نأل «كلذ

 نع «بوقعي نب عمجم ينثدح :يدقاولا نع ةملس مأ ةمجرت يف ركذ مث تملس

 مالغ ذئموي وهو الع هللا لوسر اهجّوزف «ةملس يبأ نب رمع اهنبا ىلإ ةملس

۰ )0( ۱ 
 ۰ ريعص

 تملس يبآ نب داّمح انثدح نافع انثدح : «دنسملا» يف دمحأ مامالا لاقو

 امل اهنأ ةملس مأ نع « هيبأ نع ةملس يبآ نب رمع نبا ينثدح :لاق تباث انثدح

 . . .ارضاح يئايلوأ نم ٌدحأ َسْيَلَو ةَيِبْصُم ينإو «یریغ ةأرما ينإ لي هللا لوسرب
 اذه يفو « "”هجوزف ی هللا لوسر جوزف مق :رمع اهنبال تلاقف هيفو «ثيدحلا

 ءدعس نبا هركذ «نينس مست ام هللا لوسر يفوت امل هئس ناك اذه رمع ناف ءرظن

 ثالث ذئنيح رمعلا نم هل نوكيف «عبرأ ةنس لاوش يف ةي هللا لوسر اهجوزتو

 ءدمحأ مامالل كلذ ليق املو هریغو دعس نبا كلذ لاق جوزي ال اذه لثمو « نینس

 دمحآ لعلو :يزوجلا نب جرفلا وبآ لاق !؟اریغص ناك رمع نإ :لوقی نم : لاق

 «نيخّرؤملا نم ةعامج هّنس رادقم رکذ دقو «هّنس رادقم ىلع فقي نأ لبق اذه لاق

 نب رمع اهّمع نبا ةَ هللا لوسر نم اهجوز يذلا نإ :ليق دقو .هريغو دعس نبا

 مأ بسنو «رمع بسنو اهلي هللا لوسر جوزف رمع اي مق» ثيدحلاو .باطخلا

 نب «یزعلا دبع نب «ليفن نب باطخلا نب رمع هنإف «بعک ىف نايقتلي ةملس

 يبأ تنب ةملس مأو «بعك نب يدع نب حازر نب «طرف نب هللا دبع نب «حاير

 امهو ةزمح تنب ةمامأ ات يبنلا هجوز ءاهنبا ةملس يبأ نب ةملس لب يبنلا نم ةملس

 .«ةملس تيزج له» لَم يبنلا لاقف اتام ىتح اعمتجي ملف ناريغص نایبص

 .هملع ةعس عم كورتم وهو يدقاولا نع ۹۸/۸ «تاقبطلا» يف دعس نبا (۱)

 حاكنإ باب :حاكتلا يف 8١/5 يئاسنلاو ۳۱6 و ۳۱۳/۲ «دنسملا» يف دمحأ هاور (۲)

 يف ظفاحلا هركذو : حيحص هدانسإو ۸۹/۸ «تاقیطلا) ىف دعس نیاو «همأ نبالا

 . هدانسإ ححصو «یئاسنلا نع 6/٤ «ةباص الا
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 قفاوف «بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ةيمأ

 ةاورلا ضعب نظف دك هللا لوسر جوزف ءرمع اي مق :تلاقف ءهّمسا رمع اهنبا مسا

 رغصل هيلع كلذ رذعت نع لهذو «اهنبال تلاقف :لاقو ىنعملاب هاورف «اهنبا هنأ

 لاقف .هل مهتياورو ثیدحلا اذه يف ءاهقفلا ضعب مهو اذه ریظنو «هنس

 انفرع امو :يزوجلا نبا جرفلا وبآ لاق «كمأ جوزف مالغ اي مق» : ةَ هللا لوسر

 ةبعادملا هجو ىلع هلاق نوكي نأ لمّتحيف «تبث نإو :لاق ثیدحلا اذه يف اذه

 يف اهجوزت ءالي هللا لوسر نأل «نينس ثالث ذثموی رمعلا نم هل ناك ذإ ءريغصلل

 . يلو ىلإ هحاكن ٌرقتفي ال ام هللا لوسرو «نينس عست رمعلو تامو «عبرأ ةنس

 نأو «ٌئلولا هحاكن يف طرتش ال 5 يبنلا نأ دمحأ مالك رهاظ :ليقع نبا لاقو

 ۱ . هصئاصخ نم كلذ

 ءةميمأ هتمع ةنبا يهو ةميزخ نب دسأ ينب نم شحج تنب بنيز جوزت مث
 ۲۳۷ :بازحألا] اه اجر ًارطَو اهم ٌدْيَر یضق اًمْلَف# :ىلاعت هلوق لزن اهيفو
 هللا ينجوزو «نكيلاهأ ّنكجوز لوقتو ب يبنلا ءاسن ىلع رختفت تناك كلذبو
 .'''"تاوامس عبس قوف نم

 نم هلوسرل اهجوز يذلا اهّيلو وه ناك ىلاعتو هناحبس هللا نأ اهصاوخ نمو
 نب دیز دنع الوآ تناكو باطخلا نب رمع ةفالخ لوأ يف تيفوتو .هتاوامس قوف

 ىّسأتَتل اهاّیا ىلاعت هللا هجّرز ءديز اهقلط املف «هاّئبت ةي هللا لوسر ناكو «ةثراح

 فو نم جاوزأ حاكن يف هنأ هر

 نم تناكو ءًةيَقلطصْملا رارض ىبأ نب ثراحلا تنب ةّيرْيوج يي جورتو

 لعجف وكشي ةثراح نب ديز ءاج :لاق سنآ نع ديحوتلا يف ۳٤۷/١١ يراخبلا جرخا )۱(

 الع هللا لوسر ناك ول :سنآ لاق «كجوز كيلع كسمأو «هللا قتا» :لوقي 2 يبنلا

 : لوقت ی يبنلا جاوزآ ىلع رخفت بنیز تناکف :لاق هذه متکل ءائيش امتاک

 يذمرتلا هجرخأو «تاوامس عبس قوف نم یلاعت هللا ينجوزو .نكيلاهأ نکجوز»

(۳۲۱۰). 

۱۰ ۵ 

 سحج تلہ بلیر

 ةيريوج



 ةبيبح مآ

 يبآ ضرع ثیدح میهوت

 لک هيلع ةبيبح مآ نایفس

 . .اهجوزتو اهتباتك اهنع ىدأف ءاهتباتك ىلع هب ُنيعتست هتءاجف ءِقلَطْصضُملا ينب ايابس

 ةيشرقلا برح نب رخص نايفس يبأ تنب ةلمر اهمساو «ةبيبح َّمأ جوزت مث

 هنع اهقدصأو «ةرجاهم ةشبحلا دالبب يهو اهجوزت «دنه اهمسا :ليقو .ةيومألا

 .ةيواعم اهيخأ مايأ يف تتامو «كانه نم هيلإ تقيسو «رانيد ةئامعبرأ يشاجنلا

 هحاكن ةلزنمب مهدنع وهو «خيراوتلاو ريّسلا لهأ دنع رتاوتملا فورعملا وه اذه

 . ربیخ دعب ةيفصلو «ةنيدملاب ةصفحلو «ةكمب ةجيدخل

 و و و ع 8 تھ هور وو نې مص م گم ۱ ۱ نايفس ابأ نأ سابع نبا نع «ليمز يبأ نع ءراّمع نب ةمركع ثيدح اّمأو

 م برعلا لمجا يدنعو :اهنم «نهایا هاطعأف ائالث كلأْسأ» : ع يبنلل لاق
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 0 م ی 7 ص

 . '«اهاّيإ كجوزا ةبيبح

 نم مهو وه :ثيدحلا اذه يف يزوجلا نبا لاقو «رامع نب ةمركع ُهَيَذَك «كش

 لهآ نأل «رامع نب ةمركع هب اومهتا دقو «ددرت الو هيف كش ال ةاورلا ضعب

 نع برح نب نايفس يبأ لئاضف نم باب :لئاضفلا يف (۲۵۰۱) ملسم هاور )١(

 نورظني ال نوملسملا ناك :لاق سابع نبا ينئَّدح لیّمز وبأ انثّدح رامع نب ةمركع
 معن :لاق «نهينطعأ ثالث هللا يبن اي :ِةلَي يبنلل لاقف «هنودعاقی الو نايفس يبأ ىلإ

 .معن :لاق ءاهكجوزأ نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ هلمجأو برعلا نسحأ يدنع :لاق
 رافكلا لتاقأ ىتح ينرّمؤتو :لاق ءمعن :لاق كيدي نيب ابتاك هلعجت ةيواعمو :لاق

 نم كلذ بلط هنأ الولو :لیمز وبأ لاق ءمعن :لاق «نیملسملا لتاقأ تنك امك

 نم ثيدحلا اذهو .معن :لاق الإ ائيش لأسي نكي مل هنأل كلذ هاطعأام ني يبنلا

 ةكم حتف موي ملسأ امن نايفس ابأ نأ لاكشالا هجوو «لاکشالاب ةروهشملا ثيداحألا
 ةبيبح مأ جوزت دق مع يبنلا ناكو «هيف فالخ ال روهشم اذهو ةرجهلا نم نامث ةنس
 :ليقف ؟اهجوزت نيأ اوفلتخاو «عبس :ليقو «تس ةنس اهجوزت ليوط نامزب كلذ لبق

 دواد ابأ رطنا .ةشبحلا ضرأب :روهمجلا لاقو ةشبحلا نم اهمودق دعب «ةنيدملاب
 ۱۹۰ ۰۱۸0 ص ؛ماهفألا ءالج» رظناو .يلولا يف باب :حاكتلا يف )7١8(
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 هل تدلوو «شحج نب هللا دبع تحت تناك ةبيبح مأ نأ ىلع اوعمجآ خیراتلا

 ىلع ةبيبح مأ تتبثو ءرّصنت مث «ةشبحلا ضرآ ىلإ ناملسم امهو اهب رجاهو

 ءاهاّيإ هجوزف .هیلع اهبطخی يشاجنلا ىلإ ة5 هللا لوسر ثعبف ءاهمالسإ
 نمز يف نایفس وبآ ءاجو قرجهلا نم عبس ةنس يف كلذو «اقادص هنع اهقدصاو
 فالخ الو هيلع نسلجی ال یتح هيب هللا لوسر شارف تنثف ءاهيلع لخدف ةندهلا

 .ن : ةنس ةكم حتف يف املسأ ةيواعمو نایفس ابآ نأ

 تنك امك رافکلا لتاقأ یتح ىنرّمؤتو :هل لاق هنأ ثیدحلا اذه يفف اضیأو
 . ةتبلا نايفس ابأ َرَكَأ هب یبنلا نأ فرعي الو . معن :لاق «نيملسملا لتاقأ

 .ههجو يف مهقرط تددعتو ثیدحلا اذه يف مالكلا سالا رثكأ دقو

 اذه دري الو :لاق .ثیدحلا اذهل حتفلا دعب اهجوزت هنأ حيحصلا :لاق نم مهنمف

 دق ام خيراوتو ةريّسلاب ملع ىندأ هل نم دنع ةلطاب ةقيرطلا هذهو «نيخّرؤملا لقنب

 . ناك

 اهجوزت دق ناك هناف «هبلقل ابیبطت دقعلا هل ددجی نأ هلأس لب :ةفئاط تلاقو

 ملو .نایفس يبآ لقعب قیلی الو لَك يبنلاب نظي ال «لطاب اذهو «هرایتخا ريغب

 نم ةلأسملا هذه نوکت نأ لمتحی :يرذنملاو يقهيبلا مهنم ةفئاط تلاقو

 مأ جوز يعن عمس نيح رفاک وهو «ةنيدملا ىلإ هتاجرخ ضعب يف تعقو نایفس يبأ

 هرمؤي نأ هلاؤس نم هعفد يف مهل ةليح ال ام ءالؤه ىلع درو املف .ةشبحلاب ةبيبح

 دعب هنم اتعقو نيتلأسملا نيتاه لعل :اولاق ءابتاك هنبا ذختي نأو ءرافكلا لتاقي ىتح
 ديدشلا فلكتلاو ُفّسعتلاو «دحاو ثيدح ىف هلك كلذ يوارلا عمجف «حتفلا

 . هدر نع ينغي مالكلا اذه يف يذلا

 ىضرأ :ىنعملا نوكي نأ وهو «حيحص رخآ لمحم ثيدحلل :ةفئاط تلاقو

 كلأسأف «تيضر دق ىنإف نآلاو ءايضار نكأ مل لبق ينإف «نالا كتجوز نوكت نأ
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 هيف تفنصو «قاروألا هب تدوس دق نكي مل ول هلاثمآو اذهو «كتجوز نوکت نآ

 هتباتک نع نامزلا قیضل « هن ةبغرلا انب ىلوألا ناكل « سانلا هلمحو بتکلا

 اهر نف ا ولاد ر عمن ان نس لاال او اهو

 یلا امل هءاسن ل دورا خیس :ةفئاط تلاقو

 نمیف اهقلط دق هنأ هنم انظ لاق ام ِدك ا ا ا اا

 دحأ نم مهولاو طلغلا عقو نكلو «حيحص ثيدحلا لب :ةفئاط تلاقو

 ءافخ دعبي الو «ةلمر اهتخأ هجوزي نأ لأس امنإو «ةبيبح مأ ةيمست يف ةاورلا

 تلاق نيح ملعأو هنم هقفأ يهو .هتنبا ىلع كلذ يفحخ دقف « هیلع عمجلل ميرحتلا

 :تلاق «؟اذام لعفأ» :لاقف ؟نايفس يبأ تنب يتخأ يف كل له :ي5 هللا لوسرل

 ينكرش ْنَم"بَحَأو «ةيلخُمب كل تسل :تلاق «؟كلذ نيبحت وأ» :لاق

 نایفس وبآ اهضرع يتلا يه هذهف .۳«يل لحت ال اهّنإف» : لاق . يتخأ ريخلا يف
 مأ اضيأ اهتينك تناك لب : لیقو . ةبيبح مأ هدنع نم يوارلا اهامسف ی يبنلا ىلع

 ام كي هللا لوسر هاطعأف :ثيدحلا يف هلوق الول نسح باوجلا اذهو «ةبيبح

 لاقف «لأس ام ضعب هاطعأ هنإف «يوارلا نم مهو ةظفللا هذه : ذئنيح لاقيف «لأس

 زوجي ام هاطعأ هنأ بطاخملا مهف ىلع ًالاكتا اهقلطأ وأ لأس ام هاطعأ : يوارلا

 ظ .ملعا لاو لأس اتم ءژاطعا

 يتاللا مکتاهمآو باب :حاكنلا يف ۱۳۷/۹ يراخبلا ةبيبح مآ ثیدح نم هجرخآ (۱)

 «نهب متلخد يتاللا مکئاسن نم مکروجح يف يتاللا مکبئابرو بابو «مکنعضرآ

 هتخآ وأ هتنبا ناسنالا ضرع بابو «فلس دق ام الإ نيتخألا نيب اوعمجت نأو :بابو

 ملسمو ؛نهریغو تايلاوملا نم عضارملا باب تاقفنلا يفو ءريخلا لهأ ىلع
 يف (۲۰۵۲) دواد وبأو «ةأرملا تخأو ةبيبرلا ميرحت باب :عاضرلا يف )١559(

 يف (۱۹۳۹) هجام نباو «بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي باب :حاكنلا

 .بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي باب :حاكنلا
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 نب نوراه دلو نم ریضنلا ينب ديس ٌبطخَأ نب ييخ تنب ةّيفص ب جورتو

 نیملاعلا ءاسن لمجأ نم تناکو «يبن ةجوزو «يبن ةنبا يهف «ىسوم يخأ نارمع
 كلذ راصف ءاهقادص اهقتع لعجو ءاهقتعأف ةمأ ٌيْفَّصلا نم هل تراص دق تناکو
 ریصتف «اهقادص اهقتع لعجیو «هتَمأ لجرلا َقتْعَي نأ «ةمايقلا موي ىلإ ةّمألل َةَّنُس
 تلعج :لاق وأ ءاهقاَدَص اهقتع تلعجو «يتمآ تقتعأ :لاق اذإف «كلذب هتجوز

 ىلإ جايتحا ريغ نم هتجوز تراصو «حاكنلاو قتعلا حص ءاهقادص يتمآ قتع

 . ثيدحلا لهأ نم ریثکو دمحأ بهذم رهاظ وهو يلو الو دقع ديدجت

 نود حاکنلا يف هب هللا هصخ امم وهو 3َ يبنلاب صاخ اذه :ةفئاط تلاقو

 لصألا نال لوالا لوقلا حيحصلاو مهقفاو نمو ةئالثلا ةمئالا لوق اذهو «ةمألا

 هل ةبوهوملا حاكنب هصخ امل هناحبس هللاو «لیلد هيلع موقي ىتح صاصتخالا مدع

 يف اذه لقي ملو [0۰ :بازحألا] *َنيِنِمْؤُملا نود نم كل ةّصلاخ# :اهيف لاق

 حابأ هناحبس هللاف .كلذ يف هب ةمألا يسأت عطقيل 5# هللا لوسر هلاق الو «ةقتعملا

 لدف «هوَّنبت نم جاوزأ حاكن يف جرح ةمألا ىلع نوكي الثل «هاثبت نم ةأرما حاکن هل
 صن هلوسرو هللا نع تأي مل ام «هیف هب يسأتلا هتمألف ءاحاكن حكن اذإ هنأ ىلع

 .رهاظ اذهو يسأتلا عطقو صاصتخ الاب

 اذه لثم زاوج نأ ریرقتو 52 جاجحلا طسبو ةلأسملا هذه ريرقتلو

 .اهيبنت هيلع انهبن امنإو ءرخآ عضوم - سایقلاو لوصالا یضتقم وه

 ءاهب جوزت نم رخآ يهو تیلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم جوزت مث

 لبق :لیقو .حیحصلا ىلع اهنم لح نأ دعب ءاضقلا ةرمع يف ةكمب اهجرزت
 حاكنلاب امهنيب ريفسلا ناف «هنع هللا يضر مهوو «سابع نبا لوق اذه «هلالحإ
 :لاقو .ًالالح اهجوزت هنأ ربخأ دقو «عفار وبأ وهو «ةصقلاب قلخلا ملعأ

 ءاهقوف وأ نينس رشعلا وحن هل كاذ ذإ سابع نباو ءامهنيب ريفسلا انأ تنك
 تراد هدي ىلعو «غلاب لجر عفار وبأو ءاهرضحي مل ةصقلا نع ابئاغ ناكو

 یيدقتلل بجوم حيجرتلا اذه لثم نأ ىفخي الو ءاهب ملعأ وهو «ةصقلا
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 ةارملا قتع لعج زاوج
 اهقادس

 ةنوميم



 ةناحیر

0 
 «فرّس» ب اهربقو «ةيواعم مايأ يف تتامو

 تيبس «ةيظرقلا :ليقو .ةيرضنلا ديز تنب ةناحير هجاوزأ نمو :ليق

 اهقلط مث ءاهجوزتو اهقتعأف . 5 هللا لوسر ّيفص تناكف «ةظيرق ينب موي

 .اهعجار مث «ةقيلطت

 يفوت ىتح نيميلا كلمب اهؤطي ناكو «هتمأ تناك لب :ةفئاط تلاقو

 رایتخا لوألا لوقلاو «تاجوزلا يف ال «يرارسلا يف ةدودعم يهف ءاهنع

 لهأ دنع تبثألا وه :لاقو .يطايمدلا نيدلا فرش هيلع هقفاوو «يدقاولا

 .ملعأ هللاو «هئامإو «هیرارس نم اهنأ فورعملا ناف ءرظن هلاق اميفو . ملعلا

 ملو اهبطخ نم امأو «نهب لخد يتاللا تافورعملا هؤاسن ءالؤهف

 لاقو «سمخ وأ عبرآ وحنف ءاهجوزتي ملو هل اهسفن تبهو نمو ءاهجوزتي

 . ءاذه نوفرعي ال هيي هلاوحأو هتريسب ملعلا لهأو «ةأرما نوثالث نه :مهضعب

 اهيلع لخدف ءاهجوزتيل ةينوجلا ىلإ ثعب هنأ مهدنع فورعملاو «هنورکنی لب
 كلذكو «ةيبلكلا كلذكو ءاهجوزتي ملو اهذاعأف «هنم تذاعتساف ءاهبطخيل

 هريغ اهجوزف هل اهسفن تبهو يتلاو ءاهب لخدي ملف ءاضايب اهحشكب ىأر يتلا
 .ملعأ هللاو ظوفحملا وه اذه «نارقلا نم روس ىلع

 تشئاع :نامثل نهنم مسقي ناكو مست نع يفوت یی هنأ فالخ الو

 . هیریوجو «ةدوسو

 « نیرشع هنس شحج تن بنیز ةا هتافو لعب هب اقوحل هئاسن لوأو

 . ملعأ هللاو دیزی ةفالخ ىف نیتسو نیتنئا ةنس تملس مأ اتوم نهرخاو

 .میعنتلا برق عضوم : فتک نزو ىلع فرس )
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 ةيراجو ةناحيرو «ميهاربإ هدلو مأ يهو ةيرام : عبرأ هل ناك :ةدیبع وبأ لاق

 . شحج تنب بنیز هل اهتبهو ةيراجو « يبسلا ضعب يف اهباصآ ةليمج یرخآ

 لصف

i 

 اع هيلاوم ىف

 هدو وو ا اک هللا لوسر بح «لیحارش E تیر

 ۳ نو 9 ك او «نابوتو « عفار وبأو ۳ مهنمو

 ٩ معدمو «نيينرعلا ليتق وهو ءآضيأ يبون راسيو «يبون حابرو «حلاص

 دنع هتلحار كسمی ناکو یک هلق ىلع ناکو 2 ")!ًاضيأ یبون ةرکرکو

 لت مویلا كلذ ةلمشلا لغ يذلا هنأ «يراخبلا حیحص» يفو . .ربيخ موي لاتقل

 ا يذلا نآ «(أطوملا» يفو رات ِهْيَلَع ٌبهَتلَتل اهتإ» :لي يبنلا لاقف

(010) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 ةهيبش ىرقلا يداو يف ةصق هلو بيبضلا ينب دحأ ديز نب ةعافر يب هللا لوسرل هادهأ

 و ءربيخ ةوزغ يف ۳۷۵/۷ يراخبلا رظنا .اهلغ ةلمش يف ةركرك هصقب

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم لولغلا ميرحت ظلغ باب :ناميالا يف

 ..ةمامیلا بحاص يفنحلا يلع نب ةذوه تي ۶ هللا لوسرل هادهآ

 . نوصم سيفن ءيش لكو «ةعتمالا نم هلمح لقثي امو «رفسلا عاتمو ءلايعلا : ملا

 ةرک رک ةصق ناف «ةركركو «معدم ةصق نيب ثیدحلا اذه يف هللا همحر فنصملا قفل دقل

 امنا ةلمشلاو «ةءابع لغ امناو تلمشلا لغی مل وهو ةأران هيلع بهتلتل اهنإ» :اهيف سيل

 مل ملسمو ۱۱5(۰) ملسمو ۳۷۵/۷ يراخبلا اهاور معدم ةصقو .معدم ةصق يف يه

 امهالکو ديز نب ةعافر وهو ةي هللا لوسرل هادهآ نم مسا رکذ امنإو ءمعدم مسا رکذی

 - لاقف ؛یرقلا يداو يف ةلمشلا لغ دقو .هنع هللا يضر ةريره يبأ ةياور نم اهاركذ
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 . ملعأ هللاو «ربيخب لتق امهالکو «" "مَعذدم

 هامسو «نارهم همساو «خورف نب ةنيفسو 0 يداحلا ُةَّشَجْنَأ مهنمو

 روت رس

 َتنأ» ٠ : لاقف نی رفسلا يف هنولمحی اوناك مهنأل ( ةنيفسال : لک هللا لوسر

 رک

(۱) 

(۲) 

(۳) 

0 

3 A. 
 . ةملس مأ هتقتعأ :هريغ لاقو هي هللا لوسر هقتعأ : متاح وبآ لاق . (ةليفس

 مساقملا اهبصت مل مناغملا نم ربيخ موي اهباصأ يتلا ةلمشلا نإ» : هللا لوسر

 امأو «هلوطب ثيدحلا «اران هيلع بهتلتل ةلمشلا نإ» ملسم ظفلو ؛آران هيلع لعتشتل

 .«رانلا يف وه» : ةت هنع لاقف «مسقت نأ لبق ربيخ ةوزغ يف ةءابع لغ هناف «ةركرك

 .لولغلا نم ليلقلا باب :داهجلا يف هلوطب ٠١/١ يراخبلا يف ثيدحلا رظناو

 هللا فعي مل نإ رانلا يف وه دارملا وأ هتيصعم ىلع بذعي يأ "رانلا يف وه» :هلوقو

 .حیحص هدانسإو ءلولغلا يف ءاج ام باب :داهجلا يف ۲ «اطوملا» يف هاور

 يف 4 يبنلا ناك :لاق كلام نب سنأ نع (۲۳۲۲) ملسمو ۰4۹/۱۰ يراخبلا جرخآ

 ةشجنأ اي كديور» كك يبنلا لاقف تشجنآ :هل لاقي نهب ودحي مالغ ناكو رفس

 .ءاسنلا ريراوقلاب دارملاو «ريراوقلاب كقوس

 تلق :لاق ناهمج نب دیعس ثیدح نم ۲۲۱/۵ «دنسملا» يف دمحأ مامالا یور

 ملو :تلق «ةنيفس هلا لوسر ينامس ؛كربخمب انآ ام :لاق ؟كمسا ام :ةنيفسل
 لاقف «مهعاتم مهیلع لقتف هباحصأ هعمو ب هللا لوسر جرخ :لاق ؟ةنیفس كامس

 يل لاقف : يلع هولمح مث «مهعاتم هيف اولعجف «هتطسبف «كءاسك طسبا :يل

 وأ «نيريعب وأ «ریعب رقو ذئموي تلمح ولف «ةنيفس تنأ امنإف لمحا» : 5 هللا لوسر
 يفو) اوففخي نأ الإ يلع لقث ام ةعبس وأ ةتس وأ ةسمخ وأ «ةعبرأ وأ «ةثالث

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو «نسح هدانسإو «(فیحصت وهو اوفجي «دنسملا»

 يف انك :لاق ةنيفس نع ًارصتخم ۲۲۲/۵ ًاضيأ دمحأ دنع وهو نسح دانسإب ۱

 ًائيش كلذ نم تلمح ىتح «ًافيس وأ ًاسرت هبايث يلع ىقلأ لجر ايعأ املك ناكف رفس

 . نسح ًاضيأ هذانسإو .«ةنيفس تنأ» : 4 يبنلا لاقف :لاق «ًاريثك
 : لاق ةنيفس نع طرشلا ىلع قتعلا يف باب :قتعلا يف (۳۹۳۲) دواد وبأ ىور

 تشع ام ب هللا لؤسر مدخت نأ كيلع طرتشأو كقتعأ : تلاقف تملس مال ًاكولمم

 ينتقتعأف ‹«تشع ام كي هللا لوسر تقراف ام «يلع يطرتشت مل ناو :تلقف

 :قتعلا يف (75577) ًارصتخم هجام نبا هجرخأو حيحص هدانسإو .يلع تطرتشاو

 .هتمدخ طرتشاو ًادبع قتعأ نم باب

 ؟ ١١



 .ناسیک وهو «نامهطو 8 .حلفأو حرشم ابأ ىنكيو تسنآ مهنمو

 . ملعأ هللاو نامهط مسا يف فالخ اذه :ليقو «ناورمو «نارهمو «ناوکذو

 .دقاو وبأو ءدقاوو «يصخ روبامو ينامي ةلاضفو ءردنسو نینح مهنمو
 .ةبهيوم وبأو «بیسع وباو .ماسقو

 « ىوضرو .«ةرضخو « دعس كنب ةنوميمو «عفار ما یملس ءاسنلا نمو

 . ةناحيرو «ةيرامو « بيسع ىبأ تنب هنومیمو ةريمض ماو «هنیزرو

 بحاص دوعسم نب هللا دبعو .هجئاوح ىلع ناکو كلام نب سنآ مهنمف

 رافسالا يف هب دوقي «هتلغب بحاص ينهجلا رماع نب ةبقعو .هكاوسو «هلعن

 ایلوم دعسو «نذؤملا حابر نب لالبو هتلحار بحاص ناکو «كيرش نب علسأو

 4 هباتک يف
 نب ورمعو «ةريهف نب رماعو «ريبزلاو «يلعو «نامشعو « رمعو نکب وبآ

 ‹سامش نب سیف نب تباثو یقرالا نب هللا دبعو «بعك نب ٌّيَبأو  صاعلا

 نپ دلاخو «ةحاور نب هللا دبعو ءةبعش نب ةريغملاو «ٌیدْیَسالا عیبرلا نب ةلظنحو

 .هب مهّصخأو نأشلا اذهل مهمّرلأ ناكو '''تباث نب ديزو «نايفس
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 دوهي باتك ملعتي نأ هرمأ # هللا لوسر نأ هنع تبث القاع املاع ابيبل اظفاح ناكو )١(
 دمج نمم ناك دقو ءاموي رشع ةسمخ يف هملعتف ءهيلإ اوبتک اذإ رم يبنلا ىلع هأرقيل
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 عئارشلا يف مالسإلا لهآ ىلإ اهبتك يتلا يي هبتك يف

 نب سنأل ركب وبأ هبتكو ءركب یبآ دنع ناك يذلا تاقدصلا ىف هباتک اهنمف

 . روهمجلا لمع هيلعو *""نیرحبلا ىلإ ههجو امل كلام

 نب ورمع نب ركب وبأ هاور يذلا باتكلا وهو «نميلا لهأ ىلإ هّباتک اهنمو

 امهريغو يئاسنلاو ««هکردتسم» يف مکاحلا هاور كلذكو هدج نع هیبآ نع مزح
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 دقو «سنأ نع «نیحیحصلا» يف تبث امك ءارقلا نم الب هللا لوسر دهع ىلع نارقلا
 هباصأو ةماميلا ديز دهش دقو «نطوم ام ريغ يف جم هللا لوسر يدي نيب يحولا بتك
 لاقو «هعمجيف نارقلا عبتتي نأب اذه دعب قيدصلا هرمأ يذلا وهو ءهرضي ملف مهس

 نارقلا عبتتف هِي هللا لوسرل يحولا بتكت تنك دقو كمهتن ال لقاع باش كنإ :هل

 50 دقو ءريثك ريخ كلذ يف ناكف «قيدصلا هب هرمأ ام لعفف ءهعمجاف

 نامثع ناك كلذكو ءماشلا ىلإ جرخ امل هبانتساو «ةنيدملا ىلع نيتجح يف نيترم

 ملو «هردق هل فرعيو ءايلع مظعي ناكو «هبحی يلع ناكو اا ةنيدملا یلع هبینتسی

 نمم وهو «نيعبرأو سمخ ةنس يفوت یتح هدعب رخأتو «هبورح نم ايش هعم دهشي
 يئاللا قافالا رئاس ىلإ نافع نب نامثع اهب ذفن يتلا ةمئألا فحاصملا بتكي ناك

 .قافتالاو عامجالا نهمسر قبط ةوالتلا ىلع عقو
 نيب عمجي ال بابو :ةاكزلا يف ضرعلا باب :ةاكزلا يف ۲۶۷/۳ يراخبلا هجرخأ

 امهنيب ناعجارتي امهناف نيطيلخ نم ناك ام بابو «عمتجم نيب قرفي الو «قرفتم

 منغلا ةاكز بابو ءهدنع تسيلو ضاخم تنب ةقدص هدنع تغلب نم بابو «ةيوسلاب

 يفو ؛قدصملا ءاش ام الإ سيت الو راوع تاذ الو ةمره ةقدصلا يف ذخؤت ال بابو

 يفو «ةقدصلا يف ةيوسلاب امهنيب ناعجارتي امهنإف نيطيلخ نم ناك ام باب :ةكرشلا
 ةقدصلا ةيشخ قرفتم نيب عمجي الو عمتجم نيب قرفي ال نأو «ةاكزلا باب :ليحلا

 . .هثذح اسنأ نأ «سنأ نب هللا دبع نب ةمامث ىنئدح ىنثملا نب هللا دبع ثيدح نم

 دواد يبأ دنع ةملس نب دامح هيلع هعبات نكل هیف فلتخم ىنثملا نب هللا دبعو

 لماک وبأ انثدح :لاق (۷۲) «هدنسم» يف دمحأ هاورو ...ةمامث نع هاورف ١970(

 ابأ نأ سنآ نع سنأ نب هللا دبع نب ةمامث نم باتكلا اذه تذخأ :لاق دامح انثّدح

 . .هرکذف هد رکب
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 ةريثك غاونآ هيف میظع باتک وهو "السرم هریغو دواد وبآ هاورو «الصتم ًادنسم

 «قاتعلاو «قالطلاو «رثابکلا رکذو «ماكحألاو تایدلاو «ةاکزلا يف «هقفلا نم

 . .كلذ ريغو «فحصملا سمو «هيف ءابتحالاو «دحاولا بوثلا يف ةالصلا ماکحأو

 امب مهّلك ٌءاهقفلا جتحاو هك ی هللا لوسر نأ كش ال :دمحآ مامالا لاق

 . تایدلا ریداقم نم هيف

 يئاسنلا هلوطب هلصوو «ارصتخم ًالسرم لوقعلا باتک لوأ يف ۸٩٩/۲ كلام هجرخأ )١(
 مکاحلاو «لوقعلا يف مزح نب ورمع ثیدح رکذ باب :ةماسقلا يف ۸ 00/4

 ثيدح نم ۶ يقهيبلاو (۷۹۳) نابح نباو ۰۲۷۲ ص ينطقرادلاو ۳۹۷/۲۱

 ينثدح :لاق ءدواد نب نامیلس نع «ةزمح نب ىيحي نع «یسوم نب مکحلا
 نبا لاق ءهدج نع ءهيبأ نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نع «يرهزلا
 لاق .ينغلا دبع ظفاحلل «لامكلا» يف :تلق :«يقنلا رهوجلا» يف ينامكرتلا

 نب ركب يبأ نع «يرهزلا نع ثيدح  ناميلس ينعي  هنع يور دق :ينطقرادلا

 لاقو «هفعضو ثيدحلا ركنم :ينيدملا نبا لاقو .هنع تبثي ال ليوطلا ثيدحلا مزح

 ثيدح نم ثيدحلا اذه يئاسنلا یورو «درفنا اذإ هثيدحب جتحي ال :ةميزخ نبا

 .ىيحي ثيدح نم هأور مث «يرهزلا نع «دواد نب ناميلس نع «ةزمح نب ىيحي

 نب ناميلسو «باوصلاب هبشآ اذهو :لاق مث «يرهزلا نع «مقرأ نب ناميلس نع
 دواد وبأ هاور :لاق مث ثيدحلا اذه «هفارطأ» يف يزملا ركذو .ثيدحلا كورتم مقرأ

 ةزمح نب ىيحي نع امهالك .همعو هيبأ نع دمحم نب نوراه نع «ليسارملا» يف

 لصأ يف تأرق :ةريبه نبا نعو :لاق مث .يرهزلا نع ءمقرأ نب ناميلس نع

 ؛یسوم نب مكحلا نعو «هوحن هدانساب مقرأ نب ناميلس ينثدح :ةزمح نب ىيحي

 اذهو :دواد وبأ لاقو «هوحن يرهزلا نع ءدواد نب ناميلس نع ةزمح نب ىيحي نع

 ةعرز وبأ لاق : يبهذلل «نازيملا» يفو ءدواد نبا :هلوق ينعي مكحلا نم مهو

 لصأ يف ثيدحلا :يورهلا نسحلا وبأ لاقو مقرأ نب ناميلس باوصلا :يقشمدلا

 يف تيأر :هدنم نبا لاقو .مكحلا هيلع طلغ مقرأ نب ناميلس نع ةزمح نب ىيحي

 .باوصلا وهو يرهزلا نع .مقرأ نب ناميلس نع :هطخب ةزمح نب ىيحي باتك
 ثيدح ىيحي باتك لصأ يف ترظن :لاق ميحد اح :ةرزج حلاص لاقو

 اذه بتکف :حلاص لاق «مقرأ نب نامیلس وه اذاف .تاقدصلا يف مزح نب ورمع

 لب الو مهو مکحلا نأ حجرت :يبهذلا لاقو «جاجحلا نب ملسم نع مالکلا

 .دانسالا فیعض اذإ ثیدحلاف
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 یشاجنلا ىلإ باتکلا

 . ریهز ينب ىلإ هباتک اهنمو

 ."اهریغو «ةاکز لا بصن يف باطخلا نب رمع دنع ناك يذلا هّباتك اهنمو

 لصف
 كولملا ىلإ را 5 هلسرو هبتک يف

 ا مهیا لسرأو «ضرألا كولم ىلإ بتک ةَيبْيَدُحلا نم عجر امل

 ذختاف ءاموتخم ناك اذإ الإ اباتك نوؤرقي ال مهنإ :هل ليقف مولا كلم ىلإ بتكف

 ناو رع لسور ام ۵ سا یا هلع و نعل نع ایا

 مرحملا يف دحاو موی يف رفن ةتس ثعبو ؛كولملا ىلإ بتکلا هب متخو ""رطس
 . میس ةنس

 قب ةمحصا همساو ؛یيشاجنلا ىلإ هثعب يرْمَضلا ةيمأ نب ورمع مهلوأف

 ملسأ مث يب يبنلا باتک مظعف «ةيطع :ةیبرعلاب «ةمحصا» ریسفتو «رجب

 موي ة4 بلا هيلع یلصو «لیجنالاب سانلا ملعأ ْنم ناکو .قحلا ةداهش دهشو

 امك سیلو «هريغو يدقاولا مهنم عامج لاق اذکه «ةشبحلاب وهو ةنيدملاب تام

 يذلا وه سيل ةي هللا لوسر هيلع یلص يذلا يشاجنلا ةمحصأ ناف ءالژوه لاق

 دقو ."”)املسم تام هنإف «لوألا فالخب «همالس فرعي ال يناثلا اذه «هيلإ بتك

 أ

 ىلإ ةا هللا لوسر بتك :لاق سنأ نع ةداتق ثيدح نم «هحیحص» يف ملسم یور

 ثيدح نم (۱۷۹۸) هجام نباو (1۲۱) يذمرتلاو (۱۵۲۸) دواد وبآ هجرخآ )١(

 . . رمع نب هللا دبع هيبأ نع .ملاس نع يرهزلا نع نیسحلا نب نايفس .
 لوق باب :775و رصنخلا يف متاخلا باب :سابللا يف ۲۷۳/۱۰ يراخبلا هجرخأ (۲)

 .سنآ ثيدح نم «همتاخ شقن ىلع شقني ال» :ُةْلَك يبنلا

 يبأ نع اعبرأ ةزانجلا ىلع ريبكتلا باب :زئانجلا باب يف ۱۱۳/۳ يراخبلا جرخأ ()

 ىلإ مهب جرخو .هیف تام يذلا مويلا يف يشاجنلا یعن ةَ هللا لوسر نأ ةريره

 .تاريبكت عبرأ هيلع ربكو «مهب فصف «یلصملا

١15 



 ی للا ىلإ مو رایج لك یاو ياللا ىلإو هست یلاو «یرشک
 نا :مزح نب دمحم وبآ لاقو 4 (۱) رفت ما لوسر هيلع ىلص يذلا ٌيشاَجّنلاِب و

 ءملسُي مل ءيِرْمَّضلا ةيمأ نب ورمع ل5 هللا لوسر هيلإ َتَعَب يذلا يشاجنلا اذه

 . مزح نبا لوق رهاظلاو هریغو دعس نبا رايتخا وه لوألاو

 مهو لقره همساو «مورلا كلم رصيق ىلإ يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ثعبو

 . ءيشب سيلو «ملسأ لب : لیفو لعفی ملو داکو مالسالاب

 لاا یوم حل تا ی اج یب

 نم لجَر لاقف «؟ةّنَجلا ُهَلَو ˆ َرَصِيَق ىلإ هذه يتفيحَصب قلی ْنَم» : يع هللا لوسر

 دق صيقملا تب ينا رم رصف قفار «لبقي مل نإ :لاق ؟لبقي مل ناو : مْوَقلا

 قلع یو ءِطاَسِبلا ىَلَع ٍباَكْلاب یر ربع بلع يشي ال طاس يلع لج

 نما وهف ؟باتکلا بحاص م :ٌرَصِيَق یداتف ا باتکلا ۳۳ صب یهتنآ

 ری رم ماتَ یدق الف .ينتأف تند اذاف :لاق :لاقف ؛ لجزلا اف
 اعوام

 رتو ادّمَحُم َعَبَتا دق ّرَصَیق نإ الأ : يداك ايدام آن تقلع هرضق بای وع

 هل لوسر لوس لا .هب اوفاطأ ی - اوت قو جلف ارضا

 يضر ذق رص نإ آل :یداّتف هّيِداَنُم رم مث ؟ يتكلم ىَلَع فتاخ ّينأ یزت ذق

 بو رار نيرا کنید ىَلَع هکر فيك رظنل مرا امّنإو مک

 ذك» : هللا ُلوُسَر لاقف نیناتدب هل َتَعَبَو ملم ين :4ج هللا لوُسَر َر ىلإ

 الا قو «ةّيزاَرْصنلا ىَلَع َوُهَو ملُمب َسْيَل هللا ُوُدَع

 نبا زمره نب زيوربأ همساو .ىرسك ىلإ يمهّسلا ةفاذح نب هللا دبع ثعبو

 ىلإ مهوعدي رافكلا كولم ىلإ ب يبنلا بتك باب :داهجلا يف (١ا/ا/5) ملسم هاور )١(

 . حيحص هدنسو )١114( «هحيحص) يف نابح نبا هاور ۲)

۱ ۷ 

 لقره ىلإ باتکلا

 . . یرسک ىلإ باتکلا



 سق وقملا ىلإ باتکلا

 ءاقلبلا كلم ىلإ باتکلا

 هللا قزمف «هكلم قرم مهللا» : 5 يبنلا لاقف دک يبنلا باتک قزمف «ناورشونا دم دی لا يا هنااا م هلال 2 0 ۰

 ١(
 ۰ هموق كلمو هکلم

 كلم ءانیم نب جیرج همساو «سقؤقُملا ىلإ ةعتلب يبأ نب بطاح ثعبو
 6 يبنلل ىدهأو ءملسُي ملو رمألا براقو ءآريخ لاقف طبقلا ميظع ةيردنكسإلا
 «تباث نب ناسحل نيريس بهوو «ةيرام ىرستف «ىرسيقو نيريس اهيتخأو «ةيرام

 ةلغبو رصم يطابق نم ابوث نيرشعو ءابهذ لاقثم فلأو «ىرخأ ةيراج هل ىدهأو

 .روبام :هل لاقي ايصخ امالغو «ريفع وهو «بهشأ ارامحو ءلدْلُد يهو ءابهش

 لاقف ءًالسعو «جاجز نم احدقو ءزازللا وهو اسرفو «ةيرام مع نبا وه :ليقو

 . "”«هكْلُمل َءاَقَبَاَلَو .هكّلمب ُتيِبَحْلا َّنض» : ای ىلا

 كلم يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا ىلإ يدسألا بهو نب عاجش ثعبو

 : ليقو .مّهْيَألا نب ةَلَبَجِل هجوت امنإ :ليق .يدقاولاو قاحسإ نبا هلاق «ءاقلبلا

 . ملعأ هللاو «ةفيلخ نب ةيحد عم لقرهل هجوت :ليقو .اعم امهل هجوت

 ىرسك ىلإ هب یبنلا باتك باب :يزاغملا باتك ىف ۱۹۰/۹ يراخبلا يف يذلا )
 نبا نأ تبسحف :هقزم هأرق املف :۳۰۵ و 747/١ «دنسملا» يف دمحأو .رصيقو

 «حتفلا» يف ظفاحلا لاق .قزمم لك قزمي نأ 2 هللا لوسر هيلع اعدف :لاق بيسملا

 ءروكذملا دانسالاب لوصوم وهو «يرهزلا وه لئاقلا «بيسملا نبا نأ تبسحف :هلوق
 نب هللا دبع نم هعمس بیسملا نبا نوکی نأ لمتحیو .السرم قرطلا عیمج يف عقوو
 باتک هيلع أرقف :لاق هنأ هثیدح نم رکذ دعس نبا ناف تصقلا بحاص ةفاذح

 ثیدح يفو «قزمم لک اوقزمی نأ :هلوقو : ظفاحلا لاق .هقزمف هذخأف ی هللا لوسر

 . «هکلم قزم مهللا» : لاق ا هللا لوسر كلذ غلب املف تقاذح نب هللا دبع

 لسرلا ةَ هللا لوسر ةثعب ركذ يف ۲۱۱ و ۲٠۰/۱ «تاقبطلا» يف دعس نبا هركذ )

 يف «ةباصالا» يف رجح نبا ظفاحلا هركذو .مالسالا ىلإ مهوعدي كولملا ىلإ هبتكب

 نب ىيحي قيرط نم نيهاش نبا هجرخأ :لاقو «ةعتلب يبأ نب بطاح ةمجرت
 ىلإ ةَ هللا لوسر ينثعب :لاق هدج نع هيبأ نع ةعتلب يبأ نب بطاح نب نمحرلا دبع
 رظناو .ثيدحلا . . . يَ هللا لوسر باتكب هتئجف ةيردنکسالا كلم سقوقملا

 . ۷/۷ «حتفلا»

۱۲۱۸ 



 : لیقو .همرکاف تمامیلاب یفنحلا لغو ةه ىلإ ورمع نب طاش ثعبو

 دعب ةمامث ملسأو ةذوه لش ملف يفنحلا لاثآ نب ةمامُث یلاو ةذوه ىلإ هثعب

 ينبا هللا دبعو رفیج ىلإ نامث ةنس ةدعقلا يذ يف صاعلا نب ورمع ثعبو

 ةقدصلا نيبو ورمع نيب م ءاقدصو :اهلساف «نامعب نييدزألا یدنلْجلا

 .ِهِللَع هللا لوسر ةافو هتخلب یتح مهنیب امیف لزي ملف مهنیب امیف مکحلاو

 . قدصو ملسأف حتفلا لبق : لیقو ()«ةناّرْغجلا» نم هفرصنم لبق

 لالك دبع نب ثراحلا ىلإ يموزخملا ةيمآ يبأ نب رجاهملا ثعبو

 .يرمآ يف رظنأس : لاقف «نمیلاب يريمحلا

 ةماع ملسأف مالسالا ىلإ نیبعاد لوألا عيبر نم رشع ةنس لب :لیقو .كوبت

 .لاتق ريغ نم اعوط اهلهأ

 نامغ يلماع ىلإ باتکلا

 نیرحبلا كلم ىلإ باتکلا .

 نميلا ىلإ باتكلا

 یرخآ ثوعب

 ةجح يف ةكمب هافاوو «مهيلإ بلاط يبأ نب يلع كلذ دعب ثعب مث

 . عادولا

 . مهدنع ريرجو ي هللا لوسر يفوتو املسأف مالسالا لا امهوعدي

 ندودشيو هنيع نورسكي ثيدحلا باحصأ نإ مث ءاعامجإ هلوأ رسكب :ةنارعجلا )١(
 يكح دقو .ءارلا نوففخيو نيعلا نونكسيو مهنوئطخی بدألاو ناقتإلا لهأو «هءار

 «ةنارعجلا» ديدشت يف نوئطخی نوئدحملا :لاق هنأ هللا همحر يعفاشلا مامالا نع

 اهلزن برقأ ةكم ىلإ يهو .فئاطلاو ةكم نيب ةنارعجلاو .«ةيبيدحلا» فيفختو

 اهيف هلو يع اهنم مرحأو نينح ةوزغ نم هعجرم نزاوه مئانغ مسق امل دي يبنلا
 ۱ . لحسم

۱۹ 



 هيلإ بتکو «باتکب باذکلا ةّمليسم ىلإ يرُمَضلا ةيمأ نب ورمع ثعبو

 .ملسُي ملف ريبزلا يخأ ماوعلا نب بئاسلا عم رخا باتکب

 ثعبي مل :ليقو .مالسالا ىلإ هوعدي يماذجلا ورمع نب ةورف ىلإ ثعبو
 .همالسإب هيب يبنلا ىلإ بتكو .ملسأف .ناعمب رصيقل ًالماع ةورف ناكو «هيلإ

 تضف :اهل لاقي ءابهش ةلغب يهو دعب ني درعس عج ها كفوو

 ج ل اك در ا لاق ر هيلا ا لاق و

 ريغصت روفعي ريغصت ريفع «دحاو روفعيو اریفع نأ  ملعأ هللاو - رهاظلاو

 . ميخرتلا

 بهوو «هتیده لبقف «بهذلاب ص ّوَخُم سدنس نم ءابقو اباوثأ ثعبو

 اتو وأ ةرشع يتنئا دعس نب دومسمل

 حورسمو ؛ثراحلا ىلإ باتکب يموزخملا ةعيبر يبأ نب شايع ثعبو

 ي هينذؤم يف

 نذأ نم لوأ وهو ابر نب لالب :ةئيدملاب ناشتا :ةعبرأاوناكو

 دعس ءابقبو .ىمعألا يرماعلا يشرقلا موتکم مأ نب ورمعو فلک هللا لوسرل

 .يحمجلا ةريغم نب سوأ همساو ةروذحم وبأ ةكمبو .رساي نب رامع ىلوم ظرقلا

 درفيو .عجري ال لالبو (ةماق الا ي و «ناذالا ١ "مجری مهنم ةروذحم وبآ ناکو

 نأ لوحألا رماع نع مامه قيرط نم (۷۰۹) هجام نباو (۵۰۲) دواد وبأ جرخأ (۱)

 ينملع لاو ی وام اا نا ها رر نیا ذيع نأ ف لروحك

 ارسفم ناذألا ركذف تملک ةرشع عبس ةماقالاو ةملك ةرشع مست ناذألا تم هللا لوسر

 = «نیترم ةالصلا تماق دق» اهیف دازو «هلثم ةماقالاو عیجرتلا هیفو هلوآ ریبکتلا عيبرتب

۱۳۰ 



 ,لالب ةماقإو قروذحم يبآ ناذأب ةكم لهأو هللا همحر يعفاشلا ذخأف «ةماقالا
 ذخأو «ةروذحم يبأ ةماقإو لالب ناذأب قارعلا لهأو هللا همحر ةفينح وبأ ذخأو
 فلاخو «هتماقاو لالب ناذأب ةنيدملا لهأو ثيدحلا لهأو هللا همحر دمحأ مامالا

 ال هنإف ءةماقالا ظفل ةينثتو «ریبکتلا ةداعإ :نيعضوملا يف هللا همحر كلام
 اهر

 هي هئارمأ يف

 لهأ ىلع كي هللا لوسر هرّمأ ءروج مارهب دلو نم «ناساس نب ناذاب مهنم

 ْنَم لوأو «نميلا ىلع مالسالا يف ريمأ لوأ وهف «ىرسك توم دعب اهلك نميلا

 ءاعنص ىلع ناذاب نب رهش هنبا ناذاب توم دعب هم هللا لوسر رم مث

 . صاعلا

 يفوتف «فدّصلاو ةَّدْنك يموزخملا ةيمأ يبأ نب ّرجاهملا هل لوسر یلوو

 .ننیدترملا نم سانآ لاتق ىلإ ركب وبأ هثعبف ءاهيلإ ْرِسَي ملو كي هللا لوسر

 ناذألا ظفل هيف ركذي ملو ءارصتخم ۱۰۳/۱ يئاسنلاو )۱٩۲( يذمرتلا هجرخاو
 ةرشع عبسو ةملک ةرشع مست ةروذحم وبآ اهدع مث» :لاق يئاسنلا نآ الا ةماقالاو
 هظفلو (۳۷۷) «هحیحصا يف ةميزخ نبا هاورو حیحص نسح :يذمرتلا لاق «ةملك

 قيقد نبا لاقو (۲۸۸) نابح نبا هاور كلذكو «ىنثم ینثم ةماقالاو ناذألا هملعف»
 يبأ دنع نارخآ ناقیرط هلو «حيحصلا طرش ىلع دنسلا اذهو : «مامالا» يف ديعلا
 الإ ةماقالا رتويو ناذألا عفشي نأ هرمأ ثلج يبنلا نأ» لالب ربخو .يواحطلاو دواد
 سنآ ثيدح نم (۳۷۸) ملسمو ۰1۸/۲ يراخبلا هجرخأ «ةالصلا تماق دق :هلوق

۱۳۱ 



 :تومرضح یراصنالا ةيمأ نب دايز یلوو

 . لحاسلاو ندعو دیبز يرعشالا یسوم ابآ یلوو

 سا نخ كب اس اوف

 . ناَّرْجَن برح نب رخص نايفس ابآ یو
 . ءامیت ديزي هنبا یلوو

 هلو نامث ةنس نیملسملاب ححلاب مسوملا ةماقإو «ةكم ديسأ ّنب َباَّنَع یّلوو

 . ةنس نیرشعلا نود

 .اهلامعأو ناّمع صاعلا نب ورمع یلوو

 اهتاقدص ضبقی لاو ةليبق لكل ناك هنأل «ةريثك ةعامج تاقدصلا یّلوو

 . تاقدصلا لامع رثک انه نمف

 سانلا ىلع أرقي ايلع هر يف ثعبو عست ةنس جحلا ةماقإ ركب ابأ كاد

 نأل لب : ليقو . جحلا ىلإ ركب يبأ جورخ دعب لزن اهلوآ نأل : ليقف (ةءارب) ةروس

 . هتيب لهأ نم لجر وأ غاطملا الإ اهدقعيو دوقعلا لحي ال هنأ تناك برعلا ةداع

 لب :لاق ؟رومأم وأ ريمأ :قيدصلا هل لاق اذهلو . ةعاسمو فل اره ةنارا : ليقو

o 
 . روم

 مهتهب نم عدبب اذه سيلو «يلعب هلزع :نولوقيف «ةضفارلا هللا ءادعأ اّمأو

 يمرادلاو «ةيورتلا موي لبق ةبطخلا باب :ححلا يف ۲۸ ۰۲۷/۵ يئاسنلا دنع وه )۱(

 : قلك هللا لوسر ينلسرأ لوسر لب ال :لاق ؟لوسر مأ ريمأ» :هظفلو 7۰۷ و ۲

 .تاقث هلاجرو ثیدحلا رکذو «جحلا فقاوم يف سانلا ىلع اهژرفآ «ةءارب» ب

 . نابح نبا هححصو

۱۳۲ 



 وأ .ةجحلا يذ رهش يف تعقو دق ةجحلا هذه تناك له «سانلا فلتخاو

 . ملعأ هللاو «نيلوق ىلع ؟ءيسنلا لجأ نم ةدعقلا يذ يف تناك

 ایم هس رح يف

 نب دمحمو « شیرعلا يف مان نيح ردب موی هس رح داعم نب دعس مهنمف

 نورحا ةعامج هسرحو هسرح ىلع ناك يذلا وهو «رشب نب داع مهنمو

 [1۷ : ةدئاملا] سالا نم َكُمِصْعَي لاو :ىلاعت هلوق لزن املف .ءالژه ريغ

 هلع هيدي نيب قانعألا برضي ناك نميف

 نب دمحمو «ورمع نب دادقملاو «ماوعلا نی. رییزلاو «بلاط يبأ نب يلع

 (۲ریمألا نم ةطَّرّشلا بحاص ةلزنمب زن هنم يراصنألا ةدابع نب دعس نب سيق

 . ةيبيدحلا موي فيسلاب هسأر ىلع ةبعش نب ةريغملا فقوو

 ىتح سرحب ول يبنلا ناك :تلاق ةشئاع نع ريسفتلا يف (۳۰۸۹) يذمرتلا جرخأ (۱) ۱
 بقلا نم هسأر لَو هللا لوسر جرخأف (سانلا نم كمصعي هللاو) ةيالا هذه تلزن

 ۰11۹/۱۰ يربطلا هجرخأو «هللا ينمصع دقف اوفرصنا سانلا اهيأ» :مهل لاقف
 230/1 «حتفلا» يف ظفاحلا هنسحو .يبهذلا هقفاوو ۰۳۱۳/۲ مكاحلا هححصو
 .هلاسرإو هلصو يف فلتخا : لاقو

 بجو نم ىلع لتقلاب مكحي مكاحلا باب :ماكحألا يف ۱۱۹/۱۳ يراخبلا هجرخأ (؟)
 .هنع هللا يضر سنآ ثيدح نم (۳۸۹) يذمرتلاو « هیلع

۱۳۳ 



 لصف
 هكاوسو هلعنو همتاخو هتاقفن ىلع ناك نميف

 هيلع نذأي ناك نمو

 نباو همتاخ ىلع ىسوآلا ةمطاف ىبأ نب بیقیعمو .هتاقفن ىلع لالب ناك

 تنیس سنا هایلوم ناو دوسالا جابر هيلع نذأو هلعنو هکاوس ىلع د وعسم

 نب هللا دبعو كلام نب بعك : مالس الا نع نوید نيذلا هئارعش نم ناك

 نب بعکو تباث نب ناسح رافکلا ىلع مهّدشآ ناکو «تباث نب ناّسحو «ةحاور

 .۲ساّمش نب سيق نب تباث هبيطخ ناکو «كرشلاو رفکلاب مهرّیعی كلام

 بتا
 23 هيدي نيب نودحب اوناک نيذلا هتادخ يف

 رفسلا يف

 نب ةملس همعو عوكألا نب رماعو «ةشجنأو ءةحاور نب هللا دبع مهنم

 E ی ا یو ير

 .ءاسنلا ةفعض ينعي .۲۳)«ریراّوَقلا رسکت ال ءةشجنأ اي ادْيَوُر» : ل هلا لوس

 نم اهدعب امو ادحأ دهش ءراصنألا بيطخ يجرزخلا يراصنألا كلام نب ريهز نبا (۱)

 . ۲۷۵ ١/ «ةباغلا دسآ» .اديهش ركب ىبأ ةفالخ ىف ةماميلا موي لتقو «دهاشملا

 رعشلا نم زوجي ام باب :بدألا ىف 4۵۱ و 4۵۰ و ٤٤4/٠١ يراخبلا هجرخآ (۲)

 = اعد نم بابو «كليو : لجرلا لوق يف ءاج ام باب «هنم هرکی امو ءادحلاو زجرلاو

۱۲ 



 لصف

 للي هايارسو هثوعبو هتاوزغ يف

 «نينس رشع ةدم يف ةرجهلا دعب تناك هايارسو هثوعبو اهلك هتاوزغ

 ليقو نورشعو عست :ليقو «نورشعو سمخ :لیفو «دورشعو عبس تاوزغلاف
 «قلطصملاو ةظيرقو «قدنخلاو «دحأو ردي :عست يف اهنم لئاق كلذ ریغ
 يداوو ةباغلاو ريضنلا ينب يف لتاق :لیقو .فئاطلاو «نینحو «حتفلاو «ربيخو
 . ربیخ لامعا نم یرقلا

 : عبس تاهمالا رابکلا تاوزغلاو «نيتس نم بیرقف «هثوعبو هایارس امأو

Eهذه نأش يفو .كوبتو «نينحو «حتفلاو «ربيخو .قدنخلاو  
 لآ) ةروس رخآ دحأ يفو ءردب ةروس (لافنألا) ةروسف «نارقلا لزن تاوزغلا
 لا] (لاتقْلل َدِعاَقَم نینمّوملا ُءىَرَبُت كلخآ نم توت ذو# :هلوق نم (نارمع
 ردص ربیخو «ةظيرقو قدنخلا ةصق يفو «ریسیب اهرخا لیبق ىلإ [۱۲۱ :نارمع
 ربیخو ةيبيدحلا ةصق يفو «ریضنلا ينب يف (رشحلا) ةروسو (تبازحالا ةروس)
 . (رصنلا) ةروس يف احیرص حتفلا رکذو «حتفلا ىلإ اهیف ريشأو (حتفلا) ةروس

 يف اهنم ةكئالملا هعم تلتاقو دحآ يهو ةدحاو ةوزغ يف هيَ اهنم حرجو

 یمرو «مهتمزهو نیکرشملا تلزلزف «قدنخلا موی ةكئالملا تلزنو «نینحو زدب
 . نینحو «ردب : نیتوزغ يف حتفلا ناکو ءاوبرهف نیکرشملا هوجو يف ءابصحلا اهیف
 يف قدنخلا يف نّصحتو «فئاطلا يهو «ةدحاو ةوزغ يف اهنم قینجنملاب لتاقو
 . هنع هللا يضر يسرافلا ناملس هيلع هب راشآ بازح الا يهو «ةدحاو

 ىف ۲۹۵/۲ یمرادلاو «ءاسنلل اب يبنلا ةمحر باب :لئاضفلا يف (۷۳) (۲۳۲۳)
 ۲۸۵ و ۰۲۵۶ و ۰۲۳۷ و ۱۸۲ و ۱۱۷ و ۱۰۱۷/۳ «دنسملا) و دمحأو «ناذئتسالا

 .هنع هللا یضر سنآ ثيدح نم

0 



 هلك هثاثآو هحالس رکذ ىف

 : فایسآ ةعست هل ناك

 . هيبأ نم هثرو هکلم فیس لوا وهو .روثأم

 ا داکی ال ناكو «ءافلا حتفبو «ءافلا رسكب ءراقفلا وذو «بضعلاو

 ءراتبلاو «يعلقلاو .ةضف ْنم هلعنو هتاركبو هتباؤذو هّتقلحو هّتعیبقو هتمئاق تناکو

 كلذ نيب امو «ّهضف هفيس لعن ناكو «بيضقلاو «مذخملاو «بوسّرلاو «فتحلاو

 موي لخدو ءايؤرلا اهيف يرأ يذلا وهو ءردب موي هلقنت راقفلا وذ هفيس ناكو

 : عردآ ةعبس هل ناكو

 ؛هلایعل ريعش ىلع يدوهيلا محشلا يبأ دنع اهنهر يتلا يهو :لوضفلا تاذ

 .ديدح نم عرَدلا تناكو تنس یلا يذلا ناکو اعاص نيثالث ناکو

 . قنرخلاو ءارتبلاو هضفو «ةيدعسلاو « يشاوحلا تاذو «حاشولا تادو

 و
 ت

 «ءاضيبلاو ءارفصلاو .ءاحوّرلاو .ءاروزلا و و سه تا

 .دادّملاو نامعنلا نب ةداتق اهذخأف .دحآ موی ثّرسک موتکلاو

 قلح ثالث اهیف روشنم ميدأ نم ةقطْنمَو «روفاکلا :یعدت ةبْعَج هل تناکو

 خيش لاقو مهضعب لاق اذكو تضف نم فرطلاو ‹ةضف نم ميزبالاو ‹ةضف نم

 . ةقطنم هطسو ىلع دش لَ يبنلا نأ انغلبی مل : ةيميت نبا مالسالا .

 . لاثمتلا كلذ هللا بهذأف «هيلع هدي عضوف «لاثمت ةروص هيف «هيلإ
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 ةبرحو «ينثُملا :رخالاو ءيِوْنُملا : مهدحأل لاقي «حامرأ ةسمخ هل تناكو

 لاقي زاکعلا هبش ةريغص ىرخأو ءاضیبلا :یعدت ةريبک یرخآو «ةعبنلا :اهل لاقي

 يلصُي ةرتس اهذختیف ءهّمامأ زکرت ءدايعألا يف هيدي نيب اهب يشمي ةَرتلا:اهل
 . انايحأ اهب يشمي ناكو اهیلا

 لاقي رخا رفغمو  هبشب حشو .حشوملا : هل لاقي دیدح نم رفغم هل ناکو
 . غوبسلا وذ :وآ غوبسلا : هل

 رضخأ سدنس ةبج :اهیف لیق .برحلا يف اهسبلی تاج ثالث هل ناکو
 رضخآ 58 هتناطب «جابيد نم "لي هل ناك ريبزلا نب ةورع نأ فورعملاو

 . برحلا يف ريرحلا سبل زوجي هيتياور ىدحإ يف دمحأ مامالاو ,برحلا يف هسبلي

 لجر نع «دواد يبا ننس» يفو .باقعلا :اهل لاقي ءادوس ةيار هل تناكو

 امبرو «ءاضیب ةيولأ هل تناكو «ءارفص جم هللا لوسر ةيار تيأر :لاق ةباحصلا نم

 .دوسألا اهيف لعج

 هب ىشمي لوطأ وأ عارذ ردق نجحمو «نكلا :ىمسي طاطسف هل ناكو

 نم بيضقو «نوجرعلا :یمست ةرّصخمَو هریعب ىلع هيدي نيب هقلعيو «هب بكريو
 . ءافلخلا هلوادتي ناك يذلا وهو : ليق .قوشمملا :ىمسي طحوشلا

 هيف لوبي هريرس تحت عضوي ناديع نم حدقو « ریراوف نم حدق هل ناکو

 بضخمو «هنم أضوتي ةراجح نم " وتو :لیق «رداصلا :یمست ةوکرو «لیللاب
 اهیف لعجی هعبرو نهدمو رفص نم لستغمو تعسلا : یمسی بعقو « هبش نم 95 م وس و و 3 ¬« 8 ۳ ^ ه

 .هنیش رسکتو رفصالا ساحنلا :ءابلاو نیشلا كيرحتب ناهبشلاو هبشلا 0
 .برعم یسراف ءابقلا وه )
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 اهنم لحتکی ةلحکمو لیلا وهو «جاع نم طشُملا ناکو :ليق . طشملاو ةارملا

 . كاوسلاو ناضارقملا ةعبرلا يف ناکو «دمثالاب نيع لك يف ًاثالث مونلا دنع
 یهنيب لاجر ةعبرأ اهلمحي «قلح عبرأ اهل «ءارغلا :یمست ةعصق هل تناكو

 شارفو «ةرارز نب دعسأ هل هادهآ «جاس نم همئاوق ريرسو «ةفيطقو ءدمو «عاصو

 . فيل هوشح مدآ نم

 . ثيداحأ يف ةقرفتم تيور دق ةلمجلا هذهو

 نبا ثيدح نم ةينآلا يف اعماج اكن «همجعم) يف يناربطلا ىور دقو

 ناكو ةضف نم هتعيبقو «ةضف نم هتمئاق فیس ةت هللا لوسرل ناك :لاق سابع

 :یمست ةنانك هل تناكو .دادسلا :ىمست سوق هل تناكو «راقفلا اد :ىمسي

 ةبرح هل تناكو «لوضفلا تاذ :ىمست ساحنلاب ةحشوم عرد هل تناكو «عمجلا

 : ىمسي ضيبأ سرت هل ناكو «نقدلا :ىمسي نجحم هل ناكو یاعبنلا : یمست

 ءجادلا :ىمسي جرس هل ناكو ءبكّسلا :ىمسي مهدأ سرف هل ناكو ءزجوملا

 هل ناكو ءءاوصقلا :یمست ةقان هل تناکو «لدلد : یمست ءابهش ةلغب هل تناكو

 م ات تاو كلا ي اس هل ناو نوه م راه

 ۳۳ عماجلا :همسا ضارقم هل ناکو ةرداصلا : یمست ةوكر هل تناکو «ةرمقلا

 . توملا : یمسی طحوش بیضقو

 لصف

 زیو هباود ىف

 اغ هسا ناكر :هةكلم سف لزا وهو 13 ييكللا لا ن

 نیمیلا قلط ءالّجحم َّرغأ ناكو «سرضلا : قاوأ رشعب هنم هارتشا يذلا يبارعألا

 . مهدأ ناك : لیقو .اتیمک

 . تباث نب ةميزخ هيف دهش يذلا وهو بهشآ ناکو ءزجتُرُملاو
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 : لاقف تيب ىف یعفاشلا ةعامج نب قاحسإ نب دمحم هللا دبع وبأ مامالا اهعمج

 راَرْسااَهِلدَْوٌرَجتْرْمراَرِل برف ٌةَحْبَس فیل بکس لیْخلاو
 هللا هزعآ ورمع وبآ زیزعلا دبع نيدلا زع مامالا هدلو هنع كلذب ينربخآ

 اتفد ناکو ءاهيف فلتخم نکلو ءرشع ةسمخ رخآ سارفآ هل تناك :لیقو

 . فیل نم هجرس

 ةلغبو .سقوقملا هل اهادهآ ءابهش تناکو «لدلد لاغبلا نم هل ناكو

 هل اهادهآ ءایهش ةلغبو «یماذجلا ةورف هل اهادهآ .«ةضف» :اهل لاقي .ىرخأ

 يشاجّنلا نإ : لیق دقو «لدنجلا ةمود بحاص هل اهادهآ ىرخأو «ةليأ بحاص

 رخا رامحو :طبقلا كلم سقوقملا هل هادهأ «بهشا ناكو «ريفع ريمحلا نمو

 . هبكرف ارامح ةي يبنلا ىطعأ ةدابع نب دعس نأ رکذو . يماذجلا ةورف هل هادهأ

 ءاعدجلاو ءاضعلاو اهیلع رجاه يتلا يهو : ليف .ءاوصقلا لبالا نمو

 بضع اهنذأب ناك :لیقو «كلذب اتيَّمُس امنإو .عدج الو بضع امهب نكي ملو

 يه ءابضعلاو «فالخ هيف ؟ناتتنثا وأ «ةدحاو ءاعدجلاو ءابضعلا لهو ءهب تيمسف

 ؛نيملسملا ىلع كلذ قشف ءاهقبسف دوعق ىلع يبارعأ ءاج مث «قبسُت ال تناك يتلا
 (10)ُةَعضَو الا ًائْيَش اَينُدلا ّنم فری الآ هللا ىَلَع اًمَح َنِإ» :ِكَي هللا لوسر لاقف
 موي هادهأف تضف ْنم ةَرْب هفنأ يف لهج يبأل ایرهَم المج ردب موی رای منغو

 ةقان باب :داهجلا يفو «عضاوتلا باب :قاقرلا يف ۲۹۲/۱۱ يراخبلا هجرخآ (۱)
 يئاسنلاو «رومألا يف ةعفرلا ةيهارك باب :بدالا يف (4۸۰۲) دواد وبأو ةع يبنلا
 ظفاحلا لاق .۲۵۳ و ۱۰۳/۳ «دنسملا» يف دمحأو «قبسلا باب :ليخلا يف 57
 هيفو ءاهيلع ةقباسملاو بوكرلل لبالا ذاختا ثيدحلا يفو :55/5 «حتفلا» يف
 ثحلا هيفو ءعضتا الإ «عفتري ال اهيف ءيش لك نأ ىلإ ةراشالل ايندلا يف ديهزتلا
 =  .هباحصأ رودص يف هتمظعو هعضاوتو الب ينلا قلخ نسح هيفو «عضاوتلا ىلع

 هح ١ج داعملا داز ۱۳۹



 . "'”نيكرشملا هب ظيغيل ةيبيدحلا

 نب دعس هيلإ اهب لسرأ ةّيِرْهَم هل تناكو «ةَحَقل نوعبرأو ٌسسمخ هل تناكو

 ظ عين مکن نمود
 حبذ «ةمهب يعارلا هل دلو املك «ديزت نأ ديرُي ال ناکو ةاش ةئام هل تناکو

 . نمی ٌمأ نهاعرت حئاتم زنعأ عبس هل تناکو «ةاش اهناکم

 لصف

 اهتحت نيو اهلي ناکو الغ اهاسک باحسلا يمت ةمامع هل تناك

 ناکو .ةوسنلق ریغب ةمامعلا نبلیو ةمامع ریغب ةوشنلقلا سیلی ناکو لا

 نب ورمع نع «هحیحص» يف ملسم هاور امك «هيفتك نيب هتمامع یخرآ «متعا اذإ

 یخزآ ذق ٌءاَدْوَس ةَماَمِع ِهْيَلَعَو ربنملا ىلع ةي هّللا لوسر تيأر :لاق ثيرح
 . هتک نيب اَهْيقرَط

 هْيَلَعَو ةكَم لحد ةي هللا لوسر نأ « هللا دبع نب رباج نع ءأضيأ ملسم يفو
 دو

 نكي مل ةباؤذلا نأ ىلع لدف «ةباؤذ : رباج ثیدح يف ركذي ملو . "ءاَدْوَس ٌةَماَمِع هج رس

 حيحص هدانسإو « سابع نبا ثيدح نم )۱۷٤۹( دواد وبأو 151/١ دمحا هجرخأ )۱(

 «هيبأ نع «دمحم نب رفعج ثيدح نم (7075) هجام نباو «(٥۸۱)يذمرتلا هجرخأو

 .ريعبلا فنآ يف لعجت ةقلح :ةربلاو «حيحص هدانسإو . . .رياج نع

 سبل باب :ةنيزلا يف ۲۱۱/۸ يئاسنلاو «مئامعلا يف باب :سابللا يف (:۰۷۷)

 موي ةبطخلا يف ءاج ام باب :ةماقالا يف (۱۱۰۶) هجام نباو «ةيناقرحلا مئامعلا

 . هنع هللا يضر ثيرح نب ورمع ثيدح نم 14

 = يذمرتلاو «مارحإ ريغب ةكم لوخد زاوج باب : جحلا يف )10۸( ملسم هاور (۳)
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 (ءمعملاو لاتقلا ٌةبهأ هیلعو ةكم لخد هنإ :لاقی دقو . هیفتک نيب امئاد يعرب

 . هبسانُي ام نطْوَم لك يف سيلف «هسأر ىلع

 ببس يف ركذي «ةّنجلا يف هحور هللا سد ةيميت نبا سابعلا وبأ انخيش ناكو
 يف هآر يذلا مانملا ةحيبص اهذختا امنإ يب يبنلا نأ وهو يدب اهي ةياؤذلا
 الملا ُمصّتْخَي ميف ُدَّمَحُم اي» :لاقف «یلاعتو كرابت ةّرعلا بر ىأر امل «ةنيدملا

 :امشلا شاه تعلعف "هكا نيب هی عضو يرذآ ال :تلق ؟یلغألا

 لاقف .يراخبلا هنع لئسو *"يذمرتلا يف وهو .ثیدحلا "۰۰. .ضزالاژ

 باب :سابللا يف (۱۷۳۵) مقرو ةيولألا يف ءاج ام باب ؛داهجلا يف (۱۱۷۹)

 .مئامعلا يف باب :سابللا يف (40۷) دواد وبأو یادوسلا ةمامعلا يف ءاج ام

 باب :ةنیزلا يف ۲۱۱/۸ و مارح) ریغب ةكم لوخد باب : جحلا يف ۲۰۱/۵ يئاسنلاو

 «برحلا يف مئامعلا سبل باب :داهجلا يف (۲۸۲۲) هجام نباو «دوسلا مئامعلا سبل

 .امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم ۳۸۷ و ۳ «دنسملا» يف دمحأو

 .حلستملا اهب عنقتي قلح وأ قوسنلقلا تحت سبلي عردلا نم درز :ربنم نزوب رفغملا )۱(

 لاصيإو ءهيلع لضفلا دیزمب هايإ هصيصخت نع ةيانک كلذو :يراقلا يلع ةمالعلا لاق (۲)
 اهيبنت «هیفتک نيب هفک عضي نأ هيلع ونحی نمب فطلتملا نأش نم ناف ءهيلإ ضیفلا

 .هدییأتو همیرکت كلذب ديري هنأ ىلع
 هملع ةعس نع ةيانک كلذو اهریغو ةكئالملا نم امهیف امم یلاعت هللا هملعآ :ينعي (۳)

 يف يتلا تانئاكلا عیمج ملع هنأب لوقلا قالطإ حصي الو هیلع هللا حتف يذلا
 .ضرألاو تاوامسلا

 وهو «هنع هللا يضر لبج نب ذاعم ثیدح نم (ص) ةروس ریسفت يف (۳۲۳۳) مقر )٤(

 نبا ظفاحلا هحرش دقو ءطلغ دقف ةظقي هلعج نمو ءروهشملا لیوطلا مانملا ثیدح
 «یلعألا الملا ماصتخا ثيدح حرش يف یلوالا رايتخا» هامس ءزج يف يلبنحلا بجر
 نم ۲۳/۵ «دنسملا» يف دمحآ هاورو < «حيحص نسح ثیدح اذه :یذمرتلا لاقو
 . مهریغو رصن نب دمحمو مکاحلاو يناربطلا اضیآ هاورو .حیحص دنسب ذاعم ثیدح
 سابع نبا ثيدح نم ۳۷۱۸/۱ «دنسملا» يف دمحأو (۳۲۳۱) يذمرتلا دنع وهو

 الملاو شئاع نب نمحرلا دبع ثيدح نم «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو يمرادلاو

 كلت تابثإ ىلإ مهردابت نع ةرابع ام مهماصتخاو «نوبرقملا ةكئالملا : ىلعألا
 = اهامس دقو ءاهفرشو اهلضف يف مهلواقت نع امإو «ءامسلا ىلإ دوعصلاو لامعألا
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 ملعلا نم اذهو «هیفتک نيب """ةباژذلا یخرآ لاحلا كلت نمف : "لاق . حیحص

 .هریغل ةباؤذلا تابثإ يف ةدئافلا هذه َرأ ملو مهبولقو لاهجلا ةنسلأ هركنت يذلا

 ةبجلا سبلو «ْغّسرلا ىلإ هک ناكو «هيلإ بايثلا بحأ ناكو صيمقلا سبلو

 ةبج رفسلا يف سبلو ءاضيأ ءابقلا سبلو «ةيجرفلاو «ءابقلا هبش وهو جورفلاو

 ةتس لوط هدربو هؤادر ناك : يدقاولا لاق . ءادرلاو رازالا سبلو 5 قف

 ضرع يف ربشو عرذأ ةعبرأ لوط نامع جسن نم هرازإو «ربشو ةنالث يف عرذأ

 .ربشو نيعارد

 نيبوثلل امسا الإ ةلحلا نوكت الو «ءادرو رازإ :ةلحلاو «ءارمح ةلح سبلو

 ةلحلا امنإو «هريغ اهطلاخُي ال اتحب ءارمح تناك اهنأ نظ نم طلغو ءاعم
 دوربلا رئاسك .دوسألا عم رمح طوطخب ناجوسنم ناينامي نادرب :ءارمحلا

 الإو ءرمحلا طوطخلا نم اهيف ام رابتعاب مسالا اذهب ةفورعم يهو «تینمیلا

 ىهن ی يبنلا نأ «يراخبلا حيحص» يفف «يهنلا دشأ هنع يهنم تحبلا رمحألاف  رمحالا سبل نع يهنلا

 ىأر ی يبنلا نأ ورمع نب هللا دبع نع «دواد يبأ ننس» يفو (۳رمحلا رثايملا نع

(۳( 

 اذهلف ةرظانملاو ةمصاخملا هبشي كلذو ؛باوجو لاوس دروم درو هنأل .ةمصاخم

 . هیلع ةمصاخملا ظفل قالطا نسح

 . یلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش يأ

 .ةمامعلا فرط انه اهب دارملاو تلسرملا رعشلا ةريفض :لصألا يف ةباؤذلا

 ةرثيملا باب :سابللا يف ۲۹۹/۱۰ يراخبلا بزاع نب ءاربلا ثيدح نم هاور

 عابتاب رمألا باب :زئانجلا يفو .بهذلا میتاوخ بابو «يسقلا سبل بابو «ءارمحلا

 ةميلولا ةباجإ قح باب :حاکنلا يفو ءمولظملا رصن باب :ملاظملا يفو «زئانجلا

 ةدايع بوجو باب :یضرملا يفو ءةضفلا ةينا باب :ةبرشالا يفو «ةوعدلاو
 باب :ناذتتسالا يفو هللا دمح اذإ سطاعلا تیمشت باب: بدألا يفو ؛یضرملا

 دهج هللاب اومسقأو» :لجو زع هللا لوق باب :روذنلاو نامیألا يفو مالسلا ءاشفإ

 ىلع ةضفلاو بهذلا لامعتسا میرحت باب :سابللا يف (۲۰۲) ملسمو ««مهنامیآ

 سبل ةيهارك يف ءاج ام باب :بدألا يف (۲۸۱۰) يذمرتلاو ءءاسنلاو لاجرلا

 = يف دمحأو هزئانجلا عابتاب رمألا باب :زئانجلا يف ۵4/6 يتاسنلاو .رفصعملا

۱۳۲ 



 ورك ام تف Es : لاقف فعلا َةَج رشت اور هيلع

 ايد : لاقف دي 5 هیت هٿ «هيف اهتفذقف لار نون مو يلهأ ت تس :أف

 ال ناف تله ضْعَب اهتوسک الَه» :لاقف تر بخاف «؟ةطْیرلا تّلعف ام هللا َدْبَع

 ىلع لَك ْیبنلا یأر :لاق ٠ ءاضيأ هنع «ملسم حیحص» يفو .' '”هءاَسّشلل اهب سس 1

 ؛هحيحص» يفو "٠اه الف راقكلا سابل نم هذه ّنإ» :لاقف . .نیرفصعم نییوث

 مولعمو . ۳۱ رفضعملا سابل نع يب بلا یھت : لاق هنع هللا يضر يلع ْنَع اضيأ

 يف ايب يبنلا عم اوناك مهنأ «ننسلا» ضعب يفو .رمحأ اغبص غبصي امنإ كلذ نأ

 هذه ی زا :لاقف .ءارمح طوطخ اهيف ةيسكأ مهلحاور ىلع ىأرف ءرفس

 هاتلبا ضْعَب رفت ىّ E مر لول اعارس اتفقف ۳9

 (؟)وواد وبأ هاور . «اهنع اهانعزتف و ةيسكألا اَنْذَحَأف

 .هتهارك امأو .رظن اهريغو خوجلاو بايثلا نم رمحالا سبل زاوج يفو

 .'رمحلا» امهظفل نم اطقسأ يئاسنلاو يذمرتلا نأ الإ ۲۹۹ و ۲۸۷/۶ «دنسملا» =

 « ریرح و جابيد نم مجعلا بکارم نم تناك اهنع يهنلا ءاج يتلا رمحلا رثایملاو

 عنملا دكأتيو 0000 تناك ناو عنتمیف « ریرحلا قلطم نم صخأ رمحألاب اهدييقتو

 .ءارمح كلذ عم تناك نإ

 يف (۳۲۰۳) هجام نباو «ةرمحلا يف باب :سابللا يف (1۰17) دواد وبأ هاور )١(

 هدانسإو ١457/7 «دنسملا» يف دمحأو .لاجرلل رفصعملا ةيهارك باب :سابللا

 ۰ نسح

 رفصعملا بوثلا لجرلا سبل نع يهنلا باب :سابللا يف (۲۰۷۷) ملسم هاور (۲)

 «دنسملا» يف دمحأو ءرفصعملا سبل نع يهنلا باب :ةنیزلا يف ۲۰۳/۸ يئاسنلاو

 .۲۱۱ و ۲۰۷ و ۱۹۳ و ۱1۶ و ۲

 وبأو رفصعملا بوثلا لجرلا سبل نع يهنلا باب :سابللا يف (۲۰۷۸) ملسم هاور (۳)

 نم بای : سابللا يف (۰۵6۱) و (۰۵6۰) و (۰6۷) و (۰60) و (1۰6۲) دواد

 .رفصعملا سبل نع يهنلا باب : ةنيزلا يف ۲۰4/۸ يئاسنلاو ءريرحلا سبل هرک

 )٤( «دنسملا» ىف دمحأو ةرمحلا ىف باب :سابللا ىف (1۰۷۰) دواد وبآ هاور 11۳/۳

 .مسی مل وار هیفو جیدخ نب عفار ثيدح نم

۱۳۳ 



 ُهَّللا هذاعأ دقل الك «یناقلا رمحالا سبل هنأ ةي ىبنلاب نظُي فیکف ءادج ةديدشف

 . ملعأ هللاو «ءارمحلا ةلحلا ظفل نم ةهبشلا تعقو امنإو «هنم

 ةورفلا بلو ءدوسآ سیلو تحذاسلاو الا ةصيمخلا سیلو

 . سدنسلاب ةفوفكملا

 مورلا كلم نأ كلام نب سنأ نع امهدانساب دواد وبأو دمحآ مامالا یورو

 لاق .*""نابذبذت هيدي ىلإ رظن ينأكف ءاهسبلف ءسُدْنُس نم َةَقَتْسُم ةا يبنلل یدهآ
 هذه نوكت نأ هبشي :يباطخلا لاق .مامكألا لاوط ءارف :قتاسملا :يعمصألا

 ادور ذل ةونرقلا شفا «سدنسلاب ةففكم ةقتسملا

 ريغ يف يور دقو ءاهسّبليل اهارتشا امنإ هنأ رهاظلاو ليوارس ىرتشاو

 . هنذإب تاليوارسلا نوسبلي اوناكو «ليوارسلا سبل هنأ ثيدح

 . ةموُساَّتلا ىمسي يذلا لعنلا سبلو «نيفخلا سبلو

 اهلكو «هارسي وأ هانمي يف ناك له ثيداحألا تفلتخاو متاخلا سبلو

 تیدرزلا : یمسن يتلا عردلا سبلو «ةذوخلا : یمست يتلا ةضيبلا سبلو
 و

 ةبج هذه :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نع «ملسم حیحص» يفو

 نافوفكم اهاجرفو . جابيد بل اهل ةيناورسک ةسلايط ةبج تجرخأف كي هللا لوسر

 «فيعض وهو ناعدج نب ديز نب يلع هيفو (4۰6۷) دواد وبأو ۰۲۵۱/۳ دمحأ هاور )١(

 عوبطملا يف عفوو «نیمکلا ديري نابرطضتو ناكرحت : هانعم «نایذیذت) : هلوقو

 . فيرحت وهو «ناتيدأب»

۱۳ 



 ناکو اهتضبق تضبق دق املف .تضف ضبق یتح ةشئاع دنع تناك هذه : تلاقف «جابیدلاب

 : اهب یفشتسی ىضرملل اهلسغن نحنف اهسبلی دك يبنلا )۱ و ۰ 0 ٩ شا ۾

 نم ءاسكو .دبلم رمحأ ءاسكو دوسآ ءاسکو «نارضخأ نادرب هل ناکو

0 

 هذه امأو «نیّمَکلا ٌريضق «لوطلا ريصق ناكو نطق نم هصیمق ناكو
 هباحص نم ٌدحأ الو وه اهسبلي ملف «جارخألاك يه يتلا لاوطلا ةعساولا مامكألا

 . ءاليخلا سنج نم اهناف ءرظن اهزاوج ىفو «هتنسل ةفلاخم یهو ءةتبلا

 هيف دوربلا نم برض يهو «ةّرَّبحلاو صيمقلا هيلإ بايثلا ًبحأ ناكو
 . هرمح

 اهوسبلاف کبای ريخ نم يه : لاقو ضایبلا هيلإ ناولألا ًبحأ ناكو

 . ًارازإو ًادّيلم ًءاسك تجرخأ اهنأ ةشئاع نع «حيحصلا» يفو ('”4ْمكاَتْوَم اهیف اوفکو

 ."7 نیذه يف ي هللا لوس حور ضبق : تلاقف اظبلغ

 لامعتسا میرحت باب :سابللا يف (۲۰۹۱۹) ملسم هاور لیوط ثيدح نم ةعطق وه )١(

 .فیرحت نم رثكأ عوبطملا يف عقوو .ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ

 : سابللا يف (40۱۱) و لحکلاب رمألا يف باب :بطلا يف (۳۸۷۸) دواد وبأ هاور (۲)

 نباو «نافکألا نم بحتسی ام باب :زئانجلا يف (445) يذمرتلاو .ضایبلا يف باب
 «دنسملا» يف دمحأو نفکلا نم بحتسی ام باب :زئانجلا يف (۱۷۲) هجام

 وهو حیحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ۳۹۳ و ۳۵۵ و ۳۲۸ و ۲۷۶ و ۲٤۷/۱

 «ضايبلا سبل يف ءاجام باب :بدألا يف (۲۸۱۱) يذمرتلا هاورو .لاق امك

 هجام نباو «بايثلا نم ضيبلا سبلب رمألا باب :ةنيزلا يف ۲۰۵/۸ يئاسنلاو

 نم ۲۱ و ۱۲/۵ «دنسملا» ىف دمحأو بايثلا نم ضايبلا باب :سابللا يف ( ۷)

 اونفکو بيطأو رهطآ اهنإف ضايبلا اوسبلا» ظفلب هنع هللا يضر بدنج نب ةرمس ثيدح
 .اضيأ حيحص وهو «مكاتوم اهيف

 باب :داهجلا يفو «صئامخلاو ةيسكألا باب :سابللا يف ۲٠/٠١ يراخبلا هاور (۳)

 = عضاوتلا باب :سابللا يف (۲۰۸۰) ملسمو «هفيسو هاصعو ةي يبنلا عرد نم ركذ ام

۱۳۵ 



 ذختا مث «بهذلاب ختلا نع یهنو هب ىمر من «بهذ نم امتاخ سبلو

 ءایشآ نع یهن يَ ۶ يبنلا نأ دواد يبآ ثیدح امآو . هنع هني ملو ف نم اقا

 «ثيدحلا لاح ام يردأ الف .«ناطلس يذل الإ متاخلا سوبل نع یهنو :اهنم رکدو

 . ملعأ هللاو «'ههجو الو

 ۳99 ناك هنأ يذمرتلا رکذو . ا یکی و

 (۲)وواد وبآ هركنأو « هححصو همتاخ عزن ءالخلا

 تبث دق لب هباحصآ نم دحآ الو هسیل هنأ هنع لقنی ملف «ناسليطلا امأو سبل ةهارك ىلإ ةراشالا
 ناسليطلا

 : لاقف لاّجَّدلا ركذ هنأ اي ؟ يننلا نع كلام نب سنأ ثيدح نم «ملسم حیحصا يف
 رو رس رم و و

 ةعامج سنآ یأرو .«ةَسلايطلا ُُهْيِلَع َناَهِبْصَأ دوهي نم افلأ َنوُعْبَس ُهَعَم جرخی)

 وبأو .فوصلا سبل يف ءاج ام باب :سابللا يف (۱۷۳۳) يذمرتلاو «سابللا يف ۳

 باب :سابللا يف (۳۵۵۱) هجام نباو ظیلغلا سابل باب :سابللا يف (4۰۳1) دواد

 ةدرب يبآ ثیدح نم مهلك ۱۳۱ و ۳۲/۲ «دنسملا» يف دمحأو هتل هللا لوسر سابل

 . اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 .ةدبل :صیمقلا اهب عقرب يتلا ةعقرلل لاقي .دیبلتلا نم لوعفم مسا :ةدبلملاو

 سبل هرک نم باب :سابللا يف (4۰84) دواد وبآ هاور لیوط ثیدح نم ءزج وه (۱)

 وبآ لاقو .لوهجم هدنس يفو .فتنلا باب :ةنیزلا يف ۱۳/۸ يئاسنلاو «ریرحلا

 . متاخلا رکذ ثیدحلا اذه نم هب درفت يذلاو : هتیاور بقع دواد

 وبآو «نیمیلا يف متاخلا سبل يف ءاجام باب :سابللا يف (۱۷47) يذمرتلا هاور (؟)

 يئاسنلاو «ءالخلا هب لخدی هللا رکذ هيف نوکی متاخلا باب :هراهطلا يف (۱۹) دواد

 :ةراهطلا يف (۳۰۳) هجام نباو «ءالخلا لوخد دنع متاخلا باب :ةنیزلا يف ۸

 (۱۲۵) نابح نبا هجرخأو ءالخلا يف متاخلاو ءالخلا ىلع لجو زع هللا رکذ باب

 نعنع دقو سلدم وهو جیرج نبا هدنس يفو كلام نب سنأ ثیدح نم مکاحلاو

 رکذو ظوفحم ريغ ثيدح اذه :يئاسنلا لاقو «ركنم ثيدح اذه :دواد وبأ لاقو

 ثيدح :يذمرتلا لاق دقف كلذ عمو «هذوذش ىلإ راشأو ءهيف فالتخالا ينطقرادلا

 .هيلع دودرم اذه :يوونلا لاقو «حيحص نسح
 - نع لاجدلا ثيداحأ نم ةيقب يف باب :نتفلا يف )۲۹٤٤( «هحيحص» يف ملسم هاور (۳)

۱۳۹ 



 نم ةعامج اهسبل هرک انه اه نمو .ربیخ دوهبب مههبشآ ام :لاقف تسلايطلا مهیلع

 نع ؛ رمع نبا نع يا .دواد وبأ ىورامل «فلخلاو فلسلا

 ام َسسْيَل» : 4 هنع يذمرتلا يفو .'' «ْمُهْنم وهف مزقب بشت نم : : لاق هنأ يب يبنلا

 يبأ ىلإ ءاج ةي يبنلا نأ ا ا ۱۳ ریغ مْوَقب هش ا

 هلعفف كلذب يفتخيل ةعاسلا كلت يم یبنلا هلعف امناف ترجاهلاب اه رک

 اذهو «عانلا رثکی ناك هنأ ب هنع سنأ رکذ دقو «منقتلا هتداع نكت ملو تجاحلل

 نم منقتلا سیل اضیأو هوحنو رحلا نم ةجاحلل - ملعأ هللاو - هلعفی ناك امنإ

 . سلیطتلا

 حسن ام اوسبل امبرو «نطقلا نم جسن ام هباحصأو وه سبلي ام بلاغ ناكو

 نع حيحص دانسإب ىناهبصألا قاحسإ وبأ خيشلا ركذو ناّتکلاو فوصلا نم
 ةبج هيلعو نيريس نب دمحم ىلع دشار نب تلّصلا لخد : لاق بويأ نب رباج

 اماوقأ نأ نظأ : لاقو نیم هم رامشاف ‹فوص ةمامعو .فوص زرازاو «فوص

 نأ مهتأ ال نم ينثدح دقو «ميرم نبا ىسيع هسبل دق :نولوقيو فوصلا نوسبلي

 نبا دو هقمو ا ‹نطقلاو فوصلاو ناتكلا سبل دق 44 يبنلا

 هنوئحتيف «هريغ نم لضفأ امئاد فوصلا سبل نأ فوري اا هنآ اذهب نرفع

 افلآ نوعبس ناهبنصأ دوهي نم لاجدلا عبتي» :لاق ی هللا لوسر نأ كلام نب سنأ =
 نم مهو وهو ««ناعمس نب ساونلا ثيدح نم» لصألا يف ناكو «ةسلایطلا مهيلع

 . هللا همحر فلؤملا

 فتكلا ىلع سبلي بوث :برعم يمجعأ ناسليطلاو ناسلیط عمج :ةسلایطلاو
 . ةطايخلاو ليصفتلا نم لاخ سبلل جسني ندبلاب طيحي

 . هللا همحر ولا تم اشو مکاحلل هتبسن نوكت امبرو «نسح وهو هجيرخت مدقت )۱(

 هدنس يفو «مالسلا يف ديلا ةراشإ ةيهارك باب :ناذئتسالا يف (۲۹7 يذمرتلا هاور )

 .هب نسح وهف «هلبق ام هل دهشي نکل فيعض وهو ةعيهل نبا

۱۳۷ 

 وه یی هسبل بلاغ
 نطقلا هباحصأ و



 رسیت ام سبل ةنسلا

 نوّرحتیو «سبالملا نم ادحاو ايز نوّرحتی كلذکو «هريغ نم مهسفنآ نوعنمیو

 ءاهب ديقتلا الإ رکنملا سیلو ءاركنم اهنع جورخلا نوری تائیهو اعاضوأو اموسر

 اهنع جورخلا كرتو كهیلع ةظفاحملاو

 اهب رمأو اهنس يتلا اک هللا لوسر قرط قرطلا لضفأ نأ باوصلاو

 نم رسيت ام سبلي نأ :سابللا يف هّيده نأ يهو ءاهيلع موادو ءاهيف بغرو

 .ةرات ناتكلاو ترات نطقلاو ةرات فوصلا نم « سابللا

 صیمقلاو «ءابقلاو «ةبجلا بلو ءرضخألا دربلاو «ةيناميلا دوربلا سبلو

 «ةرات هفلخ نم ةباؤذلا ىخرأو .لعنلاو «فخلاو ءادرلاو نازالاو «لیوارسلاو

0" 

 . ''”كنحلا تحت ةمامعلاب ىحلتي ناكو

 اذه یتتوسک تن ّمُهَّللا» :لاقو «همساب هامس ءابوث ٌدجتسا اذإ ناكو

 هرش نم كب دوو هَل عنص ام َرْيَخَو ُهَرْيَخ كلاسأ .تماَمعلا وأ ءادَرل 1 صيمقلا
 (؟١ 2

 ملسم یور امك «دوسالا رعشلا سلو . هنمايمب ادب هصیمق سبل اذإ ناکو

 2 ا 17 ار 5 : .- م وع ۰

 نأ ةمامعلا ىلع حسملا زاوج طورش نمو :۳۰۱/۱ «ينغملا» يف ةمادق نبا لاق (۱)

 مئامع هذه نأل .ءيش اهنم كنحلا تحت نوکی نأب نیملسملا مئامع ةفص ىلع نوکت

 اهل تناك ءاوس اهیلع حسملا زوجیف ءاهعزن قشیو اهریغ نم ارتس رثكأ يهو برعلا
 تحت نكي مل ناو «ةريبك وأ ةريغص تناك ءاوسو «يضاقلا هلاق نكي مل وأ ةباؤذ

 لهأ مئامع ةفص ىلع اهنأل اهيلع حسملا زجي مل «ةباؤذ اهل الو .ءيش اهنم كنحلا

 .اهعزن قشي الو ‹«ةمذلا

 ام باب : سابللا يف (۱۷۲۷) يذمرتلاو « سابللا لو يف سلا دواد وبأ هاور )۲(

 ديعس يبأ ثيدح نم ۵۰ و ۳۰/۳ «دنسملا» يف دمحأو ا ا سبل اذإ لوقي

 .يذمرتلاو )١557( نابح نبا هححصو «حيحص هدانسإو «هنع هللا يضر يردخلا
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 ىلإ ًبحأ ناك سابللا يأ :سنأل انلق ةداتق نع «نیحیحصلا» يفو . دوس

 بلاغ ناف نك دورب نم درب :ةربحلاو .«ةربحلا» : لاق ؟ هللا لوسر

 ماشلا نم بلجُي ام اوسبل امبرو «مهنم ةبيرق اهنأل «نمیلا جسن نم ناك مهسابل

 ننس» يفو . طبقلا اهجسنت تناك يتلا ناتکلا نم ةجوسنملا يطابقلاك ءرصمو
 قرع املف اهسبلف «فوص نم ةدرب ی يبنلل تلعج اهنآ ةشئاع نع «يئاسنلا

 «دواد يبأ ننس» يفو . “بّيَّطلا حيّرلا بحي ناکو ءاهحرط «فوصلا حير دجوف

 نم نوکی اَم َنَسْحَأ ام هللا لوسر ىلع تيأر ْدَقَل :لاق سابع نب هللا دبع نع
 و ا ت ر و ۶ ۲۳ ی ع ۰ 1

 بطخب دات هللا لوسر تيأر :لاق ةثمر ىبأ نع «یئاسنلا ننس» یفو .للحلا

 وهو «رضح ط وطحخ هيف يذلا وه :رضخألا لا را نادزرب هيَلَعَو

 هنم ظيلغلا ىلع راصتقالاو سابللا يف عضاوتلا باب :سابللا يف (۲۰۸۱) ملسم هاور )

 دواد وبأو ءدوسألا بوثلا يف ءاج ام باب :بدألا يف (۲۸۱6) يذمرتلاو «ريسيلاو

 نوكسو ميملا رسكب طرملاو .رعشلاو فوصلا سبل يف باب :سابللا يف (5075)

 :يواحطلا لاقو ءزخ وأ ناتك وأ رعش نم ةراتو فوص نم ةرات نوكي ءاسك :ءارلا

 . طوطخ هيف يذلا :لّحرملاو .هب رزتؤي ءاسك وهو
 (۲۰۸۱) ملسمو «ءةلمشلاو ربحلاو دوربلا باب :سابللا يف ۲۳/۱۰ يراخبلا هاور )۲(

 ىلإ بايثلا بحأ باب :سابللا يف (۱۷۸۸) يذمرتلاو «عضاوتلا باب :سابللا يف

 ۲۰۳/۸ يئاسنلاو ءةربحلا سبل باب :سابللا يف (4۰1۰) دواد وبآو ءَ هللا لوسر

 ۲۹۱ و ۲۵۱ و ۱۸6 و ۱۳۶/۳ «دنسملا» يف دمحأو «ةربحلا سبل باب :ةنیزلا يف

 نع هل ةداتق لازسل اباوج هلاق اسنآ نأ :ىرخأ ةياور يفو «حتفلا» يف ظفاحلا لاق
 .ةداتق سیلدت نم ةمالسلا نمضتف « كلذ

 .نیسحتلاو نییزتلا :ریبحتلاو «ةنيزم :يأ ةربحم نطق وأ ناتک نم بای يهو (۳)

 يف وهو «یربکلا» يف هلعلو هللا همحر فلؤملا ركذ امك «يئاسنلا ننس» يف هدجن مل )٤(

 «دنسملا» يف دمحأو ءداوسلا يف باب :سابللا يف (4۰۷4) «دواد يبأ ننس»

 هللا يضر ةشئاع نع فرطم نع ةداتق ثيدح نم ۲۸۹ و ۲۱۹ و ۱46 و 5

 . حيحص هدنسو اهنع

 هححصو ؛نسح هدنسو ظیلغلا سابل باب :سابللا يف (4۰۳۷) دواد وبآ هاور (۵)

 .يبهذلا هرقأو ۰۱۸۲/4 مکاحلا

 = دواد وبأ اضيأ هاورو «بایثلا نم رضخلا باب «ةنیزلا يف ١4 يئاسنلا هاور 000
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 دردلا سیل



 نأ یغبنیف «تحبلا رخال نر كلا نم ۳ كه و یی ةلحلاك

 زا ی <

 نم هللا حابأ امع نوعنتمي نیذلاف فیل اَْوشَح مد نم هدم تناکو ۱ هلي هتدخم

 نوسېلي الف مهولباق ةفئاط مهئازاب «ادّبعتو ادُهزت حکانملاو معاطملاو سبالملا

 هلكأ الو نشْحلا سبل نوري الف «ماعطلا َنيلأ الإ نولكأي الو بای قرشا الإ نوعتتم نم ىلعدرل

 ضعب لاق اذهلو یک يبنلا يدهل فلاخم هیده نيتفئاطلا الكو «ارّیجتو ارّیکت ۱

 «ننسلا» يفو ضقخنملاو «يلاعلا : بایثلا نم نیترهشلا نوهرکی اوناک : فلسلا

 ةمایقلا ری ُهّللا ُهَسَبْلَأ .ةرهش برن سبل ْنَم» :لك يبنلا ىلإ فري رمع نبا نع شیب نع ی

 هللا هبقاعف «رخفلاو لايتخالا هب دصق هال اذهو ۳ هيف بهت مث فّلذَم بو

 وهف «ضرألا هب فسخ نأب ءاليخ هبایث لاطأ نم بقاع امك «هّلَداف .كلذ ضيقنب
 لاق : لاق رمع نبا نع «نحیحصلا» يف ىفو . ا موي ىلإ اهیف لجلجتی

 يفو "«ةمايَقلا موي ِهْيلإ هل طب من ی بوت رج ْنَم» : هللا لوسر

 باب :بدالا يف (۲۸۱۳) يذمرتلاو .باضخلا يف باب :لجرتلا يف ((۲۰7) =

 ۰۱۳/6 و ۲۲۸و ۲۲۷/۲ «دنسملا» يف دمحأو یضخالا بوثلا يف ءاج ام

 . حیحص هدانساو ۱

 يف (۳۲۰) هجام نباو «ةرهشلا سبل يف باب :سابللا يف (4۰۲۹) دواد وبآ هاور (۱)

 هدانساو ۹٩۲/۲ «دنسملا» يف دمحأو .بایثلا نم ةرهش سبل نم باب :سابللا

 نم ۱٩۱ ۰۱۹۰/6 «ةیلحلا» يف ميعن يبأو )۳٣۰۸( هجام نبا دنع دهاش هلو «نسح

 «هعضو ىتم هعضي ىتح هنع هللا ضرعأ ةرهش بوث سبل نم» اعوفرم رذ يبأ ثيدح
 هبوث نأ دارملاو ءيشلا روهظ ةرهشلا :«ةرهش بوث» هلوقو .دهاوشلا يف نسح هدنس

 لاتخيو «مهراصبأ هيلإ سانلا عفريف «مهبايث ناولأل هنول ةفلاخمل «سانلا نيب رهتشي
 نأ يعباتلا ميعن نب ةنانك قيرط نم ۲۷۳/۳ يقهيبلا جرخأو .ربكتلاو بجعلاب مهيلع

 ةيندلا وأ ءاهيف هيلإ رظني يتلا ةنسحلا بايثلا سبلي نأ :نيترهشلا نع یهن هی يبنلا
 . لسرم هنكل «حيحص هدنسو «اهیف هيلإ رظني يتلا ةئرلا وأ

 هللا لوق بابو «ءاليخلا نم هبوث رج نم باب :سابللا يف ۲۳۳/۱۰ يراخبلا هجرخأ (۲)

 = ءاليخ ريغ نم هرازإ رج نم بابو (هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق) : یلاعت

۱۰ 



 رج ْنَم «ةَماَمعلاو صيمقلاَو «رازإلا يف لاّبسالا : لاق ةع اضيأ هنع «ننسلا»

 اضيأ رمع نبا نع «ننسلا» يفو اسم ياي ب

 ءيندلا سبل كلذكو ۰ صیمقلا يف رهف ءراّزالا يف دي هللا لوُسَر لاق ام :لاق

 حدميو ءاليخو ةرهش ناك اذإ مذيف «عضوم يف دمحيو «عضوم يف ذي بايثلا نم

 ًارخفو ًاريكت ناك اذإ می بايثلا نم عيفرلا سبل نأ امك «ةناكتساو اعضاوت ناك اذإ

E PEE DEE 

eةّبح ی يلب يس ع 0  

 نیفآ ةَنَسَح يلْعَتَو ءاَنَسَح يبؤث نوکی نأ ٌبحأ يا هللا لوس اي : لجر لاقف 72 هم رز اک لي هم را و ٤ 1 ۰ 2 ص و و رم 7 7

 i کلا رطب : ربكلا لاَمَجلا بحي لیمج لا نا 1 ۳ ؟ هاذ يرن

 سالا

 يفو «الیلخ اذختم تنك ول» 4 يبنلا لوق باب :لب يبنلا باحصأ لئاضف يفو
 باب : سابللا يف (۲۰۸۵) ملسم هاورو «ملعی امب هيخأ ىلع ىنثأ نم باب :بدألا

 رج ةيهارك يف ءاج ام باب :سابللا يف (۱۷۳۰) يذمرتلاو «ءالیخ بوثلا رج ميرحت
 يئاسنلاو نازالا لابسإ يف ءاجام باب :سابللا يف (4۰۸0) دواد وبأو ءرازالا

 : سابللا ىف )۳۹٠۷( هجام نباو «رازالا رج ىف ظيلغتلا باب :ةنیزلا يف ۸

 .ةرهش بوث سبل نم باب

 ۲۰۸/۸ يئاسنلاو نازالا عضوم ردق يف باب :سابللا يف (5045) دواد وبآ هاور )

 صيمقلا لوط باب : سابللا يف (۳۵۷۲) هجام نباو ؛رازالا لابسا باب :هنیزلا ىف

 ۱ ی را يا سر

 . يوق هدانسإو ءرازالا عضوم ردق باب :سابللا يف (5045) دواد وبأ هاور )

 يف ناك نم ةنجلا لخدي ال١ ظفلب ربكلا ميرحت باب :ناميالا يف )٩۱( ملسم هاور )

 ةنسح هلعنو انسح هبوث نوكي نأ بحي لجرلا نإ :لجر لاق «ربك نم ةرذ لاقثم هبلق

 ملسم هاورو « سانلا طمغو قحلا رطب : کلا «لامجلا بحي ليمج هللا نإ» : لاق

 دحأ ةنجنا لخدي الو «ناميإ نم لدرخ ةبح لاقثم هبلق يف دحأ رانلا لخدي ال ظفلب

 (1۱۷۳) هجام نباو (40۹۱) دواد وبأ هجرخأو «ءايربك نم لدرخ ةبح لاقثم هبلق يف

 - ارجو اعفرت هراکناو هعفد : قحلا رطب . ۵1 و ۶۱۱ و ۶۱۲ و ۳۹۹/۱ دمحأو

١١ 



 ماعطلا يف 3 هیده

 لصف

 فلکتی الو ءادوجوم دري ال «ماعطلا يف هثريسو هِي هیده ناك كلذكو

 نم هكرتيف هشفن هفاعت نآ الا هلكأ الا تابیطلا نم ءیش هيلإ بق امف ؛ادوقفم

 لكأ كرت امك «هکرت الاو ءهلكأ هاهتشا نإ ءّطق اماعط باع امو «ميرحت ريغ

 .رظني وهو هتدئام ىلع لكأ لب مالا ىلع همرحي ملو ُهْدَتْعَي ْمَل امل ٌبضلا ۱

 نأضلاو روزجلا محل لكأو ءامهبحي ناکو «لسعلاو یولحلا لکأو

 لكأو «رحبلا ماعطو «بنرألاو شحولا رامح محلو ؛یرابخلا محلو «جاجدلاو

 لسعلاو قیوسلاو «ابوشمو اصلاخ َنبللا برشو «رمتلاو بطلا لكأو ءاوشلا
 قیقدلاو نبللا نم ذختی ءاَسَح يهو ةّریزحلا لكأو «رمتلا عیقن برشو «ءاملاب

 لكأو لخلاب زبخلا لکأو «زبخلاب رمتلا لكأو طقالا لكأو .بطْلاب ءاَّنقلا لکأو
 محشلا وهو «كدولا يهو .ةلاهالاب زبخلا لکأو «محللاب زبخلا وهو .دیرثلا

 ناکو «ةخوبطملا ءاّبُدلا لكأو ءديدقلا لکأو «ةّیوشَملا دبکلا نم لکأو «باذملا

 «تیزلاب زبخلا لکأو «َنْبَجلا لكأو «نُمَسلاب ديرثلا لكأو «ةقولسملا لکأو اهّبحُي

 الو ءاَّيَط دری نكي ملو ءهبحي ناكو دیزل رمتلا لکأو بط اب خیطبلا لکأو

 هنطب ىلع طبريل هنإ یتح َرَبَص «هزوعأ ناف «رسیت ام لکأ هیده ناك لب «هفلکتی
 ناکو .ٌران هتيب يف دقوي الو لالهلاو لالهلاو لالهلا یریو «عوجلا نم رجحلا

 لكأي ناكو «هتدئام تناك يهو «ةرفّسلا يف ضرألا ىلع عضوي همعطم ٌمظعم

 ٌرّيكتملا ناف «ةلكألا نم نوكي ام ٌفرشأ وهو «غرف اذإ اهقعلیو «ثالثلا هعباصأب

 .ةحارلاب عفديو « سمخلاب لكأي صيرحلا مشجلاو «ةدحاو عبصأب لكأي

 لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف دحأ رانلا لخدي ال» :هلوقو .مهراقتحا :سانلا طمغو

 ةاصعلا نم اريثك نأل ءدولخلا لوخد وهو رافكلا لوخد هب دارملاف «ناميإ نم

 الف «ةعافشلاب اهنم نوجرخي مث .حیحصلا يف تبث امك اهيف نوبذعيو رانلا نولخدي

 .ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم اهيف ىقبي
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 یلع ءاكتالا : اهدحأ , عاونأ هلال یلع ءاکتالاو ءائكَتم لكأي ل ناكو

 «ىرخألاب ةلكأو «هیدی ىدحإ ىلع ءاكتالا :ثلاثلاو «عّبرتلا :يناثلاو «بنجلا

 دنع لوقيف هرخآ يف هدمحيو «هماعط لوأ ىلع ىلاعت َهَّللا يمسي ناكو

 َىَتعَتْسُم الو عّدَوُم الو یفکم َرْيَغ هيف اكراَبُم اط اریثک ادْمَح هلل ُدْمَحْلا» : هئاضقنا

 اَناَدَهَف اَنْيَلَع َّنَم < مع الو معطب يذلا هلل ٌدْمَحْلا» :لاق اميرو .۲۱«ایر هْنَع

Ebمال نم مط يذل هلل ُدْمَحْلا ایا نّسح ءال لک  

 «یّمعلا نم َرْصَبَو «ةلالضلا نم ىَدَهَو «يرْعْلا نم م اسکو «بارشلا نم ىَقَسَو

 ۳ یا بر هلل ها اليف لَح نم یک ىلع لو
 ِ E «ىَقَسَو َمَعْطَأ يذلا هلل ُدْمَحْلا» :لاق امبرو

 اهب نوحسمي ليدانم مهل نكي ملو «هعباصأ قعل هماعط نم غرف اذإ ناكو

 .اولكأ املك مهيديأ لسغ مهتداع نكي ملو «مهیدیآ

 برر ااف ترتقاا نه رمح زي داف ترش كا نآتكو

 هماعط نم عرف اذإ لوقي ام باب : ةمعطألا يف o۲ ۹ يراخبلا هج رخآ )۱(

 دواد وبأو «ماعطلا نم غرف اذإ لوقی ام باب :تاوعدلا يف (۳ع۵۲) يذمرتلاو

 يف (۳۲۸4) هجام نباو ءمعط اذإ لجرلا لوقی ام باب :ةمعطالا يف (۳۸6۹)

 . ٠١١/٤ «كردتسملا» يف مکاحلاو «ماعطلا نم غرف اذإ لاقي ام باب :ةمعطألا

 :هلوقو .بلطلا كورتم ريغ يأ «عدوم الو «ةيافكلا نم «يفكم ريغ :هلوقو

 .فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع عفرلاب وأ ءادنلا ىلع بصنلاب :انبر

 . يوف هدئس و « هنع هللا يضر ةريره ييآ ثيدح نم (۱۳۵۲) نابح نبا هاور )۲)

 نابح نباو «معط اذإ لجرلا لوقي ام باب : ةمعطالا یف (A01) دواد وبأ هاور 69

 هدانسإو «اجرخم هل لعجو» :هتمتتو «يراصنألا بويأ يبأ ثيدح نم )١0١(

- ۱ 1 

 يف (۱۸۸۰) يذمرتلاو «امئاق برشلا ةيهارك باب هوش الا و )€۲( ملسم هاور 62

 يف باب :ةبرشألا يف (۳۷۱۷) دواد وبأو ءامئاق برشلا نع يهنلا يف باب :ةبرشألا

۱:۳ 



 يذلاو «نيرمألا زاوج نایبل هلعف لب :لیقو هیهنل خسن اذه :ليقف . ا

 لدي ةصقلا قايسو ءرذعل امئاق اهيف برش نيع ةعقاو اهنأ  ملعأ هللاو - هيف رهظی

 .امئاف برشو «ولّدلا ذخأف ءاهنم نوقتسي مهو مزمز ىتأ هنإف « هيلع

 نم عنمی رذعل هزاوجو ءامئاق برشلا نع یهنلا : ةلأسملا هذه يف حیحصلاو

 ۱ ۲۳ ملعآ هللا و «بابلا ثيداحأ عمجن اذهبو .دوعقلا

(۱) 

(۲) 

(۳) 

 "نم ربكأ هراسي ىلع نم ناك ناو «هنیمی ىلع ْنَم لوان .برش اذإ ناكو

 يف دمحأو ءامئاق برشلا باب :ةبرشألا يف (۳۸۲6) هجام نباو ؛امئاق برشلا
 . هنع هللا يضر سنآ ثیدح نم ۲٩۱ و ۲۵۰ و ۱۹۹/۳ «دنسملا»

 يف (۳۷۱۸) دواد ربأو ؛امئاق برشلا باب : ةبرشألا يف ۷۱/۱۰ يراخبلا هج رخآ

 هجرخأو «هنع هللا يضر يلع نع لازنلا قيرط نم امئاق برشلا يف باب :ةبرشألا
 يف ۸۷/۱ يئاسنلاو 2 5 يبنلا ءوضو يف ءاج ام باب :ةراهطلا يف (58) يذمرتلا

 ىتأ» :يراخبلا دنع هظفلو نع ةيح أ قيرط نم ءوضولا لضفب عافتنالا باب : ةراهطلا

 نأ مهدحأ هرکی اسان نإ :لاقف ءامثئاق برشف ءةبحرلا باب ىلع هنع هللا يضر ىلع

 .«تلعف ينومتيأر امك لعف ةي هللا لوسر تيأر ينإو مئاق وهو برشی

 : كلاسم كلذ يف ءاملعلا كلسو 6 ۰۷۳/۱۰ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 . يهنلا ثيداحأ نم تبثأ زاوجلا ثيداحأ نأو حيجرتلا : اهدحأ

 . يهنلا ثيداحأ خسن ىوعد : يناثلا

 . ليوأتلا نم برضب نيربخلا نيب , عمجلا : ثلاثلا

 هیزنتلا ةهارك ىلع يهنلا ثيداحأ لمحب عمجلا يف نورخا .كلسو لاف مث

 7 ایا يف لاطب نباو يباطخلا ةقيرط يهو «هنايب ىلع زاوجلا ثيداحأو

 :لاقف !ریخآ كلذ ىلإ مرثألا راشآ دقو «ضارتعالا نم اهدعبأو اهملسأو كلاسملا

 یا يرطلا مزج كلر «ميرحتلا ىلع ال بيدأتلاو داشرالا ىلع تلمح ةهاركلا تتبث

 ءاحضاو ًانايب كلذ ات يبنلا نيبل «هزوج مث ءامارح ناك وأ .همرح مث ازئاج ناك ول هنأب

 .اذهب اهنيب انعمج كلذب رابخألا تضراعت املف

 كلام نب سنأ ثيدح نم ءاملاب نبللا برش باب :ةبرشألا يف 11/۱۰ يراخبلا جرخأ

 نم 2 هللا لوسرل تبشف .ةاش تبلحف «هراد ىتأو ال برش دیو هللا لوسر ىأر هنأ

 يبارعألا ىطعأف يبارعآ هنيمي نعو «رکب وبأ هراسي نعو «برشف «حدقلا لوانتف ءرئبلا

 .؟نميألاف نميألا » :لاق مث .هلضف

١ : 



 لصف

 هلهأ ی هترشاعمو حاكنلا يف هيده يف

 نم نیل بّبح» :لاق ةي هنأ «هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم 5# هنع حص
 «ثيدحلا ظفل اذه ''”«ةالّصلا يف ينْيَع هَر تلعجو ا الا : مکان

 (ثالث» :يح لقي ملو یهو دقف .«ثالث مکایند نم ّيلإ ببح» هاور نمو
 ءيش ًبحأ بیطلاو ءاسنلا ناکو .اهيلإ فاضت يتلا ایندلا رومآ نم تسيل ةالصلاو
 يف نيثالث ةوق يطعأ دق ناکو «ةدحاولا ةليللا يف هئاسن ىلع فوطی ناکو «هيلإ
 . هتمأ نم دحأل هحبُي مل ام كلذ نم هل هللا حابأو «هريغو عامجلا

 :لوقي ناكف ةبحملا امأو «ةقفنلاو ءاویالاو تيبملا يف نهنيب مسقي ناكو

 بحلا وه :ليقف “كلما ال امیف ينْملَت الق ءُكِلْمَأ اًميف يمنق اذه َّمُهّللا»
 .كلمُي ال امم هنأل كلذ يف ةيوستلا بجت الو «عامجلاو

 ىلع ؟مسق ريغ نم نهترشاعم هل ناك وأ «هيلع ابجاو ملا ناك لهو

 . ءاهقفلل نيلوق

 اهرثكأ ةمألا هذه ريخ ّنِإَف ءاوجوزت :سابع نبا لاق «ًءاسن ةمألا رثكأ وهف
 ا

 ۱۲۸/۳ «دنسملا» يف دمحأو ءءاسنلا بح باب :ءاسنلا ةرشع يف 5١/7 يئاسنلا هاور )۱(
 هقناوو ؛رخا قیرط نم ۱۲۰/۲ مکاحلا هححصو ؛نسح هدنسو ۰۲۸۵ و ۱۹۹ و
 . يبهذلا

 دواد وبأو «رئارضلا نيب ةيوستلا يف ءاج ام باب :حاکنلا يف (۱۱8۰) يذمرتلا هجرخآ (۲)

 باب :ءاسنلا ةرشع يف 14/۷ يئاسنلاو ءاسنلا نيب ةمسقلا يف باب :حاکنلا يف (۲۱۳۶)

 نيب ةمسقلا باب : حاکنلا يف (۱۹۷۱) هجام نباو .ضعب نود هئاسن ضعب ىلإ لجرلا ليم

 (۱۳۰۵) نابح نباو «ءاسنلا نيب ةمسقلا باب :حاکنلا يف ۱84/۲ يمرادلاو یاستلا
 ؛مکاحلا هححصو اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ۱۸۷/۲ «كردتسملا» يف مكاحلاو

 .الاق امك وهو .ءيبهذلا هقفاوو

 = :تلق ؟تجوزت له : سابع نبا يل لاق :لاق ريبج نب ديعس نع ۹۹/۹ يراخبلا هجرخأ (۳)
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 نم أطخأو ءادبآ رهاظی ملو ءرهشب اتقؤم ًءاليإ یلاو «عجارو هدي قلطو
 ام ىلإ هتبسنو هتطخ حبق ىلع اهيبنت انه هترکذ امنإو اع طخ رها ت لاق

 . هنم هللا هأرب

 . قلخلا نسحو «ةرشاعملا ّنسح هجاوزآ عم هتريس تناكو

 ائيش تيوه اذإ ناكو .2"اهعم نبعلي راصنألا تانب ةشئاع ىلإ ُبرَسُي ناكو
 يف همف عضوف هذخآ ءانالا نم تبرش اذإ تناکو .هیلع اهعبات هيف ٌروذحم ال

 هذخأ محل هيلع يذلا ٌمْظَعلا وهو  ًاقْرَع تقرعت اذإ ناکو .برشو اهمف عضوم

 يف هسأرو نارقلا أرقيو اهرجح يف ءىكتي ناكو ءاهمف عضوم همف عضوف

 ناكو ءاهرشابُي مث ُرِرَتََف ضئاح يهو اهرمأي ناكو ءاضئاح تناك امبرو «اهرجح
 «بعللا نم اهنکمی هنأ هلهأ عم هقلخ نسحو هفطل نم ناكو «مئاص وهو اهلبقي

 اهقباسو ءرظنت هيبكنم ىلع ةئكتم يهو «هدجسم يف نوبعلي مهو ةشبحلا اهيريو

 .ةرم لزنملا نم امهجورخ يف اعفادتو «نيترم مادقألا ىلع رفسلا يف

 «هعم اهب جرخ ءاهمهس جرخ َنهتيأف «هئاسن نيب عرقأ ءارفس دارأ اذإ ناكو

 . روهمجلا بهذ اذه ىلإو ءائيش يقاوبلل ضقي ملو

 .«يلهأل مریخ اَنَأَو هلال مکریخ مکریخ» :لوقي ناكو

 . ۳ "نهیقاب ةرضح يف هئاسن ضعب ىلإ هدي دم امبرو .

 .ءاسن اهرثکآ ةمالا هذه ريخ ناف «جوزتف : لاق ءال ب

 .اهيلإ نهدريو ابرس ابرس نهلسري يأ )١(
 يف ۱۵۹/۲ يمرادلاو يب يبنلا جاوزآ لضف باب :بقانملا يف (۳۸۹۲) يذمرتلا هاور (۲)

 ةرشع باب : حاکنلا يف (۱۳۱۲) «دراوم» نابح نباو ءاسنلا ةرشاعم نسح باب : حاكنلا

 امك وهو حیحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ءاسنلا

 نبا ثيدح نم ءاسنلا ةرشاعم نسح باب :حاکنلا يف (۱۹۷۷) هجام نبا هاورو .لاق

 . دهاوشلا يف نسح هدنسو « سابع
 -ناكف «ةوسن عست للي يبنلل ناك :لاق هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم (۱8۲۲) ملسم ىور (۳)
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 اذاف نهلاوحآ أرقتساو نهنم اندف «هئاسن ىلع راد .رصعلا یلص اذإ ناکو

 ال ناك :ةشئاع تلاقو . ليللاب اهصخف «ةبوتلا ةبحاص تيب ىلإ بلقنا «ليللا ءاج

 انیلع فوطي ناك الإ ٌموي لقو «منقلا يف نمد هثکُم يف ضب یلع اتضغب لضفُ

 تيبيف ءاهتبون يف وه يتلا غلبي ىتح سيسم ريغ نم ةأرما لك نم ونديف اتضح

TE 

 «ملسم حیحصا يف عفوو تعساتلا نود نهنم نامثل مسقی ناکو

 نم طلغ وهو یخ تنب ةيفص يه اهل مسقی نكي مل يتلا نأ ءاطع لوق

 ةشئاعل اهتبون تبهو تربك امل اهناف ةدوس يه امناو «هللا همحر ءاطع

(۲( 

 لاو  مهولا اذه ببسو «ةدوس مويو اهموي ةشئاعل مسقي ةَ ناكو

 نأ كل له :ةشئاعل تلاقف .ءيش يف ةّيفص ىلع َدَجَو دق ناك هنأ - ملعا

 ىلإ ةشئاع تدعقف معن :تلاق ؟يموي كل بهأو «ينع ةي هللا لوسر يضرت

 (كَمْوَي َسْيَل هّلِإَف ةشئاَع اي ينَع كل :لاقف «ةيفص موي يف ةي يبنلا بنج

 امناو .اهنع يضرف ربخلاب هتربخأو ءاشی نم هيتؤي لا لضف كلذ : تلاقف

 نوکی ناك الاو .كلذ نيعتيو .ةصاخلا ةبوتلا كلتو مويلا كلذ اهتبهو تناك

 يتلا تيب يف ةليل لک نعمتجی نکف «عست يف الإ یلوالا ةأرملا ىلإ يهتني ال نهنیب مسق اذإ =
 فکف «بنيز هذه : تلاقف ءاهيلإ هدي دمف «بنیز تءاجف «ةشئاع تيب يف ناکف ءاهيتأي

 . هدي دم يبنلا

 :همامتو نسح هدنسو یاسنلا نيب مسقلا يف باب : حاكتلا يف (۲۱۳۵) دواد وبأ هجرخأ )۱(

 هللا لوسر اي :ْع هللا لوسر اهقرافی نأ تقرفو تنسأ نيح ةعمز تنب ةدوس تلاق دقلو

 هجرخآ ةشئاعل اهموی نع ةدوس لزانت ربخو . اهنم لی هللا لوسر كلذ لبقف ؛ةشئاعل يموي

 ؛ةدوسو تصفحو «ةشئاع : نه ةعستلا هجاوزآو (۱8۷۱۳) ملسمو ۰۲۷/۹ يراخبلا

 اغ هوا هلل يضر «ةيفصو «ةيريوجو «ةنومیمو ؛ةبيبح مأو تملس مأو «بنيزو

 .نامثل مسقي اب هللا لوسر ناكف ةشئاعل اهموي تلعج تربك امل اهنع هللا يضر ةدوسو

 ) (۲مقر )١576(.

 هدانسإ يفو ءاهجوزل اهموي بهت ةأرملا باب :حاكنلا يف (۱۹۷۳) هجام نبا هاور )۳(

 .تاقث هلاجر دانسالا يقابو «فرعت ال يهو ةشئاع نع ةيوارلا «ةيرصبلا ةيمس

۱:۷ 



 مسقلا نأ هيف بير ال يذلا حیحصلا ثیدحلا فالخ وهو «نهنم عبسل مسقلا

 «نیتجوز نم رثکآ هل نمل ةعقاولا هذه لثم تقفتا ولو .ملعآ هللاو «نامثل ناك

 ةبوهوملا ةليل نيب يلاوي نأ جوزلل لهف «یرخآلل اهموی نهادحإ تبهوف

 اهتلیل لعجی نأ هيلع بجي وأ ءاهيلت ةبهاولا ةلبل نكت مل ناو ةيلصألا اهتلیلو
 دمحأ بهذم يف نيلوق ىلع ؟اهنيعب ةبهاولا اهقحتست تناك يتلا ةليللا يه

 .هريغو

 امبر «ليللا لوأ عماج اذإ ناکف «هلوأو ءليللا ّرخا هلهآ يتأي يي ناكو

 دقو ‹ثيدحلا ةمئأ دنع طلغ وهو ام سمي ملو مان امیر ناك هنأ ةشئاع

 هللع حاضيإو «دواد يبأ ننس بيذهت» باتك يف هيلع مالكلا انعبشأ

 .هتالكشمو

 .ةدحاو لک دنع لستغا امبرو «دحاو لسغب هئاسن یلع فوطی ناکو

 (۱۱۸) يذمرتلاو «لسغلا رخوی بنجلا ىف باب :ةراهطلا ىف (۲۸۸) دواد وبآ هاور )

 :ةراهطلا يف )٥۸۳( هجام نباو «لستغی نأ لبق ماني بنجلا يف باب :ةراهطلا يف

 نع قاحسإ يبآ نع هریغو نایفس ثيدح نم ءام سمی ال هتنیهک ماني بنجلا يف باب
 يقهيبلاو ينطقرادلا نع هحيحصت ظفاحلا لقنو «يوف هدنسو هشئاع نع «دوسالا

 يبآ ةياور لثم هشئاع نع ءاطع نع كلملا دبع نع ميشه هاور ام هديؤيو : لاقو

 رمع نبا نع (۲۳۲) نابح نباو (۲۱۱) ةميزخ نبا هاور امو ءدوسألا نع قاحسا

 هدانساو « ءاش نا ًأاضوتیو معنا : لاق ؟بنج وهو ۳ مانيأ ليك یبنلا لأس 5

 منيل من أضوتيل معنا : ظفلب (۲) (۳۰۲) ا( هحیحصا يف ملسم هجرخأو ‹ حیحص

 ۲/۱۷۳/۲ ةبيش يبأ نباو ۲۵۶و ٠١١/5 دمحأ مامالا یورو ««ءاش اذإ لستغي ىتح

 تيبي و هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع «يبعشلا رماع نع فرطم ثيدح نم

 .هسأر نم ءاملا ردحت ىلإ رظنأف ‹ لستغيف موقيف «ةالصلاب هنذؤيف «لالب هيتأيف كبنج

 : رماعل تلقف : فرطم لاق .امئاص لظی مث ءرجفلا ةالص يف هتوص ممسأف جرخی مث

 كل نیبتی مدقت امیو . حیحص هدنس و هریغ وأ ناضمر ءاوس معن : لاق ؟ناضمر يف

 .ثیدحلا ةمئأ دنع طلغ ثيدحلا نأ هاوعد ىف فنصملا أطخ
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 .اذهو اذه لعف

 . كلذ نع ىهني ناكو ءاليل هلهآ قّرطی مل دف رفاس اذإ ناكو

 ههابتناو همون ىف ي هتريسو هيده ىف

 ىلعو قرات ريصحلا ىلعو «ةرات عطّنلا ىلعو قرات شارفلا ىلع مانی ناك

 نب داّیع لاق .دوسآ ءاسک ىلع ةراتو هلامر نيب ةرات ریرسلا یلعو ترات ضرالا

 ىلع هیلجر ىدحإ اعضاو دجسملا ىف ايقلتسُم ةي هللا لوسر تیر : همع نع میمت
 .)یرخالا

 هل ينثو «نيتينثب ىنثي هيلع ماني حسم هل ناکو . فیل هّوشح امدآ هشارف ناکو

 ینعنُم ناف لا هلاح ىلإ نو : لاقو كلذ نع مهاهنف تا عبرآ اموي

 لاقو فاحْللاب ىطغتو «شارفلا ىلع مان هنأ دوصقملاو ."'هتّلِيَللا يِتالَص
 .  «ةشئاع ريغ نکنم ةَأرْما فاحل يف انأو ليربج يناتأ اَم» : هئاسنل ECE ar ی دی 2 دا ا

 ت

 . فیل اهوشح امد هتداسو تناکو

 :لاق رباج ثیدح نم (۱۸۲) ۱۵۲۷/۳ ملسمو ۰۲۹۷ ۰۲۹۱/۹ يراخبلا جرخآ (۱)

 يراخبلا یورو «الیل هلهأ قرطی الف ةبيغلا مکدحآ لاطأ اذإ» ديب هللا لوسر لاق

 ناکو ءاليل هلهآ قرطی ال ناك يَ هنأ سنآ ثیدح نم (۱۹۲۸) ملسمو ۳

 .ةيشع وأ ةودغ مهيتأي

 .(۲۱۰۰) ملسمو ۰۱۸/۱۱و ۳۳4/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۲)

 نع هيبأ نع دمحم نب رفعج ثيدح نم (۳۲۲) مقر «لئامشلا» يف يذمرتلا هاور )

 . عطقنم وهو ةشئاع ۱

 :ةبهلا يفو .ةشئاع لضف باب :4 يبللا باحصأ لئاضف يف ۸4/۷ يراخبلا هاور (54)

 ضعب نود هئاسن ضعب یرحتو هبحاص ىلإ یدهآ نم بابو «ةيدهلا لوبق باب

 يئاسنلاو ءاهنع هللا يضر ةشئاع لضف نم باب :بقانملا يف (۳۸۷4) يذمرتلاو

 . ضعب نم رثكأ هئاسن ضعب لجرلا بح باب :ءاسنلا ةرشع يف 54و ۷

۹ 



 ا و احا َّمُهَّللا ٌكمشابا :لاق مونلل هشارف ىلإ ىوأ اذإ ناكو

 هد هل وُم لق :امهيف أرقي ناكو ءامهيف ثفني مث هّیمک عمجي ناكو

 نم عاطتسا ام امهب حسمي مث (ساتلا برب ْدوُعَأ لق و 4قلَفلا بروم لفل و

 ثالث كلذ لعفي هدسج نم لبقأ امو «ههجوو ا غ اعين ا « هدسح

 من «نمیاالا هدح تحن ا هدی عضیو «نمیالا هقش یلع ماني ناكو

 : هشارف ىلإ ىوأ اذإ لوقي ناكو دن ”«ٌكلداَبِع بت مری َكَباَذَع ين ملل :لوقي

 (َيوُؤَم الَو هل ّيفاك ال ْنّمم کف تارا انار انار اعطا يذلا هلل ُدْمَحْلا»

 بر َحُهَّللا» :هشارف ىلإ ىوأ اذإ لوقي ناك هنأ اضيأ ركذو .ملسم هرکذ

 ىنميلا ديلا عضو بابو «مان اذإ لوقي ام باب :تاوعدلا يف ۹۱/۱۱ يراخبلا هاور )۱(

 هللا ءامسأب لاوسلا باب :دیحوتلا يفو «حبصأ اذإ لوقی ام بابو «نميألا دخلا تحت

 دواد وبأو «مونلا دنع هب وعدي ام باب :تاوعدلا يف (۳۶۱۳) يذمرتلاو .یلاعت

 هنع هللا يضر ةفيذح ثیدح نم مونلا دنع لوقي ام باب :بدالا يف )۵۰6٩(

 ‹عجضملا ذخأو مونلا دنع لوقي ام باب :ءاعدلاو رکذلا يف (۲۷۱۱) ملسم هجرخأو

 . هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا ثيدح نم

 ةشئاع ثيدح نم (۳۳۹۹) يذمرتلاو «(200057) دواد وبأو ۰۱۰۷/۱۱ يراخبلا هاور ()

 .اهنع هللا يضر

 يف (۳۳۹۵) يذمرتلاو «مونلا دنع لوقي ام باب :بدألا يف (۵۰60) دواد وبأ هاور (۳)

 نابح نباو وه هححصو «ةفيذح ثيدح نم مونلا دنع ةيعدألا نم باب :تارعدلا

 4٠00/١ دمحأ هجرخأو ۰۹۸/۱۱ «حتفلا» يف ظفاحلاو «ءاربلا ثيدح نم (۲۳۵۰)

 هححصو تصفح ثيدح نم ۲۸۸ ۰۲۸۷/۲ دوعسم نبا ثيدح نم 4۳و ٤١٤و

 : اشنأ ظفاحلا

 )٤( يذمرتلاو «مونلا دنع لوقي ام باب :ءاعدلاو ركذلا يف (۲۷۱۵) ملسم هاور )۳۳۹۳(

 يف (۵۰۵۳) دواد وبأو ءهشارف ىلإ ىوأ اذإ ءاعدلا يف ءاج ام باب :تاوعدلا يف

 مهلك ۲۸۸و ۱۹۷و ۱۵۳/۳ «دنسملا» يف دمحأو «مونلا دنع لوقي ام باب :بدألا

 ۰ .هنع هللا یضر سنآ ثیدح نم

۱۰ 



 بلا قلاق بيش لک برو ایر ءميظعلا شعلا ّبَرَو ,ضزالاو ِتاَراَمّسلا ۱
 ذخا [ تن رش يذ لك رش نم تك وفا ار لیجنالاو ةاَرْوَتلا لزنُم .یونلاو

 َتْنَأَو يش تب سیل حالا َتْنَأَو .ميش َكَلْبَق سّیلف لوألا َتْنَأ «هتیصاتب
 نیل اَنَع ضفا بيش كرد َسْبَلَف «ٌنطاَبلا َتْنَأَو يش َكَقْوَف سیل رهاظلا .

 رسم
 مف

 .(۱«رفلا نم اًنْنْغَأَو

 هللا ءَكَئاَحْبُس تأ الا هل آل » :لاق ليللا يف همانم نم ظقيتسا اذإ ناكو

 ذإ َدْعَب يلق غزت الو ءامْلِع ينذز ّمُهَّللا .كتمخر كلأسأو يبنل كرفس نإ

 .(۲)«ٌتاَمَرْلا تن كن ّمحَر َكندل نم يل ْبَهَو «ينتيده

 یو اتام ام َدْعَب اَناَيْحَأ يذلا هّلل ُدْمَحْلا» :لاق همون نم هبتنا اذ| ناكو

 دم نا ملا رضا نه تابالا رشفلا' اف ابرو ؛ كوستي نا ير

 :نارمع لا] اهرخا ىلإ 4. . . ضْزألاو تاّوضَملا قلخ يف نإ # :هلوق

 )١( ذخأو مونلا دنع لوقي ام باب :ءاعدلاو رکذلا يف (۲۷۱۳) ملسم هاور المضجع 

 دواد وبأو مونلا دنع ةيعدالا نم باب :تاوعدلا يف (۳۳۹۷) يذمرتلاو )۵۰۵۱(

 .۵۳او ۰و ۳۸۱/۲ «دنسملا» يف دمحأو «مونلا دنع لوقي ام باب :بدالا يف

 .هنع هللا يضر ةريره يبآ ثیدح نم مهلك
 يفو «لیللا نم ٌراعت اذإ لجرلا لوقي ام باب :بدألا يف (۵۰۲۱) دواد وبآ هاور (۲)

 لاق امك «ثیدحلا نيل وهو «يرصملا يبيجتلا سيف نب ديلولا نب هللا دبع هدنس

 2540/١ مكاحلاو (۲۳۵۹) نابح نبا هححص دقف كلذ عمو «بيرقتلا» يف ظفاحلا
 . يبهذلا هقفاوو

 اذإ لوقي ام بابو «حبصأ اذإ لوقي ام باب :تاوعدلا يف ۱۱۱/۱۱ يراخبلا هاور (۳)

 ءامسأب لاؤسلا باب :ديحوتلا یفو «نميألا دخلا تحت ىنميلا ديلا عضو بابو مان

 ركذلا يف (۲۷۱۱) ملسم تا .هنع هللا يضر ةفيذح ثيدح نم ىلاعت هللا

 بزاع نب ءاربلا ثيدح نم عجضملا ذخأو مونلا دنع لوقي ام باب :ءاعدلاو

 مونلا دنع هب وعدي ام باب :تاوعدلا يف (۳۶۱۳) يذمرتلا هجرخأو ءهنع هللا يضر

 يف (۳۸۸۰) هجام نباو «مونلا دنع لوقي ام باب :بدألا يف (0044) دواد وبأو

 .هنع هللا يضر ةفيذح ثيدح نم مهلك «ليللا نم هبتنا اذإ هب وعدي ام باب : ءاعدلا

۱۱ 



 ْنَمَو ضزالاو تاواَمملا ر رون تا لا كل مُهّللا» :لاقو 207 5 __ ۰٠
 سمس مّ

 تنا و نه ْنَمَو ٍضْرألاو باوامَلا مي تأ ا دنحلا كلر . ّنهيف

 00 نولو وخ لاو 9 او و وال لا دعوو تل

 و

 تلکوت كلعو «تَْما كبَر ا كل هللا «قَح ةَعاسلاَو هل

 تا مو «تْمّدَق ام يل رفغاف تنکاح كل تمصاخ كبو أ َتْيِلِإَ

 .۲«َتَنَ الا هلال «یهلا تنآ تن امو ثزسآ اكو ۰

 حلاصم يف ليللا لوأ رهس اميرو حا موفیو «لیللا لوآ مانی ناكو

 نوکی ىتح هوظقوُي مل «مان اذإ ناكو . هُبلق مانی الو «هانيع مانت ناكو «نيملسملا

 سرع اذإو «نميألا هقش ىلع مجطضا «ليلب ب سرع اذإ ناكو . ظيقتسي يذلا وه

 لاقو .يذمرتلا لاق اذكه ۰*""هنک ىلع هسأر عضوو «هعارذ بصن «حبصلا ليبق

 )١( ملسمو .ثدحلا دعب نارقلا ةءارق باب :ءوضولا يف ۲۵۰/۱ يراخبلا هاور )77(
 هنأ «سابع نب هللا دبع نع همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب :نيرفاسملا ةالص يف

 ةداسولا ضرع يف تعجطضاف (هتلاخ يهو) يم يبنلا جوز ةنوميم دنع ةليل تاب

 ليللا فصتنا اذإ ىتح ةَ هللا لوسر مانف ءاهلوط يف هلهأو يَ هللا لوسر عجطضاو

 رشعلا أرق مث هديب ههجو نع مونلا حسمي سلجف ةثكي هللا لوسر ظقيتسا ليلقب هلبق وأ

 نسحأف اهنم أضوتف ةقلعم نش ىلإ ماق مث نارمع لا ةروس نم ميتاوخلا تايآلا
 ثيدحلا . . .عنص ام لثم تعنصف تمقف :سابع نبا لاق .يلصي ماق مث «هءوضو .

 :دجهتلا يفو «ليللاب هبتنا اذإ ءاعدلا باب :تاوعدلا يف ٠١١/١١ يراخبلا هجرخأ )

 تاومسلا قلخ يذلا وهو) ىلاعت هللا لوق باب :ديحوتلا يفو «ليللاب دجهتلا باب
 بابو (ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو) :ىلاعت هللا لوق بابو (قحلاب ضرألاو
 :نيرفاسملا ةالص يف (779) ملسمو (هللا مالك اولدبي نأ نوديري) ىلاعت هللا لوق

 يف ءاج ام باب :نارقلا يف ۲۱۵/۱ «أطوملا»و «ليللا ةالص يف ءاعدلا باب

 ىلإ ليللا نم ماق اذإ لوقي ام ءاج ام باب :تاوعدلا يف (”815) يذمرتلاو ءءاعدلا
 نباو «مايقلا هب حتفتسي ام ركذ باب :ليللا ةالص يف ۲۱۰/۳ يئاسنلاو .ةالصلا

 دمحأو «لیللا نم لجرلا ماق اذإ ءاعدلا يف ءاج ام باب : ةماقإلا يف (1755) هجام

 .۳۵۸و ۳۰۸و ۲۹۸/۱ «دنسملا» یف

 . يوق هدانساو ۲۰۷(۰) «لئامشلا» يف يذمرتلا ا )۳(

۱۳ 



 لیبق سّرع اذإو «هنيمي دسوت «لیللاب سّرع اذإ ناك :«هحیحص» يف متاح وبأ
 . يذمرتلا ثيدح باوصلاو ءامهو اذه نظأو هدعاس بصن «حبصلا

 . حبصلا ليبق نوكي امنإ سيرعتلاو : متاح وبأ لاقو

 وه :نولوقي ءابطألاو «مونلا نم نوكي ام عفنأ وهو مونلا لدع همون ناكو

 لصف

 بوكرلا يف 4 هيده يف

 ,ىرخأ اًيرعَو فرات ةَجَرْسُم سرفلا بكرو «ریمحلاو لاغبلاو لبالاو ليخلا بكر
 فدرأ امبرو ءرثكألا وهو «هدحو بكري ناكو «نایحالا ضعب يف اهيرجي ناكو

 ءريعب ىلع ةثالث اوناكو «همامآ بكرأو هفلخ فدرأ امبرو «ریعبلا ىلع هفلخ

 اًمأو .لبالاو ليخلا هبكارم َرثكأ ناكو «هئاسن ضعب فدرأو «لاجرلا فدرأو
 ملو كولملا ضعب هل اهادهآ ةدحاو ةلغب اهنم هدنع ناك هنأ فورعملاف .لاغبلا

 لیخلا يزنت الأ :ليق ةلغبلا هل تیدهآ امل لب .برعلا ضرأب ةروهشم لاغبلا نكت
 .“«َنوُمَلْعي ال َنيِذَّلا كلذ َلَعْفَي اَمَّنِإ» : لاقف ؟رمحلا ىلع

 لصف

 ديزت نأ بحي ال ناكو «ةاش ةئام هل اكو .منغلا ملسو ی هللا لوسر ذختاو

 «دیبعلاو ءامالا نم قيقرلا ذختاو «یرخآ اهناكم حبذ ةمهب تداز اذإف «ةئام ىلع

 «هعماج» يف يذمرتلا ىور دقو .ءامالا نم رثكأ دیبعلا نم هژاقتعو هیلاوم ناکو

 یئاسنلاو «لیخلا ىلع یزنت رمحلا ةيهارك باب :داهجلا يف (۲۵۱۵) دواد وبأ هاور )
EN؛دنسملا» يف دمحأو «لیخلا ىلع ریمحلا لمح يف دیدشتلا باب :ليخلا يف  

 ىلع ثيدح نم (۱۱۳۹) نابح نباو ۱۵۸و ۱۳۲و ۰۰و ۸٩و ۵ ۱

 : ی هدانساو « هلع هللا یضر

۱۳ 

 قیقرلاو منغلا ذاختا

 دییعلا نم ی هؤاقتع
 ءامالا نم رثکا



 اهیف نوکت يتلا عضاوملا
 نم فصنلا ىلع یتنالا

 رکذلا

 دوقعلا يف لو هیده

 اعرما َقّتْعَأ ءىرُما امّيأ» :لاق هنأ ی يبنلا نع ءهريغو ةمامآ يبآ ثیدح نم

 ملن ءیرفا اأو كنم اوضع نم وضع لك ُءىِزْجُي هال نم هکاکف ناک «املنُش
 اوضم اَمُهْنِم نیوضُم لك ُءىِزْجُي ءراّثلا نم ُةَكاَكف اتناك .نیتملنم نتتآرنا تع
 قتع نأو «لضفآ دبعلا قتع نأ ىلع لدي اذهو .۲) حیحص ثیدح اذه : لاقو هةم

 عضاوملا دحأ اذهو «دیبعلا نم ی هئاقتع رثكأ ناکف «نيتمأ قتع لدي دبعلا

 نع هنإف ةقيقعلا : يناثلاو «رکذلا نم فصنلا ىلع یثنالا اهيف نوکت يتلا ةسمخلا

 . ناسحو حاحص ثیداحأ ةدع هیفو روهمجلا دنع ناتاش رکذلا نعو «ةاش قنألا
 .ثاریملا :عبارلاو .لجر ةداهشب نیتأرما ةداهش ناف :ةداهشلا :ثلاشلاو

 ۱ .ةيدلا : سماخلاو

 لصف

 هتلاسرب ىلاعت هللا همركأ نأ دعب هژارش ناكو «یرتشاو یب هلل لوسر عابو

 ةريسي اياضق يف الإ عيبلا هنع ظفحی داكي ال ةرجهلا دعب كلذكو «هعيب نم رثكأ

 يبأ مالغ رّيدملا بوقعي هعيبو «ديزي نميف سلحلاو حدقلا هعيبك «هريغل اهرثكأ

 .نیدبعب دوسآ ادبع هعیبو «روكذم

 امناو هراجیا نم رثكأ هراجثتساو «رجأتساو رجاو «ریثکف «هؤارش اّمأو

 يف ةجيدخ نم هسفن رجأو «منغلا ةياعر يف ةوبنلا لبق هسفن رجأ هنأ هنع ظفحُي

 . ماشلا ىلإ اهلامب هرفس

 «كيرشو ‹ لیکوو نیجأو  نیمآ براضملاف .ةيراضم دقعلا ناك نإو

 يف ءاج ام باب :ناميألاو روذنلا يف )١5417( يذمرتلا هاور هدهاوشب حيحص ثيدح )1١(
 (۳۹۲۷) دواد وبأو ۲۳۵/۶ دمحأ هجرخأو «ةمامأ يبأ ثيدح نم «قتعأ نم لضف

 نم «قتعلا باب :قتعلا يف (۲۵۲۲) هجام نباو .لضفآ باقرلا يأ باب :قتعلا يف

 نب نمحرلا دبع ثيدح نم يناربطلا هاورو «بعك نب ةرم وأ ةرم نب بعک ثیدح

 .فوع

۱۵ : 



 نم هسفنب هرشابپ امیف ريجأو «هيف فرصت اذ| لیکوو .لاملا ضبق اذإ نيمأف

 ثیدح نم «هکردتسم» يف مکاحلا جرخأ دقو .حبرلا هيف رهظ اذإ كيرشو «لمعلا

 ةجيدخ نم هسفن اياب هللا لوسر رجا : لاق رباج نع «ریبزلا يبأ نع «ردب نب عيبرلا

 .دانسالا حیحص : لاقو صوب ٍةَرفَس لك شرج ىلإ ن ندرس كح

 وهو نمیلا فيلاخم نم ءارلا حتفو ميجلا مضب شّرج :«ةياهنلا» يف لاق

 . ماشلاب دلب امهحتفب

 ناف حصي الو ماشلاب يذلا حوتفملا وه امنإف «ثیدحلا حص نإ : تلق

 ينطقرادلاو يئاسنلا لاق .ثيدحلا ةمئأ هفعض «"ةلْيلَع وه اذه ردب نب عيبرلا

 eS كورتم : يدزألاو

 » :لاق ؟ينفرْعَت امأ : لاق ةكيرش هيلع مدق املو كي هللا لوسر كراشو

 .۳«يراّمت الو يِراَدُت ال تنک ُكيِرَّشلا َمُعنَف :ف ؟يكيرش تلک

 ءاهزمه كرت ناف «قحلا ةعفادم یهو تأرادملا نم ةزمهلاب ءیرادتو

 . نسحأ یه یتلاب ةعفادملا یهو «ةارادملا نم تراص

 م و و ۳۹ ر سم

 .هلگوت نم را هل فرت ناکو «لگوتر لکوو
 نب ةملسل لاف بهتاو « بهوو كهیلع باثآو .ةيدهلا لبقَو .ىدهأو

 .ريبزلا يبأ سيلدت هيف نأ الإ تاقث هلاجرو ۱۸۲/۳ «كردتسملا» يف مكاحلا هاور )١(

 ردب نب عيبرلاب ثيدحلل هللا همحر فلؤملا لالعإو .فيرحت وهو «ليلع» عوبطملا يف (0)

 .ةقث وهو ةدعسم نب دامحب دنسلا سفنب عباتم هنأل «هل متي ال

 يف (۲۲۸۷) هجام نباو یارملا ةيهارك باب :بدألا يف (4۸۳7) دواد وبآ هاور (۳)

 بئاسلا نأ هیفو 1۲۵/۳ «دنسملا» يف دمحآو «ةبراضملاو ةكرشلا باب : تاراجتلا

 انآ» : رام هللا لوسر لاقف ینورکذیو يلع نونثی اولعجف ی يبنلا تيتأ :لاق

 كيرشلا معنف يكيرش تنك :يمأو تنأ يبأب تقدص :تلق «هب ينعي «مکملعآ

 ظفحلا نيل وهو يلجبلا رجاهملا نب ميهاربإ هدنس يفو . يرامت الو يرادت ال تنك

 .لوهجم بئاسلا نع يوارلاو

۱ ۵ ۵ 



 نامضلا

 ةكم له نم اهب یدافف «هل اهّبّهوف «يل اَهْبَه» : ةیراج همهس يف عقو دقو «عوكألا
 . الا دم راسا

 . لّجؤملاو لاحلا نمئلاب یرتشاو راعتساو «نهر ریغبو ‹ نهرب نادتساو

 هل ًانومضم ناک اهلمَع ْنَم لامعآ یلع هر ىلع اصاخ ًانامض نمضو
 وهو هيلع اهنآ ًءافو عدي ملو «نیملسملا نم َيفوُت نم نویدل اماع انامضو «ةّجلاب

 نویدل نماض ناطلسلاف «هدعب ةمئالل ماع مکحلا اذه نإ :لیق دقو """اهیفوی

 هثري امك :اولاقو «لاملا تيب نم اهيفوي هيلع اهناف افو اوفلخی مل اذإ نیملسملا

 كلذکو «ًءافو ْعَدَي ملو تام اذإ هيد هنع يضقي كلذکف ءاثراو ْعَدَي ملو تام اذإ

 اضرأ كك هللا لوسر فقوو .هیلع قف ْنَم هل نكي مل اذإ هتايح يف هيلع قم

 هّتعافش ةريرب تّدرو «هيلإ مفشو مفشتو «هللا ليبس يف ةقدص اهلعج «هل تناك

 فلحو «ةودقلاو ةوسألا وهو «بتع الو ءاهيلع بضخی ملف ءآئيغُم اهتعجارم يف

 لاقف «مضاوم ةثالث يف فلحلاب هناحبس ُهّللا هرمأو ءاعضوم نينامث نم ٌرثكأ يف

 ثيدح نم ىرسألاب نيملسملا ءادفو ليفنتلا باب :داهجلا يف (۱۷۵۵) ملسم جرخأ 69

 : هيفو . .د هللا لوسر هرمأ ركب وبأ انيلعو ةرازف انوزغ» :لاق عوكألا نب ةملس

 یهقوسآ مهب تثجف ءاوفقو مهسلا اوأر املف .لبجلا نيبو مهنيب مهسب تيمرف
 نسحأ نم اهل ةنبا اهعم «مدأ نم (عطن) عشق اهيلع ةرازف ينب نم ةأرما مهيفو

 امو ةنيدملا انمدقف ءاهتتبا ركب وبأ ينلفنف ءركب ابأ مهب تيتأ ىتح مهتقسف «برعلا
 قأرملا يل به ةملس اي :لاقف «قوسلا يف هلي هللا لوسر ينيقلف ءابوث اهل تفشك

 نم هلا لوسر ينيقل مث ءابوث اهل تفشك امو ينتبجعأ دقل هللاو هللا لوسر اي :تلقف
 اي كل يه :تلقف كوبآ هلل ةأرملا يل به ةملس اي :يل لاقف .قوسلا يف دغلا

 یدفف .ةكم لهآ ىلإ ة5 هللا لوسر اهب ثعبف ءابوث اهل تفشك ام هللاوف «هللا لوسر
 ات ترا )ار هر وب نادت و زا الا نه تا اهم:

 . 11/۶ دمحأو (۲۸۶۲)

 كرت نم باب :ضئارفلا يف (۱۱۱۹) ملسمو «ضئارفلا يف ۲۳/۱۲ يراخبلا یور )۲(

 نم نینمملاب یلوآ انآ» :لاق لک يبنلا نأ ةريره يبآ ثیدح نم هتئرولف الام

 .«هتئرول وهف الام كرت نمو «هژاضق يلعف «نيد هیلعو يفوت نمف «مهسفنآ
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 : یلاعت لاقو [۳ : سنوی] 4ّنَحل ير بر وام را
 لاو( ايع] ١ بل ی ۷ ات ال اوُدَمَك َنيِذّلا َلاَقَو#

 مُتلِمَع اَب نو مث و ی ب نل ن ووك نیل مَعَ : ىلاعت
 ابأ ركاذُي يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ ناكو [۷ :نباغتلا] 4ٌريسَي هللا ىلع َكِلْدَو

 ٌحصخو وه ًاموي هيلإ مكاحتف «هيقفلاب هيمسُي الو «يرهاظلا دواد نب دمحم ركب
 يضاقلا هل لاقف فلحلل أيهتف .دواد نب ركب يبأ ىلع ما تهجوتف «هل

 فلحلا نم ينعنمي امو :لاقف !؟رکب ابآ اپ فلحی كلتمو فلحت وآ 5 لعاسإ
 ؟كلذ نيأ :لاق «هباتک نم عضاوم ةئالث يف فلحلاب هيبن یلاعت هللا رمأ دقو

 . مويلا كلذ نم هيقفلاب هاعدو ءادج هنم كلذ نسحتساف « ركب وبأ هل اهدرسف

o 

 ترات اهيف يضميو «ةرات اهرفكيو «ةرات هنيمي يف يشئتسُي 2 ناكو

 . ةَّلحَت هللا اهامس اذهلو ءاهدقع دعب الت ةرافكلاو «نيميلا دقع عنمي ءانثتسالاو

 الإ هتيروت يف لوقي الو ء يّرَويو لا هحازم يف لوقیو حزامپ ناعو

 اههایم فکو ؟اهقیرط فیک اهریغ وع لأسیف اهدصقی ةهج نير نآ لثم «قحلا

 ينو رمش ناكو . كلذ وحن وأ ؟اهکلسمو

 ةلمرألا عم يشميو ةَوْعَّذلا بيجيو «ةزانجلا دهشيو ضيرملا دوعي ناكو

 ام نكلو «هیلع باثأو «رعشلا حيدم عمسو «مهجئاوح يف فيعضلاو نیکسملاو

 امآو .قحلا ىلع باثأو هدماحم نم ادج ریسی ءزج وهف «حیدملا نم هيف ليف
 هوجو يف حي نأ رم كلذلف .بذکلاب نوکی ام ٌرثكأف «سانلا نم هريغ ٌحدم

O 

 الت هللا لوسر نأ دادقملا ثيدح نم دهزلا يف (۳۰۰۲) «هحیحصا يف ملسم یور )

 (4۸۰) دواد وبآ هجرخأو «بارتلا مههوجو يف اوثحاف نیحادملا متيأر اذإ» :لاق
 .(۳۷۲) هجام نباو (۲۳۹۵) يذمرتلاو

۱۷ 

 نيميلا يف ءانثتسالا

 حازملا



 بطلا لوصال نارقلا عمج

 لصف

 هديب هلعن فّصخو ۱)عراصو «مادقالا ىلع هسفنب ةي هللا نوو ناف

 هسفنو هلهأ مدخو .هبوث یلفو «هتاش بلحو مولد مترو هدیب هبوت عقرو

 ترات عوجلا نم رجحلا هنطب ىلع طبرو ءدجسملا ءانب يف َنبَللا مهعم لمحو
 ءهمدق رهظ ىلعو .هسأر طسو يف مجتحاو .تیضأو E «ةرأت عبشو

 کی ملو یوکو «یوادتو «نيفتكلا نی , ام وهو لهاكلاو نيعدخألا يف مجتحاو

 . هیذژی امم ضيرملا ىمحو قرتسی ملو یقرو

 ترضملا ةداملا غارفتساو تحصلا ظفحو «ةيمحلا : ةثالث بطلا لوصأو

 نم ضيرملا ىمحف «هباتک نم عضاوم ةثالث يف هتمألو هل ىلاعت هللا اهعمج دقو

 رس ىَلَع ؤأ « ىَضَْمْمُُك إو : ىلاعت لاقف «ررضلا نم ةيشخ ءاملا لامعتس

 ٩ اّیط ًاديِعَص اوُمّميتَف ًءام اوُدجَت ْمَلَف َءاَسّنلا ْمُثْسَمَأل وأ طنافلا ّنم ْمُكْنِم ٌدحأ َءاَج

 مداعلل هحابأ امك ءهل ةيمح ضيرملل مميتلا حابأف [7 :ةدئاملا و 57 :ءاسنلا]

 رخ ماّیآ نم هدف رفس ىَلَع وأ اضیرم کم ناك ْنَمَ ول :ةحصلا ظفح يف لاقو
 ىلع عمتجي الثل < .هتحصل ًاظفح ناضمر يف رطفلا رفاسملل حاباق ۵ : ةرقبلا]

 قلح يف غارفتسالا يف لاقو .ةحصلاو ةوقلا ٌفعضِيَف «رفسلا ةقشم و موصلا هتوق

 وأ مایص نم ٌةيِدفَف هسأر نم ید هب و ًاضيِرَم منم ناک ْنَمَقل :مرحملل سأرلا

 مرحُم وهو هسأر نم ىذأ هب ْنّمَو ضیرملل حاَبأَق 7 :ةرقبلا] كن وأ َةَقَدَص

 «ٌلْمَّقلا هيلع دلوت يتلا ةثيدرلا ةرخبألاو «ةدسافلا داوملا غرفتسیو هسأر قلحی نأ

 بطلا دارت یک هو :یضرمل هل را بک لصح مک
 يف (۱۷۸۰) يذمرتلاو «مئامعلا يف باب :سابللا يف (4۰۷۸) دواد وبآ یور (۱)

 يبآ نع ینالقسعلا نسحلا يبأ ثيدح نم سنالقلا ىلع مئامعلا باب :سابللا
 لاقو «.. .255 يبنلا هعرصف ا يبنلا عراص ةناکرا نأ ةناکر نب دمحم نب رفعج

 ينالقسعلا نسحلا ابآ فرعن الو « مئاقلاب سیل هدانسإو بيرغ ثیدح اذه :يذمرتلا

 اروا از
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 هدابع ىلع هتمعن ىلع اهب اهیبنت ةروصو «ائيش اهنم سنج لك نم ركذف .هلوصأو

 دام محب , مهاذأ داوم عارفتساو مهتخص ظفحو مهتيمح نم اهلاثمأ ىف

 .میحرلا فوؤّرلا وهو . مهب ةفأرو .مهب افطلو

 هتلماعم یف یی هيده ىف

 دوقعنايففلسلا .۲)هنم ًاريخ ىضق افلس فلستسا اذإ ناكو .ةلماعُم ساّنلا ّنسحأ ناك
 ىف كل هللا َكَراَب١ :لاقف هل اعدو «هايإ هاضق «افلَس لجر نم َفَلْسَتْسا اذإ ناكو
 ر

 .۳۱«ءادالاو ُدْمَحْلا فلَسلا ُءاَرَج اما ءَكِلاَمَو كلمهآ

 ی لاقف «هانأف یراصنالا جاتحاف ءاعاص نیعبرآ لجر نم فلستساو
 ًال» :لكي هللا لوسر لاقف «ملکتی نأ َداَرَأو : لجرلا لاقف هٌدْعَب ءيش نم انَءاَج ام»
 هاطعأف تفلْس نيعبرأو كاضف نيعبرأ هاطعأف “فلست ْنَم ریخ انأف ار لقت

 الاب يبنلل ظلغأف «هاضاقتي هبحاص ءاجف ءاريعب ضرتقاو .۳"رازبلا هركذ . نینامث
 ائيش ةرم ىرتشاو . الامم قخلا بحاصل ناف هوعد) : لاقف  هناحصآ هب مهف

 يبآ ثيدح نم ةاقاسملا يف (۱۷۰۱) ملسمو «ضارقتسالا يف ٤٤/٥ يراخبلا یور )
 لاق :لاق ءًاريعب هاضاقتی نت يبنلا ىتأ الجر نإ :لاق هنع هللا يضر ةريره
 : لجرلا لاقف ءهنس نم لضفأ انس الإ دجن ال :اولاقف «هوطعأ» :2ج هللا لوسر
 مهنسحأ سانلا رایخ نم ناف هوطعأ» لت هللا لوسر لاقف بلا كافوآ ينتيفوآ

 . (ءاضق

 يف (۲4۲4) هجام نباو .ضارقتسالا باب :عویبلا يف ۳۱6/۷ يئاسنلا هاور )
 نب هللا دبع ثیدح نم ۳۱/6 «دنسملا» يف دمحأو «ءاضقلا نسح باب :تاقدصلا

 .يوق هدانسو «يموزخملا ةعيبر يبآ
 «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق .امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ثيدح نم )۳

 .ةقث وهو «رازبلا خيش الخ حیحصلا لاجر هلاجرو رازبلا اور 4
 ةلاكو بابو «نویدلا ءاضق يف ةلاکولا باب :ةلاکولا يف ۳۹6/۶ يراخبلا هاور 0

 ربكأ ىطعي له بابو .لبالا ضارقتسا باب :ضارقتسالا يفو .بئاغلاو دهاشلا

 = ةبهلا باب :ةبهلا يفو .لاقم قحلا بحاصل بابو «ءاضقلا نسح بابو «هنم
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 يي يا یک هعابف »هيف حیف مث هدنع سیلو

 ال اذهو """دواد وبآ هرکذ «هنمث يدنعو لإ ايش اذه َدْعَب يرش الد :لاقو

 هل ميرغ هاضاقتو .ءيش اذهو ءيش اذهف «لجأ ىلإ ةمذلا يف ءارشلا ضقاني

 نأ ىلإ جَو نك رم ا هما :لاقف باطخلا نب ٌرمع هب ّمهف .هیلع ظلغاف ءانيد

 لاا يدوهي هعابو «' ""«ربَطلاب مات نأ ىلإ َجَوْحَأ ناکو .ءافولاب ا

 :یدوهبلا لاقف «لجألا لحي مل :لاقف «هتمث هاضاقتي لجألا لبق هءاجف «لجأ

 الإ كلذ هذي ملف «مهاهنف .هّباحصأ هب ٌمهف «بلطملا دبع يب اي لطمل مكإ
 «ةدحاو تيقبو «ةوبنلا تامالع نم هتفرع دق هنم ءيش لك :يدوهيلا لاقف ءاملح

 ملسأف ءاهقرغأ نأ دراف ءاملح الإ هيلع لهجلا ةدش هدیزت ال هنأ يهو
 ولا

 فیش فلستسا نم باب :ةاقاسملا يف (۱۲۰۱) ملسمو .ةضوبقملا ریغو ةضوبقملا
 نم ریعبلا ضارقتسا يف ءاج ام باب :عویبلا يف (۱۳۱۷) يذمرتلاو زد اک شق

 . ةريره يبأ ثيدح

 نع كيرش ثيدح نم نيدلا يف ديدشتلا يف باب :عويبلا يف (۳۳۶) دواد وبأ هاور )1١(

 ظفحلا ءيس يضاقلا هللا دبع نب كيرشو «سابع نبا نع ةمركع نع كامس

 .فیعض ثيدحلاف ةبرطضم ةصاخ ةمركع نع هتياور «كامسو

 .لسرم وه :لاقف يبهذلا هيلع كردتساو .هححصو هوحنب ۳۲/۲ مكاحلا هجرخأ (۲)

 نم ۸۵ ۰۸۳ ص «يبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأو (۲۱۰۵) نابح نبا الوطم هاور )

 نع فسوي نب ةزمح تم نع مس نع «لکوتملا نب دمحم ثيدح
 ةنعس نب ديز ةمجرت يف «ةباصإلا» يف ظفاحلا لاق .مالس نب هللا دبع هدج نع هيبأ

 ىلع هرادمو ءثيدحتلاب هيف ديلولا حرص دقو اتو دانسالا لاجرو :(۲۹۰4)

 نيعم نيا هقثو دیلولا نع هل يوارلا يرسلا یبآ نباب اا لكوتملا نب دمحم

 هتصقل تدجوو :لاق ملعآ هللاو « طلغلا ريثك :يدع نبا لاقو «متاح وبآ هنیلو

 نب ریرج انئدح «دیزی انئدح :دعس نبا لاق .هیف مسی مل نکل ءرخا هجو نم ادهاش

 تعن نم ءيش يقب ناک ام :لاف 2 نأ ثدحي يرهزلا عمس نم ينثدح مزاح

 .ةصقلا ركذف . . .ملحلا الإ هتيأر الإ ةاروتلا يف دمحم
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 هباحصآ عمو هدحو هیشم يف ٤ هیده يف

 اهنکسأو اهئسحأو «ةيشم سانلا عرسآ ناکو ءاؤمكت افكت «ىشم اذإ ناك
 يف يرجت سمشلا نأك اي هللا لوسر نم ّنسحأ ائيش تيأر ام :ةريره وبأ لاق
 ىوطت ضرالا امنأك اب هللا لوسر نم هتيشم يف عرسأ ادحأ تيأر امو و
 دو با , يلع لاقو . ثرَتْكُم ٌريغل هنإو انسفنأ ٌدَهِجنل انإو «هل
 :ةرم لاقو بیس نم طحنی امنأك ًاؤفكت أّمكت ىشم اذإ 5 هلا لوسر ناك

 0 لاحك «هتلمجب ضرألا نم عافترالا : عّلقتلاو :تلق علقت «ىشم
 تايشملا لدعأ يهو «ةعاجشلاو ةمهلاو مزعلا يلوأ ةيشم يهو .ببصلا
 یشاملا ناف .توامتلاو ةناهملاو جّوهلا ةيشم نم اهدعبأو ءاضعالل اهحاورأو
 ةيشم يهو «ةلومحم ةبشخ هنأك هتدحاو ةعطق يشميو هیشم يف توامتی نأ ام

 يهو «جوهالا لمجلا يشم بارطضاو جاعزناب يشمي نأ اًمإو «ةحيبق ةمومذم
 هدكي ناك نإ امیس الو ءاهبحاص لقع ةّقخ ىلع ةلاد يهو ءاضيأ ةمومذم ةيشم
 ةيشم يهو ءًانزَه يشمي نأ الو «ًالامشو انيمي هيشم لاح تافتلالا
 َنوُشْمَي نیا ٍنْمْحَولا ُداَبِعَول :لاقف .هباتک يف اهب مهفصو امك «نمحرلا دابع
 نم راقوو ةنيكسب :فلسلا نم دحاو ٌريغ لاق [1۳ : :ناقرفلا] انوه ضدرألا ىَلَع
 امنأك ناك ةيشملا هذه عم هناف دلي هللا لوسر ةيشم يهو «توامت الو کن ريغ
 هسفن ٌدهْجُي هعم يشاملا ناك ىتح «هل یوطت ضرألا امنأكو «ببص نم طحني

 ةيشم نكت مل هتيشم نأ :نیرمآ ىلع لدي اذهو ثرَتکُم ريغ ةي هللا لوسرو

 . تايشملا لدعأ ةيشم لب «ةناهمب الو توامتب

 : سماخلاو .يعسلا :عبارلاو ءاهنم ةئالثلا هذه عاونآ ةرشع تایشملاو

 حیحصلا يفو «ببخلا : ىمسيو الا براقت عم يشملا عرسآ وهو لمّا

 ىشمو ءاثالث هفاوط يف بخ ةي يبنلا نأ رمع نبا ثيدح نم

 ١  ۱ 5داعملا داز ٩۱۵-۱

 يشملا عاونأ



 هباحصأ عم هیشم

۱ 

 الو يشاملا جعزي ال يذلا فیفخلا وُدَعلا وهو ءَنالَسَّنلا : سداسلا
 میشم 7 مس سم 5 ره

 يف ىشملا نم ةَ هللا لوسر ىلإ اوکش ةاشملا نأ ديناسملا ضعب ىفو .ةئركي

 . '' "هنالَسّنلاب اونيعتسا» :لاقف «عادولا ةجح

 ارسکت اهيف نإ :لاقي «ةيشم یهو «ليامتلا ةيشم يهو ءىلَرْوَخلا : عباسلاو

 .ءارو ىلإ ةيشملا يهو «یرقهقلا : نماثلاو

 انو نيفادا اهنف بک تمایز «ىّرَمجلا : عساتلاو

 يتلا يهو «رّبکتلاو بجعلا يلوأ ةيشم يهو «رتخبتلا ةيشم :رشاعلاو

 يف لجلجتي وهف هّسفن هتبجعأو هّیفطع يف رظن امل اهبحاصب هناحبس لا فسخ
 . ةمايقلا موي ىلإ ضرألا

 .ؤمكتلاو نْرَهلا ةيشم تايشملا هذه لدعاو

 :لوقيو ءمهفلخ وهو هيدي نيب نوشمي اوناكف هباحصآ عم هيشم امأو

 ناكو .هباحصأ قوسی ناكو :ثيدحلا ىف ءاج اذهلو "7«ةّكئالَمْلل يرْهَظ اوُعَد»

 ضعب يف ىشمو «ةعامجو ىدارف هباحصأ ىشامُي ناكو «العتنمو ايفاح ىشمي

 بابو «ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف ءاج ام باب :جحلا يف ٤١١/۳ يراخبلا هاور )

 :جحلا يف )۱١١١( ملسمو «ةكم ىلإ مجری نأ لبق ةكم مدق اذإ تيبلاب فاط نم

 لمرلا باب :جحلا يف ۲۳۰/۵ يئاسنلاو «ةرمعلاو فاوطلا يف لمرلا بابحتسا باب

 ۱ .ةرمعلاو جحلا يف

 هظفلو اعوفرم هللا دبع نب رباج ثيدح نم 11۳/۱ «كردتسملا» يف مکاحلا هجرخآ ()

 . .الاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو هححصو «نالسنلاب مکیلع»

 نأ هرک نم باب :ةمدقملا يف (۲6۷) هجام نباو ۰۳۳۲/۳ «دنسملا» يف دمحأ هاور )

 هباحصآ یشم یشم اذإ 5 يبنلا ناک» :لاق هظفلو هنع هللا يضر رباج نع ءیطوی

 . يبهذلا هقفاوو «مکاحلا هححصو «يوق هدنسو «ةکئالملل هرهظ اوکرتو همامآ
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 : لاقف مدلا اهنم لاسو ما تلف رهاةناوزع

 ۱۲ فيينا ام هلل SEY تسد سما الإ تلا لسع

 مهل وعديو «هفدريو فیعضلا يجزي : هباحصآ ةقاس رفسلا يف ناکو

 . (۲)دواد وبآ هرکد

 هئاکتاو هسولج یف ی هيده ىف

 تنب ُهَلْيَق تلاقو «طاسبلاو ءريصحلا یلعو «ضرألا ىلع سلجی ناك

 تسار اتفاق تلاق ءءاصفرقلا دعاق وهو زی 2 هللا لوسر تيتأ : هم

 هی دم هیلع مدق املو قلا نم ES جلال وه هل لوسر

 نيبو هنیب اهلعجف ءاهيلع سلجی ةداسو ةيراجلا هيلإ تقلأف «هلزنم ىلإ هاعد متاح
 ىقلتسي ناكو .كلّمب سيل هنأ تفرعف :يدع لاق .ضرألا ىلع سلجو «يدع

 ةداسولا ىلع ءىكتي ناكو «ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عضو امبرو ءانايحأ

 أكوت هجورخ يف جاتحا اذإ ناكو .هنيمي ىلع أكتا امبرو «هراسي ىلع أكتا امبرو

 . فعضلا نم هباحصأ ضعب ىلع

 لصف

 ةجاحلا ءاضق دنع واي ۶ هيده يف

 _ رم

 7 ثابخلاو تیخلا ع نم كب دو ين مهللا» : لاق ءالخلا لحخد ادا ناک

 .نايفس نب بدنج ثیدح نم (۱۷۹7) ملسمو ۰۱/۷ يراخبلا هاور (۱)

 :يجزيو «هرخؤم :شیجلا ةقاسو .حیحص هدانساو ءرباج ثيدح نم (۲۱۳۹) مقر (۲)

 .قوسی

 : تاوعدلا يفو «ءالخلا لخد اذإ لوقی ام باب :ءوضولا يف ۲۱۲/۱ يراخبلا هاور (۳)

 یالخلا لخد اذإ لوقی ام باب :ضیحلا يف (۳۷۵) ملسمو .ءالخلا دنع ءاعدلا باب

 = يف (4) دواد وبآو «ءالخلا لخد اذإ لوقی ام باب :ةراهطلا يف (5) يذمرتلاو
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 ؟امئاق لوبتلا زوجي له

 .«میجٌرلا طلا سجّنلا ی سجرلا)

 .()۰لارفع» : لوقی جرخ اذإ ناكو

 . ةرات امهنيب عمجيو قرات راجحألاب رمجتسيو ترات ءاملاب يجنتسي ناكو

 امبرو «هباحصآ نع یراوتی ىتح قلطنا «ةجاحلل هرفس ىف بهذ اذإ ناكو

 . نیلیملا وحن دعبي ناك

 يداولا رجشبو «ةرات لخَنلا شئاحبَو ترات فدهلاب ةجاحلل رتتسي ناكو

 ا

  بلصلا عضوملا وهو  ضرألا نم زازع يف لوبي نأ دارأ اذإ ناكو

 .لوبي مث ( یی ىتح هب تكنف ‹ضرألا نم ادوع

 رثكأو - ضرألا نم وخرلا نيللا وهو  ّتمَّدلا عضوملا هلوبل داتري ناكو
 الف ءامئاق لوبُي ناك هنأ مكّتّدح ْنَم» : ةشئاع تلاق ىتح .دعاق وهو لوبي ناك ام

 ثيدح نم «هحیحص» يف ملسم ىور دقو «")ادعاق الإ لوبي ناک ام «هوقّدصت

 باب :ةراهطلا ىف ۱ يئاسنلاو ءءالخلا لحد اذإ لجرلا لوقی ام باب : ةراهطلا =

 نم مهلك ۲۸۲و ۱۰۱و ۹۹/۳ «دنسملا» يف دمحأو ءءالخلا لوخد دنع لوقلا

 اهجرخأ ةدايزلا هذه .«ميجرلا ناطيشلا سجنلا سجرلا» : هلوقو « كلام نب سنأ ثيدح

 . فيعض اهدنسو «ةمامأ ىبأ ثيدح نم (۲۹۹) هجام نبا

 )١( دواد وبأو «ءالخلا نم جرح اذإ لوقي ام باب :ةراهطلا يف (۷) يذمرتلا هاور )۳۰(

 يف (۳۰۰) هجام نباو «ءالخلا نم جرخ اذإ لجرلا لوقي ام باب :ةراهطلا يف

 لاقو ۱۵۵/5 «دنسملا» يف دمحأو ءالخلا نم جرخ اذإ لوقي ام باب :ةراهطلا

 ةميزخ نبا هححصو «لاق امك وهو بيرغ نسح ثيدح : يذمرتلا )٩۰( ۰نباو

 نسح ثيدح وه :«بذهملا حرش) يوونلا لاقو »10۸/1 مكاحلاو «نابح

 وهو يضاقلا كيرش هيفو (۳۰۱۷) هحام ٠ نباو ۳/۱ يئاسنلاو () يذمرتلا هج رحآ 6

 = . حیحص هدانسإو ۰۱۹۲و ۱۳۶/۲ دمحآ دنع نایفس هعبات نکل ظفحلا ءىس
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 ناك عجو نم هلعف امنإ : لیقو زاوجلل نايب اذه : لیقف .)امئاق لاب ُهَّنَأ ةفيذح ۳ و۶
 نم يفشتست برعلاو : هللا همحر يعفاشلا لاق .ٌءافشتسا هلعف : لیقو .“ يصب

 ةباصإ نم ًادعُبو اهزنت كلذ لعف امنإ هنأ حيحصلاو ءامئاق لوبلاب بلّصلا عجو
 ءةلبزملا ىمستو «ةسانكلا یقلم وهو موق ةطابُس ىتأ امل اذه لعف امنإ هنإف «لوبلا

 رتتسا ةا وهو ءهلوب هيلع دترال «ًادعاق لجرلا اهيف لاب ولف «ةعفترم نوكت يهو
 . ملعأ هللاو ءًامئاق هلوب نم دب نكي ملف «طئاحلا نيبو هنیب اهلعجو ءاهب

 لوبآ انأو 45 یبنلا ينار :لاق باطخلا نب رمع نع يذمرتلا دقو

 : يذمرتلا لاق . "دعب ًامئاق تلب امف :لاق امئاق ليَ ال رمع اي» :لاقف ءامئاق
 . ثيدحلا لهأ دنع فيعض وهو «قراخملا يبأ نب ميركلا دبع هعفر امنإو

 نآ ییبآ نع ةديرب نب هللا دبع ثيدح نم «هريغو «رازبلا دنسم ) يفو

 هَتَهْبَج حسنی وأ ءامئاق لُجّرلا لوبي نأ :ءافجلا ّنم ثالث» :لاق و هللا لوسر

 ريغ وه : لاقو یذمرتلا هاورو .*"«هدوجس يف َحْفْنَي وأ «هتالص نم عرقي نأ لبق

 ةجاح دنع لوبلا بابو «ادعاقو امئاق كولا باب :ءوضولا يف ۲۸۳/۱ يراخبلا هاور (۱)
 لوبلاو فوقولا باب :ملاظملا يفو .موق ةطابس دنع لوبلا بابو طئاحلاب رتستلاو

 يذمرتلاو «نيفخلا ىلع حسملا باب :ةراهطلا يف (۲۷۳) ملسمو «موق ةطابس دنع

 باب :ةراهطلا يف (۲۳) دواد وبأو ءامئاق لوبلا يف ةصخرلا باب :ةراهطلا يف (۱۳)

 ءارحصلا يف دوبل يف E باب :ةراهطلا يف ۲۵/۱ يئاسنلاو ءامئاق لوبلا

 يف دمحأو اتاق لولا نیک. هاج ام تاب :ةراهطلا يف (۳۰۵) هجام نباو ءامئاق
 هجام نبا هجرخآ دقو ا ثيدح نم مهلك ۲و ۳۹۶و ۳۸۲/۵ «دنسملا)

 .ةبعش نب ةريغملا ثیدح نم ۲/4 «دنسملا» يف دمحأو (۳۰۰)

 .فیرحت وهو «هطبأم» عوبطملا يف ناکو «ةبكرلا نطاب يهو : :ضبأَم ةينثت )۲(
 لاو اک شش هو اروم )ا شاد ءاقلغم (19) يذمرتلا هاور )

 . هفيعضت ىلع قفتم قراخملا يب بأ نب ميركلا دبع نإف «يذمرتلا

 نب دیعس انثدح «دواد نب هللا دبع انئدح «يلع نب رصن قیرط نم رازبلا هجرخآ (6)
 = ينيعلا ردبلا هححصو «نسح دنس اذهو هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع انئدح «هّلا دیبع
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 نب دیعس الإ ةديرُب نب هللا دبع نع هاور نم ملعن ال :رازبلا لاقو «ظوفحم
 . روهشم ةقث يرصب وه : متاح يبأ نبا لاقو . ءيشب هحرجي ملو «هللا ديبع

 .هلامشب رمجتسيو «ىجنتسي ناكو «نارقلا أرقيف «ءالخلا نم جرخي ناكو

 تحنحتلاو ركذلا رتن نم ساوسولاب نولتبملا هعنصی امم اثیش عنصی نكي ملو

 ءاملا بصو «لیلحالا يف نطقلا وشحو .جردلا عولطو «لبحلا كسمو زفقلاو

 يور دقو . ساوسولا لهآ عدب نم كلذ وحنو .ةئيفلا دعب ةنيفلا هدقفتو «هيف

 نم حصي ال نكلو هب رمأ هنأ يورو . )ثالث هرکذ ر لاب اذإ ناك هنأ هک هنع

 . يليقعلا رفعج وبأ هلاق . هرم الو هلعف

 «هحیحصا يف ملسم هرکذ هيلع دری مل «لوُبي وهو دحأ هيلع ملس اذإ ناكو

030 
 رمع نبأ نع

 َتْدَدَر امّنإ» : لاق مث هیلع در هنأ ةصقلا هذه يف «هدنسم» يف رازبلا ىورو

 الف ءاذكهل يِتتْيَأَر اَذإَف ءامالَس َنَلَع دری ْمَلَف هْيَلَع تمّلس : لوقت نأ ةيشح َكْيَلَع

 : ليقو «نيترم ناك اذه لعل :ليق دقو .«عالسلا َكْيَلَع ُدْرَأ ال يئاق َىَلَع ملت

 رمع نبا نع عفان نع «نامثع نب كاحضلا ثيدح نم هنأل «حصأ ملسم ثيدح

 .هنع « عفان نع «رمع نب هللا دبع دالوأ نم لجر ركب يبأ ةياور نم رازبلا ثيدحو

 ءرمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب رمع نب ركب وبأ وه :اذه ركب وبأو :ليق

(۲) 

 : ةالصلا يف ۸۳/۲ «دئاوزلا عمجم» يف يمئيهلا هرکذو . ۱۳۹/۳ «يراقلا ةدمع» يف

 ةديرب نع «طسوألا» يف يناربطلاو رازبلا ةياور نم ةالصلا يف ةهبجلا حسم باب

 .حیحصلا لاجر «رازبلا لاجرو :لاقو .هنع هللا يضر

 .فیعض هدنسو ۰۳۶۷/۶ دمحأو (۳۲) هجام نبا هاور

 يف باب :ةراهطلا يف )٩۰( يذمرتلاو «ممیتلا باب :ضیحلا يف (۳۷۰) ملسم هاور

 وهو مالسلا دریآ باب :ةراهطلا يف )١5( دواد وبأو ءیضوتم ريغ مالسلا در ةهارک
 (۳۰۳) هجام نباو «لوبی نم مالسلا باب :ةراهطلا يف ۳١/١ يئاسنلاو «لوبي

 .لوبي وهو هيلع ملسي لجرلا باب :ةراهطلا يف
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 تب رض .ءاملاب یجنتسا ادا ناکو E قوآ كاحضلاو «هريغو كلام هنع ىور

 نم وندي ىَّتح هّبوث عفري مل «هتجاحل سلج اذإ ناكو .ضرالا ىلع كلذ دعب هدي
 . ضرألا

 اهعباوتو ةرطفلا ىف ةَ هيده ىف

 هردص قش موي ةكئالملا هتنتخ وأ ءانوتخم ة5 دلو له فالخلا قبس دق ي و 72 0 م 552 6 :

 ؟بلطملا دبع هّذج هنتخ وأ «ةرم لوأل

 همی تناكو «هئاطعو هذخأو هروهطو هلجرتو هلّعنت يف نميتلا هبجعي ناكو
 . ىذألا ةلازإ نم هوحنو هئالخل هراسیو .هروهطو هبارشو هماعطل

 .هضعب قلحي نكي ملو «هّلك هذخآ وأ لک هكرت سأرلا قلح يف هّيده ناكو

 . كس ىف الإ هقلح هنع طفحُي ملو .هضعب ٌعديو

 نم هابتنالا دنع كاتسيو ءامئاصو ًارطفم كاتسي ناكو «َكاوُّسلا بحُي ناكو
 دوعب اخف ناكو «لزنملا لوخد لنع و ةالصلا لنع و یوضولا لنعو «مونلا

 .كارألا

 ۳" ةرَثلاب ىلَّطَي ناك هنأ هنع رکذو «بيطلا بحيو «بيطتلا رثکی ناكو 3 5 و ت

 ءاج قررا را بصن» يف يعليزلا هنع هلقنو .ههماکحل» يف قحلا دبع كلذ رك (۱)
 ییحی نب دمحم انئدح :لاقف دوراجلا نبال ۲۷ ص «یقتنملا» يف همساپ حیرصتلا

 نب رمع نبا وهو ركب وبا ينث «ةملس يبآ نبا ينعي دیعس انث ءءاجر نب هللا دبع انث
 رکذف .. .هللا دبع نع عفان نع «باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 هلقن اميف جارسلا سابعلا يبأ دنسم يف همسا ركذب احرصم ءاج اذكو . ثیدحلا

 .تاقث هدانسإ لاحرو . هنع يعليزلا

 ىبأ نب بيبح قيرط نم ةرونلاب ءالطالا باب :بدألا يف (۳۷۵۱) هجام نبا هاور )۲(
3 
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 ةقرف لک «نیتفرف هرعش لعجی نآ : قرفلاو هفرف من ل تاكو

 ءطق امامح لخدي ملو . نیتقرف هلعجي الو هئارو نم هلذسي نأ :لدسلاو باد

 . ۰ ثیدح مامحلا يف حصي ملو فساد اه هو

 يف ۱۳۰/۱ «راطوألا لین» يف یناکوشلا اهدروآ بابلا يف رابخآ تمئو .عطقنم وهف

 .اهعجارف ترونلاب ءالطالا باب : ةراهطلا

 ثيداحأ ةثالث بابلا ىف درو دقف «یفنلا اذه ىف هللا همحر فلؤملا أطخأ دقل (۱)

 . هحيحص

 هتليلح لخدي الف ءرخالا مویلاو هللاب نمؤي ناك نم) اغ رباج ثيدح :لوألا

 ناك نمو «رزئمب الإ مامحلا لخدي الف ءرخالا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو «مامحلا
 يف مكاحلا هجرخأ «رمخلا اهيلع رادي ةدئام ىلع سلجي الف ءرخالا مويلاو هللاب نمؤي

 لوألا رطشلا ۱۹۸/۱ يئاسنلا جرخآو (۲۸۰۲) يذمرتلاو ۰۲۸۸/۶ «كردتسملا»

 دوجو «بیرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو يبهذلا هقفاوو مکاحلا هححص و « هنم

 ۸۸/۱ «بیهرتلاو بیغرتلا» يف اهرظنا ةريثك دهاوش هلو ءرجح نبا ظفاحلا هدانسإ

 «دئاوزلا عمجم» و رزآ ریغب مامحلا لاجرلا لوخد نم بیهرتلا باب :ةراهطلا يف ۱

 .حیحص وهف ۲۷۹ ۷۱

 ینکلا» يف يبالودلاو ۰۳۱۲و ۲ دمحأ هجرخآ ءادردلا مأ ثیدح : يناثلا

 نم تجرخ :تلاق يرذنملا هاوقو حیحص امهدحأ نیدانساب ۱۳۶/۲ «باقلالاو

 مامحلا نم :تلاق «؟ءادردلا مأ اي نيأ نم» :لاقف رای هللا لوسر ينيقلف «مامحلا

 الا اهتاهمآ نم دحآ تيب ريغ يف اهبایث عضت ةأرما نم ام هديب يسفن يذلاو» : لاقف

 ۲۷۷/۱ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروآو «نمحرلا نيبو اهنيب رتس لک ةكتاه يهو

 .حیحصلا لاجر اهدحآ لاجرو «دیناسأب «ریبکلا» يف يناربطلاو دمحآ هاور :لاقو

 هللا يضر ةشئاع ىلع ماشلا لهأ نم ةوسن لخد :لاق حیلملا يبآ ثیدح :ثلاثلا

 (ةنیدملا) ةروكلا نم نکلعل :تلاق ماشلا لهآ نم :نلق ؟نتنآ نمم :تلاقف اهنع

 ال هللا لوسر تعمس ينإ امآ : تلاق عن :نلق ؟تامامحلا اهژاسن لخدت يتلا

 «یلاعت هللا نيبو اهنيب ام تکته الا اهتيب ريغ يف اهبایث علخت ةأرما نم ام» :لوقي

 هنسحو (۳۷۵۰) هجام نباو ۲۸۰(۰) يذمرتلاو 8۰۱۰(۰) دواد وبا هجرخآ

 هذه يفو .الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو ۰۲۸۸/۶ مکاحلا هححصو «يذمرتلا

 نم ۲۸۸/۶ مکاحلا جرخأو .تویبلا يف تامامحلا ذاختا ةيعورشم دکأت ثیداحالا

 = بهذي هنإ هللا لوسر اي :اولاق «مامحلا هل لاقي اتیب اوقتا» اعوفرم سابع نبا ثيدح
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 )نیع لک يف مونلا دنع ائالث ةليل لک اهنم لحتکی ةلخکُم هل ناکو
 :ةريره وبآ لاقو . بضخي مل : سنآ لاقف .هباضخ يف ةباحصلا فلتخاو

 رعش تیار: :لاق ی نع دمع نع ةملس نب دامح ىور دقو «بضخ

 :لاق ليقع نب دمحم نب هللا دبع ينربخأو :دامح لاق اروم د للا وسو

 ناك :ةفئاط تلاقو «ابوضخم كلام نب سنأ دنع دي هللا لوسر رعش تيأر

 ملو .ًابوضخم نظُي ناكف «هرعش ٌرَمحا دق بیطلا ُرِثكُي امم ي هللا لوسر
 ؟َكّنبا اذهأ» :لاقف «يل نبا عم ب هللا لوسر تيتأ :ةثُمر وبأ لاقو . بضخي

 تيأرو :لاق «َكْيَلَع ينجب الو هَْلَع ينْجَت ال» :لاقف «هب دهشأ معن :تلق
 هرسفأو بابلا اذه يف يور ءيش نسحأ اذه :يذمرتلا لاق ا لا

 نع ةملس نب دامح لاق .بیشلا غلبي مل يب يبنلا نأ ةحيحصلا تاياورلا نأل

 مل :لاق ؟بيش يب يبنلا سأر يف ناكأ :ةرمس نب رباجل ليق :برح نب كامس

 لاق .نهّدلا ّنهارأو نها اذإ هسأر ِقِرْقَم يف ٍتارعش الإ بیش هسأر يف نكي
 ص و 2

 بو هبوث نأك عاتقلا رثکیو «هتیحلو هسأر نهد رش کی هك هللا لوس: تاكو: نشا

  يبهذلا هقفاوو هححصو «رتتسیلف .هلخد نمف» :لاق «ضیرملا عفنیو نردلا

 . (ةراتخملا» يف يسدقملا ءایضلاو ۰۱/۱۰۳ /۳ «ریبکلا» يف يناربطلا هجرخأو

 هجام نباو هریغو طوعسلا يف ءاج ام باب :بطلا يف (۲۰8۹) يذمرتلا هاور )۱(

 هاورو ۳۵4/۱ «دنسملا» يف دمحأو ءارتو لحتکا نم باب :بطلا يف (۳۸۹۹)
 نب دابع هدنس يفو سابع نبا ثیدح نم (۹) و (4۸) «لئامشلا» يف يذمرتلا

 وبآ هجرخأ سنأ نع بابلا يفو «هريغتو هسیلدتو هظفح ءوسل فيعض وهو روصنم

 ینمیلا هنيع يف لحتکی ناک» :هظفلو ديج دنسب ۳ فب يبنلا قالخأ» يف خیشلا

 يف يناربطلا دنع رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو «دمئ الاب نيتنث یرسیلا يفو ءاثالث

 .ادهاش نوكي نأ حلصي نكل «نافیعض هدنس يفو ۰۱/۱۱۹/۳۴۳ «ریبکلا»

 يئاسنلاو «هيبأ وأ هيخأ ةريرجب دحأ ذخؤي ال باب :تايدلا (1546) دواد وبأ هاور )

 «دنسملا» يف دمحأو «هريغ ةريرجب دحأ ذخؤي له باب :ةماسقلا يف 0۳/۸

 .حیحص هدانساو (48) مقر "لئامشلا» يف يذمرتلاو ۲۲۷و »1/۲

۱۹ 



 و ۰ ء -_ ۰ تم ۰ ۰

 ةرات هشئاع هلجرتو تةرات هسفن لجري ناکو «لّجرتلا بحي ناکو : تاز

 ¥ ا ۰ و هم مر 2 امن >< 05 5

 ("2:دفَولا لودو ةّمجلا قوق هرعس ناكو

 ةكم الع هللا لوسر انيلع مدق : ءىناه مَ تلاق ا رئادغ هلعح «لاط اذإو

 ی 5 و
 هبندآ همجس تب ارصت هتمج تناکو ¢

 "حيحص ثيدح اذهو «رئافضلا :رئادغلاو ءرئادغ عبرآ هلو «ةّمْدَ

 ۱ :لاق هنأ «ملسم حیحص» نيل یا تبثو «بیطلا دري ال يي ناکو

 ظفل اذه ««لمخملا فیفخ «ةحئارلا ُبّيَط ُهَّنِإَف دری الف ْناَحْیَر ِهْيَلَع ضرع

 ؛هانعمب سیلو 29080577 الف بيط هی ضرع ْنَم١ هيوري مهضعبو «ثيدحلا

 .هلذب يف حماستلاب ةداعلا ترج دقو «هذخأب ٌهَّنملا رثكت ال ناحيرلا ناف

 ثيدح نم هنع تبث يذلا نكلو ءاهوحنو ةيلاغلاو ربنعلاو كسملا فالخب

 .(*)بیطلا دری ال ك ها لوسر ناك :سنآ لاق ةمامث نع «تبا نب ةرزع

 حیبص نب عیبرلا هيف فیعض هدنسو (۳۲) مقر «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخآ (۱)

 .نافیعض امهو يشاقرلا نابآ نب ديزيو

 «لئامشلا» يفو .رعشلا ذاختاو ةمجلا يف باب : سابللا يف (۱۷۵۵) يذمرتلا هاور (۲)

 (۳۲۳۵) ةجام نباو ءرعشلا يف ءاج ام باب :لجرتلا يف (۱۸۷) دواد وبأو (۲6)

 ۱۱۸و ۱۰۸/۲ «دنسملا) يف دمحأو «بئاوذلاو ةمجلا ذاختا باب : سابللا يف

 رعشلا :ةرفولاو حیحص بيرغ نسح ثیدح :يذمرتلا لاقو «نسح هدنسو

 مث نذألا ةمحش زواج ام وأ نم نينذألا ىلع لام ام وأ سأرلا ىلع عمتجملا

 .ةمللا مث ةمجلا

 (4۱۹۱) دواد وبأو کم ی يبنلا لوخد باب :سابللا يف (۱۷۸۲) يذمرتلا هاور (۳)

 باب :سابللا يف (۳۰۳۲) هجام نباو هرعش صقي لجرلا يف باب :لجرتلا يف

 نع دهاجم ةياور نم 50و 751١/56 «دنسملا» يف دمحأو «بئاوذلاو ةمجلا ذاختا

 . نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو .حيحص هدانسإو ءىناه مأ

 دواد وبأ هاورو «كسملا لامعتسا باب :بدالا نم ظافلألا يف (77017) ملسم هاور )٤(

 بيطلا باب :ةنيزلا يف ۱۸۹/۸ يئاسنلاو  ءبيطلا در يف باب :لجرتلا يف (4۱۷۲)

 . يناثلا ظفللاب

 ال ام باب :ةبهلا يفو «بيطلا دري مل نم باب :سابللا يف ۲ يراخبلا هاور )٥(

 = «بيطلا در ةيهارك يف ءاج ام باب :بدألا يف (۲۷۹۰) يذمرتلاو «ةيدهلا نم دري
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 2 ۱ م و ۲
 «نبللاو ْنُهَدلاو دئاَسولا : درت ال ثالث» هعفري رمع نبا ثيدح امأو

 هنأ الإ «هيف ليق ام نالا ظفحأ الو «هتلع ركذو يذمرتلا هاور .لولعم ثيدحف

 نمو رفع نبا نع «هيبأ نع «بدنج نب ملسم نب هللا دبع ةياور نم

 مکذحآ یطغآ اذإ» :35 هللا لوسر لاق :لاق يدهّنلا نامثع يأ ليسارم

 هک هلك هللا لوسرل ناكو ."'هةّنَجلا نم جرح ُهّنإَف دری الف ءَناَحْيَرلا

 يهو :ليق ةيغافلا هبجعُي ناكو «كسملا هيلإ بيطلا ًبحأ ناكو ءاهنم ٌبیطتی
 . ءاّنحلا روت

 براشلا صق ىف ی هيده ىف

 ركذيو «هبراش صقي ناك 5 هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع «ةمرکع
٠. 5 55 O 9 ۳ نم يذمرتلا یورو . سابع نبا ىلع ةفئاط هفقوو براش صقی ناك َميهاربإ نأ ٣ 

 يف ناکو «حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «ةنيزلا يف ۱۸۹/۸ يئاسنلاو

 . فيرحت وهو «تباث نب ةورع» عوبطملا
 يف میعن وبأو «بیطلا در ةيهارك يف ءاج ام باب :بدالا يف (۲۷۹۱) يذمرتلا هاور )۱(

 لاح هيلع يفخ يذمرتلا ناف «هیف ةلع الو «نسح هدنسو ۱ «ناهبصآ خیرات»

 نبا هقثوو ءهب ساب ال ينيدم :لاقف «يزارلا ةعرز وبآ هفرع دقو «ملسم نب هللا دبع

 . يلجعلاو نابح
 نامثع وبأو بیطلا در ةيهارك يف ءاج ام باب :بدألا يف (۲۷۹۲) يذمرتلا هاور م

 . عطقنم وهف «هنم عمسي ملو 7 يبنلا ري مل يدهنلا
 رهاظلا :ليقو «زیزع بيطلا نم عون :ةكسلاو «فیرحت وهو «ةکسم» :ةعوبطملا يف )¥(

 (1۱1۲) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو . یتش طالخأ نم عمتجم بيط هيف ءاعو هنأ

 . نسح هدنسو سنأ ثيدح نم (۲۱۷) «لئامشلا» يف يذمرتلاو

 نع كامس ةياورو «براشلا صق يف ءاج ام باب :بدألا يف (771) يذمرتلا هاور 1
 . ةبرطضم ةمركع

 ١/١



 َسْيَلَف «هبراش نم ذأ ْمَل نم» : a :لاق مقرأ نب ديز ثیدح
 لاق :لاق ةريره يبأ نع «ملسم حدا يفو .' !"حيحص ثيدح :لاقو «انم

 رفو "”«نموُجَملا اوفلاخ ءىَحّللا اوخزآو ءَبراَوَّشلا اوّصق» : 4 هللا لوسر

 اا : للك بلا نع مع نب نع (نیحیحصلا»
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 يف هک ميلا اتل و :لاق سنأ نع مدي حصا يفو ٠ (9«تراوّشلا اوفحأو

 a م رکا لر الأ .راقظألا میلفتو براّشلا ص

 يف كلام لاقف ؟لضفآ امهیآ هقلحو براشلا صق يف فلسلا فلتخاو

 هزجی الو راطالا وهو ةفشلا ٌفارطأ ّودبت یتح براشلا نم ذخؤُي :«هتطوم»

 يفعيو «براشلا يفحي :لاق كلام نع مکحلا دبع نبا رکذو .هسفنب لّمَميف

 نبا لاقو «هبراش قلح نم بدی نأ ىرأو «هقلح براشلا ءافحإ سیلو یحللا

 ثیدح ریسقتو : كلام لاق تم يدنع هقلحو براشلا ءافحا : هنع مساقلا

 .هالعأ نم ذخؤي نأ هرکی ناکو ءراطالا وه امنإ براشلا ءافحإ يف 392 يبنلا

 ۲۷۲۲(۰) يذمرتلاو «براشلا ءافحإ باب :ةنيزلا يف ۱۳۰ ۰۱۲۹/۸ يتاسنلا هجرخآ ()

 يف يسدقملا ءایضلا هححصو «حیحص هدنسو ۰۳۰۸و 7557/4 «دنسملا» يف دمحأو

 ىلع لاط ام وهو براشلا ضعب ذخأ وه عورشملا نأ ىلع لدي ثیدحلاو «ةراتخملا»

 .مهضعب هلعفي ام هقلح ال تفشلا

 .«وزج» ظفلب ةرطفلا لاصخ باب :ةراهطلا يف (۲۰) ملسم هاور )

 یحللا ءافعاو رفاظالا میلقت باب :سابللا يف ۲۹۰ ۰۲۹۰/۱۰ يراخبلا هاور )

 ترطفلا لاصخ باب :ةراهطلا يف (۲۵۹) و (۲۵۶4) ملسم هاورو .هل ظفللاو

 :ةراهطلا يف ۱۲۹/۱ يئاسنلاو «یحللا ءافع| باب :بدالا يف (۲۷۹4) يذمرتلاو

 يف دمحأو ءىحللا ءافعإو براشلا ءافحإ باب :ةنيزلا يفو «براشلا ءافحإ باب
 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم ۵۲و ۱١/۲ «دنسملا»

 :بدالا يف (77,59) يذمرتلاو ءةرطفلا لاصخ باب :ةراهطلا يف (۲۵۸) ملسم هاور 62

 يف ٠١ ۰۱۵/۱ يئاسنلاو باشلا صقو رفاظألا ميلقت يف تيقوتلا يف ءاج ام باب

 يف باب :لجرتلا يف (4۲۰۰) دواد وبأو براشلا صق يف 59 باب :ةراهطلا

 .براشلا ذخأ
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 لاق «هلعف ْنَم ابرض َمَجوُي نأ یراو «ةعدب هنأ براشلا قلح يف دهشآ :لاقو

 لتفی وهو هئادرب هلجر لعجف خفن ءرمأ برك اذإ باطخلا نب رمع ناکو : كلام

 : يواحطلا لاقو . راطالا براشلا يف ةنسلا :زیزعلا دبع نب رمع لاقو .هبراش

 ٌعيبرلاو ینزملا انيأر َنيذَلا ةباحصأو ءاذه يف اصوصنم ائیش يعفاشلا نع دجأ ملو

 : لاق «هللا همحر يعفاشلا نع هاذخأ امهنأ ىلع كلذ لديو ءامهبراوش نايفحي اناك

 سأرلا رعش يف مهّبهذم ناكف .دمحمو فسوي وبأو رفزو ةفينح وبأ اّمأو

 نع يكلاملا دادنم زيوخ نبا ركذو ءريصقتلا نم لضفأ َءافحالا نأ براوشلاو

 .رمع يبأ لوق اذهو «ةفينح يبأ بهذمك براشلا قلح يف هبهذم نأ يعفاشلا

 ءًاديدش هبراش يفحُي لبنح نب دمحأ مامالا تير :مرثألا لاقف ءدمحأ مامإلا اّمأو

 اف يبنلا لاق امك يفحُي :لاقف ؟براشلا ءافحإ يف ةنسلا نع لاب هتعمسو

 وأ براش ذخأی لْجرلا یرت :هللا دبع يبأل لیق :لبنح لاقو «َتراَوَّشلا اوفخأ»

 لاقو . سأب الف اصق هذخآ ناو «سأب الف «هافحأ نإ : لاق ؟هذخأي فيك مأ ؟هيفحُي
 نأ نيبو «هيفحُي نأ نيب ریخم وهو :«ينغملا» يف يسدقملا ةمادق نب دمحم وبآ

 لَك هللا لوسر نأ ةبعش نب ةريغملا یورو :يواحطلا لاق .ءافحإ ريغ نم هصقي

 ری مل نم جتحاو .ءافحإ هعم نوكي ال اذهو ""كاّوس ىلع هبراش نم ذخأ

 اهنم ركذف . . .ةرطفلا نم رشع» نيعوفرملا ةريره يبأو ةشئاع يثيدحب هءافحإ

 ةرطفلا» هيلع قفتملا ةريره يبأ ثيدح يفو ." «براَسلا و

 ۲۵۲/4 «دنسملا» يف دمحأو ۰۲۳۰/۶ «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلا هجرخأ )

 رانلا تسم امم ءوضولا كرت نم باب :ةراهطلا يف (۱۸۸) دواد وبأو ۰۲۵۵و

 تفض :لاق هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا نع :همامتب هظفلو . حیحص هدانساو

 : لاق «هنم اهب يل زحي لعجف ةرفشلا ذخأو .يوشف بنجب رمأف «ةليل تاذ 5 يبنلا

 :ةريغم لاق ؟هادی تبرت هل ام :لاقو ةرفشلا ىقلأف :لاق ةالصلاب هنذاف لالب ءاجف
 ىلع كل هصقأ :لاق وأ .كاوس ىلع 5 هللا لوسر يل هصقف «یفو يبراش ناکو
 . كاوس

 = يف (۲۷۰۸) يذمرتلاو «ةرطفلا لاصخ باب :ةراهطلا يف (511) ملسم هجرخأ (۲)

۱۷۳ 



 «تواشلا نفق اهم کدو اح

 نبا ثیدحبو «ةحيحص يهو «ءافحالاب رمألا ثيداحأب نوفحملا جتحاو
 هيف بلغألا اذهو :يواحطلا لاق . ا راش ّرِجَي ناك ام هللا لوسر نأ سابع سا ر

 يبأ نع «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ءالعلا یورو .نيهجولا لمتحي وهو «ءافحالا

 ءافحالا لمتحي اذهو :لاق ال ءَبراَوَّشلا اوُرُج» هعفری ةريره

 نب لهسو «جیدخ نب عفارو ا يبأو «ديعس يبآ نع هدانساب ركذو ضیا

 لاقو . مهبراوش نوفحی اوناک مهنآ ةريره يبأو «رباجو ءرمع نب هللا دبعو «دعس

 لاقو هني هناك هبراش يفحی رمع نبا تیأر :بطاح نب دمحم نب میهاربا

 دنع انونسم ریصقتلا ناك املو :يواحطلا لاق .دلجلا ضایب ىرُي یتح : مهضعب

 نیقلحملل 5 يبنلا اعد دقو «سأرلا ىلع سايق لضفآ هيف قلحلا ناك « عيمجلا

 كاوسلا باب :ةراهطلا يف (۵۳) دواد وبأو ءرفاظألا ميلقت يف ءاج ام باب :بدألا

 ةجام نباو «ةرطفلا ننسلا نم باب :ةنيزلا يف ۱۳۸و ۱۲۷/۸ يئاسنلاو «ةرطفلا نم

 نم رشع» :همامتب هظفلو دمحأ هاور كلذكو ترطفلا باب :ةراهطلا يف )4۳(

 رفاظألا صقو ءءاملا قاشنتساو «كاوسلاو «ةيحللا ءافعإو براشلا صق :ةرطفلا

 لاق :ايركز لاق «ءاملا صاقتناو «ةناعلا قلحو «طبالا فتنو «مجاربلا لسغو

 .«ةضمضملا نوكت نأ الإ ةرشاعلا تيسنو : بعصم

 يفو رفاظالا ميلقت بابو براشلا صق باب :سابللا يف ۲۸۲/۱۰ يراخبلا هجرخآ )۱

 باب :ةراهطلا يف (۲۵۷) ملسمو طب الا فتنو ربکلا دعب ناتخلا باب :ناذئتسالا

 وبأو ءرفاظألا ميلقت يف ءاج ام باب :بدألا يف (۲۷۰۷) يذمرتلاو «ةرطفلا لاصخ

 :ةنيزلا يف ۱۳۸/۸ يئاسنلاو «براشلا ذخأ يف باب :لجرتلا يف )٤۱۹۸( دواد

 ۱ .ةرطفلا باب :ةراهطلا يف (۲۹۲) ةجام نباو .ةرطفلا ننسلا نم باب

 " صق يف ءاج ام باب :بدألا يف (۲۷۷۱) يذمرتلاو ۰۲۳۰/4 يواحطلا هاور (؟)

 لیلخ ميهاربإ ناکو .هبراش نم ذخأي وأ صقی 5 يبنلا ناک» :هظفلو براشلا

 كامس ةياورو «سابع نبا نع «ةمرکع نع كامس ثیدح نم وهو «هلعفی نمحرلا

 .بارطضا اهیف ةمركع نع
 .مدقت دقو ةرطفلا لاصخ باب :ةراهطلا يف (۲۲۰) ملسم هاور )۳)

۱۷ 



 كلذكف ( هريصقت نم لضفأ سر لا قلح لعجف «؟۱)غدحاو نیرصقمللو اثالث

 . براشلا

 هئاکبو هكحضو هتوكسو همالك ىف هيي هيده ىف

 كلذب هل ذهشیو «حاورألا يبسير ؛بولقلا عماجمب ذیل همالك نإ ىتح ءاقطنم

 عرسُم ذهب سيل اغلا لقب یوم بم ٍلّصفُم مالکب مّلكت ملكت اذإ ناكو . هؤادعأ

 ردك هيف هيده لب مالکلا دار نيب تاتکسلا لخت عطقنم الو « ظفحب ال

 مّلکتی ناك نکلو اذه مکدرس درسي ةي هللا لوسر ناك ام :ةشئاع تلاق «يدهلا

 لقعُيل اثالث مالکلا ديعُي ام اریثک ناکو .۲۳هیلا سلج نم هظفحي لصف نيب مالکب
 ءةجاح ريغ يف ملكتي ال توکسلا لیوط ناکو .اثالث مّلس مّلس اذإ ناکو .هنع

 الو لوضف الإ لصف «مالكلا عماوجب ملکتیو هقادشأب همتتحیو مالکلا حتتفي

 هرک اذإو «هباوث وجري امیف الإ ملكتي الو «هينعَي ال اميف ملكتي ال ناکو «ریصقت

 لج ناكو ر ا ءاشحاف نكي ملو ههجو يف فرع : ءيشلا

 .هلجاون ودبت نآ هکحض هام ناکف .مسبتلا هک لب مسبتلا هکحض

 هعوقو برغتسیو هلثم نم بجعتی امم وهو هه ها امم لف ناكز

 . ردنتسیو
4 

 نآ وه و «حرفلا كحض : ىناثلاو .اهدحأ اذه « ةليذع بابسآ كحضللو

 ملسمو ؛لالحالا دنع ریصقتلاو قلحلا باب :جحلا يف ۷ 117/۳ يراخبلا اور (۱)

 هجرخأو ةريره يبآ ثیدح نم ریصقتلا ىلع قلحلا لیضفت باب : جحلا يف (۲)

 . نیصحلا مأ ثیدح نم (۱۳۰۳) ملسم

 هجرخأو ؛نسح هدنسو (۲۲۳) «لئامشلا»و .(۳۰4۳) «عماجلا» يف يذمرتلا هجرخآ (۲)

 ثیدحلا درسي هلك نكي مل» ظفلب ارصتخم )۲٤۹۳( ملسمو ۰1۲۳/۲ يراخبلا

 وات هعيش امین ال الو ثيدح ناك امنإ» يليعامسإلا دازو «مكدرسك
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 كحضلا بابسأ



 5 هؤاكب

 نابضغلا يرتعي ام اریثک وهو .بضغلا ُكحض :ثلاثلاو .هرشابی وأ هّرسي ام ىري

 بشن E ما قلا هلعتذردا ام ناف یی هس يع فا دا
 دنع هسفن هكلُمل هکحض نوکی دقو .هتضبق يف هنأو همصخ ىلع ةردقلاب

 . هب هئارتكا مدعو «هبضغأ نمع هضارعإو «بضغلا

 امك توص عفرو قيهشب نكي مل هکحض سنج نم ناكف ‹ لک هؤاكب اّمأو

 هردصل عمسُيو ءالُمْهت ىتح هانيع عمدت تناك نكلو .ةهقهقب هكحض نكي مل

 راتو هيله ةقفقوهنمأ ىلع اهر هرات ؟تیملل ةمحر ةرات هواك ناکو . زیزا

 لالجاو ةبحمو قایتشا ءاکب وهو ؛نارقلا عامس دنع ةراتو «هللا ةيشخ نم
 هل ةمحر یکبو هانیع تعمد «ميهاربإ هنبا تام املو .ةيشخلاو فوخلل ٌبحاصم

 اي كب او ءانّبَر يِضْرُي ام الإ لوق الو بلا ْنَّرْحَيَو «ُنْيَعلا عمَ» :لاقو
 امل یکبو ‹«ضیفت اهُّسْفَنَو هتانب ىدحإ دهاش امل یکبو .۲۳«نوُنوُرْحَمل ُميِهاَرْبإ

 انتج اذ| تّیکف* :یلاعت هلوق ىلإ اهیف یهتناو (ءاسنلا) ةروس دوعسم نبا هيلع أرق

 تام امل ىكبو [4۱ :ءاسنلا] "”4ًاديهَش ءالوه ىَلَع كب انئجَو دیهشب ةا لک نم

 لعجو «فوسکلا ةالص یلصو <: بلا تفت امل یکبو .نوعظم نب نامثع

 هيف اَنَأَو مهبذعت آلآ ينذعت ْمَلَآ ٌبَر» :لوقیو «خفنی لعجو «هتالص يف يكبي

 «نونوزحمل كب انإ ةَ يبنلا لوق باب :زئانجلا يف ٠٠١ ۰۱۳۹/۳ يراخبلا هجرخأ (۱)

 )١75"7( دواد وبأو «لايعلاو نايبصلا و هتمحر باب :لئاضفلا يف (۲۳۱۵) ملسمو

 ثيدح نم ١95/7 «دنسملا» ىف دمحأو «تیملا ىلع ءاكبلا ىف باب :زئانجلا ىف

 ۱ ۱ . سنأ
 دوعسم نب هللا دبع نع (۸۰۰) ملسمو ۰۸۱/۹و ۱۸۹ ۰۱۸۸/۸ يراخبلا هجرخآ (۲)

 ؟لزنآ كيلعو كيلع أرقأأ هللا لوسر اي :تلق یلع أرقا ةَ يبنلا يل لاق :لاق

 لک نم انثج اذإ فیکف) ةيالا هذه ىلع تيتأ یتح ءاسنلا ةروس تأرقف «معن :لاق

 هانیع اذإف «هيلإ تفتلاف نالا كبسح :لاق (ادیهش ءالوه ىلع كب انئجو دیهشب ةمآ
 . ؟نافرذت
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 "””هتانب ىدحإ ربق ىلع سلج امل ىكبو كرفس نحو «َنوُرِفْغتسَي ْمُهو
 ۱ . لیلا ةالص يف انايحأ يكبَي ناکو

 ءاكبلا عاونأ .ةقرلاو «ةمحرلا ءاكب :اهدحآ . عاونأ ءاكبلاو

 . ةيشخلاو فوخلا ءاكب : يناثلاو

 . قوشلاو ةبحملا ءاكب : ثلاثلاو

 .رورسلاو حرفلا ءاكب : عبارلاو

 . هلامتحا مدعو ملؤملا دورو نم عزجلا ءاكب : سماخلاو

 .نزحلا ءاكب : سداسلاو

 نایب نيب قلم نم یضم ام ىلع نوكي نزحلا ءاكب نأ «فوخلا ءاكب نيبو هنيب قرفلاو

 | فوخلاءاعبو  لبقتسملا يف عقوتي امل نوكي فوخلا ءاكبو «بوبحم تاوف وأ هورکم لوصح
 رورسلا ةعمد نأ «نزحلا ءاكبو «حرفلاو رورسلا ءاكب نيب قرفلاو «كلذ نم

 حرفي امل لاقي اذهلو «نيزح بلقلاو «ةراح نزحلا ةعمدو «ناحرف بلقلاو «ةدراب

 للا نخسأو «نيعلا ةنيخس وه :نزحُي املو «هتيع هب هل َرقأو نی ٌةَرَق وه : هب
 . هب هنیع

 .فعضلاو روخلا ءاكب : عباسلاو

 ۰۱۳۷/۳ يئاسنلاو «نيتعكر عكري لاق نم باب :ةالصلا يف (۱۱۹۶) دواد وبأ هاور )
 يف يذمرتلاو ۰۱۸۸و ۱۵۹/۲ ؛دنسملا» يف دمحأو ؛فوسکلا ةالص يف ۸
 نب ءاطع نأل .حیحص هدنسو ؛ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (۳۱۷) «لئامشلا»

 لبق هنع یور نمم وهو دمحأل ةيناثلا ةياورلا يف ةبعش هنع هاور دق بئاسلا
 . طالتخالا

 اندهش :لاق سنأ نع ةأرملا ربق لخدی نم باب :زئانجلا يف ۱۱۷/۳ يراخبلا جرخآ (۲)

 : لاق «ناعمدت هبنیع تيأرف :لاق ربقلا ىلع سلاج هللا لوسرو :لاق ةَ يبنلل اتب

 :لاق لزناف :لاق ءانأ :ةحلط وبآ لاقف ءةليللا فراقي مل لجر مکنم له : لاقف
 تیملا ةاراوم يف ذالملا نع دیعبلا راثيإ ةيعورشم ثیدحلا اذه يفو .اهربق يف لزنف
 .جوزلاو بألا ىلع ةأرما ناك ولو
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 رهظُيف ساق بلقلاو «نيعلا عمدت نأ وهو «قافنلا ءاکب :نماثلاو

 ۰ .ًابلق سانلا ىسقأ نم وهو «عوشخلا هّبحاص

 ,ةرجألاب ةحئانلا ءاكبك ءهيلع رجأتسملاو راعتسملا ءاكبلا : عساتلاو

 .اهریغ وجش يكْبَتَو ءاهَترْبَع عيبت :باطخلا نب رمع لاق امك اهنإف

 درو رمال نوکبی اللا لخرلا یری نأ وهو ةقفاوملا ءاکب : رشاعلاو

 «نوکبی مهاري نکلو «نوکبی ءيش يال يردي الو .مهعم يکبيف «مهیلع

 هه ناک اتو نو ےک ر ت ف ا ید تاد نھ اک اهو 50

 . تاوصألا ءانب ىلع دودمم «ءاکب وهف .توص

 : رعاشلا لاقو

 ليوا الّو ءاکبلا ينغياَمو . اهاکبا هلو خو ينَيع تکی

 هدومحم :ناعون وهو «يكابتلا وهف ءافلكتم یعدتسم هنم ناك امو

 .ةعمُسلاو ءایرلل ال «هّلا ةيشخلو «بلقلا ةقرل بلجتسُي نأ .دومحملاف «مومذمو

 هار دقو لب يبنلل باطخلا نب رمع لاق دقو «قلخلا لجال بلتجُي نأ :مومذملاو

 ناف ؟هللا لوسر اي كيكبُي ام ينربخآ :ردب یراسآ نأش يف ركب وبآو وه يكبي

 دقو . ای هيلع رکنی ملو “"اامکئاکبل ا دجأ مل ناو «تیکب ءاکب تدجو

 . ۳ اوکابتف ءاوكبت مل ناف «هللا ةيشخ نم اوکبا : فلسلا ضعب لاق

 «ةريسلا» يف كلام نب بعک وأ «ةحاور نب هللا دبعل وأ «تباث نب ناسحل تيبلا )١(

 «ةيفاشلا دهاوش حرشاو ۰۲۹۲/4 «بضتقملا» و ۰۱۸۹ «لماكلا»و ۰۱۲ ۲

 . ۱۰۹ بلعث سلاجمو ۶

 دادمالا باب :داهجلا يف لوطم ثیدح نمض (۱۷۱۳) هحیحص يف ملسم هجرخآ (۲)

 ۱ .ردب ةوزغ يف ةكئالملاب
 ثیدح نم (۱۳۳۷) هجام نبا جرخآ دقف . فیعض هنکلو «عوفرملا يف ءاج دقو (۳)

 ناف «اوکباف یومتأرف اذاف «ءنزحب لزن نارقلا اذه نإ» اعوفرم صاقو یبآ نب دعس
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 لصف

 هتبطخ يف 5 5 هيده يف

 ناكو . ةقاّنلا ىلعو (ریعبلا یلعو بیل یلعو  ضرألا ىلع یی بطخ

 شْيج رذنم اک یتح هبضغ 0 از الع و «هانبع تّرمحا «بطخ ادا

 نيب نفی نيته هاو انآ تی :لوقيو (ْمكاَّسَمَو ْمكَحَبَص» :لوقی
 ع

 / دمحم ىذه ینهل

 و هللا ُباتك ثيدَحلا َرْيَخ ناف ُدْعَب اَمأ» لو 1 1 سولاو ةب ةباَبَسلا هّيَعبص هو

 می

 . ۲۳۱«ةلالض ةعذب ب لکو انا و “ 0 دك دمحم

 و ۶ ۰ و

 هنإ : ءاهقفلا نم ريثك لوق امأو . هللا دمحب اهحتتفا الإ ةبطخ بطخي ال ناكو

 ةنس هيف مهعم سيلف ریبکتلاب نيديعلا ةبطخو رافغتسالاب ءاقستسالا هبطخ حتتفی

 بطخلا میمج حاتتفا وهو هفالخ يضتقت هتنسو تتبلا ي یبنلا نسع

 انخيش رابتخا وهو «دمحأ باحصأل ةثالثلا هوجولا دحأ وهو هل افتاب

 . هرس هللا سّدق

 ربتملا دعص اذإ 5 ناك هنأ هریغو ءاطع 0 يفو اتاق بط کر

 ركب وبأ ناکو : يبعشلا لاق «مکیلَع م الکلا» : لاق اق مث «سانلا ىلع ههجوب لبقآ

Aنطق اريك ناكو ناعوت  

(۳( 

 .فیعض وهو عفار نب ليعامسإ همساو عفار وبآ هدانسإ يفو اوکابتف ءاوكبت مل
 .فیرحت وهو «قرفی :ةعوبطملا خسنلا يف

 ۳۸۹/۳ يئاسنلاو «ةبطخلاو ةالصلا فیفخت باب :ةعمجلا يف (۸۱۷) ملسم هاور

 باب :ةمدقملا يف (40) هجام نباو .ةبطخلا فيك باب :نیدیعلا ةالص يف ۹

 ۱ . هللا دبع نب رباج ثيدح نم لدجلاو عدبلا بانتجا
 اضیآ یورو «ءاطع نع جیرج نبا انربخآ (۵۲۸۱) قازرلا دبع هجرخأ حیحص ثیدح

 يبعشلا نع ثدحی ادلاجم عمس هنأ ةماسأ يبآ نع ۳۳۹ ةبيش يبأ نباو (۵۲۸۱) وه

 مالسلا» :لاقو ههجوب سانلا ىلع لبقآ «ربنملا دعص اذإ 5 هللا لوسر ناك :لاق

 هجام نبأ هاورو #۰ يبنلا دعب كلذ نالعفی رمعو ركب وبآ ناکف :لاق .«مکیلع

 = رمع نبا نع بابلا يفو «فیعض وهو ةعيهل نبا هيفو ءرباج ثيدح نم )
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 ق# تذخآ ام :تلاق ةثراح تنب ماشه َّمأ نع «ملسم حیحص» يفو .نارقلاب
 اذإ ٍرَبْنملا یلع ةَعُمُج مْوَي لك اَهْؤَرَعَي لي هللا لوُسَر ناَسِل نع الإ 4دیجملا نارقلاو ۹9 اے يدع نسیم دعس را رک 0 ا

Eدهشت اذإ ناك 5 هللا لوسر نأ د وعسم نبا نع دواد وبأ ركذو  

 هللا دهی ْنَم ءاتسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هرفغَتسنَو ةئيعتسن هلل دمحلا» : لاق ت ةم ° ر ۳ o 2 2 7 ص و و 1 ۳

 ادّمَحُم َّنَأَو هللا الا هلا ال نأ دهشآو هل یداه الف .للضی ْنَمَو هل لضم الف
 ُهَلوُسَرَو هللا عطُي ْنَم ءَةَعاّسلا يدي نْيَب اريِذَنَو اريشب قحلاب ُهلَسْرَأ ُلوُسَرَو ُهَدْبَع 5 0 3 0 ت رم ا ی 2م و E ص رس 7
 1 ۰ (Y) 8 ھ r ص E و 2 ص و رم 8 سار و ی

 وبآ لاقو «ائیش هللا ٌرْضَي الو ٌهَسفن الا رضي ال هناف .امهصعی نمو دشر دقف

 نب یسیع هیفو ۱۸/۲ «عمجملا» يف يمثيهلا لاق «طسوالا» يف يناربطلا دنع

 رمع نباو رباج نع ۲۰۵ ۰۲۰8/۳ يتهيبلا هاورو .فیعض وهو يراصنألا هللا دبع

 نب رمع نع مث ریبزلا نباو سابع نبا نع كلذ يف يورو :لاق مث ءاعوفرم

 .زيزعلا دبع
 (۱۱۰۰) دواد وبأو تبطخلاو ةالصلا فيفخت باب :ةعمجلا يف (۸۷۳) ملسم هاور 010(

 حاتتفا يف ۱۵۷/۲ يئاسنلاو ءسوق ىلع بطخي لجرلا باب :ةالصلا يف (۱۱۰۲) و

 .(ق) ب حبصلا يف ةءارقلا باب :ةالصلا

 :حاكنلا يفو سوق ىلع بطخی لجرلا باب :ةالصلا يف (۱۰۹۷) دواد وبآ اور )

 حص نکل «لوهجم وهو يندملا ضایع وبأ هدنس يفو هی ةبطخ يف باب

 يف قازرلا دبع جرخأ دقف ءدوعسم نبا نع ظفللا اذه ريغبو رخا هجو نم ثيدحلا

 يذمرتلاو ۰۸۹/۲ يئاسنلاو (۳۷۲۱) و ) دمحأو )۱۰6٩۹( «فنصملا»

 يف يقهيبلاو ۰6/۱ «راثالا لکشم» يف يواحطلاو (۱۸۹۲) هجام نباو (۱۱۰۵)
 نب كلام نب فوع - صوحالا يبآ نع «قاحسإ يبأ نع قرط نم ۲۱8/۳ «ننسلا»

 هلل دمحلا نإ) :ةجاحلا ةبطخ ةي هللا لوسر انملع :لاق دوعسم نبا نع  ةلضن

 هل لضم الف «هللا هدهی نم ءانسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هرفختسنو هنیعتسنو هدمحن

 نأ دهشآو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هل الأ دهشآو هل يداه الف ءللضي نمو

 قح هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي) ثالثلا تايآلا هذه أرقي مث «هلوسرو هدبع ادمحم

 هللا نإ ماحرألاو هب نولءاست يذلا هللا اوقتا) و (نوملسم متنأو الإ نتومت الو هتاقت

 مكل حلصي اديدس الوق اولوقو هللا اوقتا اونما نيذلا اهيأ اي) و (ابيقر مكيلع ناك

 يوق هدنسو (اميظع ازوف زاف دقف هلوسرو هللا عطي نمو مكبونذ مكل رفغيو مكلامعأ
 - نمو» :هلوق يهو ةركنم ةلمج فيعضلا لوألا ثيدحلا يف نإ مث .يذمرتلا هنسحو
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 .؟«یوغ ْدَقَف اًمهصْعَي ْنَمَو» :لاق هنأ الإ اذه وحن

 وه ام لک» :بطخ اذإ لوقي ناك ةَ هّللا لوسر نأ انغلبو :باهش نبا لاق
 سائلا رثال نخی الو دخ ةَلَجَعل هللا لّجَعُي الو تا َوُه اَمِل َدْعُب ال بيرق تا
 نا هللا ءاش ام ءًائيَش سالا دیر تی هل ديرب ءُّساَّنلا ءاش ام ال للا َءاَش ام
 ٌءيش نوکی الو لا دعب َدَعَب امل برم الو «ّللا برق امل َدِعْبُم الو ءُساَّنلا هِرك ولر

 .“«هّللا نذاب الإ

 هلامک فاصوأو «هئالاب هیلع هانثلاو «هللا دمح یلع هبطخ راذم ناکو
 ءهللا یوقتب رمألاو «داعملاو راثلاو نجلا ركذو مالسالا دعاوق میلعتو «هدماحمو

 . هبطخ رادم ناك اذه ىلعف هاضر عقاومو .هبضغ دراوم نييبتو

 ام لک - اولعفت نل ْوَأ - اوقیطن ْنَل مکن سال اََُّأ» : هبطخ يف لوقي ناكو
 1 موو هد ْنكْلَو ا
1 

 ملو «مهتحلصمو نيبطاخملا ةجاح هیضتقت هیضتقت امب تقو لك يف بطخي ناكو

 نأ متاح نب يدع ثيدح يف امك بيكرتلا اذه نع يهنلا ب هنع حص دقف «امهصعی =

 امهصعی نمو ءدشر دقف «هلوسرو هللا عطي نم :لاقف 225 يبنلا دنع بطخ الجر

 «هلوسرو هللا صعي نمو :لق تنأ بيطخلا سئب» :4 هللا لوسر لاقف .یوغ دقف

 .ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب :ةعمجلا يف (۸۷۰) «هحيحص» يف ملسم هجرخآ
 هدانسإ لاجرو سوق ىلع بطخی لجرلا باب :ءالصلا يف (۱۰۹۸) دواد وبأ هاور )

 . هب جتحی الف لسرم هنکلو «تاقن

 يناقرزلا هركذ «عطقنم وهو السرم يرهزلا باهش نبا نع هليسارم يف دواد وبأ هاور 37
 . 1۷/۷ «ةيندللا بهاوملا حرش) يف

 ىلع بطخي لجرلا باب :ةالصلا يف )2١97( دواد وبأ هاور ثيدح نم ةعطق وه )
 هدنسو «يفلكلا نزح نب مكحلا ثيدح نم ۲۱۲/6 «دنسملا» يف دمحأو «سوق

 . نسح
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n>يلع م دن  

 اصعلا ىلع ؤكوتلا

 ركذيو «ةداهشلا یتملکب اهيف ُدهشتيو «هللا دمحب اهحتتفا الإ ةبطخ بطخي ْنكَي

 رع 1 هب ادخال لم ما ل يل يس ع 3

 "يلو ادن اك نين ۹ هت اهيف نسل ةبطخ لک» : لاق هنأ هنع تبثو

 نبی نكي ملو «هترجح نم جرخ اذإ هيدي نيب جرخی شيواش هل نكي ملو
 .اعساَو اقيز الو ءةحرط ال مويلا ءابطخلا مایل

 نذوملا ذخآ «سانلا لبقتساو «هيلع یوتسا اذاف .تاجرد ثالث هزبنم ناکو

 ٌدحأ عفری مل «ةبطخلا يف ذخأ اذاف دعب الو هلبق ائيش لقي ملو « طقف ناذألا يف
 دى

 .هريغ الو نذؤم ال ةتبلا ءىشب هتوص

 هركذ اذك «ربنملا ىلع وهو اهيلع أّكوتف ءاصع ذخأ «بطخي ماق اذإ ناكو

 ناکو «كلذ نولعفی هدعب تكلا ءافلخلا ناکو .""باهش نبا نع دواد وپآ هنع

 ةليجلا نم کر «فیس یلع ًاکوت هنأ هنع ظفحی ملو «سوق یلع اكو انایحا

 دواد وبأو «حاکنلا ةبطخ يف ءاج ام باب :حاكنلا يف (۱۱۰7) يذمرتلا هاور )۱(

 هدنسو ۰۳۳و ۳۰۲/۲ «دنسملا» يف دمحأو «ةبطخلا يف باب :بدالا يف (4۸6۱)

 ۱ .هریغو يذمرتلا هنسحو «يوق
 نع (۱۰۹۷) دواد يبأ ننس يف يذلاو .باهش نبا نع دواد يبأ لیسارم يف هلعل

 ءةعست عسات وأ ةعبس عباس 3 هللا لوسر ىلإ تدفو :لاق يفلكلا نزح نب مكحلا

 نم ءيشب انل رمأ وأ انرمأف ءريخب انل هللا عداف كانرز هللا لوسر اي :انلقف هيلع انلخدف

 تک هللا لوسر عم ةعمجلا اهیف اندهش امایآ اهب انمقأف نود كاذ ذإ نأشلاو ءرمتلا

 تابيط تافيفخ تاملك هيلع ىنثأو هللا دمحف سوق وأ اصع ىلع ائكوتم ماقف

 ءهب مترمأ ام لك اولعفت نل وأ ءاوقيطت نل مكنإ سانلا اهيأ» :لاق مث «تاكرابم

 نم دهاش هلو «صیخلتلا» يف ظفاحلا هنسحو نسح هدنسو «اورشبأو اوددس نکلو

 اسوق دیعلا موي لو هك يبنلا نأ ظفلب )١١44( دواد وبأ هاور بزاع نب ءاربلا ثيدح

 هو .نكسلا نبا هححصو يناربطلاو دمحأ هلوطو :ظفاحلا لاقو هیلع بطخف

 نبا هيفو ۰۱۵7 ۰۱۵۵ ب يبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأ هجرخأ ريبزلا نبا نع بابلا

 .دهاوشلا يف نسح هنكل «فیعض وهو ةعيهل

(۲ 
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 اذهو «فیسلاب ماق امنإ نیدلا نأ ىلإ ةراشإ ربنملا ىلع ٌفیسلا كسْمُي ناك هنأ نظی

 یلعو اصعلا ىلع أكوت ةي هنأ ظوفحملا نأ :امهدحآ «نیهجو نم حیبق لهج
 لالضلا لهأ قخَملف «فيسلا اّمأو يحولاب ماق امنإ نيدلا نأ : يناثلا . سوقل
 تفت ملو ؛نارقلاب تختف امنإ اهيف بطخي ناك يتلا قم يبللا ةنيدمو .كرشلاو

 . فیسلاب

 «هتبطخ ىلإ مجر مث «هب لغتشا .ضراع هتبطخ يف هل ضرع اذإ ناکو

 :همالک عطقف «نیرمحآ نيصيمق يف نارثعي نیسحلاو نسحلا ءاجف «بطخب ناکو
 كلون ام میظعلا ُهَّللا َقَدَص» :لاق مث «هربنم ىلإ داع مث ءامهلمحف «لزنف

 یّتح ْرِبْصَأ ملف ءاَمِهْيَّصيِمَق يف نارثعي نْیذ تیر [۲۸ :لافنألا] تف محدد
 1 رس 3

 O امف يمالك ت

 ر

 :هل لاقف ‹سلجف ۰ 5200 ينافطغلا ا ءاجو

 كدَحَأ َءاَج اَذِإ) : ربنملا ىلع وهو لاق مث ««امهيف ْرَوَجَتَو نْيَتَعكَر عراف

 . "")«اّمهيف زوجي ۳ ر کری «بطْخَي مامالاو ةَعمَجلا

 دواد وبأو «نیسحلاو نسحلا بقانم باب :بقانملا يف ۳۷۷١( يذمرتلا هاور )

 يف ۱۰۸/۳ يئاسنلاو .ثدحی رمالل ةبطخلا عطقی مامالا باب :ةالصلا يف )١9(

 يف (۳۱۰۰) هجام نباو «ةبطخلا نم هغارف لبق ربنملا نع مامالا لوزن باب :ةعمجلا

 .يذمرتلا هنسحو ءنسح هدانساو لاجرلل رمحألا سبل باب :سابللا
 وهو ءاج الجر مامالا ىأر اذإ باب :ةعمجلا يف ۳۳۷ ۰۳۳۰/۲ يراخبلا هاور (؟)

 يفو «نیتعکر یلص بطخی مامالاو ءاج نم بابو ؛نیتعکر يلصي نأ هرمآ بطخی
 باب :ةعمجلا يف (۵۹) (۸۷۵) ملسمو «ىنثم ینثم عوطتلا يف ءاج ام باب : عوطتلا

 اذإ نیتعکرلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۵۱۰) يذمرتلاو .بطخی مامالاو ةيحتلا

 : ةالصلا يف (۱۱۱۷) و (۱۱۱۲) و (۱۱۱۵) دواد وبأو .بطخی مامالاو لجرلا ءاج

 ةالصلا باب :ةعمجلا يف ۱۰۳/۳ يئاسنلاو .بطخی مامالاو لجرلا لخد اذإ باب

 ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۱۲) هجام نباو .بطخی مامالاو ءاج نمل ةعمجلا موی

 . هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم بطخی مامالاو دجسملا لخد نمیف ءاج

AY 



 تناکو .سانلا ةجاح بسحب انايحأ اهلیطیو ءانايحأ هتبطخ رصقُي ناکو

 ىف ةدح ىلع ءاسّنلا بطخي ناکو .ةبتارلا هتبطخ نم لوطآ ةضراعلا هتبطخ

 . ملعأ هّللا و ۱۳ یر ىلع ET «دایعالا

 تادابعلا ىف ی هيده ىف

 لصف

 ءوضولا يف ی هيده يف

 ءوضوب تاولّصلا ىلص امبرو «هنايحأ بلاغ يف ةالص لكل أضوتي يب ناك

 عبرأ وحن كلذو فرات هنم دّيزأبو «ةرات هيثلثبو «ةرات دّملاب ًاضوتي ناكو اف

 یوضولا ءامل اًبص سالا رسیآ نم ناکو .ثالثو نیتیفوآ ىلإ يقشمدلاب قاوآ

 يف يدتعي ْنَم هتمأ يف نوکی هنأ ربخأو «هيف فارسالا نم هتمآ د ن

 ساوشو اوقاف ناهلرلا هل لاقب اة ا نإف :لاقو + رودوطلا

 طفلا موی قم يبنلا ماق :لاق هللا دبع نب رباج ثیدح نم ۳۸۸/۲ يراخبلا ىور )1١(

 . .نهرکذف «ءاسنلا یتأف «لزن غرف املف .بطخ مث «ةالصلاب أدبف .یلصف

 ثیدح نم ۸۱/۱ يئاسنلاو (1۱) يذمرتلاو (۱۷۲) دواد وبأو (۲۷۷) ملسم جرخآ (۲)

 و ی و ا یلص ء5 يبنلا نأ بیصحلا نب ةديرب
 اب هتعنص ادمع) :لاقف «هعنصت نكت مل ایش م ویلا تعنص دقل :رمع هل لاقف «هیفخ

 . ! رمع

 : لاق لفغم نب هللا دبع ثیدح نم (95) دواد وبأو 05 /۵و ۰۸۷ ۶ دمحأ ىور (۳)

 «ءاعدلاو روهطلا يف نودتعي موق ةمالا هذه يف نوكيس هنإ» : لوقی دَ هللا لوسر تعمس

 يئاسنلاو ءاثالث اثالث ءوضولا باب :ةراهطلا يف (170) دواد وبأ یورو «يوق هدنسو

 ام باب :ةراهطلا يف (4۲۲) هجام نباو یوضولا يف لادتعالا باب :ةراهطلا يف ۱

 نم مهلك (5584) «دنسملا» يف دمحأو هيف يدعتلا ةيهاركو ءوضولا يف دصقلا يف ءاج
 ىلإ ءاج ايبارعأ نأ» هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةشئاع يبأ نب ىسوم ثيدح

 - داز نمف ءوضولا اذكه :لاق مث اثالث اثالث ءوضولا هارأف ءءوضولا نع هلأسي لب يبنلا
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 : لاقف املا اقر هل - هل لاف ًاضوتي وهو .دعس ىلع رمو . ؟۱۱«ءاملا

 .۲۲«راَج رهت یلع تنك نإو معن» : لاق ؟فارس| نم ءاملا يف لهو

 صضعب يفو «اثالث اثالثو « نیترم نینرمو « هرم هرم أضوت هنأ هنع حصو

 .ًاثالث اهضعبو « نيئرم ءاضعألا

 ناكو .ثالثب ةراتو «نیتفرُغب ةراتو «ةفرغب ةرات قشنتسیو ضمضمتي ناكو

 الو هفنال اهفصنو «همفل ةفرغلا فصن دخايف قاشنتسالاو ةضمضملا نين لصی

 هلصولاو ْلصفلا امهیف نکمیف «تالثلاو ناتفرخلا امآو ءاذه الا ةفرغلا يف نکمی

 نب هللا دبع ثيدح نم «نیحیحصلا» يف امك ءامهنيب لصولا ناك ةي هيده نأ الإ
 يفو ؛ًاثالث كلذ لعف «ةدحاو فک نم قشنتساو ضمضمت» ةئ هللا لوسر نأ ديز

 ةضمضملا يف يور ا شا اذهف «تاقرغ ثالثب رثنتساو ضمضمت» : ظفل

 حیحص ثیدح يف قاشنتسالاو هه شا تم ا یوم ناتو
 هلك يبنلا تيأر :هدج نع «هيبأ نع «فرصم نب ةهحلط ثیدح يف نکل «ةتبلا

 نع هيبأ نع ةحلط نع الإ ىورُي ال نکلو «قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصْفی
 . '؟!ةيحص هدجل فرعی الو ورا

 ةرکنم دواد يبآ دنع ةدراولا «صقن وآ» ةظفلو . نسح هدانسإو «یدعتو ءاسآ دقف اذه ىلع

 كلذب رائالاو ةت هلعفل زئاج اهنع صقنلاو «ةثالثلا نع صقنلا مذ اهرهاظ نأل ةذاش وأ
 . ملظ وأ ءاسإب هنع ربعي فیکف « ةحيحص

 نباو ءءوضولا يف فارسالا ةيهارك يف ءاج ام باب :ةراهطلا يف (۵۷) يذمرتلا هجرخآ )۱(
 هیف يدعتلا ةيهارکو ءوضولا يف دصقلا يف ءاج ام باب :ةراهطلا يف (۲۱) هجام

 : «بیرقتلا» يف ظفاحلا لاق بعصم نب ةجراخ هدنس يفو ۱۳۰/۵ «دنسملا» يف دمحآو

 . نیباذکلا نع سلدی ناکو «كورتم

 : «دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو ۲ ؛دنسملا» يف دمحآو «(575) هجام نبا هاور (۲)
 . ةعيهل نباو يرفاعملا هللا دبع نب يبيح فعضل فیعض هدانسإ

 . الك يبنلا وضو يف باب : ةراهطلا يف (۲۳۵) ملسمو ۰۲۵۷و ۲۵۵/۱ يراخبلا هجرخآ )۳

 = فو (۱۳۹) دواد وب هاور هدج نع هيبأ نع (فرصم نبا وهو) ةحلط ثيدح 00
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 لک ار جسمی ناکو لاب رثنتسیو « ینمیلا هذيب قسنتسي ناكو ىا

 . نيئرم هسا رب حاسم :لاق نم ثيدح لمحی هيلعو يد هيذيب لبقي ةراتو

 ءاذه ادع ام لب «ةتبلا هفالخ ةي هنع حصي ملو ءًاحيرص هنع ءاج اذكه «سأرلا

 هسأرب حسم :هلوقكو ءاثالث اثالث اضوت : يباحصلا لوقك « حيرص ريغ حيحص امإ

 نأ رمع نع «هيبأ نع ينامليبلا نبا ثيدحك . حیحص ريغ حیرص اماو « نینرم

 اذهو «ائالث هسأرب حسمو» :لاق مث ثالث هک َلَسَعَف ًاضوت نمد : لاق 335 يبنلا

 ناك او نافعضم هوبأو ينامليبلا نباو «هب جتحي ال
 ee ترا

 وبآ لاقو تن ) اندک ۾ هةسار حسم) : هنآ دواد وبآ هاور يذلا ناه ثيدحكو

 هنع حصي ملو «ةرم سأرلا حسم نأ ىلع لدت اهلك حاحصلا نامثع ثيداحأ :دواد

 تيأر» :دواد وبأ هاور يذلا سنأ ثيدح اًمأف ." ةمامعلا ىلع لمك هتيصانب

 حسمف «ةمامعلا تحت نم هدي لحدا .ةيرطق ةمامع هیلعو أضوتي ةي هللا لوسر

3 0 O ضقني مل ب يبنلا نأ هب سنآ دوصقم اذهف . ةمامعلا ضمني ملو «هسار مد 

 ةمجرت رظناو .لوهجم ةحلط دلاو فرصمو فیعض وهو میلس يبآ نب ثيل هدئس 3-5

 ظفاحلا لاق «رابجلا دبع نب حلاص ًاضيأ هدنس يفو ۰۹۳/۱ ينطقرادلا ةياور نم ثيدحلا ()

 ال رابجلا دبع نب حلاص :هباتك يف ناطقلا نبا لاق ۳۲/۱ «ةيارلا بصن» يف يعليزلا

 لاق «ينامليبلا ن نمحرلا دبع نب دمحمو e يا

 نب رماع هدنس يفو كك يبنلا ءوضو هفص باب :ةراهطلا يف (۱۱۰) دواد وبآ هجرخآ )۲(

 . ثيدحلا نيل : «بيرقتلا» ىف ظفاحلا لاق .ةزمح نب قیقش

 و هتیصانب حسم 3 يبنلا نآ ةريغملا نع (۸۳) )۲۷) «هحیحص) يف ملسم یور )۳)

 ا ناو الا
 نب ةيواعم هدنس يفو «ةمامعلا ىلع حسملا باب :ةراهطلا يف (۱6۷) دواد وبأ هاور )٤(

۱۸ 



 هتبثأ دقو قمامعلا ىلع لیمکتلا فنی ملو «هلك رعشلا حسم بعوتسی یتح هتمامع
TENالا ةع ًاضوتی ملو . هیفن ىلع لدي ال هنع سنأ توکسف  

 هؤوضو ناك كلذكو «ةدحاو ةرم هب لخأ هنأ هنع ظفحی ملو «قشنتساو ضمضمت

 ىلعو «ةرات هسأر ىلع حسمي ناكو «ةتبلا ةدحاو ةرم هب لخُي مل ءايلاوتم 0

 .ةرات ةمامعلاو ةيصانلا ىلعو «ةرات ةمامعلا

 ناكو .مدقت امك هع ظفحي ملف «ةدرجم ةيصانلا ىلع هراصتقا امأو

 يف اناك اذإ امهيلع حسميو «نیبروج الو نيفخ يف انوكي مل اذإ هيلجر لسغي
 امهرهاظ م ناكو سا م هينذأ م ناكو . ")نییروجلا وآ نیفخلا

 نبا نع كلذ حص امنإو ءاديدج ءام امهل ذخأ هنأ هنع تبثي ملو ءامهنطابو

 ناك هنأ هنع ظفحي ملو ةتبلا ثیدح قنعلا حسم يف هنع حصي ملو ی

(۱) 

(۲) 

(۳( 

 ىلع فاقلا رسکب ةيرطق :هلوقو . قباسلا قیلعتلا رظناو .نابح نبا ريغ هقئوی مل ةعافر
 ؛اوففخو فاقلا اورسکف «ةيرطق :اولاقف ءرطق نم بلتجت تناك دورب ىلإ ةبسن سايق ريغ
 . لادلا مضب يرهد اولاق امك

 نأ ءاطع ثیدح نم يعفاشلا یور ۳۰/۱ «يرابلا حتف» يف ءاج دقف رظن هيف

 هنکل «لسرم وهو هسأر مدقم حسمف «هسأر نع ةمامعلا رسحف ءأضوت ةَ هللا لوسر
 يفو «سنأ ثيدح نم )١57( دواد وبأ هجرخأ ًالوصوم رشا هجو نم جمن دضتعا
 حالاب لوصوملاو لسرملا نم لک دضتعا دقف .هلاح فرعی ال لقعم وپآ هدانسإ
 ةفص يف نامثع نع اضیآ بابلا يفو .ةعرمجملا ةروصلا نم ةوقلا تلصحو
 نب دیز نب دلاخ هیفو روصنم نب دیعس هجرخآ هسأر مدقم حسمو :لاق «ءوضولا
 نبا لاق سأرلا ضعب حسمب ءافتکالا رمع نبا نع حصو «هيف فلتخم كلام فا
 امم هلك اذهو ءمزح نبا هلاق كلذ راكنإ ةباحصلا نع حصي ملو :هريغو رذنملا
 ۱ .ملع هللاو هرکذ مدقتملا لسرملا هب یوقی

 نیدلا لامج خيشلا اهعمج .فتبا ةحيحص ثيداحأ نیبروجلا ىلع حسملا يف درو
 همحر رکاش دمحم دمحأ خيشلا اهجیرخت يف دازو .اهجرخو ةلاسر يف يمساقلا

 .اهیلا عجراف لا

 ىلع سآرلاب حسملا يف ءاج ام باب :ةراهطلا يف ۳۶/۱ «أطوملا» يف كلام هاور

 - ءام نينذألل ذخأی :لاقف لا همحر يعفاشلا بهذ هیلاو .حیحص هدنسو نینذآلا

AY 



 يذلا ءوضولا راکذآ یف ثیدح لكو «ةیمستلا ريغ اتیش هئوضو ىلع لوقی

 هتمال هملَع الو «هنم أئيش هلک 6 هللا لوسر لقي مل ۰ قلَتْخُم ٌبذكف هيلع لاقي

 و رس م

 هد هللا اإ لإ نا دا رو وأ يف ةيمستلا ريغ هنع تبث الو
 وه

 ےس ريس

 ؛َنيِباّوَّتلا نم ينَلَعَجا ملل و اذكشم نإ ةيشاوو عقل كيرش

 «يئاسنلا ننس» يف رخا ثيدح يفو .هرخآ يف : (۲«َنیرْهطَتْملا نم ينلعجاو

 .نب دیعس لاق هبو «هعم ناحسمی سارا نم امهنآ یلع. ملعلا لما رثکاو ادیدج

 يروثلا لوق وهو «يعخنلاو ريبج نب دیعسو نیریس نباو نسحلاو ءاطعو بیسملا
 .قاحسإو دمحأو يأرلا باحصأو كلامو كرابملا نباو

 ۲۹/۱ ينطقرادلاو (۳۹۹) هجام نباو ۰4۱۸/۲ دمحأو (۱۰۱) دواد وبأ جرخأ (۱)

 نع يموزخملا ىسوم نب دمحم قيرط نم 1۳/۱ يقهيبلاو ۰۱8۱/۱ مكاحلاو

 ةالص ال» : يب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءهيبأ نع .بوقعي

 «لاحلا لوهجم بوقعيو «هیلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو الو «هل ءوضو ال نمل
 نم 44/١ يقهيبلاو ۰۲۱/۱ ينطقرادلا هجرخأو .ثيدحلا نيل يثيللا ةملس وبأو

 نب ةملس يبأ نب ىيحي نع ءراجنلا نب بويأ نع يرفظلا دمحم نب دومحم قيرط

 ىلص امو «هیلع هللا مسا ركذي مل نم أضوت ام» ظفلب ةريره يبأ نع ؛نمحرلا دبع
 .يوقلاب سيل دومحمو :۱۷۳/۱ «صیخلتلا» يف ظفاحلا لاق «أضوتي مل نم

 يف يناربطل جرخأو «نعنع دقو «سلدم هناف «ةقث ناك ناو راجنلا نب بويأو

 اي» اعوفرم ةريره يبآ نع «نیریس نب دمحم نع «تباث نب يلع قیرط نم «طسوالا
 كل بتكت لازت ال كتظفح نإف .هلل دمحلاو هللا مسب :لقف .تأضوت اذإ ةريره ابأ

 ۲۲۰/۱ «عمجملا» يف يمئيهلا هنسحو «ءوضولا كلذ نم ثدحت ىتح تانسحلا

 هجام نباو يذمرتلاو دمحأ دنع يردخلا ديعس 7 ثيدح نم دهاوش ثيدحللو

 نب لهسو ينطقرادلاو دمحأو هجام نباو يذمرتلا دنع ديز نب ديعسو «مهريغو

 :«صيخلتلا» يف ظفاحلا لاق .یوقیو ءاهب نسحي يناربطلاو هجام نبأ دنع دعس

 ظفاحلا لاقو .الصأ هل نأ ىلع لدت ةوق اهنم ثدحي ثيداحألا عومجم نأ رهاظلاو

 لهأو هيوهار نب قاحسإو نسحلا بهذ دقو :۱۳۲۸/۱ «بیغرتلا» يف يرذنملا

 وهو «ءوضولا داعأ ءاهكرت دمعت اذإ هنإ ىتح ءوضولا يف ةيمستلا بوجو ىلإ رهاظلا
 ملسي ال ناك نإو اهيف تدرو يتلا ثيداحألا نأ كش الو .ءدمحأ مامالا نع 9

 .ةوق بستکتو اهقرط ةرثکب دضاعتت اهناف «لاقم نم اهنم ءيش

 = ثيدح نم ءوضولا دعب لاقي امیف باب :ةراهطلا يف (۵۵) يذمرتلا ظفللا اذهب هاور )
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 ال ْنَأ ُدَهْشَأ ءَكدْمَحِبَو ّمُهّللا َكَئاَحْبُس» :اضيأ ءوضولا دعب لاقي اّمم 8 ص ۳
 2 9 م كس ےس 4

 . '«كْيلإ توتآو كرفغتسآ «تنأ

 ال ءةالصلا ةحابتسا الو «ثدحلا عفر تيون :هلوأ يف لوقي ْنَكَي لو
 دانسإب ال ءدحاو فرح كلذ يف هنع وري ملو «ةتبلا هباحصأ نم دحآ الو وه

 هنأ هنع تبثی مل كلذکو ءّطق ثالثلا زواجتی ملو «فيعض الو «حيحص
 ثیدح لّوأتيو كلذ لعفی ناك ةريره وبآ نکلو «نيبعكلاو نیقفرملا زواجت
 هيدي لسغ هنأ هيب يبنلا ءوضو ةفص يف ةريره يبآ ثيدح امأو .۲۳!ةرغلا ةلاطإ
 لدی امت وهف " نیفاسلا يف عرشآ یتح هیلجرو لا يف عرشآ یتح

 ملسم دنع ثیدحلا لصأو .هنع هللا يضر رمع نع نامثع يبأو ينالوخلا سيردإ يبأ

 ماع نب ةبقع ثيدح نم ءوضولا بقع بحتسملا ركذلا باب :ةراهطلا يف )۲۲١(

 يذمرتلا ةدايزو ««نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا نم ينلعجا مهللا» هلوق نود

 يناربطلاو ءرازبلا ةياور نم «صيخلتلا» يف ظفاحلا هركذ هب ىوقتت دهاش اهل ةنسح
 نم هغارف ةعاسف أضوتف ءوضوب اعد نم» هظفلو نابوث قيرط نم «طسوألا» يف
 ينلعجا مهللا «هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هل ال نأ دهشأ :لوقي هتوضو
 .«. . .نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا نم

 يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ۲۱ :ص ؛ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبأ هاورو )۱(

 نب فسوی وهو «هنع يوارلا اذکو «ظفحلا ءيس وهو ؛حضاو نب بیسملا هدنس يفو
 . طابسآ

 رغلاو ءوضولا لضف باب :ءوضولا يف ۲۰۸و ۲۰۷/۱ يراخبلا هاور ام وهو )۲(

 نم «لیجحتلاو ةرغلا ةلاطإ بابحتسا باب :هوضولا يف (۲67) ملسمو .نولجحملا

 نم نیلجحم ارغ ةمايقلا موی نوتأی يتمآ نإ» :هظفلو هنع هللا يضر ةريره يبأ ثیدح
 مکنم عاطتسا نمف» :هلوقو «لعفیلف هترغ لیطی نأ مکنم عاطتسا نمف ءءوضولا رثآ
 «هنع هللا يضر ةريره يبأ مالک نم وهو ثيدحلا يف جردم «لعفیلف هترغ لیطی نأ

 نیاو یرذنملاک «نوققحملا ءاملعلا كلذ ركذ امك دلت هللا لوسر مالک نم سيلو

 .امهريغو رجح
 هللا دبع نب ميعن نع :ىلوألا نيتياور نم فنصملا هقفل (187) ملسم يف ثيدحلا (۳)

 للا هدي لسغ مث ءوضولا غبسأف ههجو لسغف أضوتي ةريره ايأ تيأر :لاق رمجملا

۱۸۹ 

 ءوضولا

 ةيحللا لیلخت



 .ةلاطالا ةلأسم ىلع لدي الو یوضولا يف نیبعکلاو نیقفرملا لاخدإ ىلع

 هنع حص الو ءءوضولا دعب هئاضعأ فیشتت داتعي ةي هللا لوسر نكي ملو

 ناك ةشئاع ثيدح امأو «هفالخ هنع م يذلا لب «ةتبلا ثيدح كلذ يف

 : لبج نب ذاعم ثيدحو فوفو دعب اهب فی هقرخ > ي يبنلل

 یو اپن 'هبوث فّرطب ههجو ىلع حسم أضوت اذإ ی هللا لوسر
 نب نمحرلا دبع يناثلا يفو «كورتم مقرأ نب ناميلس لوألا يف ءامهلثمب

 اذه يف هيي ي يبنلا نع حصي الو : يذمرتلا لاق E تی نا

 ةرات نکلو ءأضوت املك ءاملا هيلع بصي نأ لي © هيده نم نكي ملو

 نا ابك رایت او هلع نم 2 رام صر E للعبه

 . ")أضوت امل رفسلا ىف هيلع بص هنأ ةبعش نب ةريغملا نع «نیحیحصلا)

 فلتخا دقو .كلذ ىلع ُبظاوُي نكي ملو ءانايحأ هتيحل للخي ناكو

 نع ابيع یاقوت يف عرشأ ىتح یرسیلا هدي مث .دضعلا يف عرشأ ىتح

 غلبي داك ىتح هيديو ههجو لسغف أضرتي ةريره ابأ ىأر هنأ رمجملا هللا دبع نب میم
 .نيقاسلا ىلإ عفر ىتح هيلجر لسغ مث «نيبكنملا

 .(05) و (۵۳) يذمرتلا امهجرخأ (۱)

 ءىضوي لجرلا بابو «نيفخلا ىلع حسملا باب :ءوضولا يف 510/١ يراخبلا هاور (۲)

 ةالصلا باب :بايثلا يف ةالصلا يفو «ناترهاط امهو هيلجر لخدأ اذإ بابو هبحاص

 رفسلا يف ةبجلا باب :داهجلا يفو «فافخلا يف ةالصلا بابو «ةيماشلا ةبجلا يف

 ةقيض ةبج سبل نم باب :سابللا يفو «رجحلا قي يبنلا لوزن باب :يزاغملا يفو

 باب :ةراهطلا يف (۲۷4) ملسمو «وزغلا يف فوصلا ةبج بابو ءرفسلا يف نيمكلا
 | ىلع حسملا باب :ةراهطلا يف ۳۰/۱ ةأطوملا»و .نيفخلا ىلع حسملا

 )١59( دواد وبأو «نيفخلا ىلع حسملا يف باب :ةراهطلا يف (۹۸) يذمرتلاو

 يئاسنلاو «نیفخلا ىلع حسملا باب :ةراهطلا يف (۱۰۲) و (۱۵۱) و (۱۵۰) و

 يف (۳۸۹) هجام نباو «رفسلا يف نیفخلا ىلع حسملا باب :ةراهطلا يف ١

 .هیلع بصيف هئوضو ىلع نيعتسي لجرلا باب :ةراهطلا

۱۹۰ 



 لاقو .؟)هتیحل ُرَّذَخُي ناك ی هنأ هریغو يذمرتلا ححصف «هیف ثیدحلا ةمئأ
 .ثیدح ةيحللا لیلخت ىف تبثي ال :ةعرز وبأو كدا

 نع «نئسلا» يفو .هیلع ظفاحُي نكي مل عباصألا ليلخت كلذكو
 ٠ ۳)هرصنخب هيلجر عباصأ كلی أضوت اذإ ب يبنلا تيأر :دادش نب دِرْوَتْسُملا
 طبضب اونتعا نيذلا هوري مل اذهلو ءانايحأ هلعفي ناك امنإف ءهنع تبث نإ اذهو

 يف نأ ىلع «مهریغو ءعّيبرلاو «ديز نب هللا دبعو .یلعو «نامثعک «هئوضو

 . ةعيهل نب هللا دبع هدانسإ

 و 7
 نب رمعم ةياور نم فبعض ثیدح هيف ور دقف «همتاخ كيرحت اماو

 كح أضوت اذإ ناك لب ىبنلا نأ هّدج نع هيبأ نع عفار يبأ نب هللا ديبع نب دّمحم

 ءةيحللا ليلخت ىف ءاج ام باب :ةراهطلا يف (۳۱) يذمرتلا هاور حيحص ثيدح )۱(
 دراوم) نابح نیاو ةيحللا لیلخت يف ءاح ام باب : ةراهطلا يف (۳۰) هجام نباو

 ىفو ءهنع هللا ىضر نامثع نع ١54/١ «كردتسملا» يف مكاحلاو (۱۵۶4) «نامظلا
 تیدح نم دهاش هلو « تاقث هلاجر يقابو  ثیدحلا نیل وهو قیقش نب رماع ه لس

 یلهذلاو يدع نباو مکاحلا دنع ىرخأ قرط هلو (۱8۵) دواد وبأ هجرخآ س

 «صیخلتلا» رظنا «طسوالا» ىف یناربطلا دنع رمع نباو .هجام نباو يذمرتلا
.۸۷ ۱ 

 هیفو (ع 6 ) هجام نیاو 505 يذمرتلاو (۱4A) دواد وبأو ۳۹/۹ دمحأ هاور )۲(

 .هعبات : (صیخلتلا) یف ظفاحلا لاق نکل ظفحلا ءىس وهو ةعيهل نبا مهدنع

 ینطقرادلاو یبال ودلا رشب وبأو « ىقهيبلا هجرخآ ثراحلا نب ورمعو دعس نب ثيللا

 دقو . ناطقلا نبا هححص و «ةئالثلا نع «بهو نبا قيرط نم «كلام بئارغ» سگ

 ۰۳۱ ۰۳۰/۱ یعفاشلا هاور ةربص نب طيقل ثيدح نم عباصألا لیلختب رمألا تبث
 (1۰۷) هجام نباو ۰17/۱ یئاسنلاو ۰۳۳/6 دمحأو )۱٤۳( و (۱4۲) دواد وأو
 " الا قاشنتسالا يف غلابو «مباصألا نيب للخو ءوضولا غبسأ» ظفلب (۳۸) يذمرتلاو
 هرقأو ۰۱4۸ ۰۱8۷/۱ مكاحلاو (۱۵۹) نابح نبا هححصو «امئاص نوكت نأ
 . .رجح نباو يوونلاو ناطقلا نبا اضيأ هححصو اولاق امك وهو «ىبهذلا

۱۹۱ 

 عباصألا لیلخت

 متاخلا كيرحت



 . يتطقرادلا كلذ رکذ «نافیعض هوبأو رمعمو .۲۱)همتاخ

 لصف

 ريفخلا ىلع حسملا يف ةي هيده يف

 تّقوو «يفوت ىتح كلذ حسني ملو ءرفسلاو رضحلا يف حسم هنأ هنع حص

 ناسح ثيداحأ ةدع يف نهيلايلو مايأ ةّثالث رفاسمللو «ةليلو اموی ميقملل

 ثيدح يف الإ امهلفسأ حسم هنع حصي ملو «نيفخلا رهاظ حسمي ناكو «حاحصو

 .''”نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسمو هفالخ ىلع ةحيحصلا ثيداحألاو . عطقنم

 يف ارمأو ًالعف كلذ هنع تبثو «ةيصانلا عمو ءاهيلع ًارصتقم ةمامعلا ىلع حسمو

 ةجاحلا لاحب ةصاخ نوكت نأ لمتحُي نايعأ اياضق يف نكل «ثيداحأ ةدع

 . ملعأ هللاو رهظأ وهو «نيفخلاك مومعلا لمتحيو «ةرورضلاو

 حسم فخلا يف اتناك نإ لب «هامدق اهيلع يتلا هلاح ّدض فلكتي نكي ملو

 فخلا سیلی ملو «نیمدقلا لسغ «نیتفوشکم اتناك ناو ءاَمِهْعِرَْي ملو امهيلع

 هلاق «لسغلاو حسملا نم لضفألا ةلأسم يف لاوقألا لدعأ اذهو «هيلع حسميل

 . ملعأ هللاو ءانخيش

 مميتلا يف او هيده يف

 مميت هنأ هنع حصي ملو ۳" نیفکلاو هجولل ةدحاو ةبرضب مميتي دينو ناك

 ىلإ ممیتلا نإ :لاق نم :دمحأ مامالا لاق .نيقفرملا ىلإ الو «نيتبرضب

 يف يريصوبلا لاق «عباصألا ليلخت باب :ةراهطلا يف (559) هجام نبا هاور )١(

 . هللا ديبع نب دمحم هيبأو رمعم فعضل فيعض هدانسإ :«دئاوزلا)

 .ركاش دمحأ قيقحتب ۱۱۸ ۰۱7۷/۱ «يذمرتلا نئس» رظنا (۲)

 نب رامع ثيدح نم (۱۱۲) (5548) ملسمو ۰۳۷۰ ۰۳۷۰/۱ يراخبلا هجرخأ (۲)

 . رساي

۱۲ 



 راضي يتلا ضر لاب ممیتب ناک ككلذکو .۲۱)هدنع نم هداز ءيش وه امناف «نیقفرمل ۱
 نم الجر تکرذآ اَمشْيَحا : لاق هنأ هنع حصو . .ًالمر وأ َةَحِبَس ْوَأ تناك ابارت « 3
 هتكردأ نم نأ يف حيرص صن اذهو «“" !(ةٌروُهْطَو دجسم هم هدنعف ةالّصلا ین

 كوبت ةوزغ يف هباحصأو وه رفاس املو .روهط هل لمرلف یر
 هعم لمح هنأ هنع ورُپ ملو «ةلقلا ةياغ يف مهژامو «مهقيرط يف لامرلا كلت اوعطق
 لامرلا زوافملا يف نأب عطقلا عم «هباحصآ نم دحأ هلعف الو «هب رمآ الو «بارتلا
 ناك هنأب عطق ءاذه ربدت نمو «هريغو زاجحلا ضرأ كلذكو «بارتلا نم رثكأ
 .روهمجلا لوق اذهو ملعأ هللاو لمرلاب مميتي

 روهظ ىلع ىرسيلا هدي عباصأ نوطب عضو نم مميتلا ةفص يف ركذ ام اّمأو
 هماهبإ ةماقإو «عارذلا نطب ىلع هفك نطب ةرادإ مث «ققرملا ىلإ اهرارمإ مث مث «ینمیلا
 ملعُي امم اذهف < ءاهيلع اهقبطُيف ینمیلا هماهبإ ىلإ لصي نأ ىلإ .نذوملاک ىرسيلا
 الو هبرمآ الو هباحصا نم ًادحأ همّلع الو «هلعفي مل هي يبنلا نأ اعطق

 الو ءةالص لكل ملا هنع حصي مل كلذكو «مكاحتلا هيلإ « هّيده اذهو هنسحتسا
 نوكي نأ يضتقي اذهو ")ءوضولا ماقم ًامئاق هلعجو «مميتلا قلطأ لب «هب رمأ

 ايفو دقف ۳ ۸ «ریبحلا صیخلت» و ۱ 0/۱ «ةيارلا بصن» رظنا )۱(

 هدانسو «هنع هللا يضر ةمامآ يبآ ثیدح نم ۲۸۸/۵ «دنسملا» يف دمحأ هاور (۲)
 : لاق وأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا یلع يبر ينلضفا : همامتب هظفلو حیحص

 يتمالو يل اهلك ضرالا تلعجو «ةفاك سانلا ىلإ تلسرآ :لات « عبرأب ممألا ىلع
 .هروهط هدنعو هدجسم هدنعف ةالصلا يتمأ نم الجر تکردآ امئيأف اید ات

 .«مئانغلا انل لحأو ‹يئادعأ بولق يف هفذقی  رهش ةريسم بعرلاب ترصنو

 ۱۷۳۱/۸ يئاسنلاو )€1۲( يذمرتلاو (۳۳۳) و (۳۳۲) دواد وبأ هاور اميف كلذو (۳)

 : رنک هللا لوسر لاق : لاق رد يبأ نع ۱۸۰ و ۱۵۵ و ۱۶۷ و ۱2/۵ دمحأو

 ءاملا لح و ادا و « نینس رشع ءاملا دجي مل ناو ملسملا ءوضو بیطلا دیعصلا

 - یبهذلا هقفاوو ۷ ۷7/۱ مكاحلاو (۱۲۲) نابح نبا هححصو "هترشب هسمیلف

 ۱-۷2 ج داعملا داز ۱۹۳



 ةينلاب ظفلتی مل

 مارحالا

 مارحإلا دنع نيديلا عفر

 . هفالخ ليلدلا ىضتقا اميف الإ همکح همكح

 لصف

 ةالصلا ىف ای هيده ىف

 ظَملت الو اهلبق ائيش لقي ملو هُرَبْكأ ُهّللا» :لاق ةالصلا ىلإ ماق اذإ ي ناك
 وأ امامإ تاعكر برأ ةلبقلا لبقتسُم اذك ةالص هّلل يلصأ :لاق الو «ةتبلا ةينلاب

 هنع لقي مل عدب رشع هذهو «تقولا ضرف الو ءًءاضق الو ٌءادآ :لاق الو ءامومأم

 لب «ةتبلا اهنم ةدحاو ةظفل لسرم الو دنسم الو فيعض الو حيحص دانسإب طق دحأ

 :ةعيرألا ئالا الو «نیعباتلا نم اجا هنسحتسا الو «ةباصضا نم دحآ نع الو

 تسيل اهن :ةالصلا يف هنع هللا يضر يعفاشلا لوق نیرخأتملا صضعب ع امناو

 امنإو «ةينلاب يلصملا ظفلت رکذلا نأ نظف «رکذب الإ دحأ اهیف لخدي الو «مايصلاك
 يعفاشلا ٌةبحتسي فيكو ءالإ سيل مارحالا ةريبكت : رکذلاب هللا همحر يعفاشلا دارأ

 اذهو هباحصأو هثافلخ نم دحأ الو ةدحاو ةالص يف هيي يبنلا هلعفی مل ارمآ

 هانلباقو «هانلبق .كلذ يف مهنع ًادحاو افرح ٌدحأ اَنَدَجْوَأ ناف ءمهُثريسو مهیده

 بحاص نع هوّقلت ام الإ ةنس الو «مهيده نم لمكأ ّيده الو «لوبقلاو ميلستلاب

 هنع ٌدحأ لقني ملو ءاهّريغ ال هرَبْكَأ ُهَّللا» :ةظفل همارحإ يف هّبأد ناكو

 فارس

 هذا عورف ىلإ قلا اهب ابتسم «عباصالا ةدودمم اهعم هيدي عفری ناکو
 امهب يذاحي یتح :اولاق هعم ْنَمَو یدعاَسلا دیمح وبأف .هیبکنم ىلإ يورو

 لاقو .هينذأ لایح ىلإ :رجخ نب لئاو لاقو .رمع نبا لاق كلذکو «نییکتمل
 نلإ اهالعآ ناك د لا لمعلا نموه: فو ا ا

 . يوف هدنس و هری ره یبآ ثيدح نم رازبلا دنع دهاش هلو

۱۹ 



 اذه لحم يف هنع فلتخی ملو افالتخا نوکی الف :هیبکنم ىلإ هاقکو هينذأ عورف

 . عفرلا

 ىرسُيلا رهظ ىلع ىنمُيلا عضي مث

 َنْيَب َتْدَعاَب امک َياَياَطَخ نيبو ينيب ذعاب َّمهّللا» ب ةرات حتفتسي ناكو سس © ب
 ينق ملل درو جلاد قلب ياياطخ نی يلا هل «برْغَملاَو ٍقِرْشَملا

 11 ىلا نم ض ضیا برا یی امك اَياَطَحِلاَو بونذلا نم

 افینح ضزالاو تاَواَمَّسلا رطف يذلل يهجو تهجو» :لوقی ةراتو و رس - یگ ۳ سا سے EE 5 3 ۳ هے ھل 9 2 رم 5 2 ف ۳
4 

 ل يمت یک یتالص َّنِإ «َنيِكرْشُملا نم انآ اَمَو الكت
 0 ۶ و و و 2 ۳ ۳ وي < سا رم 5 ر

 تف رَتْعاَو ا هل َكُدْبَع اتأو بر تنآ .تنآ الا هل ال .كلملا م 3 ۳ ۳ نا ۳ هع 2 م١ ی و 8
 اهيل ا یندهاو «تنآ الا َبوُدلا رفعي ال هه ءاَهَعيِمَج ييوئد يل رفغاف «يبنذب رب ر

 آل قلا َءىَّبَس نع فرضاو «تنآ الا اهنتخال يِدْهَي ال قالخألا نسخال
 َسْيَل لار ءَكْيَديب هلك ُرْيَحْلاَو ءَكْيَدْعَسَو کی تن الإ اهيَس ىَّنَع ٌفرْصَي
 ۷تیر توتو لر ففتسأ ءتَِلاَعَتَو تكرابت كل كب ۳ تا
 م

 يئاسنلاو (۷۸۱) دواد وبأو )۱٤۷( (۵۹۸) ملسمو ۰۱۹۱ ۰۱۸۸/۲ يراخبلا هجرخآ (۱)
 نأ لبق هيه ع هللا لوسر تكس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم 5
 ام ةءارقلاو ريبكتلا نيب كتوكس تيأرأ يمأو تنأ يبأب هللا لوسر اي :تلق أرقي

 4 ف ؟لزقت
 وبأو ءهمايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۷۱) ملسم هاور )۲(

 ء(۷۲۹) دمحأو «ءاعدلا نم ةالصلا هب حتفتسی ام باب :ةالصلا يف (۷۱۰) دواد
 ةريبكتلا دعب ءاعدلاو رکذلا باب :حاتتفالا يف ۱۳۰/۲ يئاسنلاو (155) نابح نباو
 رشلا :هانعم «كيلا سیل رشلاو» :ثیدحلا يف هلوقو .هنع هللا يضر يلع ثیدح نم

 كيلا دعصی امناو «كيلا دعصی ال رشلا نأ دارآ :لیقو .كيلإ هب برقتی امم سيل
 وهو . :امیظعت دارفنالا یلع كيلا رشلا بسنی ال : لیقو . . .ریخلا وهو بیطلا

 هلعفو هقلخ يف ال هتاقولخم ضعب يف رشلاف رشلاو ریخلا قلاخ هناحبس

۱۹ 

 حاتفتسالا



 . "لیلا مايق يف هلوقي ناك امنإ حاتفتسالا اذه نأ ظوفحملا نکلو

 َتاَواَمَّسلا ّرطاف «َليِفاَرْسِإَو لیئاکیمو لیئاربج ّبَر َمُهَّللا» :لوقی ةراتو

 َنوُفِلَتْخَي هيف اواک امیف َكداَبِع َّنْيَب مکخَت تن هادو ينور

 طارص ىلإ ءاشت ْنَم يدهت كن كندرب قَحلا ّنم هيف َفِلّتْخا امِل يندم

 ْنَمَو ,ضزالاو تاّواَمَسلا ٌروُن تنآ ءُدْمَحْلا َكَل َعُهَّللا» :لوقی ةراتو
 سابع نبا نع ةحيحصلا هقرط ضعب يف يتأيسو .ثیدحلا "۰۰. ْنهیف 5 5 ۱ 5 5 (۳) ۱

 . كلذ لاق مث «ربك هنأ امهنع هللا يضر

 وَ

 هلل ُدْمَحْلا ءاريثك هّلل ُدْمَحْلا كاللا كأ هللا کا هل هللا» :لوقي ةراتو

 فلؤملل «لیلعلا ءافش» رظنا .هيلإ سيل رشلا نأ ملعف ءارش نكي مل هلحم يف

 ءهب رمأ امل لاثتمالا ىف ةعراسملا هانعم «نيملسملا لوأ انأو» :هلوقو .هللا همحر

 انأو) ٠ ىسوم لوقو (نیدباعلا لوآ انأف دلو نمحرلل ناك نإ لق) : یلاعت هلوق هریظنو

 .ةيفاض) ةيلوالاف (نينمؤملا لوأ
 هریغو ۳۰۷/۱ «ةمیزخ نبا حیحص» يف تبث دقف ءاضيأ ةبوتكملا يف هلوقي ناك لب )۱( 

 .حيحص هدانسإو ...لوقي ةبوتكملا ىلإ ماق اذإ ناك هنأ

 ثیدح نم لیللا ةالص يف ءاعدلا باب : نیرفاسملا تک ناز ی 230

 نبا نع نيرفاسملا ةالص يف (759) ملسمو .دجهتلا يف ٤ ۰۳/۳ يراخبلا هاور )

 مهللا» :ليللا فوج نم ةالصلا ىلإ ماق اذإ لوقي ناك ةَ هللا لوسر نإ :لاق سابع

 «ضرألاو تاوامسلا ماّيَق تنأ دمحلا كلو .ضرالاو تاوامسلا رون تنأ دمحلا كل

 « قحلا كدعوو .قحلا تنأ « نهيف نمو ضرألاو تاوامسلا بر تنأ دمحلا كلو

 كل مهللا « قح ةعاسلاو « قح رانلاو « قح هنجلاو « قح كؤاقلو «قحلا كلوقو

 «تمكاح كيلإو .تمصاخ كبو تبنأ كيلإو «تلکوت كيلعو «تنما كبو تملسأ

 .«تنأ الإ هل ال ىهلإ تنأ ءتنلعأو تررسأو ترخأ امو تمدق ام ىل رفغاف

۱۹۹ 



 الیصأَر ةركب هللا َناَحْبُس ءاليِصأَو ركب هللا َناَحْبْسَر اریتک هّلل ُدْمَحْلا ؛اریثک

 هزّمه نم ميجّرلا ناطْيّشلا نم كب ذوعأ 9 ملا تلیصأر ةرکب هّللا ناس
 ١ مم |

 !(هثفنو هخفنو

 ردع دمی مت «تارم رفع میس من برم َرْشَع ریل : لوقي ةراتو
 يفژزاَو ينِدْهاَو يب رفا َمُهّللا» :لوقت 5 ًارْشَع هففتسی مث ارشع للهی من هرس "5 ۰۸ 2 ۲ 2 م 4

 ةَماّيقلا موی ماَقُملا قيض نم كب ذ ءأ ين مِهَللا» :لوقی مث ««ارشع ينفاعَو ِ وَ نا سا اه ار 0
 شع

 . لَم هنع تحص عاونألا هذه لكف

 « کما كرابتو ٌكدُمَحب هحبد بو ملل باب حتفتسي ناک هنأ هنع يورو

 يلع نب يلع ثيدح نم . نتسلا لهأ كلذ ركذ «َكْدْيَغ هل 5 دج ىَلاَعَتو
 يوُر دقو «لسرأ امبر هنأ ىلع ديعس يبأ نع «يجاّنلا لكوتملا يب ٠ نع «يعافرلا

 نب مصاع هدنس يفو (۸۰۷) هجام نباو (07114) دواد وبأو ۰۸۵ و ۸۰/4 دمحأ هاور (0)
 (41۳) نابح نبا اذه هثيدح ححصو «نانثا هنع یورو «نابح نبا هقثو يزنعلا ريمع
 (۷۷۵) دواد وبأو ۰۵۰/۳ دمحأ جرخأو .يبهذلا هقفاوو ۰۲۳۰/۱ مكاحلاو
 ليللا نم ماق اذإ ب هللا لوسر ناك :لاق يردخلا ديعس يبأ نع (؟17) يذمرتلاو

 هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابتو كدمحبو مهللا كناحبس» :لوقي مث «ربك
 عيمسلا هللاب ذوعأ ثالث اريبك ربكأ هلل :لوقی مث ءاثالث هلل هللا الإ هلإ ال :لوقی مث «كريغ
 یورو .نسح هدنسو ««أرقي مث «هثفنو هخفنو هزمه نم ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا
 اذإ 5 هللا لوسر عم يلصن نحن امنيب : :لاق رمع نبا نع ةناوع وبأو (۲۰۱) ملسم
 (الیصأو ةركب هللا ناحبسو ءاريثك هلل دمحلاو اريبك ربكأ هللا» :موقلا نم لجر لاق
 اي انأ :موقلا نم لجر لاق «؟اذکو اذك ةملك لئاقلا نم» : ع هللا لوسر لاقف
 .«ءامسلا باوبأ اهل تحتف اهل تبجع» :لاق «هللا لوسر

 نباو «ةالصلا هب حتفتسي ام باب :ةالصلا يف (0755) دواد وبأ هاور ء.حيحص ثيدح )۲(
 لیللا نم لجرلا ماق اذإ ءاعدلا يف ءاج ام باب :ةماقالا يف (۱۳۵۶) هجام
 يف دمحأو «مایقلا هب حتفتسی ام رکذ باب : لیللا ةالص يف ۲۰۹/۳ يئاسنلاو
 .ةشئاع ثیدح نم ۱۲/۲ «طسوالا» يف يناربطلاو ۰۱۳/۲ «دنسملا)
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 :ءاعدل دمجآ مامالا رادتخا

 «مهللا كناحیس»

 هل لیلعتلا و

 نکلو «هنم تبثأ هلبق يتلا ثیداحألاو ۰۲)اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح نم هلثم

 185 يبنلا ماقم يف هب حتفتسی ناك هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع حص

 نع يور ام ىلإ بهذأف انأ ام :دمحأ مامالا لاقو "”سانلا و و

 .انسح ناك حاتفتسالا نم ةي يبنلا نع يوُر ام ضعبب حتفتسا ًالجر نأ ولو «رمع

 .ىرخأ عضاوم يف اهثركذ دق هجوأ ةرشعل اذه دمحأ مامالا راتخا امنإو

 .ةباحصلا هملعی هب رمع رهج اهنم

 دعب مالکلا لضفأ ناف .نارقلا دعب مالکلا لضفأ ىلع هلامتشا اهنمو

 اهنمضت دقو «ربکآ هللاو «هّلا الإ هل الو لا دمحلاو «هّللا ناحبس :نارقلا

 .مارحالا ةريبکت عم حاتفتسالا اذه

 «ءاعدلل نمضتم هريغو « هللا ىلع ءانغلل صلخأ حاتفتسا هنآ اهنمو

 ءنارقلا ثلث لدعت صالخالا ةروس تناك اذهلو «ءاعدلا نم لضفأ ءانثلاو

 ةالصلا حاتتفا دنع لوقي ام باب :ةالصلا يف (۲6۲) يذمرتلاو ۰۵۰/۳ دمحأ هاور (۱)

 كدمحبو مهللا كناحبسب حاتفتسالا ىأر نم باب :ةالصلا يف (۷۷۰) دواد وبأو

 نباو ؛ةالصلا حاتتفا نيب رکذلا نم رخا عون باب :ةالصلا يف ۲ يئاسنلاو

 .يردخلا دیعس يبأ ثیدح نم مهلك قالصلا حاتتفا باب :ةماقالا يف (۸۰6) هجام

 لوقی ام باب :ةالصلا يف (۲۳) ةشئاع ثیدح نم يذمرتلا هاورو «نسح هدنسو

 كناحبسب حاتفتسالا ىأر نم باب :ةالصلا يف )۷۷١( دواد وبأو ءةالصلا حاتتفا دنع

 ۰۱۱۲/۱ ينطقرادلاو :ةالصلا حاتتفا باب : ةماق الا يف (۸۰) هجام نباو مهللا

 .حیحص ثیدحلاف «تاقث هلاجرو ۲۳۹/۱ مکاحلاو

  ءالوهب رهجي ناك باطخلا نب رمع نأ ةدبع قیرط نم (07) (۳۹۹) ملسم هاور (۲)

 هلإ الو كدج یلاعتو كمسا كرابتو كدمحبو مهللا كناحبس» :لوقی تاملکلا

 هنا : لاقیو «هللا دبع هنبا نم عمس امناو ءرمع نم عامس هل فرعی ال ةدبعو «كريغ

 مکحلا ثيدح نم ۱۱۱/۱ "راثالا يناعم حرش» يف يواحطلا هاورو .ةيؤر رمع ىأر

 هللا» : لاقف «ةفيلحلا يذب هنع هللا يضر رمع انب یلص :لاق نومیم نب ورمع نع

 هلاجرو «كريغ هلإ الو كدج یلاعتو كمسا كرابتو كدمحبو مهللا كناحبس ربكأ
 . تاقث
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 ناك اذهلو .هیلع ءانثلاو «یلاعتو كرابت نمحرلا فصول تصلخآ اهنأل

 دعب مالکلا لضفأ «ربکآ هللاو هللا الإ هل الو لل زی تا ناعما
 نم هریغ نم لضفأ تاحاتفتسالا نم اهنمضت ام نأ مزلیف «نارقلا
 . تاحاتفتسالا

 يف ليللا مايق يف يه امن اهتماع تاحاتفتسالا نم هریغ نآ اهنمو
 . ضرفلا يف سانلا هملعیو هلعفی مع ناك اذهو ةلفانلا

 رابخالل نمضتم یلاعت بّرلا ىلع ءانثلل ءاشنإ حاتفتسالا اذه نآ اهنمو

 نع رابخ| «يهجو تهجو» ب حاتفتسالاو «هلالج توعنو .هلامك تافص نع

 .امهنيب ام قرفلا نم امهنيبو .دبعلا ةيدوبع

 ذخأي امنإو ءهلمكي ال «يهجو تهجو» ب حاتفتسالا راتخا نم نأ اهنمو

 مهللا كناحبس» ب حاتفتسالا فالخب «هيقاب رذیو «ثیدحلا نم ةعطقب

 .هرخآ ىلإ لک هلوقي هيلإ بهذ نم نإف «كدمحبو

 فحتافلا أرقي مث «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» : كلذ دعب لوقی ناکو

 رهجي امم رثكأ اهیفخیو «ةرات «میحّرلا نمحَرلا هللا مسب» ب رهجي ناکو
 ا

 باب :ةالصلا ةفص يف ۱۸۸/۲ يراخبلا ىور دقف ءاهب رهجلا مدع ب هنع تباثلا )١(
 ةالصلا نوحتتفي اوناك رمعو ركب ابأو ی ىبنلا نأ سنأ نع ريبكتلا دعب لوقي ام
 .؛«ةالصلا) لدب «ةءارقلا» هدنعو () يذمرتلا هجرخأو «نیملاعلا بر هللا دمحلاب

 رهجي ال لاق نم ةجح باب :ةالصلا يف (۳۹۹) ملسم هجرخأو «نامثع» :دازو

 مهنم ادحأ عمسأ ملف .نامثعو رمعو ركب يبأو هللا لوسر عم تيلص» ظفلب ةلمسبلاب
 ۰۱۱۹/۱ يواحطلاو ۲34/۳ دمحأ هاورو «میحرلا نمحرلا هللا مسب ارق
 هاورو «ميحرلا نمحرلا هللا مسبب نورهجي ال اوناكف :هيف اولاقو ۹ ينطقرادلاو

 ظفل يفو «نيملاعلا بر هلل دمحلاب نورهجيو :دازو «هحيحص» يف نابح نبا
 = «ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي مهنم ادحأ عمسآ ملف :نابح نباو ۱۳۰/۲ يئاسنلل
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 تارم سمخ ةليلو موی لک يف امئاد اهب رهجي نكي مل هنأ بیر الو

 وه یو «نيدشارلا ناف ىلع كلذ ىقكيو: ۱ شیوا اأ

 یتح لاحملا لحمآ نم اذه تلضافلا راصعألا يف هدلب لهأو «هباحصأ

 كلت حيحصف هاو ثيداحأو .ةلمجم ظافلأب هيف فلا لا جاتحی

 ًادّلجم یعدتسپ عضوم اذهو ‹ حیحص ريغ اهحيرصو « حيرص ریغ ثیداح الا

  Eكل ل 2 2
 .۰۲هتوص اهب ٌدمیو هیا لک دنع فقی ءادم هتءارف تناکو

 عفر «ةءارقلاب رهجي ناك ناف «نیما» :لاق حتافلا ةءارق نم غرف اذإف

 . ۰۲)هفلخ نم اهلاقو  هبوص اهب

0) 

1 0( 

 هب رهجي اميف ةءارقلا نوحتفتسي اوناكف :هدنسم يف يلصوملا ىلعي يبأل ظفل يفو

 «ةيلحلا» يف ميعن يبأو «همجعم» يف يناربطلل ظفل يفو «نيملاعلا بر هلل دمحلاب

 : ۱۱۹/۱ ؛راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو (4۹۸) «هحیحص) يف ةميزخ نباو

 :۳۲۷/۱ :«ةيارلا بصن» يف يعليزلا لاق .ميحرلا نمحرلا هللا مسبب نورسي اوناكو

 .مج حیحصلا يف مهل جرخم تاقث مهلك تایاورلا هذه لاجرو

 نقاش : لاق ةداتق نع ةءارقلا دم باب : نارقلا لئاضف يف ۷۹/۹٩ يراخبلا یور

 روم نمحرلا هللا مسب :أرق مث «ادم تناك : لاقف ؟ لَم يبنلا ةءارق تناك فيك

 جرخأو : اذه كمن: ناك : اضيأ هل ةياور يفو .ميحرلاب دميو نمحرلاب دميو هللا مسبب

 :تلاق ةملس مأ ثيدح نم (۲۹۲۸) يذمرتلاو (4۰۰۱) دواد وبأو ۳۰۲/۲ دمحأ

 (نيملاعلا بر هلل دمحلا) (ميحرلا نمحرلا هللا مسب) ٍلَي هللا لوسر ةءارق تناك

 «ينطقرادلا هححصو . ةيأ ةيا هتءارق عطقي (نيدلا موي كلام) (ميحرلا نمحرلا)

 اذهلو :لاقو ۰۲/۰ «يفتكملا» يف ينادلا هاورو يبهذلا هقفاوو ۰۲۳۲/۱ مكاحلاو

 ةمئالا نم ةعامج ناكو :لاق مث «بابلا اذه يف لصأ وهو «ةزيثك قرط ثيدحلا

 . ضعبب نهضعب قلعت نإو تایالا ىلع عطقلا نرخ الا ءاوقلاو هلال

 الو) أرق اذإ رالی هللا لوسر ناك :لاق رجح نب لئاو ثيدح نم )٩۳۲( دواد وبأ ىور

 .حیحص هدنسو (۲4۸) يذمرتلا هاورو «هتوص اهب عفرو نیما :لاق (نيلاضلا

 = :لاقو نابح نياو ينطقرادلا ىلإ هتبسن دازو ۰۹۰ ص «صيخبلتلا» يف ظفاحلا هركذو

۳۲۰ ٠ 



 «ةريره وبآ هلأس اهنعو «ةءارقلاو ریبکتلا نيب ةتكس «ناتتکس هل ناکو

 لبقو ةءارقلا دعب اهنإ :لیقو .ةحتافلا دعب اهنآ تی فيناثلا يف فلتخاو

 يه امن رهاظلاو ءًاثالث نوکتف یلوالا ريغ ناتتكس يه :لیقو .عوکرلا

 لصَي نكي ملو سا دارت لجال ًادج ةفيطلف «ةثلاثلا امأو «طقف ناتنثا
 یاتفتسالا ردقب اهلعجی ناك هناف «یلوألا ةتكسلا فالخب ءعوكرلاب ةءارقلا
 ردقب اهلیوطت يغبني :اذه یلعف «مومأملا ةءارق لجال اهن :ليق دق ةيناثلاو
 نمف «ةفيطل ةتكس يهو «طقف سفتلاو ةحارللف «ةثلاثلا امأو «ةحتافلا ةءارق

 نيب فالتخا الف «ةثلا ةتكس اهلعج اهربتعا نمو .اهرصقلف ءاهركذي مل

 نیتتکسلا ثیدح حص دقو . ثیدحلا اذه يف لاقي ام رهظآ اذهو «نیتیاورلا

 يف متاح وبأ كلذ ركذ «نيصح نب نارمعو «بعك نب يبأو ؛ةرمس ةياور نم
 ثيدح ىور نم دحأ نأ كلذب نيبت دقو .بدنج نبا وه ةرمسو «هحیحصا
 ةتكس : نيتتكس هيب هللا لوسر نم تظفح :لاق دقو بدنج نب ةرمس نيتتكسلا

 .؟(نیلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ) ةءارق نم غرف اذإ ةتكسو «ربک اذإ
 .لمجملاك اذهو تكس «ةءارقلا نم غرف اذإف :ثيدحلا قرط ضعب يفو

 مامالل :نّمحرلا دبع نب ةملس وبأ لاق اذهلو «نيبم رسفم لوألا ظفللاو

 .ةملس يبأو بيسملا نب ديعس ثيدح نم (551) نابح نبا جرخأو .حیحص هدنس
 هتوص عفر نآرقلا مأ ةءارق نم غرف اذإ هللا لوسر ناك :لاق ةريره يبأ نع
 . ۱۲۷/۱ «هننس» يف ينطقرادلا هدانسإ نسحو «نیمآ» :لاقو

 نباو (۲۵۱) يذمرتلاو (۷۷۹) دواد وبأو ۰۲۳ و ۲۱ و ١5و ۱۵ و ۷/۵ دمحآ هاور )

 نسحلاو .. : نیصحلا نب نارمعو بدنج نب ةرمس نأ نسحلا نع (۸44) هجام

 قیرط نم (۷۷۸) دواد وبآ جرخأو عطقنم وهف ؛نارمع نم الو ةرمس نم عمسی مل
 غرف اذو «حتفتسا اذإ :نيتتكس تكسي ناك کج هنأ ةرمس نع ؛نسحلا نع «ثعشأ
 مامالف نوبحتسي ملعلا لهأ نم دحاو ريغ لوق وهو :يذمرتلا لاقو ءاهلك ةءارقلا نم
 فاح دمحأ لوقي هبو «ةءارقلا نم غارفلا دعبو ةالصلا حتتفي امدعب تكسي نأ

 . انياحصأو
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 ةالصلا يف هی هتءارق

 : لاق اذإو ةالصلا حتتفا اذإ باتکلا ةحتافب ةءارقلا امهیف اومنتغاف «ناتتكس

 هناف «ةداتق ریسفت نم وه امنإ «نیتتکسلا لحم نييعت نأ ىلع «نیلاضلا الو»

 نع امهتظفح ناتتکس :لاق ةرمس نع «نسحلا نع ثيدحلا یور

 نب ّيبأ ىلإ انبتکف «ةتكس اهانظفح :لاقف نارمع كلذ ركنأف ءاي هللا لوسر

 ام : ةداتقل انلقف :دیعس لاق ةرمس ظفح دق نأ يبا بتکف تنیدملاب بعک

 دعب لاق مث یءارقلا نم غرف اذإو ءةالصلا يف لخد اذإ :لاق ناتتکسلا ناتاه

 نأ ةءارقلا نم غرف اذإ هبجعی ناکو :لاق .نیلاضلا الو :لاق اذإو :كلذ

 .اذهب جتحی ةرمس نع نسحلاب جتحی نمو “هست هيلإ ًدارتي یتح تكسي

 ترات اهليطي ناکو ءاهريغ ةروس يف ذخأ «ةحتافلا نم غرف اذإف
 رن رم

 الاغ اخف طو هریغ وأ رفس نم ضراعل اهففخیو

 (ق) ةروسب اهالصو هيا ةئام ىلإ ةيا نیتس وحنب رجفلا نف أرقي ناکو

 (تلرلز اذإ) ب اهالصو (ْتَروك ٌسْمَّشلا اَذِإ) ب اهالصو "9 (مورلا) اهالصو

 حتتفاف ءاهالصو رفسلا يف ناکو (ِنْيتْدّرعملا) ب اهالصو ءامهيلك نیتعکرلا يف

 ءىلوألا ةعكرلا يف نوراهو ىسوم ركذ غلب اذإ ىتح (نينمؤملا ةروس) ب

 . عكرف ةَلْعَس هتذخأ

 ىلع ىتأ له) ةروسو (ةدجّسلا ليزنت ملأ) ب ةعمجلا موی اهيلصُي ناكو

 .مدقت امك عاطقنا اهيفو (۲۵۱) يذمرتلا ةياورلا هذه جرخأ (۱)

 نأ 0007 باحصأ نم لجر نع ١57/7 يئاسنلاو ٤۷۲/۳ دمحأ مامالا ىور (۲)

 :لاق فرصنا املف .مهوأف (مورلا) اهيف ًارقف حبصلا مهب یلص راک هللا لوسر

 دهش نمف .ءوضولا نونسحی ال انعم نولصی مکنم اماوقآ ناف «نارقلا انیلع سبلی

 نأ دعب ریثک نبا ظفاحلا لاقو نسح هدنسو «ءوضولا نسحیلف ءانعم ةالصلا مکنم

 رس هیفو «نسح نتمو نسح دانسإ اذهو :مورلا ةروس رخ يف هریسفت يف هرکذ

 نأ ىلع كلذ لدف «هب متئا نم ءوضو ناصقنب رثأت یی هنأ وهو بیرغ ًابنو بیجع
 .مامالا ةالصب ةقلعتم مومأملا ةالص
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 ضعب ةءارق نم مويلا سالا نم ژیثک هلعفي ام لعفی ملو «نیتلماک (ناسنالا

 وهو «نیتعکرلا يف اهدحو ةدجسلا ةءارقو «نیتعکرلا يف هذه ضعبو هذه

 لصف ةعمجلا موي حبص نأ لاهجلا نم یثک هنظیام امأو .ةنسلا فالخ

 اذه لجأل ةدجسلا ةروس ةءارق ةمئألا ضعب هرک اذهلو «ميظع لهجف .ةدجسب

 !دبملا رکذ نم هيلع اتلمتشا امل نیتروسلا نيتاه أرقي يئ ناك امناو «نظلا

 موي يف ٌنوكيو ناك امم كلذو ءراّئلاو ةّنجلا لوخدو «مدا قلخو «داعملاو
 ةمالل ًاريكذت «مويلا كلذ يف نوكيو ناك ام اهرجف يف أرقي ناكف «ةعمجلا
 ةعمجلاو دایعالاک ماظعلا عماجملا يف أرقي ناك امك ویلا اذه ثداوحب

 .(ةيشاغلا)و (حبس) و (تبرتفاو) و قر ةروسب

 ةالص تناك» :ديعس وبأ لاق ىتح ءانايحأ اهّتءارف ليطُي ناكف ءرهظلا امأو

 ءًاضوتيف له يتأي مث .هتجاح یضقیف ‹ عیقبلا ىلإ بهاذلا بهذیف یاقت رهظلا

 .)ملسم هاور «اهلیطب اّمم ىلوألا ةعکر لا يف هيَ يبنلا كرديو

 ۱۲1( یلعألا كبر مسأ حبس) ب ةراتو (ليزنت ملأ) ردقب ةرات اهيف أرقي ناكو

 : (قراطلاو ءامسلا) و (جوربلا تاذ ءامسلا) ب ةراتو (یشغی اذإ ليللا) و

 اذإ اهردقبو «تلاط اذإ رهظلا ةالص ةءارق نم فصنلا ىلعف .رصعلا امأو

 ك

 ةرم اهالص هنإف «مويلا سانلا لمع فالخ اهيف هيده ناكف «برغملا امأو

 .رصعلاو رهظلا ةالص يف ةءارقلا باب :ةالصلا يف (154) مقر )۱(

 اوناک مهنأ 4 يبنلا نع كلام نب سنآ نع (۵۱۳) «هحیحصا يف ةميزخ نبا یور )۲(

 (ةیشاغلا ثیدح كاتأ له) و (ىلعألا كبر مسا حبسب) رهظلا يف ةمغنلا هنم نوعمسی

 .(۶۱۹) نابح نبا هححصو ١ حیحص هدانساو
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 .(تالسرملا) ب ةرمو (روطلا) ب ةرمو ؛نیتعکرلا يف اهقّرف (فارعالا) ب

 (صملا) ب برغملا يف أرق هنأ يب يبنلا نع يور : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 O ON ب اهیف ارق هئأو (تافاصلا ب اهیفًرق هئأر

 (نیتذوعملا) ب اهیف أرق هنأو (نوتیزلاو نيتلا) ب اهيف أرق هنأو ''"(ىلعألا كبر مسا

 يهو :لاق .'”لصفملاراصقب اهيف أرقي ناك هنأو (تالسرملا) ب اهيف أرق هنأو

 . ىهتنا .ةروهشم حاحص راثا اهلك

 e لصفملا راصق ةءارق ىلع اهيف ةموادملا امأو
 راصقب برغملا ىف رقت كلام :لاقو «تبا نب دیز هيلع رکنآ اذهلو .مکحلا

 : لاق هد ذ أرقي هلي هللا لوسر تيأر دقو ! ؟لّصفملا

 لهأ هاور حيحص ثيدح اذهو (فارعألا) :لاق ؟نييلوطلا ىلوط امو :تلق
 للا

 ةروسب برغملا يف أرق يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يئاسّنلا ركذو

 .* "نیتعکرلا يف اهقرف (فارعألا)

 وهو ذاعم ىلع نيحضانب راصنألا نم لجر رم :لاق رباج نع ۲ يئاسنلا یور )۱(

 كلذ غلبف ءبهذ مث .لجرلا 9 ترقبلا ةروسب حتتفاف .برغملا يلصي

 (یلعالا كبر مسا حبسب) تأرق الأ !؟ذاعم اي ناتفأ ذاعم اي ناتفأ :لاقف ذي يبنلا

 يف (ناخدلا مح) ب هيَ هتءارقو ءحيحص هدنسو ءامهوحنو (اهاحضو سمشلاو)

 . نسح هدنسو «تاقث هلاجرو ١794/7 يئاسنلا هاور برغملا

 .نارقلا رخا ىلإ (ق) ةروس لوا نم وه :لصفملا ©

 ریسفت نود برغملا يف ةءارقلا باب :ةالصلا ةفص يف :۲۰۵/۲ يراخبلا هاور (۳)

 برغملا يف ةءارقلا ردق باب :ةالصلا يف (۸۱۲) دواد وبآ هاورو «نییلوطلا

 هدنسو ءصملاب برغملا يف ةءارقلا باب :ةالصلا حاتتفا يف ۱۷۰/۲ يئاسنلاو

e 
 .حیحص هدانساو ۰۱۷۰/۲ يئاسنلا هاور 62
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 ُفالخ لّصفملا راصق نم ةروسلاو «ةريصقلا ةيآلا ىلع اهیف ةظفاحملاف
 .مکحلا نب ناورم لعف وهو ةنسلا

 اهيف ذاعمل تّوو (نوتیزلاو نيتلا) ب ةي اهیف أرقف ترخالا ءاشعلا امأو
 اهوحنو (یشخی اذإ ليللا) و (یلعالا كبر مسا حّبس) و (اهاحضو سمشلا) ب

 نب ورمع ينب ىلإ بهذ مث «هعم یّلص امدعب (ةرقبلا) ب اهیف هتءارق هيلع ركنأو

 اذهلو (ةرقبلا) ب مهب أرقو « هللا ءاش ام ليللا نم ىضم امدعب مهل اهداعأف فوع

 ىلإ اوتفتلی ملو «ةملكلا هذهب نوراّمَتلا قلعتف («ذاعم اي تنآ ناتفآ» : هل لاق

 .اهدعب ام الو اهلبق ام

 نْيَبلماَك (نيقفانملا) و (ةعمجلا) ينروسب اهيف أرقي ناكف ا امأو

 ا .اونما نيذلا اهيأ اي) نم نيتروسلا رخاوآ ةءارق ىلع راصتقالا امأو

 . هيلع ظفاحي ناك يذلا هيدهل فلاخم وهو .A اإ

 نیتلماک (تبرتقا) و (ق) يتروس أرقي ناك ةراتف ءدايعألا يف هتءارق امأو

 نأ ىلإ هيلع يع رمتسا يذلا يدهلا وه اذهو (ةيشاغلا) و (حّبس) يتروس ةراتو

 ىف هنع هللا ىضر ركب وبأ أرقف «هدعب نم نودشارلا هژافلخ هب ذخأ اذهلو

 وأ ًالوأتم كلذ لاق نم رافكإ ری مل نم باب :بدألا يف 4۲۹/۱۰ يراخبلا هاور )١(
 بايو يل جرخف ةجاح لجرلل ناكو ماا لوط اذإ :باب ةعامجلا يفو الهاج

 باب ةالصلا يف (410) ملسمو ؛اموق مأ مث ىّلص اذإ بابو «لوط اذإ همامإ اكش نم

 يئاسنلاو ةالصلا فيفخت يف باب ةالصلا يف ۰ ) دواد وبأو «ءاشعلا يف ةءارقلا

 (۹۸7) هجام نباو «مامالا ةالص نم لجرلا جورخ باب :ةمامالا يف 48و ۲
 ۳۰۰ و ۲۹۹ و ۱۲/۳ «دنسملا» يف دمحأو «فنخیلف اموق َّمأ نم باب ةماقالا يف

 .۳۱۹ و ۳۰۸ و
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 «فقفخنلف د ما مكيأ» ینعم

 ةفيلخ اي :اولاقف «سمشلا عولط نم ابيرق اهنم ملس ىتح (ةرقبلا) ةروسب رجفلا

 . نیلفاغ اندجت مل تعلط ول :لاقف ءعلطت سمشلا تداک يلي هللا لوسر

 (دوه) ب و (لحنلا) و (فسوی) ب اهیف أرقي هنع هللا يضر رمع ناکو

 ىلع فخی مل اخوسنم ةي هلیوطت ناك ولو «روسلا نم اهوحنو (ليئارسإ ينب) و

 .نوراّلا هيلع ْعلَّطَيَو نیدشارلا هئافلخ

 نأ ةرُمَس نب رباج نع «هحيحص» يف ملسم هاور يذلا ثيدحلا امأو

 فيفخت ٌدعب هتالص تناكو (ديجملا نارقلاو ق) رجفلا يف أرقي ناك ی يبنلا

 نم رثكأ رجفلا ةءارق ليطي ناك هنإ :يأ ءرجفلا دعب :يأ «دعب» هلوقب دارملاف

 تعمس دقو لضفلا مأ لوق كلذ ىلع لديو .افیفخت اهدعب هتالصو ءاهريغ

 هذه ةءارقب ينتْرَكَذ دقل ينب اي :تلاقف (افرع تالسرملا) و أرقي سابع نبا

 يف اذهف ''”برغملا يف اهب أرقي هك هللا لوسر نم تعمس ام ٌرخآل اهنإ «ةروسلا
 : الا دعا

 ءهيلإ ةفاضم يه ام فذح دق ٌةياغ «ٌدعب» هتالص تناکو :هلوق ناف ًاضيأو

 قایسلا هیضتقی ام رامضإ كرتو .قایسلا هيلع لدي ال ام ٌرامضإ زوجي الف
 هتالص نأ يضتقي الو ءافيفخت تناك رجفلا دعب هتالص نأ يضتقي امنإ قایسلاو

 تارملا وه ناك ولو «ظفللا هيلع لدي ال ام اذه ءافيفخت تناك مويلا كلذ دعب اهّلك

 .خسانلا نوعديو «خوسنملاب نوكسمتيف «نيدشارلا هئافلخ ىلع فخي مل

 می و ری

 :هنع هللا يضر سنأ لوقو " «فْفْحْیلف سالا مآ مكُيأ» : لَك هلوق اًمأو

 . .حبصلا يف ةءارقلا باب :ةالصلا يف )٤٥۸( ملسم هاور . (1)

 .(577) ملسمو ۰۲۰6/۲ يراخبلاو ۰۷۸/۱ «أطوملا» يف كلام هاور (0)

 ىلص اذإ باب :ةعامجلا ةالص يف ۱۱۸/۲ يراخبلا هاور ليوط ثيدح نم فرط وه (۳)

 ةالصلا فيفختب ةمئالا رمآ باب :ةالصلا يف (177) ملسمو ءءاش ام لوطيلف هسفنل

 باب :ةالصلا يف )۲۳١( يذمرتلاو .ةعامجلا ةالص يف ۱۳۶/۱ «أطوملا» و مامت يف

 = يف باب :ةالصلا يف (۷۹۶) دواد وبأو .ففخیلف سانلا مكدحأ مأ اذإ ءاج ام
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 یلا عجرب يسسن رمآ فیفختلاف " امت يف ٌءالص ساتلا ْفَحَأ 5 هللا لوسر ناك

 نكي مل هي هنإف «نيمومأملا ةوهش ىلإ ال .هیلع بظاوو 5 يبنلا هلعف ام

 تجاحلا ادو فیعضلاو ریبکلا هئارو نم نأ ملع دقو .هفلاخي مث ءرمأب مهرمأي

 نم لوطا هّئالص نوکت نآ نكت ناک هناف «هب رمآ يذلا فیفختلا وه هلعف يذلاف

 ناک يذلا هيدهو ءاهنم لوطأ ىلإ ةبسنلاب ةفيفخ يهف «ةفعاضم فاعضأب كلذ

 هاور ام هيلع لديو «نوعزانتملا هيف عزانت ام لك ىلع مكاحلا وه هيلع بظاو
 انرمأی ا لوسر ناک :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع هریغو يئاسنلا

 ناك يذلا فيفختلا نم (تافاصلا) ب ةاءرقلاف "'”(تافاصلا) ب انمؤيو فيفختلاب
 . ملعأ هللاو هب رمأي

 لصف

 ةعمجلا يف الإ اهب الإ أرقي ال اهنيعب ةالصلا يف ةروس نيعي ال 5 ناكو

 نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ ركذ دقف .تاولصلا رئاس يف امأو «نيديعلاو

 دقو الا ةريبكألو ةریفص دروس لصفملا نم ام : لاق هنأ هدج نع « هیبآ نع  بیعش

 ۳ ةبوتكملا ةالّصلا يف اهب سال موي لي هللا لوسر ثعمس

 فيفختلا نم مامالا یلع ام باب حاتتف الا و 7/۲ یئاسنلاو الصلا فیفخت

 نم ۵۳۷ و ۵۰۲ و 1۸1 و ۳۹۳ و ۳۱۷ و ۲۷۱ و ۲۵۲/۲ «دنسملا» يف دمحأو
 .ةريره يبأ ثیدح

 ملسمو اهلامکا ةالصلا يف زاجيالا باب : ةعامجلا يف 1۷۰ /۲ يراخبلا هاور )۱(

 باب ةالصلا يف (۲۳۷) يذمرتلاو ءمامت يف ةالصلا فیفختب رمألا باب (۶74)

 ىلع ام باب ی يف ۹4/۲ يئاسنلاو .ففخیلف سانلا مکدحآ مآ اذإ ءاج ام

 «ففخيلف ۳ مآ , نم باب : ةماقالا يف (۹۸۰) هجام نباو «فیفختلا نم و

 ناک» : لَك هللا لوسر نأ سنآ نع كدب دنع هظفلو ۲۵۵/۳ «دنسملا» يف 56

 .«مامت يف ةالص سانلا فخأ نم

 +: وخص هدانساو «لیوطتلا يف ذ مامالل ةصح رلا تاب : ةالصلا يف ۹0 /۲ یئاسنلا هاور )۲(

 5 .. نیسح هدانساو .اهيف فيفختلا ىأر نم باب : ةالصلا يف () دواد وبأ هاور )۳)
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 یلوالا ةعكرلا ی هتلاطإ
 ةيناثلا ىلع

 ةالص هی هتلاطإ لدلعت

 حیصلا

 أرق امبرو «نیتعکرلا يف اهآرق امبرو «ةلماك ةروسلا ةءارق هیده نم ناکو

 ا امأو .هنع ظفحی ملف < ءاهطاسوأو روسلا رخاوأ ةءارق امأو .ةروسلا لوأ

 .هنع ظفحُي ملف «ضرفلا يف امأو «ةلفانلا يف هلعفي ناكف «ةعکر يف نيتروسلا

 هلك هللا لوسر ناك يتلا رئاظنلا فرعأل ينإ : هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح امأو

 (تبرتقا) و ةعكر يف (مجنلا) و (نمحرلا) ةعكرلا يف نيتروسلا نهنيب نرقي
 يف (ن) و (تعقو اذإ) و ةعكر يف (تايارذلا) و (روطلا) و يل

 ؟لفنلا يف وأ ضرفلا يف ناك له هلحم نیمی مل لعف ةياكح اذهف ث ثيدحلا ' '”ةعك

 ركذ دقو . هلعفي ناک املقف ءاعم نيتعكر يف و رويت اأو ۳۳۳

 (تلزلز اذإ) حبصلا يف ا نو تم هی نت یخ یاب

 ."ادمع كلذ أرق مأ فاتح هللا لوسر ّيسنأ يردأ الف :لاق ءامهيتلك نيتعكرلا يف

 لصف

 ةالص لك نمو حبّصلا ةالص نم ةيناثلا ىلع ىلوألا ةعكرلا ليطُي ةَ ناكو

 رئاس نم ٌرثكأ حبصلا ةالص ليطُي ناكو «مدق عفو مسی ال ىتح اهليطُي ناك امبرو

 + نقود یر لا هللا هاش وری ریمل نأ رق نال او «تاولصلا

 ىلإ مودي له يهلالا لوزتلا نأ ىلع ناینبم نالوقلاو ءراهنلاو لیللا ةكئالم هذهشی

 .اذهو اذه هيف درو دقو ؟رجفلا عولط ىلإ وأ «حبصلا ةالص ءاضقنا

 لئاس لأس) و :همامتو نارقلا بیزحت باب :ةالصلا يف (۱۳۹۲) دواد وبآ هاور )
 يف (لمزملاو رثدملا) و .ةعکر يف (سبعو نیففطملل لیو) و ةعكر يف (تاعزانلاو

 يف (تالسرملاو نولءاستی مع) و ةعکر يف (ةمايقلا مویب مسقآ الو ىتأ له) و ةعکر
 يراخبلا هجرخأو ؛يوق هدانساو .ةعکر يف (تروک سمشلا اذإو ناخدلا) و «ةعكر

 ناك يتلا رئاظنلا تفرع دقل :لاق دوعسم نبا ثیدح نم (۷۲۲) ملسمو ۲

 لک يف مح لا نم نیتروس لصفملا نم ةروس نیرشع رکذف نهنیب نرقي ب هللا لوسر
 . ةعكر

 .يوق هدنسو «اهیف فیفختلا ىأر نم باب :ةالصلا يف (۸۱) دواد وبآ هجرخآ )۲(
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 نم هتصقن امع اضوع اهُلیوطت لمُج هاتر ةدع صقن امل اهنزف اضیاو
 . ددعلا

 .نوحیرتسم سانلاو «مونلا "بیقع نوکت اهنإف اضيأو
 .ایندلا بابسأو «شاعملا لابقتسا ىف ُدْعَب اوذخأي مل مهناف اضيأو
 مدعو هغارفل بلقلاو ناسّللاو ممسلا هيف ًاطاوت تقو يف نوکت اهنإف اضیآو

 .هربدتیو َنارقلا مهفیف «هيف لاغتشالا نکمت

 ءاهليوطتو اهب مامتهالا نم ًالضف تيطعأف «هلوأو لمعلا ساسا اهنإف اضيأو
 ءاهمكحر اهدصاقمو ةعيرشلا رارسأ ىلإ تافتلا هل نم اهفرعي امن رارسأ هذهو

 لصف

 هيدي عفر مث هّسفن هيلإ ٌدارتي ام ردقب تكس «ةءارقلا نم غرف اذإ ة5 ناكو

 عوكرلا هيدي رتوو ءامهيلع ضباقلاك هيتبكر ىلع فک عضوو ءاعكار رّبكو مدت امك

 ملو هسأر بصي ملو «لدتعاو ءهّدمو هرهظ طسبو «هيبنج نع امهاحنف

 . هل الداعم هرهظ لایح هلعجي لب هضفخی

 ارصتقم وأ «كلذ عم لوقي ةراتو " «ميظَعْلا َيّبَر َناَحْبُس» :لوقي ناكو

 ةالص يف ةءارقلا ليوطت بابحتسا باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۷۲) ملسم هاور )010
 «دوجسلاو عوكرلا يف حيبستلا يف ءاج ام باب : ةالصلا يف (۲۶۰۲) يذمرتلاو «لیللا

 يئاسنلاو .هدوجسو هعوکر يف لجرلا لوقی ام باب :ةالصلا يف (۸۷۱) دواد وبأو
 باب :ةماق الا يف (۸۸۸) هجام نباو .عوكرلا يف رکذلا باب :ةالصلا يف ۲

 ۳۹6 و ۳۸۹ و ۳۸۶ و ۳۸۲/۵ «دنسملا» يف دمحأو .دوجسلاو عوکرلا يف حیبستلا
 دحاو ريغ نع تاحیبست ثالثب دييقتلا ءاج دقو .ةفيذح ثيدح نم ۳۹۸ و ۳۹۷ و

 نعو «ةفيذح نع ۲۳۰/۱ يواحطلاو ۰۳4۱/۱ ينطقرادلا هجرخأف .ةباحصلا نم
 = هب هللا دبع نعو ۰۳4۳ ۰۳۲/۱ ينطقرادلا دنع «مرقأ نب هللا دبعو معطم نب ریبج
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 داتعملا هعوکر ناکو .''"«يِ رم رفغا ملل َكدْمَحَبَو و ابر ملل تناحسا : هيلع

 هللا يضر بزاع نب ر ءاربلا ندع امأو . كلذك هدوجسو كلا ا

 لس اغا هعوكرف همايق ناكف دلت 5 يبنلا تلخ دارا ت 77 . هن

 ناك هنأ مهضعب هنم ّمِهَف دق اذهف 0 هاوسلا نم ًایوق نیتدجسلا نیب ام هتسلجف

 و هنال يش مهفلا اذه يفو .كلذک لیتعیو هردقب دجسیو «همایق ردقب عکری

 برغملا ىف أرق هنأ مدقت دقو ءاهوحن را نا لا حبصلا يف ذ أرقي ناك

 دق نكي مل وری دف نأ ار (تالسرفلا) ر )و تا ا

 تيلص ام :لاق هنأ ننسلا لهأ هاور يذلا سنأ ثیدح هيلع لديو «ةءارقلا هذه

 نب رمع ىنعي ىتفلا اذه الإ 5 هللا لوسرب ةالص ةبشأ : لع هللا لوسر دعب دحأ ءارو

 رشع هدوجس يفو «تاحيبست ّرشع هعوكر يف انرزحف :لاق ءزيزعلا دبع
 هللاو  ءاربلا ٌدارمف (تافاصلا) ب مهمؤي ناك هنأ سنأ لوق عم اذه '' ”تاحيبست

 عوكرلا لاطأ «مايقلا لاطأ اذإ ناكف «ةلدتعم تناك يَ هتالص نأ  ملعأ

 عوکرلا لعجی ةراتو .دوجسلاو عوکرلا ففخ «مايقلا ففخ اذإو .دوجسلاو

(۱) 

(۲) 

(۳ 

 ينطقرادلاو ۸۹۰(۰) هجام نباو (8857) دواد يبأو (۲۲۱) يذمرتلا دنع دوعسم

 يرعشألا كلام يبآ نعو «ریبکلا» يف يناربطلاو رازبلا دنع ةركب يبأ نعو ۱

 .حیحص ثیدحلاف ۱۲۸/۲ «عمجملا» يف امك «ریبکلا» يف يناربطلا دنع

 يف (4۸4) ملسمو «عوکرلا يف ءاعدلا باب :ةالصلا ةفص يف ۲۳۳/۲ يراخبلا هاور

 يف باپ : رج سحر عوکرلا يف لاقي ام باب :ةالصلا
 نم رخا عون باب چ حاتتفا يف ۰ ۰/۲ يئاسنلاو «دوجسلاو عوکرلا يف ءاعدلا

 «دوجسلاو عوکرلا يف حیبستلا باب ةماق الا يف (۸۸۹) هجام نباو «عوکرلا يف ذ رکذلا

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح نم ۱۹۰ و ۱۰۰ و 14 و ۲۶ ؛دنسملا» يف دمحاو

 ةالصلا ناکرآ لادتعا باب :ةالصلا يف (1۷۱) ملسمو ۰۲۲۸/۲ يراخبلا هاور

 .مامت يف اهفیفختو

 ۲۲۵/۲ يئاسنلاو دوجسلاو عوکرلا رادقم باب :ةالصلا يف (۸۸۸) دواد وبأ هاور

 «دنسملا» يف دمحآ هجرخأو دوجسلا يف حیبستلا ددع باب :ةالصلا حاتتفا يف

 هلاجر يقابو «نابح نبا ريغ هقثوي مل ا نب بهو هدنس يفو ۰۱۱۳ و ۳

 . تاقث

۳ 



 هلعفو ءاهدحو لیللا ةالص ىف ًانايحأ كلذ لّعفی ناك نکلو «مايقلا ردقب دوجسلاو

 ةالصلا لیدعت هيب بلاغلا هيدهو «فوسكلا ةالص يف كلذ نم ابيرق اضيأ

 . اهبسانتو

 و ۶

 ةراتو .)«حوْلاو ةكئالَملا ْبَر سوق ْحوُبس» هعوکر يف اضيأ لوقی ناکو

 يِرَصَبَو يِعْمَس كل عشخ «تملسَآ كلو ءْتْنَما كبو تفکر كل َمُهّللا» :لوقي

 . لیللا مايق يف هنع ظفخ امنإ اذهو .۲«يبصعو نو نحمر

 هيدي فريو '”«هدمح نمل ُهَّللا عمَس» :الئاق كلذ دعب هسأر عفری ناك مث
 ءاسفن نيثالث نم وحن ةثالثلا نطاوملا هذه يف هنع نيديلا عفر یورو «مدقت امك
 هیده كلذ ناك لب «ةتبلا كلذ فالخ هنع تبثُي ملو «ةرشعلا اهتياور ىلع قفتاو
 نم يه لب “دوعي ال مث :ءاربلا ٌثيدح هنع حصي ملو ءايندلا قراف نأ ىلإ امئاد

 (۸۷۲) دواد وبأو .دوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب :ةالصلا يف (141) ملسم هاور )

 حاتتفا يف ۱۹۱/۲ يئاسنلاو .هدوجسو هعوكر يف لجرلا لوقي ام باب :ةالصلا يف

 ٩6 و ۳۰/۲ «دنسملا» يف دمحأو «عوکرلا يف ركذلا نم رخا عون باب :ةالصلا

 .1559 ۲66 و ۲۰۰ و ۱۹۳ و ۱۷۹و ۱8٩ و ۱۸۸ و ۱۱۵ و

 يلع ثيدح نم لیللا ةالص يف ءاعدلا باب :نیرفاسملا ةالص يف (۷۷۱) ملسم هاور )۲)

 . هنع هللا يضر

 نب هللا دبعو .ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع بابلا يفو «ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم 0
 .ثريوحلا نب كلامو ءرمع

 عوكرلا دنع عفرلا ركذي مل نم باب :ةالصلا يف (۷۵۰) و )۷٩( دواد وبأ هجرخآ (6)

 هلك هللا لوسر نأ ءاربلا نع «یلیل يبأ نب نمحرلا دبع نع «دايز نب ديزي ثيدح نم
 دايز يبأ نب ديزيو .دوعي ال مث هينذأ نم بيرق ىلإ هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ ناك
 )۷٤۸( دواد وبأ هجرخأ دوعسم نبا نع بابلا يفو .نقلتي راصف ريغتف ربك فيعض
 ةالص مكب يلصأ الآ» :لاق 11۲/۱ دمحأو ۰۱۹۵/۲ يئاسنلاو (۲۰۷) يذمرتلاو

 لعأ دقو «تاقث هدانسإ لاجرو «ةرم الا هيدي عفري ملف یلصف :لاق . ةَ هللا لوسر

 ۳۹۷/۱ اضيأ هيف رظناو ۰۳۹۷ ۰۳۹6/۱ «ةیارلا بصن» يف ةلصفم اهرظنا رومأب

 .هریغ اهیف هفلاخو .دوعسم نبا اهب موقي يتلا لئاسملا لیصفت ۱
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 لادتعالا



 دقف «مولعملا هیده ىلع دقي ام عفرلا دوعسم نبا كرت سيلف .دایز نب ديزي ةدايز

 «مفرلل اینادم الو ابراقم اهضراَعُم سيل ءايشأ ةالصلا يف دوعسم نبا لعف نم كرت

 يف نينثالا نيب امامإ هفوقوو ءدوجسلا يف شارتفالاو قيبطتلا هلعف ْنم كرت دقف

 الو ناذأ ريغب هباحصأب تيبلا يف ضرفلا هتالصو ءامهيلع مّدقتلا نود امهطسو

 يف يتلا ثيداحألا نم كلذ فالخ يف ثيداحألا نيأو «ءارمألا ريخأت لجأل ةماقإ

 .. قیفوتلا هللابو ءالمعو ةحارصو ةحصو ةرثک عفرلا

 ا» لوقيو «نيتدجسلا َنيبو «عوكرلا نم عفر اذإ هبلص ميقُي امئاد ناكو
 يف ةميزخ نبا هرکذ «دوجسلاو عوکرلا يف هبلص لجّرلا اهیف میقی ال ةالص ءیزجن : ۰ ۰ ۶ و هوم و وو ی ی و

 ۱ ها

 كل اتکر» :لاق امبرو «ُدْمَحْلا َكَلَو اَنَيَر» :لاق «امئاق یوتسا اذإ ناکو

 نيب عمجلا امأو .هنع كلذ حص ُدْمَحْلا كل ابر 2119 لاق اترو ةذنَحلا

 .)حصی ملف «واولا» و "ملل

 ناك هنأ هنع حصف «دوجسلاو عوکرلا ردقب نکرلا اذه ةلاطإ هیده نم ناکو

 ءلمو ء«تاَراَمَّسلا َءْلم ءُّدْمَحْلا كل ایر ّمُهّللا .هدمح نمل هللا ممَس» :لوقی

  ُدْبَعْلا لاق ام قحا «دجملاو ءانلا لْهَأ ءُدْعَب ءیش نم تنش اَم ءلمو «ضزالا

 (۲۵) يذمرتلا هاورو .حیحص هدانساو (111) و (۵۹۲) و (۵۹۱) ةميزخ نبا هاور ۱(

 ؛عوکرلا يف بلصلا ةماقإ باب :حاتتفالا يف ۱۸۳/۲ يئاسنلاو (۸۵۵) دواد وبأو

 هححصو دوعسم يبآ ثيدح نم مهلك ۰۱۲۲ و 6 دمحأو ۸۷۰(۰) هجام نباو

 .حیحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو (۵۰۱) نابح نبا

 لوقی ام باب :ةالصلا يف ۲۳۶/۲ «يراخبلا حیحص» يف وهو كلذ حص دق لب )۳۲(

 ام يبنلا ناك :لاق ۱۹۵/۲ يئاسنلاو «عوکرلا نم هسأر عفر اذإ هفلخ نمو مامالا

 يبأ نع بابلا يفو «دمحلا كلو انبر مهللا» :لاق هدمح نمل هللا عمس :لاق اذإ

 یبآ نعو ۰۳۰۰/۱ یمرادلا دنع رمع نبا نعو (۸۷۷) هجام نبا دنع يردخلا دیعس

 ۱ ۱ . يئاسنلا دنع يرعشالا یسوم

۳۲ 



 ول ےس 5 ها يوت سا محرم ےس ها GL 3 با م 5 ما 5 هيف ىو < 2 با 2 زر
 دجلا اذ عفْی الو «تعنم اَمل یطعم الو «تّیطعا امل عنام ال : دبع كل اتلکو

0 1 )20 

 لاو ِءاّملاب َياّياَطَخ نم ينلسغا ملل" :هيف لوقي ناك هنأ هنع حصو
 0 ےس ےس 62 7 3 و 5 و ۳ و 1: 7م د4 31 0 ےس ا ےس

 ىو
 ٠

 كا ۱

 ردقب ناك یتح "”2ُدْمَحْلا َىّبَرل ءدْمَحْلا َبَرل» : هلوق هيف ررك هنأ هنع حصو

 لق : لئاقلا لوقي ىتح ثكمي عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك هنأ هنع حصو

 ناك :هنع ُهَّللا يضر سنأ نع ملسم ركذو .نكُرلا اذهل هتلاطا نم يسن
 يث َمَهْوَأ ذق :لوقن ىتح ماق هَدِمَح ْنمل ُهَّللا ّعِمَس :لاق اذإ لَك هللا لوسر

 عفر اذإ لوقي ام باب : ةالصلا ىف (0) يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ملسم هاور )۱(

(۲) 

(۳) 

 نم همايق يف لوقيام باب :حاتتفالا يف ۱۹۸/۳ يئاسنلاو عوکرلا يف هسأر
 .عوكرلا نم هسأر عفر اذإ لوقي ام باب :ةالصلا يف )۸٤۷( دواد وبأو « عوک را
 نم عوکرلا نم ةأر عفر اذإ لوقي ام باب :ةالصلا يف )٤۷۸( ملسم اضيأ هاورو

 عفر اذإ لوقي ام باب : ةماقألا يف (۸۷۹) هجام نبا هاورو  سابع نب هللا دبع ثيدح

 عفر اذإ لوقي ام باب :ةالصلا يف ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح نم (8۷1) ملسم هاور

 ءلمو ءامسلا ءلم دمحلا كل مهللا» : لوقی ةَ يبنلا ناك :هظفلو عوکرلا نم ار

 .درابلا ءاملاو دربلاو جلثلاب ينرهط مهللا دعب ءيش نم تئش ام ءلمو «ضرألا
 دعاب» ةدايزو «خسولا نم ضيبألا بوثلا ىقني امك اياطخلاو بونذلا نم ينرهط مهللا
 ءمّدقت امك حاتفتسالا ءاعد يف تءاج امنإو ءهيف درت مل «...ياياطخ نيبو ينيب
 .(۵۸۹) ملسمو ۰۱۵۱/۱۱ يراخبلا رظنا ةقلطملا تاوعدلا يفو

 هدوجسو هعوکر ىف لجرلا لوقیام باب :ةالصلا يف (۸۷4) دواد وبآ هاور
 دمحأو «عوکرلا 5 يف لوقي ام باب :حاتتفالا يف ۲۰۰ ۰۱۹۹/۲ يئاسنلاو
 . حیحص هدانسإو «ةفيذح ثيدح نم ۳۹۸/۵ «دنسملا» يف

Y۳ 

e 
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 . '''مهوأ دق :لوقن یتح نیتدجسلا نيب دعي مث «دجسی

 ًابيرق ناك یتح عوکرلا دعب ّنكرلا اذه لاطأ هنأ فوسکلا ةالص يف هنع حصو
 . همایق نم ابیرق رگ ر ناکو «هعوکر نم

 . هجوب هل ضراعُم ال يذلا مولعملا هیده اذهف

 ص و

 نيبو هد وجسو نخ هللا لوسر عوكر ناك :بزاع نب ءاربلا یر وقت امأو

 نم ابيرق  دوُعقلاو مایقلا الخ ام  عوكرلا نم هسأر عفر اذإو «نيتدجسلا

 قلعتم الو «نينكرلا نيذه َريصقت نظ نّم هب ثّبشت دقف '''يراخبلا هاور .ءاوسلا

 ولف «ناكرألا رئاس نيبو نينكرلا نيذه نيب ةيوستلاب هيف حرصم ثيدحلا ناف «هل

 «نيتدجسلا نيب دوعقلاو عوكرلا دعب مايقلا وه نْييثَتسملا دوعقلاو ٌمايقلا ناك

 دوعقلاو مايقلاب ٌدارملا نوكي نأ ًاعطق نّيعتف ءاضعب هّضعب دحاولا ٌثيدحلا ضقانل

 رئاس ىلع امهتلاطإ امهيف ةي هیده ناك اذهلو .دهشتلا دوعقو «ةءارقلا عایق

 يده نم يفخ امم وهو حضاو هللا دمحب اذهو هنایب مدقت امك ناكرألا

 ىف ةيمأ ىنب ءارمآ هيف فّرصت امم نينكرلا نيذه ٌريصقتو :انخيش لاق

 ریخأتلا اوثدحأ امكو «ریبکتلا مامتإ كرت اهيف اوثدحأ امك ءاهيف هوثدحأو «ةالصلا

 يف (۵۵۳) دواد وبأو ءةالصلا ناكرأ لادتعا باب :ةالصلا يف (4۷۳) ملسم هاور )١(
 ؛دنسملا» يف دمحأو «نیتدجسلا نيبو عوكرلا نم مايقلا لوط باب :ةالصلا

.EV/Y 

 نانئمطالا بابو «عوکرلا يف رهظلا ءاوتسا باب :ةالصلا ةفص يف ۲۲۸/۲ يراخبلا )

 يف (4۷۱) ملسمو «نيتدجسلا نيب ثکملا بابو «عوکرلا نم هسأر عفري نيح
 :ةالصلا يف (۲۷۹) يذمرتلاو ءمامت يف اهفیفختو ةالصلا ناکرآ لادتعا باب ةالصلا

 يف (۸۵4) دواد وبآو ءعوكرلا نم هسأر عفر اذإو .بلصلا ةماقإ يف ءاج ام باب

 يف ۱۹۸ ۰۱۹۷/۲ يئاسنلاو «نیتدجسلا نيبو عوکرلا نم مايقلا لوط باب :ةالصلا
 .دوجسلاو عوکرلا نم عفرلا نيب مايقلا ردق باب :حاتتفالا

5١ 



 یتح ىّبُر ْنَم كلذ ىف َىّبرو ی هّيده فلاخُي امم كلذ ريغ اوثدحأ امكو .دیدشلا ےس

 . ةنسلا نم هنأ نظ

 لصف

 امهعفري ناك هنأ هنع يور دقو “هيدي عفري الو ءادجاس خیر رّبكي ناك مث
 الف ءمهو وهو « هللا همحر مزح نب دمحم يبأك ظافحلا ضعب هححصو ا

 لك يف ربکی ناك :هلوق نم طلغ يوارلا نأ هّرغ يذلاو «فتبلا هنع كلذ حصي

 نطفي ملو ةقث وهو «عفرو ضفخ لك دنع هيدي عفري ناك :هلوق ىلإ عفرو ضفخ

 . ملعأ هللاو .هححصف «همهوو يوارلا طلغ ببسل

 وه اذه «هقنأو هتهبج مث ءامهدعب هيدي َّمث هیدی لبق هيتبكر ٌعْضَي 2 ناكو

 كيأو حب لئاو نع : هيبأ نع «بيلك نب مصاع نع «كيرش هاور يذلا حيحصلا

 ۳۳! هیتبکر لبق هيدي عفر « ضهن اذإو « هیدی لبق هيتبكر عضو «دجس اذإ 34 هللا لوسر

 يف ريبكتلا حتتفا 285 يبنلا تيأر :لاق رمع نبا نع ۱۸۶ ۰۱۸۳/۲ يراخبلا ىور )

 لعف .عوكرلل ربك اذإو هیبکنم وذح امهلعجي ىتح ربكي نيح هيدي عفرف ةالصلا

 ال دمحلا كلو انبر :لاقو .هلثم لعف « هلمح- نمل هللا عمس : لاق اذإو « هلثم

 .دوجسلا نم هسأر عفري نيح الو .دجسی نيح كلذ لعفي

 . هيفك نيب ههجو عضوو دحس مثالا هيفو ۱۳۱۷/۶ دمحأو ۷۲۳) دواد وبآ هج رخآ )۲(

۵ 
 بي

 ی

 عئادب» ىف ءاحو . حییحص هدنسو (. . . هیدی عفر اضیآ دوجسلا نم عفر اداو

 عفري هللا دبع ابأ تيأر :مرثألا لاق ءعفرو ضفخ لك يف :لاقف ؟نيديلا عفر نع

 .عفرو ضفخ لك يف ةالصلا يف هيدي

 يذمرتلاو ءهيدي لبق هيتبكر عضي فيك باب :ةالصلا يف (۸۳۸) دواد وبأ هاور (۳)

(YA)۷/۲ يئاسنلاو «دوجسلا يف نیدیلا لبق رک رلا عضو باب : ةالصلا يف  

 نباو «هدوجس يف ناسنالا نم ضرألا ىلإ لصی ام لوآ باب .ةالصلا حاتتفا يف

 نب كيرش قیرط نم مهلك (4۸۷) نابح نباو «دوجسلا باب ةالصلا يف (۸۸۲) هجام

 = قودص كيرشو ءرجح نب لئاو نع هیبآ نع بیلک نب مصاع نع يعخنلا هللا دبع

۲ ۱۵ 

 عضو حیجرت يف ثحبم

 نيدبلا لبق نیتیک رثا



 انيك فلاخْیام هلعف يف ورُي ملو

 ءٌريِعَبلا كرْبي امك كري الف «ْمکدحَأ دَجَس اذ» هعفري ةريره يبأ ثیدح امأو ریعبلا كورب حرش و 5 00 5 a ۳9 م E 4 ۱ ع و 5 ۱ ۲
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 ےس ا ےس

 ضعب نم مهو هيف عقو دق - ملع هللاو - ثیدحلاف '' ”ههْيََبكُر لبق ِهْيَدَي عضَيْلَو

 یورو ءالسرم هيبأ نع مصاع نع مامه اکیرش عبات دقو .اريثك ءیطخی هنکلو

 لوحالا مصاع نع «ثایغ نب صفح قيرط نم يقهيبلاو ۲۲۱/۱ مکاحلاو ينطقرادلا

 نب ءالعلا هب درفت :يقهيبلا لاق هیدی هاتبکر تقبسف ریبکتلاب طحنا مث :سنأ نع
 ثيدح اذه :كيرش ثيدح نع يذمرتلا لاقو .لوهجم وهو :راطعلا لیعامس]

 ملعلا لهأ رثکآ هنع هيلع لمعلاو «كيرش ريغ هاور ادحأ فرعن ال نسح بيرغ
 .هيدي لبق هیتبکر عضی لجرلا نأ نوری

 ناك هنأ رمع نبا نع هریغو ۲۲۲/۱ «هکردتسم» يف مکاحلا هاور امیف كلذ تبث لب )۱

 حیحص ثيدح اذه :لاقو «كلذ لعفی 335 يبنلا ناك :لاقو «هيتبكر لبق هيدي عضي

 يف بلقلا امأف :مکاحلا لاقو .يبهذلا هقفاوو هاجرخی ملو ملسم طرش ىلع

 .نیعباتلاو ةباحصلا نع ةريثك كلذ يف تایاورل ليمأ رمع نبا ثيدح ىلإ هناف «اذه

 يئاسنلاو «هيدي لبق هيتبكر عضي فيك باب :ةالصلا يف (۸4۰) دواد وبأ هاور )۲(

 .هدوجس يف ناسنالا نم ضرالا ىلإ لصی ام لوآ باب :ةالصلا حاتتفا يف ۲

 عضولا اذه يف ءاملعلا فلتخا دقو .حیحص هدانساو ۰۳۸۱/۲ «دنسملا» يف دمحأو

 وهو نیتبکرلا لبق نيديلا عضو بابحتسا ىلإ كلامو يعازوألا لامف «اریثک افالتخا
 نیئدحملا نم ریثک لوق وهو ةمادق نبال ۰۱6/۱ «ينغملا» يف امك دمحأ نع ةياور

 يف يراخبلا لاق دقف .هلعفي ناك س يبنلا نأ ربخأو ءرمع نبا لعف نم تبث دقو

 نبأ هلصو دقو .هیتبکر لبق هيدي عضي رمع نبا ناك :عفان لاقو : ۲۶۱/۲ «هحیحص)

 زیزعلا دبع قیرط نم مهریغو ۱۰۰/۲ يقهيبلاو ۰۲۲۲/۱ مکاحلاو (1۲۷) ةميزخ

 بهذمو .حيحص هدانساو .هنع «عفان نع ءرمع نب هللا ديبع نع «يدرواردلا

 يذمرتلا لاق ...نيديلا مث «نيتبكرلا دوجسلا يف مدقي نأ بحتسي هنأ :يعفاشلا

 .ءاهقفلا ةماع نع بيطلا وبآ يضاقلا هاكحو ءءاملعلا رثكأ لاق اذهبو «يباطخلاو

 .دمحأو «يروثلا نايفسو «راسي نب ملسمو «يعخنلاو ءرمع نع رذنملا نبا هاكحو

 .لوقأ هبو :لاق «يأرلا باحصأو «قاحسإو

 :04 ۰۵۸/۲ يذمرتلا ىلع هقيلعت يف هللا همحر ركاش دمحأ ةمالعلا لاقو

 ۶ ثيدح اذه ةريره يبأ ثيدح نأ نيثيدحلا ليلعت يف ءاملعلا لاوقأ نم رهاظلاو

۳۹ 



 كرب امك َكَرَب دقف «هیتبکر لبق هيدي عضو اذإ هنإف هرخا قلاخت هلوأ ناف ةاورلا

 :اولاق كل لوقلا اذه ٌباحصأ ملع املو «الوآ هيدي عضی امنإ ریعبلا ناف «ريعبلا

 وه اذهف «الوآ هیتبکر عضو «كرب اذإ وهف «هیلجر يف ال «هیدی يف ریعبلا اتبكر
 .هوجول دساف وهو «هنع ىهنملا

 اذإف «نيتمئاق هالجر ىقبتو «الوآ هيدي عضي هنإف كرب اذإ ريعبلا نأ :اهدحأ

 ىهن يذلا وه اذهو ءضرالا ىلع هادي ىقبتو ءالوأ هيلجرب ضهني هنإف «ضهن
 «ٌبرقألاف اهنم ٌبرقألا ضرألا ىلع هنم عقي ام لوأ ناكو . هفالخ لعفو هلك هنع

 . یلعالاف یلعألا اهنم ضرالا نع عفتري ام لوأو

 من ءالوأ هسأر عفر «عفر اذإو . هتهبج مث «هيدي مث الو هيتبكر عضي ناكو

 هبشتلا نع ةالصلا ىف ىهن ال وهو ریعبلا لعف سكع اذهو هیتبکر مث ‹ هیدی

 شارتفاو «بلعثلا تافتلاک تافتلاو «ريعبلا كورّبك كورب نع یهنف «تاناویحلاب

 تقو يديالا عفرو ۲" بارغلا رقنک رقنو بلکلا ءاعقإك ءاعقإو «عَبَّسلا شارتفاک

(۱) 

 يلعفلا ثیدحلا ىلع حجري يلوق ثیدح وهو «لئاو ثیدح نم حصأ وهو «حیحص
 ةفحت» و ۰۲8۱/۲ «يرابلا حتف» رظناو «نییلوصالا دنع حجرألا وه ام ىلع
 دمحأ قیقحتب يذمرتلاو ۲۹۵ ۰۲۱۳/۱ «مالسلا لبس» و ۱۸۰ ۰۱۳/۲ «يذوحألا
 .يوونلل ۳۹۵ ۰۳۹۳/۳ «تذهملا حرشا و ۰۵٩ ۰6۵۸/۲ رکاش

 ۳۰۳/۱ يمرادلاو ۰۲۱8/۲ يئاسنلاو )١559( هجام نباو (۸۱۲) دواد وبآ جرخآ

 یهن :لاق لبش نب نمحرلا دبع ثيدح نم ٤٤٤ و 1۲۸/۳ «دنسملا» يف دمحأو

 يف ناكملا لجرلا نطوي نأو «عبسلا شارتفاو «بارغلا ةرقن نع هلا لوسر
 يقابو «ثيدحلا نيل وهو دومحم نب ميمت هدنس يفو «ريعبلا نطوي امك دجسملا
 هدنس يفو ۷ 0 نيس كلغ ةنلس يبآ ثيدح نم دهاش هلو .تاقث هلاجر

 نم ۳۱۱ و ۲۱۵/۲ دمحآ جرخآو .هب یوقتی هلعلف .تاقث هلاجر يقابو نالوهجم

 ةرقن نع يناهن :ثالث نع يناهنو «ثالثب يليلخ يناصوأ» : لاق ةريره يبأ ثيدح

 هدانسإ نسحو «بلعثلا تافتلاك تافتلاو بلکلا ءاعقإك ءاعقإو «كيدلا ةرقنك
 يذمرتلاو (۸۹۷) دواد وبأو )4٩۳( ملسمو ۰۲4۹/۲ يراخبلا یورو .يرذنملا

 = طسبی الو ؛دوجسلا يف اولدتعا» : اب هللا لوسر لاق :لاق سنأ ثیدح نم (۷)

۳۲ ۷ 



 . تاناویحلا يدهل ٌفلاخم یلصملا ٌيّدهف ۰۲۱سُمْعلا لیخلا بانذأك مالسلا

 لهأ هفرعی الو «لقعب ال مالک هيدي يف ریعبلا اتبکر :مهلوق نآ : يناثلا

 ءةبكرلا مسا هيدي يف نيتللا ىلع قلط ناو «نیلجرلا يف ةبکرلا امنإو ""ةغللا

 لوأ ناو «ريعبلا كربي امك كربیلف :لاقل ءهولاق امك ناك ول هنأ :ثلاثلا

 ملعو «ریعبلا كورُب لمأت نم نأ ةلأسملا ٌرسو .هادي ريعبلا نم ضرألا سمی ام

 وه رجح نب لئاو ثيدح نأ ملع «ریعبلا كوربك كورب نع ىهن ی يبنلا نأ
 ۱ . ملعأ هللاو .باوصلا

 ضعب ىلع بلقنا اّمم انركذ امك ةريره يبأ ثيدح نأ يل عقي ناكو

 مهضعب ىلع بلقنا امك «هيدي لبق هيتبكر عضيلو» : هلعلو هلصأاو هثتم ةاورلا

 أ نبا نذوب ىح اورفاو اوكف «ليلب نوب الداپ نإ رمع نبا ثیدح
 دو یتح !اوبرشاو اولکف «لیلب نذؤي موتکم 1 نبا» :لاقف . موتکم

۷ 

 .«بلکلا طاسبنا هیعراذ مکدحآ

 ۵/۳ يئاسنلاو «ةالصلا يف نوکسلاب رمألا باب :ةالصلا يف (؛۳۰) ملسم هجرخآ (۱)

 .ةرمس نب رباج ثيدح نم وهسلا يف
 لکو .. .هدی يف ریعبلا ةبكرو :بکر :ةدام «برعلا ناسل» يقف «دحاو ريغ هفرع لب )۳(

 يف يواحطلل 0١ «راثالا يناعم حرش» يف ءاجو هیدی يف هاتبكر عبرأ يد

 هیدی يف هاتبکر ریعبلا نأ هنم ةلاحالا يفنو هحیحصتو ثیدحلا تیبثت ضرعم
 نیتللا هیتبکر ىلع كرب ال :لاقف ؛كلذک اوسیل مدا ونیو «متاهبلا رئاس يف كلذکو
 هيدي الوآ عضيف دبی نکلو «هیدی يف نيتللا هیتبکر ىلع ریعبلا كربي امك «هیلجر يف

 لعفي ام فالخب كلذ يف لعفي ام نوكيف «هيتبكر عضي مث ناتبکر امهيف سيل نيتللا
 دنسب ۷۰/۲ «ثيدحلا بيرغ» يف يطسقرسلا تباث نب مساق مامالا یورو .ريعبلا

 اذه :مامالا لاق .دراشلا ريعبلا كورب دحأ كربي ال :لاق هنأ ةريره يبأ نع حيحص

 لا رغ درعا فيلا لدي انك ف هيت مري ال :لوقي ءدوجسلا يف

 عوفرم ثيدح اذه يف يور دقو ءهيتبكر مث ءهيدي عضي انئمطم طحني نكلو ٠ :اوملا

 . .ثيدحلا ركذو رسفم

۲۹۸ 



 : لوقتف ءراتلا يف ىقلي لاري ل ٹیدح مهضعب یلع بلقنا امکو . “لالي

 مهنتك اقْلَح اهل ُهّللا ءیشلیف ُهّنَجلا امآَو» :لاق نأ ىلإ . ۰. .دیزم نم له

 ابآ تيأر یتح «اهاّیا مهنكسي اقلخ اهل هللا ءیشنیف راّتلا ایآار» :لاقف ۲۳۱« اهاکا

 لیضف نب دمحم انثدح : ةبيش ىبأ نبا لاقف «كلذك هاور دق ةبيش ىبأ نب ركب

 اذإ» :لاق ايو يبنلا نع رع «ةریره يبأ نع لح نع «دیعس نب هللا دبع نع

 هاورو ۳« لخفلا رب و « هيدي لبق ۾ هيك رب ادسلف مکدَحَ ل

 نع ةريره يبأ نع يور دقو . كلذك ركب يبأ نع سا ( هلئس يف مرثالا

 :دواد یبآ نبا لاق .رجح نب لئاو ثیدح قفاویو كلذ قّدصي ام ةي يبنلا

 دیعس نب هللا دبع نع «دمحم وه لیضف نبا انئدح «يدع نب فّسوي انئدح

 . هيدي لبق هيتبكرب أدب دجس اذإ ناك ب ىبنلا نأ ةريره يبأ نع «هدج نع

 نع «دعس نب بعصم ثيدح نم «هحیحصا يف ةميزخ نبا ىور دقو
€ 2 0 5 5 00 E a NS یلعو ۲؟)نیدیلا لبق نیتبکژلاب انرمأق «نیتبکرلا لبق نيديلا ٌعضن انك :لاق هيبأ 

 ثيدحلا نأب ةمئألا نم ةعامجو ربلا دبع نبا ىعداو :۰۸/۲ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق )١(

 تنك دقو (. ۰. .لیلب ندي الالب نا ثيدح ديري) بابلا ثيدح باوصلا نأو «بولقم

 نيقيرط نم (4۰۸) «ةميزخ نبا حيحص» يف ثيدحلا تيأر نأ ىلإ كلذ ىلإ ليمأ

 نذأ اذإ» هلوق وهو «هيف مهولا عوقو دعبي ام هظافلأ ضعب يفو ةشئاع نع نيرخا
 رظناو «. . .دحأ نمعطي الف لالب نذأ اذإو مکنرفی الف ءرصبلا ريرض هنإف ءورمع

 .هيف همالك مامت

 (1845) ملسمو ۰۳۱۶/۱۳ و ۰400/۸ «هحیحص» يف يراخبلا ثيدحلا جرخآ (۲)

 يراخبلا اهجرخآ دقف تبولقملا ةيناثلا ةياورلا امأو «ةريره يبأ ثيدح نم ("0)

 ءىشني هللا نأ عضوملا اذه يف فورعملا :يسباقلا نسحلا وبأ لاق . ۲۳

 ثيداحألا نم ءيش يف ملعأ الو :لاق «همدق اهيف عضيف ءرانلا امأو اخ لل

 .اذه الإ الخ رانلل ءىشني هنأ

 «هننس» يف يقهيبلا ةيناثلا ةياورلا جرخأو كورتم وهو يربقملا وه ديعس نب هللا دبع (۳)
 .امهفعضل امهيف ةجح الف اضيأ ديعس نب هللا دبع اهيفو ۲

 = وهو ةملس نب ىيحي نب ليعامسإ هدنس يفو «(1۲۸) «ةميزخ نبا حيحص» يف وه (4)

۳۹ 



 بحاص IR هدهو « خوسنم هناف لو ةريره ىبأ ها ناك نإف اذه

 .ناتلع ثيدحلل نکلو «هريغو «ىنغملا»

 جتحُي نمم سيلو «ليهك نب ةملس نب ىيحي ةياور نم هنأ :امهادحإ

 هب جتحُي ال ادج ثيدحلا ركنم :نابح نبا لاقو .كورتم :يئاسّنلا لاق «هب

 وه امنإ اذه هيبأ نع دعس نب بعصم ةياور نم ظوفحملا نأ :ةيناثلا

 ا اف ا ةة لوف و قطا فف

 يف مو ملعأ هللاو  اذهف نی ۰ نيتبكرلا عضن نأ 9 كلا

 .ملعأ هللاو «قيبطتلا ةصق يف

 «یيذمرتلاو «یراخبلا هللع دقف مدقتملا ه رپ ره ىبأ ثيدح امأو

 : لاقو هيلع عباتی ال نسح نب هللا دبع نب دمحم : يراخبلا لاق . ينطقرادلاو

 ال مأ «دانزلا یبآ نم عمَسآ يردأ ال

 اذه نم الإ دانزلا ىبأ ثيدح نم هفرعن ال بيرغ :يذمرتلا لاقو

 .هجولا

 نب دمحم نع «يدرواردلا زيزعلا دبع هب درفت :ینطقرادلا لاقو

 انئدح «ةبيتق نع يئاسنلا ركذ دقو «دانزلا يبأ نع «يولعلا نسحلا نب هللا دبع

 «دانزلا يبآ نع «یولعلا نسحلا نب هللا دبع نب دمحم نع «عفان نب هللا دبع

 لاق ۱۰۰/۲ يقهيبلا هاور فيعض ميهاربإ هنباو «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق امك كورتم

 خوسنم ةريره يبأ ثيدح نأ ةميزخ نبا یعداو :۲۱/۲ «حتفلا» يف ظفاحلا

 ۳ دارفآ نم هنکل عارنلل طاق ناكل حص ولو اذه دعس ثيدحب

 .نافيعض امهو هيبأ نع ليهك نب ةملس نب ىيحي نب ليعامسإ

۳۳۰ 



 .هتالص يف مکدحآ دمخی) : لاق 35 يبنلا نأ ةريره يبآ نع ‹«جرعألا نع

 ةنس هذهو :دواد يبأ نب رکب وبآ لاق .دزپ ملو لا كرب امک كيف

 نع رخآلاو ءامهدحأ اذه «نادانسإ اهيف مهلو ءةنيدملا لهأ اهب درفت

 . لَك يبنلا نع ءرمع نبا نع « عفان نع « هللا ديبع

 نع «يدرواردلا نع «جرفلا نب غبصأ هاور يذلا ثيدحلا دارأ :تلق

 ناك :لوقيو «هيتبكُر لبق ِهْيَدَي عضي ناك هنأ رمع نبا نع «عفان نع «هللا ديبع
 ةملس نب زرحم قيرط نم «كّردتسملا» يف مكاحلا هاور . كلذ لعفي ةي يبنلا

 ثيدح نم مکاحلا هاور دقو لسم طرش ىلع :لاقو يدرواردلا نع

 ه6 هللا لوسر تیار :لاق سنا نع ءلوحألا مصاع نع «ثايغ نب صفح
 ملعأ الو ءامهطرش ىلع :مكاحلا لاق هْيَدَي هاتبكُر ْتَقْبَس ىتح ريبكتلاب طحنا

 ا

 «ثيدحلا اذه نع يبأ تلأس :متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق :تلق
 ةياور نم هنأل  ملعأ هللاو  هركنأ امنإو .ىهتنا .ركنم ثيدحلا اذه :لاقف

 ركذ ال لوهجم اذه ءالعلاو «ثايغ نب صفح نع «راطعلا ليعامسإ نب ءالعلا

 يف نيديلا لبق نيتبكرلا عضو يف ءاجام باب :ةالصلا يف (؟519) يذمرتلا هاور )

 لإ مان الا يبآ ثیدح نم هفرعن ال بیرغ ثيدح ةريره يبآ ثيدح :لاقو دوجسلا

 هيدي لبق هیتبکر عضی فيك باب :ةالصلا يف (۸4۱) دواد وبأ هاورو «هجولا اذه نم

 يف ناسنالا نم ضرألا ىلإ لصی ام لوأ باب :ةالصلا حاتتفا يف ۲۰۷/۲ يتاسنلاو
 .دیج هدانساو هدوجس

 ةميزخ نباو ۰۱۰۰/۲ هننس» يف يقهيبلاو ۰۲۲۱/۱ «كردتسملا» يف مکاحلا هاور )۲(
 . يبهذلا هقفاوو مکاحلا هححصو حیحص هدانساو (1۲۷) «هحیحصا يف

 ناسل» يف ظفاحلا لاقو .لوهجم ليعامسإ نب ءالعلاو ۰۲۲۱/۱ مکاحلا هاور )¥(
 - ءالعلا هب درفت :لاقو ۰۳۹۵/۱ ينطقرادلا هجرخآ دقو :هتمجرت يف «نازیملا
 يف سانلا تبثأ نم وهو .ثایغ نب صفح نب رمع هفلاخو :(ظفاحلا لئاقلا) : تلق
 ًافوقوم رمع نع هریغو ةمقلع نع «ميهاربإ نع شمعالا نع هيبأ نع هاورف ءهيبأ
 . ظوفحملا وه اذهو ءهيلع

۳۳۱ 



 . یرت امك نیبناجلا نم ةعوفرملا ثيداحألا هذهف .ةتسلا بتکلا ىف هل

 باطخلا نب رمع نع ظوفحملاف ءةباحصلا نع ةظوفحملا رائالا امأو

 نباو ""قازرلا دبع هنع هرکذ ءهيدي لبق هیتبکر مضی ناك هنأ هنع هللا يضر

 هرکد 4 هنع هللا یضر دوعسم نبا نع يورملا وهو ءامهريغو «رذنملا

 ء«ميهاربإ نع ءشمعألا نع «هيبأ نع ‹ صفح نب رمع نع دهف نع يواحطلا

 رخ هنأ هتالص ىف رمع نع انظفح :الاق دوسألاو ةمقلع هللا دبع باحصأ نع

 نم قاس مث «هیدی لبق هيتبكر عضوو «ریعبلا رخي امك هيتبكر ىلع هعوكر دعب

 نب هللا دبع نع ظفح :يعخنلا ميهاربإ لاق :لاق ةاطرأ نب جاجحلا قيرط

 قوزرم ىبأ نع ركذو «هيدي لبق ضرألا ىلع ناعقت اتناك هيتبكر نأ دوعسم

 هيذيب أدبي لجرلا نع ميهاربإ تلأس : لاق ةريعم نع ( ةبعش نع «بهو نع

 !نونجم وأ قمحأ الإ كلذ عنصي وأ : لاق ؟دجس اذإ هيتبكر لبق

 نأ ىأر نممف «بابلا اذه يف ملعلا لهأ فلتخا دقو :رذنملا نبا لاق

  ٌئعخنلا لاق هبو هنع هللا یضر باطخلا نب رمع . هيدي لبق هيتبكر عصی

 ةفينح وبأو «قاحسإو دييجو ‹ ٌيعفاشلاو .ٌّيروثلاو راسپ نب ملسمو

 .ةفوکلا لمأو .هیاحصأو

 لوق وهو :دواد ا نبا لاق . مهبکر لبق مهیدیآ نوعضی سالا انكردأ

 اذإ» :وهو «یقهیبلا هركذ رخا ظفلب ةريره ىبأ ثيدح يور دقو :تلق

 لاق "۳" «هیتبکر ىلع هيدي عضيلو «ریعبلا كربي امك كربي الف مکدحآ دجس

 )1١( «فنصملا» يف وه )۲۹۵۵(.

  62عریکلا هتشلاا ص ۱۰ ۰/۲ يقهيبلا ۱

۳۳۲ 



 دنع هیتبکر لبق هيدي عضي هنأ ىلع ًاليلد ناك اظوفحم ناك ناف :یتهیبلا

 . “'هوجول یلوآ رجح نب لئاو ثیدحو

 .هریغو «ىباطخلا هلاق ةريره ىبأ ثيدح نم تبثأ هنأ :اهدحأ

 نم مهنمف « مدقت امک نتملا برطضم ةريره ىبأ ثيدح نأ : ىناثلا

 نم مهنمو سکعلاب لوقي نم مهنمو «هیتبکر لبق هيدي عضيلو :هيف لوقي
 .ًاسأر ةلمجلا هذه فذحي نم مهنمو «هيتبكر ىلع هيدي عضيلو :لوقي

 خسنلا ملعلا لهأ نم ةعامج هيف ىعدا دق هتوبث ريدقت ىلع هنأ :عبارلا

 نيتبكرلا لبق نيديلا عضو نأ انباحصأ ضعب معز دقو :رذنملا نبا لاق

 يف لمجلا كوربك كورب نع ةي يبنلا يهنل قفاوملا هنأ :سماخلا
 . ةريره ف ثيدح فالخیب «ةالصلا

 ءهنباو «باطخلا نب رمعك «ةباحصلا نع لوقنملل قفاوملا هنأ :سداسلا

 الإ ةريره ىبأ ثیدح قفاوُي ام مهنم دحأ نع لقني ملو «دوعسم نب هللا دبعو

 سیلو مدقت امک سنأو رمع نبا ثيدح نم دهاوش هل نأ : عباسلا

 لجأ نم رجح نب لئاو تنا مد امواقت ولف  دهاش ةريره يبأ ثيدحل

 .مدقت امك یوقآ لئاو ثيلخو فيكف و هدها وش

 نأو .فنصملا هيلإ بهذ ام فالخ حجرملا نأ نيبتي ةقباسلا تاقیلعتلا ةعجارمب )١(
 هيف بارطضالا یوعدو هدنس ةحصل لئاو ثیدح ىلع حجرملا وه ةريره يبأ ثیدح

 .بارطضالا اهيف یتلا تایاورلا لک فعضل ةيفتنم

Y۳ 



 يعازوألا نع ظفحُي امن رخالا لوقلاو .هیلع سانلا رثكأ نأ : نماثلا

 هب دارآ امناف «ثیدحلا لهآ لوق هنا :دواد يبآ نبا لوق اّمآاو .كلامو

 .هفالخ ىلع قاحسإو يعفاشلاو دمحأف الإو «مهضعب

 ىلوأ وهف اب هلعف ةياكحل تقيس ةيكحَم ةصق هيف ثيدح هنأ : عساتلا

 هنأ ىلع لو هم ةف هيفا ناك ا يذلا ر اا نک هنأ

 «هريغ ةياور نم ةحيحص ةتباث اهلك هيف ةيكحملا لاعفالا نأ : رشاعلا

 سيل هضراعمو ءاهمكح هلف ءاهنم دحاو اذهو «ةحيحص ةفورعم لاعفأ يهف

 . ملعأ هللاو هحیجرت نيعتيف «هل امواقم

 تبثي ملو «ةمامعلا روك نود هفنأو هتهبج ىلع دجسی ةي يبنلا ناكو
 ىور نكلو ‹« نسح الو حيحص ثيدح نم َةَماَمعلا و لا هلع

 زاك هللا لوسر ناك :لاق ةريره يبأ ثيدح نم «فنصملا» يف قازرلا دبع

 كورتم وهو ءرَّرحم نب هللا دبع ةياور نم وهو «'هتمامع رك ىلع دجسي

 نع رمش نب رمع ةياور نم هنكلو «رباج ثيدح نم يريبزلا دمحأ وبأ هركذو

 نأ ليسارملا يف دواد وبآ ركذ دقو «كورتم نع كورتم يفعجلا رباج

 ىلع متعا دقو «هنيبجب دجسف ءدجسملا يف يلصُي ًالجر ىأر ةي هللا لوسر

 . هتهبج نع كي هللا لوسر رسحف «هتهبج

 نیطلاو ءاملا یلعو ءاريثك ضرألا ىلع ٌدجسي ةي ِهّللا لوسر ناكو

 ىلعو «هنم ذخّتملا ريصحلا ىلعو «لخنلا صوخ نم ةذخّتملا ِةَرْمْخلا ىلعو
 .ةغوبدملا ةورفلا

 )۱( «فنصملا» )٠١١٤(.

۳۲ 



  ةريغصلا ةاشلا يهو  ةّمهَب تءاش ولو هیطب) ضایب یری یتح امهب یفاجو

 ءا ربلا نع «ملسم حیحصا يفو هینذآو هيبكنم وذح هیدی عصي ناکو

 .«كيقفَرم عفراو كيف عضف ءَتْدَجَس اذإ» :لاق لع هنأ

 . ةلمقلا هيلجر عباصأ فارطأب لبقتسيو «هدوجس يف لدتعي ناكو

 حيحص» يفو ءاهضبقي الو اهنيب جرفی الو «هعباصأو هيفك طسبب ناكو
 ءاصأ مض اف .هعباصا جرف « عكر اد مح نب ناتا ف دش اذاف :«هعباضأ حرف «مکر اذإ) ناك «نابح نبا

 ۱ ا رمأو "«ىّلغألا يب 2 ن :لوقی ناکو

 .““«يل رغ 3 ملل َكدْمَحبَو ر ملل كتاحبسا : لوقی ناکو

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 ىلع نيفكلا عضوو دوجسلا يف لادتعالا باب :ةالصلا يف (۱۹6) ملسم هاور
 .۲۹6 و ۲۸۳/٤ «دنسملا» يف دمحأو ضرالا

 (۵۹6) «هحیحصا يف ةميزخ نبا هاورو ةالصلا يف (1۸۸) «دراوم» نابح نبا

 هتالص ءيسملا رمأو يبهذلا هقفاوو .هححصو ۲۲۷/۱ «كردتسملا» يف مکاحلاو

 «كعباصأ نيب جرف مث «كيتبكر ىلع كيتحار عضف «تعکر اذإ» :لاقف «كلذب

 .نابح نباو ةميزخ نبا هجرخآ
 «ليللا ةالص يف ةءارقلا بابحتسا باب نیرفاسملا ةالص يف (۷۷۲) ملسم هاور
 وبآو دوجسلاو عوکرلا يف حیبستلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۲۰۲) یذمرتلاو
 ۲۲/۲ يئاسنلاو .هدوجسو هعوکر يف لجرلا لوقی ام باب ءالصلا يف (۸۷۱) دواد
 يف حیبستلا باب : ةماق الا يف (۸۸۸) هجام نباو عون باب : ةالصلا حاتتفا يف

 ۳۹۷ و ۳۹۶ و ۳۸۹ و ۳۸۶ و ۳۸۲/۵ «دنسملا» يف دمحأو «دوجسلاو عوكرلا

 يذمرتلا دنع دوعسم نب هللا دبع نع بابلا يفو ةفيذح ثيدح نم ۰۰ و ۳۹۸ و

 نباو (859) دواد وبأو دمحأ هجرخأ دقف «هب رمألا امأو (8857) دواد يبأو ()

 .رماع نب ةبقع ثيدح نم (۸۸۷) هجام

 . مدقت دقو ةشئاع ثيدح نم وهو

 ۱-۸۸ داعملا داز ۳۳



 و
 تو د 2 ىف و 5 + 6

 . ''2حوُرلاو كئالملا بر سون وسال : لوقی ناکو

 ر

 هلا ال َكدْمَحِبَو ّمُهَّللا َكَناَحْبُس :لوقی ناکو . ۲۲۲تن ل
۶ 

 1 ص

 نم كتافاَعُمبَو ءٌَكطَحَس نم كاضرب دوم ينإ ّمُهَّللا» :لوقی ناکو

 ىَلَع تین امك تنأ هَكِبَلَع ءا يصخأ ال كئم كب ْدوُعَأَو 9۳

 ص 7 و لع همر ربا هر ار و ع ا ام حا و 0"
 دحس «تملسا كلو « تنما كبو ©« تدجس كل ۰

 و مر هَ 0 و رو ا قر تي سار او س گر

 . نیت

 ور 1 07 ٤ ص ٤ ص 9 ۰ .: يع ۳۷۹ ۰

 «هرخاو هلّواو .هلجو هقد فلک ییند نك رفغا مهللا» : لوقی ناكو

 8 رم رحم ےس

 ا هتینالع و

 و ير يف يِفاَرْسَِ يِْهَجَو يتتيطح يب زغال :لوقب ناكر
 كلذ لکو ؛«يدُمعَو يتطخ و يلزهو يّدج يل زفغا ملل ‹ ينم هب ملعَأ تن تأ

 رص : و هبت و

 تلا  تلعا اكو روا نا امور ا اكو: ق1 يل زفغنا هللا .يدنع

 .مدقت دقو اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح نم وهو )۱(

 ۲۲۳/۲ يئاسنلاو .دوجسلاو عوکرلا يف لاقي ام باب :ةالصلا يف (585) ملسم هاور (۲)

 ةشئاع ثيدح نمو ۱۵/۲ «دنسملا» يف دمحأو ءرخا عون باب :ةالصلا حاتتفا يف

 . اهنع هللا يضر

 (۸۷۹) دواد وبأو ؛دوجسلاو عوکرلا يف لاقي ام باب :ةالصلا يف (4۸1) ملسم هاور (۳)

 باب حاتتفالا يف ۲۲۲/۲ يئاسنلاو .دوجسلاو عوکرلا يف ءاعدلا باب :ةالصلا يف

 هللا يضر ةشئاع ثیدح نم ۲۰۱ و ۵۸/۹ «دنسملا» يف دمحأو ؛دوجسلا يف ءاعدلا

 . اهنع

 . مّدقت دقو هنع هللا يضر يلع ثیدح نم «ملسم حیحص» يف وه 69

 (۸۷۸) دواد وبأو «دوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب :ةالصلا يف (4۸۳) ملسم هاور (0)

 .ةريره يبأ ثيدح نم دوجسلاو عوكرلا يف ءاعدلا يف باب :ةالصلا يف

۳۳۹ 



 ۹ تنآ الا هل ال يهلا
8 
 ےس
 ےس

 ر و ه ےس هس 0 ەھ ۶ ۰ ۳ ۰

 ho 2 ا 2 سم و 5 عم 9 0 ۳ 0
 يفلخو ءارون يماماو ءارون يلامش نعو ءارون يي نعو ءارون يرصب

0( 
 «ارون يل ُلَعْجاَو 15 يتځتَو هارو يقوفَو ا

 تاجتسی نأ نم هنا :لاقو دوجسلا يف ءاعدلا يف داهتجالاب رمأو

 اذإ يعادلا نأب رمأ وأ ءدوجسلا يف 50 رثكي نأب رمأ اذه لهو . "ہک

 لمحي ام ٌنسحأو ؛نیرمألا نيب قرفو ؟دوجسلا يف نكيلف .لحم يف اعد
 ناك هيب يبنلاو ءةلأسم ءاعدو یانث ءاعد :ناعون ءاعدلا نأ ثیدحلا هيلع

 لوانتي دوجسلا يف هب ا يذلا ءاعدلاو «نیعونلا نم هدوجس يف رثکی

 . نیعونلا

 لس هئاطعاب بلاطلا ءاعد ًةباجتسا :ناعون اضیآ ةباجتسالاو

 :یلاعت هلوق َرّسف نیعونلا نم دحاو لکبو «باوثلاب ينثُملا ءاعد ةباجتساو

 . نیعونلا معي هنأ حیحصلاو [۱۸۷ : ةرقبلا] 6 ناعداذٍ عاّدلا ة ةَوْعَد بیجأ»

 يل رفغا مهللا :ي يبنلا لوق باب :تاوعدلا يف ۱3۷ و ۱۱۲/۱۱ يراخبلا هاور )

 رش نم ذوعتلا باب :ءاعدلاو رکذلا يف (۲۷۱۹) ملسمو .ترخآ امو تمدق ام

 يف ركذي مل اقلطم ءاج ءاعدلا اذه نکل يرعشألا یسوم يبآ ثيدح نم لمع ام

 ثیدح نم "...يل رفغا» مهللا هنم ةريخالا ةلمجلا تءاج دقو «هلحم ثیدحلا

 سابع نبا ثيدح نمو میلستلاو دهشتلا نيب اهلوقی ناك هنأ (۷۷۱) ملسم دنع ىلع

 .نييعت امنود (1/59) هدنع

 يف ءاعدلا باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷) 05 «هحیحصا يف ملسم هجرخآ 7

 . لیللا ةالص
 دوجسلاو عوکرلا يف نارقلا ةءارق نع يهنلا باب :ةالصلا يف (4۷۹) ملسم هاور (۳)

 يئاسنلاو «هدوجسو هعوکر يف لوقیام باب :ةالصلا يف (۸۷7) دواد وبآو

 دمحأو .دوجسلا يف ءاعدلا يف داهتجالاب رمألا باب :حاتتفالا يف ۲

 .ریدجو قیقح :نمقو . سابع نب هللا دبع ثيدح نم ۲۱۹/۱ «دنسملا» يف

۳۳۷ 

 يف ءاعدلا بايحتسا

 دوجسلا



 مأ دوجسلا لضفأ امهیآ

 مايقلا

 أ .٠

 را و

 مایقلا ةفئاط تحجرف ؟ لضفأ امهیآ دوجسلاو مايقلا يف سانلا فلتخا دقو

 .هوجول

 .ناكرألا لضفأ هكر ناكف راکذألا لضفأ هركذ نأ : اهّدحأ

 .[۲۳۸ :ةرقبلا] 4َنيِتناَق هلل اوُموُق# : یلاعت هلوق : يناثلاو

 . (۱«توْنقلا لوط ةالّصلا لَضْفَأ» : ةع هلوق :ثلاثلا

 A نوك ام نَفَأ» : دل هلوقب تجتحاو لضفأ دوجسلا : ةفئاط تلاقو

 یلوم E :لاق ةحلط يبأ نب نادعُم ثيدحبو . "جاس َوُهَو هنر نم

 َكْيَلَع» :لاقف ؟هب ينعفني نأ ُهَّللا یسع ثیدحب ينثّدح :تلقف « هيب هللا لوسر

 عفر الإ ٌةَدْجَس هل جنسی ِدْبَع نم ام» : لوقی 3 ل هللا لوسر تغمَس ينإف «دوجشلاب

 «هتلأسف «ءادردلا ابآ تیقل مث : نادعم لاق «ةنیطَ اب ُهْنَع طحو َةَجَرَد اب هل هللا

 . "كلذ لثم يل لاقف

(۱) 

(۲) 

(۳( 

 يذمرتلاو «تونقلا لوط ةالصلا لضفأ باب :نیرفاسملا ةالص يف (۷۵۷) ملسم هاور

 يف (۱2۲) هجام نباو «ةالصلا يف مايقلا لوط يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۳۸۷)

 ۳۰۲/۳ «دنسملا» يف دمحأو «تاولصلا يف مايقلا لوط يف ءاج ام باب ةماق الا

 دهج باب :ةاكزلا يف ۵۰۸/۵ يئاسنلا هاورو .هّلا دبع نب رباج ثيدح نم ۳۹۱ و

 يشبح نب هللا دبع نع لّوطم ثيدح يف ۱۲/۳ «دنسملا» يف دمحأو .لقملا

 (۸۷۰) دواد وبأو ءدوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب :ةالصلا يف (4۸۲) ملسم هاور

 حاتتفا يف 7577/7” يئاسنلاو .دوجسلاو عوكرلا يف ءاعدلا يف باب :ةالصلا يف

 همامتو ةريره ىبأ ثيدح نم لجو زع هللا نم دبعلا نوكي ام برقأ باب ةالصلا

 ۱ . «ءاعدلا اورثكأف»

 (۳۸۸) يذمرتلاو .هیلع ثحلاو دوجسلا لضف باب :ةالصلا يف (4۸۸) ملسم هاور

 حاتتفا يف ۲۲۸/۲ يئاسنلاو .هلضفو دوجسلا ةرثك يف ءاجام باب :ةالصلا يف

 = :ةماقالا يف (۱ع۲۳) هجام نباو ةدجس لجو زع هلل دجس نم باوث باب :ةالصلا

۳۳۸ 



 نجلا يف هّتقفارم هلأس دقو يملسالا بعک نب ةعيبرل يب هللا لوسر لاقو

 .(«دوجسلا ةرْثكب كسقن ىَلَع ىَنِعَأ١

 اهمتخو .حصألا ىلع (أَرقا) ةروس يَ هللا لوسر ىلع تلزنأ ی لواو

 .[۱۹ :قلعلا] ؟ترتفاَو دجْساَو# : هلوقب

 دجاسلا نأبو ءاهّيلْفُسو اهّیولع اهلك تاقولخملا نم عقي هلل دوجسلا نأبو
 ام برقأ ناك اذهلف ءدبعلا تالاح ٌفرشأ كلذو «هل ٌمضخأو هبرل نوكي ام لذأ
 يه ةيدوبعلا ناف «ةيدوبعلا رس وه دوجسلا نأبو «ةلاحلا هذه يف هّبر نم نوكي

 نوكي ام لذو .هتاطوو «مادقألا هتللذ يأ .دّعم قيرط :لاقي عوضخلاو لذا
 .ادجاس ناك اذإ عضخأو دبعلا

 راهنلاب دوجسلاو مركرلا ةتکو «لضفآ لیللبمایقلا لوط :ةفئاط تلاقو
 هلوقل «مایقلا .مساب تصخ دق لیللا ةالص نأب ٌةفئاطلا هذه تجتحاو لضفا

 اناّمیا ناضعر ماف ْنَم» : ةئ هلوقو ١[ : لمزملا] 4 لیلا مق : یلاعت

 ناك اذهو :اولاق راهنلا ٌمايق :لاقب الو «لیللا ٌمايق :لاقي اذهلو ۲۳۱«اباستخار

 . ننسلا باحصال ظفللاو دوجسلا ةرثك يف ءاج ام باب

 (۱۳۲۰) دواد وبأو هيلع ثحلاو دوجسلا لضف باب :ةالصلا يف (4۸۹) ملسم هاور )

 : ةالصلا حاتتفا يف ۲۲۷/۲ يئاسنلاو .لیللا نم ی يبنلا مایق تقو باب : ةالصلا يف

 . يملسألا بعک نب ةعيبر ثیدح نم دوجسلا لضف باب
 لضف بابو .ناضمر ماق نم لضف باب :حیوارتلا ةالص يف ۲۱۷/4 يراخبلا هاور )

 ناضمر مايق عوطت بابو «ناميالا نم ردقلا ةليل مايق باب :نامیالا يفو «ردقلا ةليل
 يف (۷۵۹) ملسمو ءةينو ءاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماص نم موصلا يفو نامیالا نم
 ۱۱۳/۱ «اطوملا» و حیوارتلا وهو ناضمر مايق يف بيغرتلا باب الا ام

 0 (587) يذمرتلاو .ناضمر يف ةالصلا يف بيغرتلا باب :ناضمر يف ةالصلا يف

 :ةالصلا يف (۱۳۷۱) دواد وبأو .ناضمر رهش لضف يف ءاج ام باب :موصلا
 ا : ليللا ةالص يف ۰ ۱/۳ يئاسنلاو ناضمر رهش مايق يف

 .ةريره بأ فردت م ارت اناميإ
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 نيتدجسلا نيب سولجلا

 . ملعا

 ةرشع ثالث وأ ةعکر ةرشع ىدحإ ىلع ليللا ىف داز ام هنإف داب یبنلا يده

 اک

 امار. ااو نارمغ لاو ا یلاللا ىق فا لا لف تاكو

 . ننسلا ففخي ناك لب ‹كلذ نم ءيش هنع ظفحي ملف راهنلاب

 ءةءارقلا وهو هرکذب لضفأ مايقلاو ءءاوس امهنآ باوصلا :انخیش لاقو

 لضفأ مايقلا ٌركذو «مايقلا ةّئيه نم لضفأ دوجسلا َُتيِهف «هتئيهب لضفأ ُدوجسلاو
 «مايقلا لاطأ اذإ ناك هنإف م هللا لوسر يه ناك اذكهو ءدوجسلا ركذ نم

 اذإ ناكو «ليللا ةالص يفو «فوسكلا ةالص يف لعف امك ءدوجسلاو عوكرلا لاطأ

 هلاق امك «ضرفلا يف لعفي ناك كلذكو «دوجسلاو عوکرلا َفَّمَح «مايقلا فم

 هللاو .ءاوسلا نم ابیرق هلادتعاو هذوجسو هعوکرو هٌمايق ناك :بزاع نب ءاربلا
 ع

 لصف

 لبق هسأر دوجسلا نم عفريو «هيدي عفار ريغ ارّيكم هسأر عفري ة4 ناك مث

 : ىتعيلا بنيو ءاهيلع سلجیو :«ىرسثلا هلجر شرف ًاشرتفم سلجی مث هیدی
 «ىنميلا مدقلا بصني نأ ةالصلا ةنس نم :لاق رمع نبا نع يئاسّنلا ركذو

 اذه يف هلك هنع ظفحب ملو ""یرسیلا یلع يولجتلاو «ةلبقلا اهعباصاب هلابقتساو

 . .هذه ريغ ةسلج عضومل

 ةءارقلا لیوطت بابحتسا باب :نیرفاسملا ةالص يف (۷۷۲) «هحیحص» يف ملسم هاور )١(

 . ۳۹۷ و ۳۸/۵ دمحأو «هنع هللا يضر ةفيذح ثیدح نم

 : هیفو «رمع نبا ثيدح نم نیفکلا عضوم باب :ةالصلا يف ۳۹/۳ يئاسنلا هاور (۲)

 نبا لوق ۲۵۲/۲ يراخبلا يفو حیحص هدنسو «یرسیلا عجضأو ینمیلا بصنو»

 .یرسیلا ینثتو «ینمیلا كلجر بصنت نأ ةالصلا ةنس امن! : رمع
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 ىلع هدي فرطو «هذخف ىلع هقفرم لعجیو «هیذخف ىلع هيدي عضي ناکو

 اهب وعدي هعبصآ عفری مث .ةقلح قّلحيو «هعباصأ نم نيتنث ضبقیو «هتبكر
 .۲۱)هنع رجح نب لئاو لاق اذکه ءاهكّرحيو

 اذإ هعبصأب ريشُي ناك ب يبنلا نأ ريبزلا نب هللا دبع ْنَع دواد يبأ ثيدح امأو

 هلوطب ثيدحلا ملسم ركذ دقو ءرظن اهتحص يف ةدايزلا هذهف '''اهكرحي الو اعد
 يف َدَعَف اذإ ةي هللا لوسر ناك :لاق لب «ةدايزلا هذه ركذي ملو «هنع «هحیحص» يف

 هذي عضوو ینُمْیلا همدق شرفو «هقاسو هذخف نيب یرسیلا هّمدق لعج ةالصلا

 راشأو «ینمیلا هذخف ىلع ینمیلا هدي عضوو «یرسیلا هتبكر ىلع یرسیلا
1 O 

 . ةالصلا ىف ناك اذه نأ هنع دواد یبآ ثيدح ىف سيلف اضيأو

 وهو و هاب رعت نب لثاو ثیدحو باا ناكل ءةالصلا يف ناك ول سا

 .*«هحیحص) يف متاح وبأ هركذ « حيحص ثثيدح وهو «مّدقم

 ينربجاو ينْمَحْراَو يل رفغا مهلل» : [ نیتدجسلا نيب] :لوقي ناك مث

 ركذو ډي هنع امهنع هللا يضر سابع نبا هركذ اذكه ««يِنقْزْراَو ءيِنِدْهاَر

 ) )1١يئاسنلاو .دهشتلا يف سولجلا فيك باب :ةالصلا يف (151) دواد وبأ هاور ۳/۳

 حیحص هدنسو ۰۳۱۸/4 «دنسملا» يف دمحأو ؛نیقفرملا عضوم باب :وهسلا يف

 .(۸۵) نابح نباو (۷۱6) ةميزخ نبا هححصو

 يف يوونلا هححصو «نسح هدنسو ۰۳۸ ۰۳۷/۳ يئاسنلاو )٩۸۸(۰ دواد وبآ اور (۲)

 . غ0 5 /۳ «عومجملا»

 .ةالصلا يف سولجلا ةفص باب :ةالصلا عضاومو دجاسملا يف (۵۷۹) ملسم هاور 0

 .حیحص هدانسإو ؛دراوم» 62 )٤۸٥(

 (۸۵۰) دواد وبأو نیتدجسلا نيب لوقي ام باب :ةالصلا يف (۲۸4) يذمرتلا هاور (0)
 باب :ةماقالا يف (۸۹۸) هجام نباو :نيتدجسلا نيب ءاعدلا باب :ةالصلا يف

 : هقفاوو ۲۷۱/۱ مکاحلا هححصو ۰۱۲۲/۲ يقهيبلاو «نیتدجسلا نيب لوقب ام
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 ۱ ی م أ ته ا ۴ سما.

 3 "«یل رفغا بر ‹ ىل رفغا بّر» :لوقی ناك هنأ ةفيذح

 عيمج يف هنع تباثلا اذکهو دوجسلا ردقب نکرلا اذه َةلاطإ ب هیده ناکو
 نيب دعقی یک هللا لوسر ناك : هنع هللا يضر سنآ نع «حیحصلا» يفو «ثيداحألا

 ضارقنا دعب نم سانلا ُرثكأ اهكرت ةنسلا هذهو ۲م ذَق :لوقن ىتح نيتدجسلا

 ثكمي هنوعنصت مكارأ ال ائيش عنصي سنأ ناكو :تباث لاق اذهلو «ةباحصلا رصع
 )۳ f رجم أ رو كلا فا 4 1

 اذه فلاخ امب أبعي ال هنإف ءاهفلاخ ام ىلإ تفتلي ملو ةنسلا مکح نم امأو

 دولا

 ركذ امك هيذخف ىلع ادمتعم هيتبكرو هيمدق رودص ىلع ضهني ات ناك مث

 . يبهذلا

 هاورو «نسح هدنسو نيتدجسلا نيب لوقي ام باب :ةماقالا يف (۸۹۷) هجام نبا هاور )۱(

 ااو هوو هر شا لجرلا رفاه نام الا ىف: (۸۷۸) را
 هاورو «مسی مل لجر هیفو «نیتدجسلا نيب ءاعدلا باب :ةالصلا حاتتفا يف ۲

 . يبهذلا هقفاوو .هححصو «يل رفغا بر» رارکت نود نکل ۱ مکاحلا

 دق ینعمو .هرکذ مدقت دقو ةالصلا ناکرآ لادتعا باب :ةالصلا يف (1۷۳) ملسم هاور (۲)

 هنأ مهنهذ يف :يأ «سانلا مهو يف عقوأ دق :هانعم وأ «هدعب ام طقسأ دق :مهوأ

 : . هكرت

 )٤۷۲( ملسمو «نيتدجسلا نيب ثكملا باب ةالصلا ةفص يف ۲8۹/۲ يراخبلا هاور )

 نأ ولا ال ينإ :لاق سنأ نع همامتب هظفلو ةالصلا ناكرأ لادتعا باب :ةالصلا يف

 مكارأ ال اعيش عنصي سنأ ناكف :لاق .انب يلصي هل هللا لوسر تیر امك مكب يلصأ
 .يسن دق :لئاقلا لوقي ىتح امئاق بصتنا عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك «هنوعنصت

 (مهوآ دق» ةظفلو «يسن دق :لئاقلا لوقی یتح ثکم ةدجسلا نم ةشأو عفر اذإو

 .اهلبق يتلا ةياورلا يف يه امنإو «ةياورلا اذه يف تسيل
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 نب كلام هنع رکذ دقو """هیدیب ضرالا ىلع دمتعی الو ۱ةریره وبأو لئاو : هنع

 ةسلج یمست یتلا یه هذهو ا يوتسي یتح موك و ناک هنأ ثريوحلا

 .ةحارتسالا

 نأ دحأ لكل بحتسيف ابا وام يل ل اياب

 امه نيلوق ىلع ؟اهيلإ جاتحا نم اهّلعفي امنإو 6 ةدسلا نم تسلا وأ هلعفی

 نب كلام ثيدح ىلإ دمحآ عجر :لالخلا لاق . هللا همحر دمح دمحأ نع ناتیاور

 . ةمامأ ابأ نأ ءىسوم نب فسوي ينربخأ :لاقو «ةحارتسالا ةسلج يف ثريوحلا

 ثيدح يفو . ةعافر ثيدح ىلع نيمدقلا رودص ىلع : لاقف ضوهنلا نع لئس

EERداد ین یک و وا وب ىلع  
 امناو «ةسلجلا هذه ركذي مل و هتالص فصو نم رئاسو هلي يبنلا باحصآ

 اهلعف ی هیده ناك ولو . ثریوحلا نب كلامو .دیمح يبأ ثيدح يف ترکذ

 نم اهنآ ىلع لدي ال اهل ی هلعف ٌدرجمو جم هتالص فصو نم لک اهرکذل ءامئاد
 هنأ رّدق اذا امأو ءاهيف هب یدتقی ةّنس اهنآ ىلع اهلعف هن أ ملع اذإ الإ ةالصلا ننس

 وهو دوجسلا ىلإ عوکرلا نم طوبهلا ةيفيك لصف يف هرکذ مّدقت رجح نب لئاو ثيدح ()
 هلاق اميف «فیعض دانساب روصنم نب ديعس هجرخأ ةريره ىبأ ثيدحو «فیعض

 ۳ «حتفلا» يف ظفاحلا

 ىلع دمتعی فيك باب :ةالصلا ةفص يف ۲۵۰/۲ يراخبلا هاورام فلاخی اذه (۲)

 نع هسأر عفر اذإو» هيفو ثریوحلا نب كلام ثیدخ نم ةعکرلا نم ماق اذإ ضرألا
 دنسب يبرحلا قاحس| یورو «ماق مث ‹ضرألا ىلع دمتعاو سلج ةيناثلا ةدجسلا

 هانعمب يقهيبلا هاورو «ماق اذإ هيدي ىلع دمتعی ةالصلا يف نجعی ناك ایک هنأ ۳

 .هتالص نم رتو يف ادعاق یوتسا نم باب :ةالصلا ةفص يف ۲ يراشبا ءاور )۳)

 دواد وبأو .دوجسلا نم ضوهنلا فيك ءاج ام باب :ةالصلا يف (۲۸۷) يذمرتلاو

 :ةالصلا حاتتفا يف ۲۳4/۲ يئاسنلاو .درفلا يف صوهنلا باب :ةالصلا يف (۸48)

 .عفرلا دنع سولجلل ءاوتسالا باب
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 ةحارتسالا ةسلج



 طانَملا قیقحت نم اذهف قالصلا ننس نم ةنس اهنوک ىلع لدي مل .تجاحلل اهلعف

 .۱)ةلأسملا هذه ىف

 حاتتفا دنع تكسي ناك امك تكسي ملو «ةءارقلا حتتفا «ضهن اذإ ناكو

 سیل هنأ ىلع مهقافتا دعب ال مأ ةذاعتسا عضوم اذه له :ءاهقفلا فلتخاف «ةالصلا

 ضعب امهانب دقو «دمحآ نع ناتياور امه نالوق كلذ يفو ؟حاتفتسا عضوم

 «ةدحاو ةذاعتسا اهیف يفكيف ؟ةدحاو ةءارق يه له ةالصلا ةءارق نأ ىلع هباحصأ

 ءةالصلا عومجمل حاتفتسالا نأ مهنيب عازن الو .اهسآرب ةلقتسم ةعكر لک ةءارق وأ

 هلك يبنلا نأ ةريره يبآ نع حیحصلا ثیدحلل ءرهظأ ةدحاو ةذاعتساب ءافتکالاو

 ملو (نیملاعلا ّبَر هّلل ُدْمَحْلا) ب ةءارقلا حتفتسا ةيناثلا ةعكرلا نم ضهن اذإ ناك

 لب توکس نیتءارقلا للختی مل هنأل ةدحاو ةذاعتسا يفكي امناو ''”تكسي

 لیلهت وأ ,حیبست وأ «هّللا ٌدمح اهللخت اذإ ةدحاولا ةءارقلاک يهف «رکذ امهللخت

 . كلذ وحنو ةي يبنلا ىلع ةالص وأ

 هبو «ةبحتسم اهنآ :روهشملا حیحصلا انبهذم :8۳/۳ «عومجملا» يف يوونلا لاق (۱)

 مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامجو «ةداتق وبآو دیمح وبآو ثریوحلا نب كلام لاق

 ءدواد بهذم وهو انباحصأ لاق هبو :يذمرتلا لاق «نیعباتلا نم هریغو ةبالق وأو

 نم هسأر عفر اذإ لب بحتست ال :نورثكألا وأ نوريثك لاقو .دمحأ نع ةياورو

 دانزلا يبأو سابع نباو رمع نباو دوعسم نبا نع رذنملا نبا هاکح «ضهن دوجسلا

 : شايع يبأ نب نامعنلا لاق :لاق . قاحسإو دمحأو يأرلا باحصأو يروثلاو كلامو

 ثيداحألا رثكأ :دمحأ لاقو .اذه لعفي ات يبنلا باحصأ نم دحاو ريغ تكردأ

 : يوونلا لاق .هيف اهل ركذ الو «هتالص ءيسملا ثيدحب مهل جتحاو اذه ىلع

 رتو يف ناك اذإف يلصي ةَ يبنلا ىأر هنأ ثريوحلا نب كلام ثيدحب انباحصأ جتحاو

 .ادعاق يوتسي یتح ضهنی مل هتالص نم

 مارحالا ةريبکت نيب لاقي ام باب :ةالصلا مضاومو دجاسملا يف (۵۹۹) ملسم هاور (۲)

 .ةءارقلاو

 = يف (ذوعتلا :يأ) هبابحتسا انبهذم يف حصألا :۳۲۲/۳ «عومجملا» يف يوونلا لاق (۳)
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 توکسلا : ءایشآ ةعبرأ يف الإ .ءاوس یلوالاک ةيناثلا يلصي و ٌيبنلا ناكو

 الو «حتفتسی ال ناك ی هناف «یلوألاک اهلیوطتو مارحالا ةريبکتو «حاتفتسالاو

 اهنم لوطأ ىلوألا نوکتف «ىلوألا نع اهرصقیو ءاهيف مارحالل ربکی الو .تکسی

 . مدقت امك ةالص لك يف

 هدی مضوو ؛یرسیلا هذخف یلع یرسیلا هدی مضو «دهشتلل سلج اذإف
 الو ءابصن اهّبصني ال ناکو «ةبابسلا هعبصأب راشاو «ىنميلا هذخف ىلع ینمیلا
 هرجخ نب لئاو ثيدح يف مدقت امك ءائيش اهکرحیو ءائيش اهینحُی لب ءاهمينُي
 عم ىطسولا يهو ةقلح َقّلحُيو ءرصنبلاو رصنخلا امهو نيعبصأ ضبقي ناكو'

 ىلع یرسیلا فكلا طسبيو ءاهيلإ هرصبب يمريو ءاهب وعدي ةبابسلا عفريو ماهبالا

 .اهیلع لماحتيو «ىرسيلا ذخفلا

 . ةفصلا هذه ريغ ةسلجلا هذه يف هنع وري ملو . ىنميلا بصنيو ع نعوسللا

 «هحیحصا يف ملسم هاور يذلا هنع هللا يضر ريبزلا نب هللا دبع ثيدح امأو

 همدق شرفو «هقاسو هذخف نيب ىرسُملا ِهّمَدَق لعج «ةالّصلا يف دحق اذإ ناك ةي هنأ

 «هنع اتيوُر نيتللا نيتفصلا دحأ وهو «يتأي امك ريخألا دهشَّتلا يف اذهف "" ینمیلا

 يف سلج اذإف» : لَك هتالص ةفص يف دیمح يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفف

 ةعكرلا يف سلج اذإو .ىرخألا بّصنو «ىرسُيلا هلجر ىلع سّلج «نيتعكرلا
 وبأ ركذف ""هتدعقم ىلع دَعَفَو «ینمیلا بصنو «ىرسيلا هلجر مَّدق «ةريخألا

 : ةفئيح وبأو يروثلاو يعخنلاو نسحلاو ءاطع لاقو .نيريس نبا لاق هبو ءةعكر لك

 . یلوالا ةعكرلاب ذوعتلا صتخي
 .ةالصلا يف سولجلا ةفص باب :ةالصلا مضاومو دجاسملا يف (۵۷۹) ملسم هاور )١(

 دهشتلا يف سولجلا ةنس باب :ةالصلا ةفص يف ۲۵4 ۰۲۵۲/۲ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .مهو ملسم ىلإ هتبسنو

۳۳۵ 

 لوألا دهشتلا ةسلج



 دحأ لقي ملو ءاهشرفي ناك هنأ ریبزلا نبا رکذو .ینمیلا بصنی ناك هنأ دیمح

 نم لب هب لاق ادحأ ملعأ الو .لوألا دهشتلا يف هسولج ةفص هذه نإ : هيك هنع

 نم مهنمو «هللا همحر كلام بهذم اذهو «نیدهشتلا يف كّروتي :لاق نم سانلا

 لوق وهو ءاهيلع سلجيو «یرسیلا شرتفيو «ینمیلا بصنيف ءامهيف شرتفي :لاق

 شرتفيو «مالسلا هيلي دهشت لك يف كّروتي :لاق نم مهنمو « هللا همحر ةفينح يبأ

 اهيف ةالص لك يف كّروتي لاق نم مهنمو «هللا همحر يعفاشلا لوق وهو «هريغ يف

 . هللا همحر دمحأ مامالا لوق وهو «نیسولجلا نيب , اقرف ءامهنم ريخألا يف نادهشت

 يف سلجي ناك هنأ : ىنميلا همدق شرف هنأ هنع هللا يضر ريبزلا نبا ثيدح ىنعمو

 هذخف نيب ىرسُيلا هّمدقو «ةشورفم ىنميلا همدق نوكتف «هتدعقم ىلع سولجلا اذه

 اذه يف ىنميلا همدق يف فالتخالا عقوف «ضرألا ىلع هتدعقمو «هقاسو

 يف افالتخا سيل  ملعأ هللاو  اذهو ؟ةبوصنم وأ ةشورفم تناك له :سولجلا

 نيب نوكتف «هنيمي نع اهجرخي لب ءهمدق ىلع سلجي ال ناك هنإف «ةقيقحلا

 هنأ ینعمب ةشورفم يهف «نميألا اهنطاب ىلع نوكت اهناف «ةشورفملاو ةبوصنملا

 اهنطاب ىلع اسلاج سيل هنأ ینعمب ةبوصنمو «هبقع ىلع ًاسلاج ءاهل ًابصان سيل
 وأ «ريبزلا نب هللا دبع لوقو «هعم نمو ديمح يبأ لوق حصف «ضرألا ىلإ اهرهظو

 اذهو ءانايحأ اهشرف امبرو «هّمدق بصنی ناكف ءاذهو اذه َّلَعْفَي ناك ب هنإ :لاقي

 . ملعأ هللاو . اهل حورآ

 :اولوقي نأ هباحصأ مّلَعُيَو «ةسلجلا هذه يف امئاد دهشتي يب ناك مث

 «هتاكربو هللا ةَمْحَرَو مثلا ای َكْيَلَع ُمالَّسلا «ُتاَّيَطلاَو ُتاوَلَّصلاَو هّلل ُتاّيِحَتلا»

 ادم نو لا هل ال نأ ُدَهْشَأ «َنيِحلاّصلا هللا دابع ىَلَعَواَنْيََع َنْيَلَع مالتلا

E 

 ) يراخبلا هاور ۰۲۵۸/۲  75١بابو «ةرخآلا ىف دهشتلا باب :ةالصلا ةفص ىف

 ملس وأ اموق یمس نم باب :ةالصلا يف لمعلا يفو ءدهشتلا دعب ءاعدلا نم ریختی

 «یلاعت هللا ءامسأ نم مسا مالسلا باب :ناذئتسالا يفو .ةهجاوم ريغ يف ةالصلا يف =

۳۳۹ 



 لع هللا لوسر ناك :لاق رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم يئاسنلا رکذ دقو

 هلل ٌتاّيِحّتلا «هّللابو هللا مشب» :نارقلا نم ةروسلا انملعُي امك .دهشتلا تم

 َنْيَلَع ُمالّسلا «هتاکربوهّلل هم رو يأ َكِيَلَع مالَسلا «ُتاَبيَطلاَو ُتاوَلَّصلاَر

 ُهُدْبَع ًادّمَحُم نأ ُدَهْشَأَو للا الا لر ال ْنَأ ُدَهْشَأ نیحلاَصلا هللا داّبع ىَلَعَ

 . (راّنلا نم لب ْدوُعَأَو الا لا ملوشوو

 ةنعنع ٌريغ ةلع هلو .ثیدحلا اذه يف الإ دهشتلا لوأ يف ةيمستلا ءیجت ملو
 اا

 يهو - فضرلا ىلع هنأك ىتح ادج دهشتلا اذه ففخي هلک ناکو

 يف هلآ ىلعو هيلع ىلص هنأ طق ثيدح يف هنع لقي ملو - ةامحملا ةراجحلا

 ةنتفو «راّللا باذعو ربقلا باذع نم هيف ذيعتسي اضيأ ناك الو .دهشتلا اذه

 نم همهف امنإف «كلذ ًبحتسا نمو «لاجّدلا حيسملا ةنتفو «تامملاو ايحملا

 .ريخألا دهشتلاب اهذییقتو ءاهعضوم نييبت حص دق تاقالطإو تامومع

 هذخف یلع ًادمتعم هیتبکر یلعو هیمدق رودص ىلع ارثكم ضهنی ناک مث

 . هللا یضر رمع نب هللا دبع ثیدح نم «هحیحصا يف ملسم رکد دقو .مدقت امك

 باب :ديحوتلا يفو .ةالصلا يف ءاعدلا باب :تاوعدلا يفو «نيميلاب ذخألا بابو 5

 يف دهشتلا باب :ةالصلا يف (507) ملسم هاورو (نمؤملا مالسلا) :ىلاعت هللا لوق

 (9154) دواد وبأو «دهشتلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۲۸۹) يذمرتلاو تالصلا

 فيك باب : حاتتف الا يف ۲۳۹و ۲۳۸ و ۱۳۷/۲ يئاسنلاو .دهشتلا باب ةالصلا يف

 يف دمحأو دهشتلا يف ءاج ام باب :ةماقالا يف (۸۹۹) هجام نباو «لوألا دهشتلا

 1۳۱ و ۲۸ و ۲۳ و ۶۲۲ و 4۱6و 1۱۳ و 1۰۸ و ۳۸۲ و ۳۷۲۱/۱ «دنسملا»

 دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم مهلك 515 و ۵٩ و 4۵۰ و 88۰و ۳۹ و ۳۷ و

 . هنع هللا يضر

 )١( هجام نباو ءدهشتلا نم رخآ عون باب ةالصلا حاتتفا يف ۲۸۳/۲ يئاسنلا هاور )٩۰۲(

 .مهي هنأ الإ قودص وهو لبان نب نميأ هيفو ءدهشتلا يف ءاج ام باب ةماقالا يف
 .ريبزلا يبأ سيلدتو

۳۳۷ 

 ةتلاتلا ةعک رلل ضوهنلا



 يراخبلا قرط ضعب يف يهو «عضوملا اذه يف هيدي عفري ناك هنأ امهنع

 ءرمع نب هللا دبع ثيدح يف اهيلع اقفتم تسيل ةدايزلا هذه َّنأ ىلع «“'اضيأ

 ديمح يبأ ثيدح يف هب احرصم اهرکذ ءاج دقو ءاهنوركذي ال هتاور رثکاف

 هيدي عفر مث ءرّبك «قالّصلا ىلإ ماق اذإ ملا لوسر ناك :لاق يدعاسلا

 عفرب مث هری مث ؛هعضوم يف ٍوضُع لک ُمِيِقْيَو یکم امهب َيِذاحُي یتح
 ًالدتعم هيتبكر ىلع هيتحار عضیو ٌمكري مث «هْيَبكْنَم امهب يذاحُي ىتح هيدي

 هندی ُعَقرَيَو هم نمل لا مس لقب ع ثا هب نمی الو هسار ُبّوصُيال
 ی .هیضزم ىلإ مظع لك زی رقي یتح «هْيَبكْنَم امهب يذاحب یّتح

 ءاَمْيَلَع ُدْعَميف «هلجر ينير و م عفری مث هّیَج ْنَع ِهْيَدَي يِفاَجُيَ «ضزال
 نا. یر هلّجر یلع ٌسِلْجَيَو یکی مث «دّجَم اذإ ِهْيَلْجِ نما خيو
 اذإ مث كلذ لثم یرخالا يف صيف موی من هعضوم ىلإ مظع لك عجرب
 E ا مفر نيتعكرلا نم ما

 اهيف يتلا ةا تتناك اذإ یتح .اذکه هتالص ةيقب ةيقب يلصي مث ةالصلا

 يآ قایس اذه رش ِرَسْيألا هقش ىَلَع َسَلَجَو ۷۹۷ جرخا ؛میلستل
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 نبا ناکو :هیفو «نیتعکرلا نم ماق اذإ نيديلا عفر باب :ةالصلا ةفص يف ۱۸/۲ )1١(

 هیدی عفر < «نیتعکرلا نم ماق اذإو هيدي عفر «هدمح نمل هللا عمس :لاق اذإ رمع

 نم (۷۳) اضیا جرخأو ۷ (۷۶۱) دواد وب دكار 2 ىلإ رمع نبا كلذ عفرو

 اذإ هيدي عفري ناك لک ينا نأ رمع نبا نع ۳ يئاسنلا هجرخأو . هيدي عفرو ربك

 نم ماق اذإو ءعوكرلا نم هسأر عفر اذإو ءعكري نأ دارأ اذإو ءةالصلا يف لخد

 م يف هدجمن ملو ع محض هدانسإو «نيبكتملا وذح» كلذك هيدي عفري نيتعكرلا

 .هنم مهو وهف «فلؤملا ركذ امك ملسم
(Y۲)نابح نبا هاور  «(YA0۸)هحام نباو .وهسلا يف ۳/۳ يئاسنلا ات هجرخأو  

(AY)يف ره سیلو ةالصلا ةفص يف ۱۰:۸۲ يراخبلا هاور كلذکو ةماق الا يف  

 رهو ءءاحلاب «حتفی) عوبطملا ي یفو تمجعملا ءاخلاب «ختفی» هلوقو ا کتی

 - لجرلا نطاب ىلإ اهشیو اهنم لصافملا عضاوم رمغيو اهيصني : ینعملاو « فيحصت

۳۳۸ 



 يذمرتلا هرکذ دقو ءأضيأ «ملسم حیحص» يف وهو «هحیحص» يف متاح

 .اضيأ نطاوملا هذه يف هيدي عفري ناك

 نيتعكرلا يف أرق هنأ هنع تبثي ملو ءاهدحو ةحتافلا أرقي ناك مث

 ىلإ هريغو هيلوق دحأ يف يعفاشلا بهذ دقو ءائيش ةحتافلا دعب نييرخألا

 لوقلا اذهل جتحاو «نييرخألا يف ةحتافلا ىلع داز امب ةءارقلا بابحتسا

 رهظلا يف 5 هللا لوسر مایف انرزح : (حیحصلا) يف يذلا دیعس يبأ ثیدحب

 يف هّمایف انرزحو «(ةدجّسلا لیزنت ملأ) ةءارق رذق نییلوالا نیتعکرلا يف

 ا نیتعکرلا يف هّمایق انرزحو «كلذ نم فصنلا َرْدَق نييرخألا نيتعكرلا

 نييرخألا يفو «رهظلا نم نّیرخالا نيتعكرلا يف همايق ردق ىلع رصعلا نم
 ۱ و نم فصنلا یلع رصعلا نم

 باتکلا ة هحتاق یلع راصتقالا يف ذ رهاظ هيلع قفتملا ةداتق نبا ثيدحو

 :كييرخألا نسفكرلا يف

 يف أرقي ا ما ا ا لاق

 ريغ ناثیدحلاو 0: اتکا ت ةحتافب سیر يف 1 :ملسم داز .انایحا

 .اهیحانج ترسک «تطحنا اذإ اهنأل «ءاختف :باقعلل لیق هنمو «نيللا ختفلا لصأو

 ملسمو «رهظلا يف ةءارقلا باب :ةالصلا ةفص يف ۲۰۳ ۰۲۰۲/۲ يراخبلا هاور )۱(

 :ةالصلا يف (۸۰6) دواد وبأو .رصعلاو رهظلا يف ةءارقلا باب :ةالصلا يف ()

 .۲/۳ «دنسملا» ىف دمحأو «نييرخألا فیفخت يف باب

 (۷۹۸) دواد وبأو ءرصعلاو رهظلا يف ةءارقلا باب :ةالصلا يف (4۵۱) ملس هاور ()

 يئاسنلاو ءرهظلا يف ةءارقلا يف ءاجام باب :ةالصلا يف (۸۰۰) و (۷۹۹) و

 نباو ءرهظلا ةالص نم ىلوألا ةعكرلا يف مايقلا ليوطت باب :حاتتفالا يف ۲

 .رجفلا ةالص يف ةءارقلا باب :ةماقالا يف (۸۱۹) هجام

۳۳۹ 

 يف أرق هنأ هنع تبثي مل
 نیش نییرخالا نيتعكرلا



 مهنم رزح وه امناف .دیعس يبآ ثيدح امأو .عازنلا لحم يف نیحیرص
 ءةداتق يبأ ثیدح امأو . يب هلعف سفن ریسفت نع اخ سا قر

 نكي مل هنأ هب داري نأو افلا ىلع رصتقی ناك هنأ هب داري نأ نکمیف

 يف اهؤرقي ناك امك ءامهيف اهؤرقي ناك لب «نييرخألا نيتعكرلا يف اهب

 يف ةداتق يبأ ثيدح ناك ناو ءةعكر لك يف ةحتافلا أرقي ناكف «نييلوألا

 نييلوألا يف أرقي ناك :لاق اذإف ءميسقتلا ضرعم يف هنإف ءرهظأ راصتقالا

 لک صاصتخا يف حيرصتلاك ناك «ةحتافلاب نييرخألا يفو «ةروسلاو ةحتافلاب

 أرق امبرو «هلعف رثكأ اذه نإ :لاقُي نأ نكميف ءاذه ىلعو «هیف ركذ امب مسق
 ءديعس يبآ ٌثيدح هيلع لد امك «ةحتافلا قوف ءيشب نييرخآلا نيتعكرلا يف

 ءانايحأ اهففخي ناكو ءرجفلا يف ةءارقلا ليوطت ناك يي هّيده نأ امك اذهو

 ءرجفلا يف تونقلا كرتو ءانايحأ اهليطُي ناكو «برغملا يف ةءارقلا فيفختو  ةالصنا يف صفي ناك
 ۲ 4 نكي مل ضراعل ًائيش

 عمسي ناكو «ةءارقلاب رصعلاو رهظلا يف رارسالاو ءانايحأ اهيف تنقي ناكو هلعفي

 اهب رهجي ناكو ةلمسبلاب رهجلا كرتو ءانايحأ اهيف ةيآلا ةباحصلا
 ا

 هلعف نم نكي مل ضراعل انایحأ ائيش ةالصلا يف لعفي ناك هنأ دوصقملاو

 لعجو «ةالصلا ىلإ ماق مث «ةعیلط اسراف يلع ثعب امل اذه نمو «بتارلا

 رهجي ال لاق نم ةجح باب :ةالصلا يف (۳۹۹) سنأ ثيدح نم ملسم هاور )١(

 هللا دمحلا) ب ةءارقلا حاتتفا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۲4۳) يذمرتلاو .ةلمسبلاب

 نمحرلا هللا مسب» ب رهجي مل نم باب :ةالصلا يف (۷۸۲) دواد وبأو (نيملاعلا بر

 «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» ب رهجلا كرت باب حاتتفالا يف ۱۳۵/۲ يئاسنلاو «ميحرلا

 .ةءارقلا حاتتفا باب :ةماقالا يف (۸۱۳) هجام نباو

 اهب رهجلا ىأر نم باب :ةالصلا يف سابع نبا ثيدح نم (۲4۵) يذمرتلا هاور (۲)

 حصي الو :يليقعلا لاقو .لوهجم هدنس يفو ۰4۷/۲ يقهيبلاو ۱۱4(۰) ينطقرادلاو

 .ثيدح ةلمسبلاب رهجلا يف
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 ةالصلا يف تافتلالا نم نكي ملو ۱)ةعیلطلا هنم ءیجی يذلا لا ىلإ ةالصلا ىف تفتلي

 هللا ىضر ةشئاع نع «يراخبلا حیحصا یفو ةالصلا یف تافتلالا دال هيده

 ٌسالتخا وه :لاقف ؟ةالصلا يف تافتلالا نع ی هللا لوسر تلأس :تلاق اهنع

 , دعا ةالَص نم ناَطْيَشلا ُهُسِلَتْخَي

 :لاق هنع هللا يضر سنأ نع بيسملا نب ديعس ثيدح نم يذمرتلا يفو

 يف تافتلالا َّنِإَف «ةالّصلا يف َتاَمِتْلالاَو بل يتب اَي» : ي هللا لوسر يل لاق
 ثيدحلل نكلو (۳«ضرفلا يف ال «عّوطتلا يفف دب الو ناك ناف کله ةالّصلا

 ۱ : ناتلع

 .فرعت ال سنآ نع دیعس ةياور نإ :امهادحا

 ىف رازبلا رکذ دقو «ناعدج نب دیز نب يلع هقيرط يف نإ :ةيناثلا
 اي يبنلا نع ءادردلا يبأ نع مالس نب هللا دبع نب فسوي ثيدح نم هدنسم

 نم ةالصلا يف رظنلا يف ةصخرلا باب :ةالصلا يف (۲۵۰۱) و (915) دواد وبأ هاور )١(
 هقفاوو ۰۲۳۷/۱ مكاحلا هححصو «حيحص هدنسو «ةيلظنحلا نب لهس ثيدح
 ۱ . يبهذلا

 : قلخلا ءدب يفو «ةالصلا يف تافتلالا باب :ةالصلا ةفص يف ۲ يراخبلا اور )

 تافتلالا يف رکذ ام باب :ةالصلا يف )۵٩۹۰( يذمرتلاو .هدونجو سيلبإ ةفص باب

 ۸/۳ يئاسنلاو ءةالصلا يف تافتلالا باب :ةالصلا يف )٩۱۰( دواد وبأو ءةالصلا يف

 . ٠١١/١ «دنسملا» يف دمحأو «ةالصلا يف تافتلالا يف ديدشتلا باب :وهسلا يف

 اذه :لاقو ةالصلا يف تافتلالا يف ركذ ام باب :ةالصلا يف (۵۸۹) يذمرتلا هاور )۳)

 .فیعض وهو ناعدج نب ديز نب يلع هدنس يف نأ عم : بیرغ نسح ثیدح

 نم مالس نب هللا دبع نع یلوألا «نيتياورب ۸۰/۲ "دناوزلا عمجم» يف يمئيهلا هرکذ )€(
 هفعض «ريبكلا ةياور يف ىيحي نب تلصلا هيف :لاقو ةثالثلا يف يناربطلا ةياور
 وه امنإو یهو وهو تباث نب تلصلا :طسوألاو ريغصلا ةياور يفو «يدزألا

 لاقو .ثيدحلا اذه هل ركذو .«نازيملا» يف يبهذلا هركذ .فيرط نب تلصلا
 = يناربطلا اهاور ءادردلا يبأ نع ةيناثلا ةياورلاو تبثي ال برطضم ثيدح : ينطقرادلا

۲ 



 تف ال ثیدح اذهف «هرهظ تلح هفنع يولي الو اار نیمی ةالصلا یف

 .دزی ملو تی ثیدح : هیف يذمرتلا لاق

 سانلا ضعب نإ :هل ليق هللا دبع ابأ نأ ينوميملا ينربخآ :لالخلا لاقو

 یتح «ادیدش اراكنإ كلذ ركنأف .ةالصلا يف ظحالُي ناك لي يبنلا نأ دنسآ

 طق لا ف دیار ا لاج يف ارو هک كك رخو رو وو
 «كلذ ركنأ هنأ ينعي !؟ةالصلا يف ظحالي ناك یو يبنلا :لاقو ءاهنم أوسأ

 نب ديعس نم اذه امنإ !؟اذه ىور نم :لاقو ءدانسإ هل سيل :لاق هبسحأو

 ءاذه ديعس ٌتيدح َنَّهَو هللا دبع ابآ نإ :انباحصأ ضعب يل لاق مث «بيسملا

 :دمحأ نب هللا دبع لاقو .دیعس نع لجر نع وه امنا :لاقو «هدانسإ فعضو

 تعمس :لاق يفوكلا كلملا دبع نع ميهاربإ نب ناسح ثیدحب يبآ تثدح

 اذإ ك يبنلا ناك :ةلئاوو ةمامآ يبآ نع ثّدحي ًالوحكم تعمس :لاق ءالعلا

 .هدوجس عضوم يف هرصبب ىمرو الا الو اب تفتلي مل ةالصلا ىلإ ماق

 ناکو ءاذهو اذه ركنأ هللا همحر دمحأف .هيلع برضا :لاقو اچ هرگناف

 اجو ادنس لطاب هنأل ءدشأ لوألل هژاکنا

 . ملعأ هللاو نکنم ريغ هنتمف الاو «هدنس رکنآ امنا : یناثلاو

 قلعتت ةحلصمل ناك هلعل «ٌلَعف لعف ةياكح ناكل «لوألا تبث ولو

 .ملعن امیف رازبلل دحأ هبسنی ملو «فیعض وهو نالجع نب ءاطع اهیفو «ريبكلا» يف =
 دمحأو تالصلا يف تافتلالا يف رکذ ام باب :ءالصلا يف (۵۸۷) يذمرتلا هاور )۱

‘Ty ۱نع «دنه ۳ نب ديعس نب هللا دبع ثيدح 00 يئاسنلاو  

 مکاحلا هححصو .حیحص هدانساو سابع نبأ نع «ةمركع نع «دیز نب روث

 هنع هلقن اميف «ماهيالاو مهولا» باتك يف ناطقلا نبا لاقو .يبهذلا هقفاوو ۱

 الإ فرعی ال اغ ناك ناو حیحص ثيدح اذه :۹۰/۲ ؛ةيارلا بصن» يف يعليزلا

 هب جتحا ةمرکعو ناتقث دیز نب روثو دیعس نب هللا دبع ناف «قیرطلا هذه نم
 ۱ ْ . حيحص ثيدحلاف «يراخبلا

۳۰ 



 ةالصلا يف نيديلا وذو «رمعو ركب وبأو وه مالسلا هيلع همالكك ةالصلاب

 يبأ نع دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلاك «نيملسملا ةحلصمل وأ ءاهتحلصمل

 ‹حبصلا ةالص ينعي ةالصلاب تت :لاق ةيلظنحلا نب لهَس نع يلولخلا ةشبك

 ينعي :دواد وبا لاق .بْعشلا ىلإ تفتلي وهو يلصي دي هللا لوسر لعجف

 لاغتشالا نم تافتلالا اذهف سرخی ليللا نم بعّشلا ىلإ اسراف لسرأ ناكو

 ٌبیرقو فوخلا ةالصك «تادابعلا لخادم يف لخدي وهو ةالصلا يف داهجلاب

 داهجلا نيب عمج اذهف .ةالصلا يف انأو يشيج زّهجأل ينإ :رمع لوق هنم

 يف هنم ملعلا زونك ٌجارختساو نارقلا يناعم يف ركفتلا هريظنو .ةالصلاو

 نيهالّلا نيلفاغلا ثافتلاو «نول اذهف «ملعلاو ةالصلا نيب ٌعمج اذهف «ةالصلا

 .قيفوتلا هللابو ءرخا نول مهراكفأو

 .نييرخألا ىلع ةيعابُرلا نم نييلوألا نيتعكرلا ٌةلاطإ ب بتارلا هيدهف
 لیطاف انآ امآ : رمعل دعس لاق اذهلو :ةيناغلا یلع نییلوالا نم یلوالا ةلاطاو

 . يي هللا لوسر ةالصب يدتقآ نأ ولآ الو «نييرخألا يف فذحأو «نييلوألا يف

 .مدقت امك تاولصلا رئاس ىلع رجفلا ةالص ةّلاطإ ی هّيده ناك كلذكو

 رجاه املف «نيتعكر نيتعكر ةالصلا ُهَّللا ضرف :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 لجأ نم اهلاح ىلع ْتّرقَأ اهنإف ءرجفلا الإ ءرضحلا ةالص يف ديز ك هللا لوسر
 ۲۲«هحیحص) يف نابح نب متاح وبأ هاور . راهنلا رتو اهنأل .برغملاو «ةءارقلا لوط

 حيحص هدنسو «ةالصلا يف رظنلا يف ةصخرلا باب :ةالصلا يف (417) دواد وبأ هاور )١(

 .مدقت امك

 نب دمحم بوبحم ثيدح نم ءرفسلا ةالص باب :ةالصلا يف (244) نابح نبا هاور (؟)

 يف وهو ةشئاع نع قورسم نع «يبعشلا نع «دنه يبأ نب دواد نع «نسحلا
 «نيل هيف بوبحمب بقلملا نسحلا نب دمحم هدنس يفو (۳۰۵) «ةميزخ نبا حيحص»
 «نسحلا نب بوبحم ريغ هملعأ دحأ هدنسي مل بيرغ ثيدح اذه :ةميزخ نبا لاقو

 51١/5 «دنسملا» يف امك ةشئاع نع يبعشلا نع :اولاقف ءدواد باحصأ هاورو

 . عطقنم وهف تشئاع نم عمسي مل يبعشلاو ۲۵و

۳:۳ 

 نییلوالا نیتعک رلا ةلاطا

 تاس ىلع رجفلا ةلاطا
 لوأ اذکو تاولصلا
 اهرخا ىلع ةالصلا



 دعب نيتعكرلا ىلإ ةراشإ

 رتولا

 ةلاطا هتالص فاس يف ي٤ هیده ناك اذهو ۱«يراخبلا حیحص» يف هلصأو

 نیتعکر ىَّلص امل ليللا مايق يفو ؛فوسکلا يف لعف امك ءاهرخا ىلع اهلوأ
 نيتللا نود امهو نيتعكر مث ءامهلبق نيتللا نود امهو نيتعكر مث «نيتليوط

 نيتعكرب ليللا ةالص ةي هخاتتفا اذه ضقانی الو .هتالص متآ ىتح ءامهلبق

 ةلزنمب امهف «ليللا مايق ٌحاتفم نيتعكرلا نيتاه نأل كلذب هرمأو «نيتفيفخ
 هرتو دعب انايحأ امهيلصُي ناك ناتللا ناتعكرلا كلذكو ءاهريغو رجفلا ةنس
 ناف “رنو ٍلْيَللاب ْمُكَتالَص ّرخآ اوُلَعْجا» :هلوق عم ءامئاق ةراتو یاقوت
 ةالضو ناكل رتو برغملا نأ امك .مالا اذه نایفاتت ال نیتعکرلا .نیئاه

 ناك عن زا ارت نایک اه وغ رت اه اه هلا

 ةنس یرجم نیتیراج هدعب ناتعکرلا تناك لیلا رتو وهو «ةلقتسم ةدابع

 مالسلا هيلع هتظفاحم تناك ءاضرف برغملا ناك املو «برغملا نم .برفملا

 لوقی نم لصأ ىلع اذهو .رتولا ةنس ىلع هتظفاحم نم رثکآ اهتنس ىلع

 هللا ءاش نإ نیتعکرلا نیتاه يف مالک دیزم يتأيسو ءادج ٌرهاظ رتولا بوجوب
 . قیفوتلا هللابو .فنصم يف اهارت ال كلعل ةفيرش ةلأسم يهو «یلاعت

 :ةالصلا ریصقت يفو ءارسالا يف تاولصلا تضرف فيك باب :ءالصلا يف ۳۹۲/۱ (1)

 رجاهملا ةماقإ باب يي یبنلا باحصأ لئاضف یفو هعضوم نم جرخ اذإ رصقی باب

 نیرفاسملا ةالص باب :نیرفاسملا ةالص ىف (1A0) ملسمو هکس ءاضق دعب ةكمب

 يئاسنلاو ءرفاسملا ةالص باب :رفسلا ةالص يف (۱۱۹۸) دواد وبأو ءاهرصقو

 ١55/١ «أطوملا» ىف كلامو ةالصلا تضرف فيك باب :ةالصلا ىف 0١ 7١569

 .رفسلا يف ةالصلا رصق باب :ةالصلا يف

 يف (۷۵۱) ملسمو ءارتو هتالص رخا لعجيل باب :رتولا يف 1۰1/۲ يراخبلا هاور )۲(

 دواد ياو اللا رخا نم ةعکر رتولاو ینثم یتثم لیلا ةالص باب :نیرفاسملا ةءالص

 تفو باب : رتولا 9 ۳1/۳ یئاسنلاو «رثولا تفو ي باب : ةالصلا قف ۱۶۳۸)

 ۱ . رمع نب هللا دبع ثیدح نم مهلك : رتولا

٤ 



 ربخألا دهشتلل سولجلا هکروب يضفي ناکو ءاكّروتم سلج ءريخألا دهشتلا يف ة سلج اذإ ةَ ناكو

 .ةدحاو ةيحان نم همدق جرخیو ‹ضرألا ىلإ

 ىف دواد وبآ هرکد . كّروتلا ىف ی هنع تیوز یتلا ةئالثلا هوجولا دحأ ادهف

 يف متاح وبأ رکذ دقو ۳ ةعیهل نب هللا دبع قیرط نم يدعاسلا دیمح يبأ ثیدح
 تعیهل نبا قیرط ريغ نم يدعاسلا دیمح يبأ ثيدح نم ةفصلا هذه «هحیحص)

 . "۳ هثیدح مدقت دقو

 ا يبأ ثيدح نم «هحيحص» يف يراخبلا هركذ :يناثلا هجولا

 ىلع دعقو «ىنميلا بصنو ىرسُيلا هلجر مّدَق .ةرخالا ةعكّرلا يف سلج اذإو :لاق

 يف فصو ةدايز هيفو «كرّولا ىلع سولجلا يف لوألا قفاوملا وه اذهف " 'هتدعقم

 .اهل ىلوألا ةياورلا ضرعتت مل نيّمَدَقلا ةئيه

 :ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم «هحیحصا ىف ملسم هركذ ام : ثلاثلا هجولا

 هذهو «**)ینمیلا همدق شرفيو «هقاسو هذخف نيب ىرسُملا همدق لعجي ناك ب هنأ

 ةعيهل نبا يفو ةعبارلا يف كروتلا ركذ نم باب :ةالصلا يف (956) دواد وبآ هاور )

 لاقو ءاهب یوقی هریغو دیمح يبأ نع یرخآ قرط نم ءاج ثیدحلا نکلو «مالك
 . حيحص نسح ثیدح : يذمرتلا

 ۰۳2۷/۱ ةميزخ نبا رظناو .حیحص هدنسو )59١( «نامظلا دراوم» )۲(

 يف ظفاحلا لاق دهشتلا يف سولجلا ةنس باب :ةالصلا يف ۲۵۵/۲ يراخبلا )۳(

 سولجلا ةئيه نأ يف هلوقب لاق نمو يعفاشلل ةيوق ةجح ثيدحلا اذه يفو ؛«حتفلا»

 ةيكلاملا كلذ يف فلاخو .ریخالا يف سولجلا ةئيهل ةرياغم لوألا دهشتلا ىف
 يف ءاج امك ءامهيف كروتي ةيكلاملا لاق نكل ءامهنيب ىوسي :اولاقف ءةيفنحلاو

 نآ را فرا يعفاشلا هب لدتساو (ةیفنحلا ينعي) نورخالا هسکعو «ريخألا دهشتلا

 هيف فلتخاو ةريخالا ةعكرلا يف :هلوق مومعل هريغ نم ریخالا دهشتلاک حبصلا دهشت
 .نادهشت اهیف يتلا ةالصلاب كروتلا صاصتخا هنع روهشملاو ءدمحأ لوق

 = ةالصلا يف سولجلا ةفص باب :ةالصلا عضاومو دجاسملا يف (۵۷۹) ملسم هاور 0

 هم



 فلاخم اذهو "هرصتخم» يف """يقَرخلا مساقلا وبآ اهراتخا يتلا ةفصلا يه

 هلعلو «ینمّیلا بصن يفو «نمیالا هبناج نم ىرسُيلا جارخإ يف نييلوألا نیتفصلل
 . رهظآ اذهو ةرات اذهو .ةرات اذه لعفی ناك

 كروتلا اذه مالسلا هيلع هنع ركذُي ملو «ةاورلا فالتخا نم نوكي نأ لمتحيو

 صوصخم اذه :هقفاو نمو دمحأ مامالا لاق .مالسلا هيلي يذلا دهشتلا يف الإ

 دهشتلا يف سولجلا نيب اقرف لعج اهيف كروتلا اذهو نادهشت اهيف يتلا ةالصلاب

 يف سولجلا نيبو «مايقلل ائيهتم هيف سلاجلا نوكيف «هفیفخت نسي يذلا لوألا
 . انئمطُم هيف سلاجلا نوكي يذلا يناثلا دهشتلا

 هلاح يلصملل ةركذم «نيدهشتلا نيب ًةقراف نيسولجلا ةئيه ْنوکتف ًاضيأو

 دهشتلا يف يتلا ةسلجلا يف ةع هنع ةفصلا هذه ركذ امنإ دیمح ابأ ناف اضيأو

 مث ات ته یی ناك هاو دهشتلا يف هسولج ةفص رکذ هنإف «يناثلا

 . «ةعبارلا ةعكرلا يف سلج اذإف» : ظفل يفو ««ةرخالا ةعكرلا يف سلج اذإو» : لاق

 جرخآ میلستلا اهیف ىتلا ةسلجلا تناك اذإ یتح : هظافلآ ضعب ىف هلوق امأو

 عرش كروتلا ىري نم هب جتحي دق اذهف ؛اکروتم هقش ىلع سلجو «یرسیلا هلجر

 سیلو هللا همحر یعفاشلا لوق وهو ‹ ةيناثلا ىف كروتيف «مالسلا هيلي دهشت لک يف

 يذلا دهشتلا يف ناك امنإ كلذ نأ ىلع لدي ثيدحلا قايس لب «ةلالّدلا يف حيرصب

 يف ةراشالا باب : ةالصلا يف (AAA) دواد وبأو ‹ نيذخفلا یلع نیدیلا عضو هفکو س

 . لوألا دهشتلا يف عبصألاب ةراشالا باب : حاتتفالا يف ۲۳۷/۲ يئاسنلاو .دهشتلا

 هتبسن «دادغب لهآ نم يلبنح هيقف مساقلا وبأ يقرخلا هللا دبع نب نيسحلا نب رمع وه )١(

 ةنس قشمدب هللا همحر يفوت لبنح نب دمحأ دالوأ ىلع سرد دقو قرخلا عيب ىلإ

 يف «يقرخلا رصتخم» ب فرعي رصتخملا اهنم يقبو تقرتحا فيناصت هل ه ۶

 قفوم مالسالا خيشل «ينغملا» هحورش مظعأو «نوريثك هحرش دقو يلبنحلا هقفلا

 . هللأ همحر یسدقملا همادق نب نیدلا

۳: 



 همایقو لوألا دهشتلا يف هسولج ةفص رکذ هناف «ةيثالثلاو ةيعابرلا نم مالسلا هيلي
 اذهف «اكّروتم سلج میلستلا اهیف یتلا ةدجسلا تناك اذإ یتح» :لاق مث «هنم

 . یناثلا دهشتلاب سولجلا اذه صاصتخا ىف رهاظ قایسلا

 مضو ‹ ىنميل ىلا هذخف ىلع عيل لا هدي عضو «دهشَلا يف ۳ اذإ 2 ناکو

 هذي عضوو ‹ثالثلا هعباصأ ضبقو : ظفل ىفو .ةبابسلا بصنو .«ثالثلا هعباصأ

 .''"رمع نبا نع ملسم هركذ . یرسیلا هذخف ىلع ىرسيلا ) 56

 صضبف من ؛ینمیلا هذخف ىلع نميألا هقفزم ّدَح لعج» : رجح نب لئاو لاقو

 يف وهو «اهب وُعدي اهكرحُي هتیآرف هعبصأ عفر مث «ةقلح قّلحو «هعباصأ نم نيتنث
 . ۲۲« ننسلا»

 )۳۱۲ >7 نا ی ۰ 0 ۰

 ۱ انیسمخو هلال دقع» «ملسم حیحص» يف رمع نبأ ثیدح يفو

 : هب دارآ .ثالثلا هعباصآ ضبق :لاق نم ناف «ةدحاو اهلك تایاورلا هذهو

 نم نيتنث ضبق :لاق نمو «ةبابسلاک ةروشنم نكت مل ةمومضم تناك یطسولا نأ
 رصنبلاو رصنخلا لب « رصنبلا عمم ةضوبقم نکت مل ىطسولا نأ : دارآ هعباصآ

 ام باب :ةالصلا يف (۲۹۶) يذمرتلا هاورو «ةالصلا مضاومو دجاسملا يف (۵۸۰) )

 یلع یرسیلا طسب باب : وهسلا ىف مب ع ىئاسنلاو .دهشتلا ىف ةراش الا يف ءاح

 ىف دمحأو .دهشتلا ىف لاقي ام باب :ةماقالا ىف )٩۱۳( هجام نباو «ةبكرلا

 . ١٤۱و ۱۳۱و ۱۱۹و ۷۳و ٤٥/۲ «دنسملا»

 نم نیمیلا عضوم باب : ةالصلا یگ ۱۳۷و ۱۳/۲ یئاسنلاو (40V) دواد وبآ هاور )۲

 یطسولا دّقع و ینمیلا دلا عباصأ نم ی صضبف باب : ۳۷ /۳و تالصلا يف لامشلا

 يف )٩۱۲( ارصتخم هجام نباو ۰۳۱۸/۶ «دنسملا» يف دمحأو ءاهنم ماهبالاو
 . حیحص هدنسو دهشتلا يف ةراشالا باب : هماق الا

 .مدقت دقو ةالصلا عضاومو دجاسملا يف (۵۸۰) ملسم هاور )¥(

۳: 

 دهشتلا يف ديلا عضو



 و

 عم ةضوبقم نوكت الو تمومضم نوكت دقعلا اذه يف ىطسولا ناف «ءنيسمخو

 . رصنبلا

 ةدحاو مئالُي ال نيسمخو ثالث دقع ذإ ءاذه ءالضفلا نم ريثك لكشتسا دقو

 .دقعلا اذه يف رصنبلا بكرت نأ دب ال رصنخلا نإف «نيتروكذملا نيتفصلا نم

 : دقعلا اذه يف ناتفص اهل ةثالثلا نأب ءءالضفلا ضعب اذه نع باجأ دقو

 ثالثلا عباصألا اهيف نوكت :رمع نبا ثيدح يف تركذ يتلا يهو «ةميدق

 لهآ نيب مويلا ةفورعملا يهو «ةثيدحو .یطسولا عم ماهبالا قيلحت عم ةمومضم

 . ملعأ هللاو «باسحلا

 رخآ دنع هقفرم دح نوكيف ءاهيفاجي الو هذخف ىلع هعارذ طّسبي ناكو

 . ىرسُيلا ذخفلا ىلع عباصألا ةدودممف «ىرسُيلا امأو .هذخف

 يفو «هدوجس يفو «هعوكر يف «هيدي عفر يف ةلبقلا هعباصأب لبقتسي ناكو هعباصأ لابقتسا عضاوم
 ١ 20 ةلبقلا

 لك يف لوقي ناكو .هدوجس يف ةلبقلا هيلجر عباصأب اضيأ لبقتسيو «هدهشت

 . تايحتلا : نيتعكر

 ۷ و وا ةتالصلا يف اهیف وعدي ناك يتلا عضاوملا ااو ةالصلا يف ءاعدلا عضاوم

 ص . حاتفتسالا لحم يف مارحالا ةريبكت دعب :اهدحأ

 ضراعلا تونقلاو " "رتولا يف ةءارقلا نم غارفلا دعبو عوكرلا لبق : يناثلا

 .ارظن هيف ناف «كلذ حص نإ عوكرلا لبق حبصلا يف

 نم «ملسم حيحص» يف كلذ تبث امك «عوکرلا نم لادتعالا دعب : ثلاثلا

 :لاق عوکرلا نم هسأر عفر اذإ 3 هللا لوسر ناك :یفوآ يبأ نب هللا دبع ثیدح

 ا ءلمَو تاَواَمَّسلا ءلم اا ا كَل تر هل ل نمل هالا عمساا

 رثكأ هدعب تونقلا ةاور نكل ءاضيأ عوكرلا لبق تنق هيَ هنأ حص :يقهيبلا لاق )

 .اهرثكأو مهنع تاياورلا رهشأ يف نودشارلا ءافلخلا جرد هيلعو ىلوأ وهف «ظفحأو

۲:۸ 



 ملل .درابلا ءاملاو دربلاو جلشلاب ينرهَط ملل ۳ :يش نم اتش ات َءلمَو

 . ج ْخَسَوْلا نم ضيبألا ُبْوَتلا ىي مک ایطحْلاو ٍبوُنذلا نم يِنْرهَط

 رفغا لا َكِدْمَحِبَو ابر مِهللا َكَناَحْبُس» :لوقي ناك هعوکر يف : عباّرلا مو و
 و

 . هئاعد بلاغ هيف ناکو « هدوجس ىف : سماخلا

 ۳)ةریره يبأ ثيدح يف رمأ كلذبو «مالسلا لبقو دهشتلا دعب :عباسلا

 .دوجسلا يف دانا شا او ةع ہہ دیبع نب ةلاضف ثیدحو

 ءاعدلا يف فنسملا يار نكي ملف «نیمومآملا وأ ةلبقلا لبقتسم ةالصلا ¿ نم مالسلا دعب ءاعدلا امأو

 مي "الو ‹ حیحص دانسإب هنع يور الو الصأ اک هيده نم كلذ

 نم ٌدحأ الو وه كلذ لعفي ملف .رصعلاو رجفلا يتالصب كلذ صيصخت امأو

 لا دم ًاضوع ها. 0 ناسحتسا وه امناو تم هيلإ دشرأ الو «هئافلخ

 اهب رمأو ءاهيف اهلعف امنإ ةالصلاب ةقلعتملا ةيعدألا ةماعو .ملعأ هللاو ءامهدعب

 .عوکرلا نم هسأر عفر اذإ لوقي ام لصف يف مدقت دقو (557) ملسم هاور )۱(

 . عوک رلا يف هلوقی ام لصف يف امهریغو ملسمو يراخبلا ةياور نم ۲۱۰ ص هرکذ مدقت 0
 ةالصلا يف هنم ذاعتسي ام باب :ةالصلا عضاومو دجاسملا يف (۵۸۸) ملسم هاور )۳)

 يف ۵۸/۳ يئاسنلاو .دهشتلا دعب لوقی ام باب :ةالصلا يف (۹۸۳) دواد وبأو

 يف لاقي ام باب :ةماقالا يف )٩۰۹( هجام نباو تالصلا يف ذوعتلا باب :وهسلا
 فض «دنسملا» يف دمحأو < « دهشتلا

 يف (۱8۸۱) دواد وبأو .بجت عدا باب :تاوعدلا يف ۷) یذمرتلا هاور ()
 ىلع ةالصلاو . دیجمتلا باب :وهسلا يف 11/۳ يتاسنلاو یاعدلا باب ةالصلا

 هقفاوو ۰۲۱۸/۱ مکاحلا هححصو حیحص ثیدح :يذمرتلا لاقو ءاي يبنلا

 . يبهذلا

۹ 

 ةالصلا دعس



 له نایبو میلستلا
 ةمیلستلا هنع تبثت

 ةدحاولا

 يف ماد ام هیجانی «هبر ىلع لبقم هناف .يلصملا لاحب قئاللا وه اذهو ءاهيف
 د نيب تففوعلا كند :لازو «فاعاتملا كلت تعطقنا ءاهنم مّلس اذإف .ةالصلا

 .هیلع لابقالاو ءهنم برقلاو هتاجانم لاح يف هلاؤس_كرتي فیکف فم تاو

 «یلصملاب یلوالا وه لاحلا اذه سکع نأ بیر الو !؟هنع فرصنا اذإ هلأسي مث

 هحّبسو هللهو هللا ركذو .هتالص نم غرف اذإ يلصملا نأ وهو «ةفيطل ةتكن انهاه نأ

 ىلع يلصُي نأ هل بحتسا ءةالصلا بيقع ةعورشملا راكذألاب هرّبكو هدمح

 ال «ةيناثلا ةدابعلا هذه بیقع هؤاعد نوكيو «ءاش امب وعديو مديح

 عکس نع او تدعو كا كد نم لك ناف «ةالصلا ربد هنوكل
 اذإ» ديبع نب ةلاضف ثيدح يف امك «كلذ بيقع ًءاعدلا هل بحتسا 2 هلل لوسر

 من من هد بلا ىَلَع لب من هْيَلَع ءاّل هللا ِدْمَسِب أديل .مکذحآ ىَّلَص
 . '''حيحص ثیدح : يذمرتلا لاق «ءاش اّمب

 ٠ زی ام و ۱ و نالت ۰
 . كلذك هراسب نعو هللا ةهمحرَو مکیلع مالسلا : هنیمی نع ملسي ديم ناك مث

 «دوعسم نب هللا دبع : مهو تا رع ج غ ءو ت لا هلقف ناک له

 و ش ١ و 7 ِ و
 ىسوم وبأو رجح نب لئاوو .يدعاسلا دعس نب لهسو «صاقو يبا نب دعسو

 نب رباجو ءرمع نب هللا دبعو «رساي نب راّمعو «نامیلا نب ةفيذحو «يرعشألا

 نب سواو « يلع نب قلطو ‹يرعشألا كلام وبأو .«بزاع نب ءاربلاو « ةرمس

 . مهنع هللا يضر «ةريمع نب يدعو ثمر وبأو  سوآ

 1 )۳( ام و ۰[ نال 2 .٠
 تبثي مل نكلو ههجو ءاقلت ةدحاو ةميلست ملسي ناك هنأ هيَ هنع يور دقو

 .ةقباسلا ةحفصلا يف هجيرخت مدقت 01(

 يف ميلستلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۲۹۱) يذمرتلا هاور حيحص ثيدح ۰
 نب ريهز هيفو ۲۳۰/۱ مكاحلاو (۷۲۹) ةميزخ نباو )٩۱۹(۰ هجام نباو قالصل

Eنابح نبا ىور نکل ءاهنم اذهو ءريكانم اهيف هنع ماشلا لهأ ةياورو < وكملا  = 
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 :ِكَو هنأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح هيف ام ٌدوجأو «حيحص هجو نم كلذ هنع

 وهو 2 "”انظقوُي ىتح هتوص اهب عفري مكيلع ٌمالسل ی بت م

 هنع اوور نیذلاو لیللا مايق يف ناك هنکل «ننسلا يف وهو «لولعم ثيدح

 سيل ةشئاع ٌتيدح نأ ىلع «لفتلاو ضرفلا يف ۳۹ ام اوور نیتمیلستلا

 ةميلست ملسُي ناك هنأ تربخآ لب «ةدحاولا ةميلستلا ىلع راصتقالا يف احيرص

 اهنع اهتوكس سيلو ءاهنع تتكس لب «ىرخألا فنت ملو ءاهب مهظقوُي ةدحاو
 نیو ٌص مهثیداحأو ءاددع ٌرثكأ مهو ا تا ا

 . ناسح يقابلاو «حيحص مهثيداحأ نم

 ةدحاو ةميلست ملسي ناك هنأ يَ يبنلا نع يور :ربلا دبع نب رمع وبآ لاق

 اهنأ الإ «سنآ ثيدح نمو «ةشئاع ثيدح نمو «صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم

 نأ :دعس ثيدح ةلع ركذ مث «ثيدحلاب ملعلا لهأ اهححصي الو «ةلولعم

 امنإو ءطلغو مهو اذهو :لاق .ةدحاو ةميلست ةالصلا يف ملسُي ناك ی يبنلا

 نم ثيدحلا قاس مث «هراسي ْنعو هنيمي : نع ملسُي و هلا لوسر ناك : ثيدحلا

 نع «دعس نب دمحم نب ليعامسإ نع «تباث نب بعصم نع كرابملا نبا قيرط

 هلامش نعو هنيمي نع ملسُي هك هللا لوسر تيأر : لاق هيبأ نع « عرس نب رماع

 ثیدح نم اذه انعمس ام :ٌيرهزلا لاقف « '”هدخ ةحفص ىلإ رظنآ يّنأك یتح

(۱) 

(۳) 

 بابل يفو ؛ملسم طرش ىلع هدنسو اذه نم ايش رحآ هجو نم ةشئاع نع (1۲4)
 نعو )»۳۰ )و )41۸( هحام نبا دنع عوكألا نب ر ةملسو .يدعاسلا دعس نب لهس نع

 هلاجرو « عمجملا) ىف یمئیهلا لاق ۳۳/۲ « طسوالا» و «ريبكلا» یف یناربطلا دنع سا

 . حيحصلا لاجر

 ةالص يف باب :ةالصلا يف (۱۳۶7) دواد وبأو ۰۲۳۹/۲ «دنسملا» يف ما هاو

 نابح نپا هاورو «ةشئاع نع «یفوآ ني ةرارز نع میکح نب زهب ثیدح نم «ليللا

 هدانساو .ظوفحملا وهو ةشئاع نع «ماشه نب دعس نع «ىفوأ نب ةرارز نع (559)

 . رم امك ملسم طرش ىلع حيحص

 * ةالصلا نم لیلحتلل مالسلا باب :ةالصلا عضاومو دجاسملا يف (۵۸۲) ملسم هاور

۳۰۱ 



 دق هيب هللا لوسر ثیدح ّلكأ :دمحم نب ليعامسإ هل لاقف نت هللا لوسر

 مل يذلا فصنلا نم اذه لَعْجاف :لاق ءال :لاق ؟هفصنف :لاق ءال :لاق ؟هّیعمس
e Oeا  O E1[ هم یا ی  

 نع «ةورع نب ماشه نع هدحو دمحم نب ريهز الإ ٌدحأ هعفري ملف «ةدحاو ةميلست

 فيعض دمحم نب ريهزو «هريغو ةملس يبأ نب ورمع هنع هاور .ةشئاع نع « هيبأ

 « ثیدحلا اذه نيعم نب ىيحيل ركذو هب جتحي ال أطخلا ريثك ‹ عيمجلا دنع

 امأو :لاق ""امهیف ةجح ال «نافيعض ريهزو ةملس يبأ نب ورمع ثيدح : لاقف

(۱) 

(۲( 

 يف )٩۱۵( هجام نباو مالسلا باب :وهسلا يف 11/۳ يئاسنلاو ءاهغارف دنع

 يذمرتلاو ۵۸۱(۰) ملسم هاور ام اهنم ةريثك بابلا ثيداحأو ميلستلا باب :ةماقالا

 نب هللا دبع ثيدح نم )٩۱8( هجام نباو يئاسنلاو ۹۹7(۰) دواد وبأو «(۲۹۵)

 هدخ ضایب یری یتح هلامش نعو هنيمي نع ملسی ناك هت هللا لوسر نأ دوعسم

 . ۷ هّللأ ةمحرو مکیلع مالسلا»

 «ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم هدانسإ يفو ۱۷۸/۲ «هننس» يف يقهيبلا هاور

 .«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق امك ثيدحلا نيل وهو

 دقو مدقت امك اهب ىوقي دهاوش دمحم نب ريهز قيرط نم مدقتملا ةشئاع ثيدحل لب

 هاور دقو :عوفرملا يف ةشئاع ثيدح بقع ۲۳۱/۱ «كردتسملا» يف مكاحلا لاق

 تناك اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع مساقلا نع رمع نب هللا دبع نع دلاخ نب بيهو

 نب يقب هاورو : ؟صيخلللا رك طاجلا لاب .حيحص دنس اذهو ةدحاو ةميلست ملست

 وه يدنع مصاعو اعوفرم هب ةورع نب ماشه نع مصاع ةياور نم «هدنسم» يف دلخم

 :لاق .ملعأ هللاو ءلوحألا نامیلس نبا هنأ معز نم مهوو فيعض وهو «رمع نبا

 هجو نم ةشئاع نع «هدنسم» يف جارسلا سابعلا وبأو Ss ی تای را یورو

 ةشئاع نع ماشه نب دعس نع یفوآ نب ةرارز قيرط نم هاجرخأ ءاذه نم ائيش رخآ

 دمحيف «ةنماثلا يف الإ دعقي مل تاعكر عستب رتوأ اذإ ناك اك يبنلا نأ اهنع هللا يضر

 وعديو هللا ركذيو سلجيف ةعساتلا يلصي مث ملسي الو ضهني مث ءوعدي مث هركذيو هللا
 طرش ىلع هدانساو ثيدحلا ...سلاج وهو نيتعكر يلصي مث «ةميلست ملسي مث

 . ملسم
 نبا :ةدحاولا ةميلستلا ةيعورشم ىلإ بهذو «راطوالا لين» يف يناكوشلا لاق

 = نيريس نباو نسحلاو «ةباحصلا نم ةشئاعو .عوكألا نب ةملسو «سنأو ءرمع
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 بویآ عمسي ملو «سنأ نع ينايتخسلا بويأ قيرط نم الإ تأي ملف «سنأ ثیدح
 ركب ابأو ةي يبنلا نأ نسحلا نع السرم يور دقو :لاق ؛اثیش مهدنع سن نم

 ةميلستلاب نیلئاقلا عم سیلو «ةدحاو ةيملست نوملسپ اوناک امهنع هللا يضر رمعو
 حصي هلثمو «رباک نع ارباک هوئراوت دق لمع وهو :اولاق تنیدملا لهأ لمع ريغ
 مهفلاخ دق ٌةقيرط هذهو ءارارم موي لك يف هعوقول ىفخي ال هنأل هب جاجتحالا
 الو عفدُت ال لي هللا لوسر نع ةتباثلا ٌننسلاو «مهعم باوصلاو یاهقفل ر ا
 ةالصلا يف اهريغو ةنيدملاب ٌءارمألا ثدحأ دقو ناک نم انئاک دلب لهأ لمعي درت
 يذلا ةنيدملا لهأ لمعو هرارمتسا ىلإ تی ملو لمعلا اهيلع رمتسا ًاروغأ
 دعبو «مهتوم دعب مِهّلمع امأو ؛نیدشارلا ءافلخلا نمز يف ناك ام هب جتحي
 ةنسلاو «مهريغ لمع نيبو مهنيب قرف الف «ةباحصلا يف اهب ناك نَم رصع ضارقنا
 . قيفوتلا هللابو هئافلخو هع لا لوسر دعب دحأآ لمع ال «سانلا نيب مکحت

 ءرْبقلا ِباَذَع نم تب ْدوُعَأ يا هل : لوقیف هتالص يف وعدي ب ناو

 ملل تامملاَو ايْحَملا ةف نم كب ْدوُعَأَو ءِلاَجّدلا حبلا ةف نم كب دو

 ملا لا نم دوم ا

 يعفاشلا يلوق دحأو ةيمامالاو يعازوألاو كلامو «نيعباتلا نم زيزعلا دبع نب رمعو
 بهذف ؟ال مأ ةبجاو ةيناثلا له نيتميلستلا ةيعورشمب نولئاقلا فلتخاو .مهريغو

 دتعي نيذلا ءاملعلا عمجأ :«ملسم حرش» يف يوونلا لاقو ءاهبابحتسا ىلإ روهمجلا
 نب نسحلا نع هريغو يواحطلا ىكحو .ةدحاو ةميلست الإ بجي ال 000

 باحصأ ضعب لاق اهبو .دمحآ نع ةياور يهو ءاعيمج نيتميلستلا بجوأ هنأ حلاص
 .رهاظلا باحصأ ضعب نع ربلا دبع نبا هلقنو كلام

 يفو «مالسلا لبق ءاعدلا باب :ةالصلا ةفص يف ۲ يراخبلا هجرخأ (۱)
 ملسمو .لاجدلا ركذ باب :نتفلا يفو .نيدلا نم ذاعتسا نم باب : ضارقتسالا
 = ف ءاعدلا باب :ةالصلا يف (۸۸۰) دواد وبأو .ةالصلا عضاومو دجاسملا يف )0۸4(

YoY 

 ميلستلا لبق ءاعذلا



 .يراد يف يل ْعَّسَوَو يبنذ يل زفغا ملل : اضيأ هتالص يف لوقي ناعو

 ۱ يتتفَر امیف يل كراَ

 دشْرلا ىلع ةميزعلاو الا يف َتاَبَتلا كلاس ين سا تب ناکو

 ءاقداَص اناّسلو اس اكا كتَداَبع نشخو ¢ كتتغن رک كن

 ۳ ملت اَمِل رفت لغت اَم رش نم كب ْدوُعَأَو ملت ام ربع نم كل

 يف دمحأو تالصلا يف ذوعتلا باب :وهسلا يف هالو ۵۱/۳ يئاسنلاو «ةالصلا

 : لئاق هل لاقف :تلاق هرخا يفو ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح نم 5 «دنسملا»

 ثدح (نيد همزل يأ) مرغ اذإ لجرلا نإ» :لاقف مرغملا نم ذيعتست ام رثكأ ام

 .«فلخأف دعوو بذکف

 ينارهظ نيب لوقی ام باب يف (۲۱) ص «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هجرخآ )١(

 يف «راكذألا» يف يوونلا هححصو ؛حیحص هدنسو ىسوم يبأ ثيدح نم هئوضو

 الو نا ر أ ثیدح نم (۳4۹۲) يذمرتلا هاورو هثوضو یلع لوقپ ام باب

 مهللا :لوقت كنآ هنم يلا لصو يذلا ناکف «ةليللا كءاعد تعمس هللا لوسر اي : لاق

 . نسح تیدح وهو «ينتفزر امیف يل كرابو .يراد يف يل عسوو «يبنذ يل رفغا

 .فنصملا رکذ امك ةالصلا ةيعدأ يف هرکذ نم رن ملو

 يبأ ثيدح نم رمألا يف تابثلا لاؤس باب :تاوعدلا يف 523 )٤ يذمرتلا هاور (0)

 يئاسنلا هاورو «سوأ نب دادش نع «ةلظنح ينب نم لجر نع ءريخشلا نب ءالعلا

 طاقسإب ۱۲۵/4 «دنسملا» يف دمحأو «ءاعدلا نم رخآ عون باب وهسلا يف 54 ۳

 عاطقنا يناثلا يفو «لوهجم لوألا يفف «سوأ نب دادشو ريخشلا نبا نيب دا

 انث «ةدابع نب حور ثيدح نم ٠۲۳/٤ «دنسملا» ۳ دمحأ یورو ؛فعض وهف

 لاقف «ًلزنم لزتف ؛رفس يف سوآ نب دادش ناك :لاق ةيطع نپ ناسح نع يعازوألا

 تملسأ ذنم ةملكب تملکت ام :لاقف «هيلع ترکنأف ءاهب ثبعن ةرفشلاب انتئا : همالغل

 لوقأ ام ينم اوظفحاو «يلع اهوظفحت الف ءهذه يتملك الا اهمزآو اهمطخآ انآو الإ

 ءال وه اوزنکاف ةضفلاو بهذلا سانلا زنك اذإ» :لوقي لک هللا لوسر تعمس .مکل

 كش كلأسأو ؛دشرلا ىلع ةميزعلاو ءرمألا يف تابثلا كلأسأ ينإ مهللا» :تاملكلا

 كاا اقدام ال فلا اس الق كلأسأو «كتدابع نسح كلأسأو «كتمعن

 مالع تنآ كنإ «ملعت امل كرفغتسأو یلعت ام رش نم كب ذوعأو ملعت ام ريخ نم

 . تاقث هلاجرو .«بويغلا
cece aa a 

Yo 



 م هع

 ْنَم م تنا کو اَهاَوقت نيا طعأ ترا هد وجس يف لوقي ناكو

 هعوكر يف لوقي ناك ام ضعب رکد مدقت دقو . 9 هال مو الو تأ ءاَماَكَر

 . عوكرلا يف هلادتعاو هسولجو هدوجسو

 لصف

 رفغا ٌبَر» :هلوقك .دارفالا ظفلب اهّلك ةالصلا يف ةَ هتيعدأ يف ظوفحملاو
 ي رف اهمو رب يب يروح اف فهل رق اهدمو «دنع ةظوفحسملا هد لا او افا ى و

 ْدِعاَب ملل دّرَبلاَو ءاملاو جلاب يایاطخ نم یلسعا مهلل»

 ۱۳ هب .«ِترْغَمْلاَ قرشَملا َنْيَي تذعاب امك ياياطخ َنْيَبَر

 نع نابوث ثيدح نم «ننسلا» لهأو هلل هر هما یر

 (*)«هناخ دف لّعف ناف «مهنود ِةَوْعَدب ُهَسْفَن لصخیف موقع م موی ال» : لي يبنلا

(۱) 

(۲) 

(۳ 

(€) 

 هللا يضر ةشئاع ثيدح نم دوجسلاب اديقم ظفللا اذهب ۲۰۹/٩ «دنسملا» يف دمحأ هاور
 ملسم هاور دقف .دوجسلاب دييقت امنود ثيدحلا يور نكل عاطقنا هدنس يفو اهنع
 يئاسنلاو «لمعی مل ام رش نمو لمع ام رش نم ذوعتلا باب :ءاعدلاو ركذلا يف (۲۷۲۲)
 ءباجتسي ال ءاعد نم ةذاعتسالا بابو رجضلا نم ةذاعتسالا باب «ةذاعتسالا يف ۸
 . انه امم لوطأب هنع هللا يضر مقرأ نب ديز ثيدح نم ۳۷۱/4 «دنسملا» يف دمحأو
 هنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ثيدح نم مکاحلاو هجام ¿ نباو يذمرتلاو دواد وبآ هاور

 يبأ نب دعس ثيدح نم (۲۹۹۹) ملسم هاورو مدقت دقو حیحص ثيدح وهو

 ۱ : لق : لاق هلوقآ ام ينملع : لاقف ملا لوسر ىلإ يبارعأ ءاج : : لاق هنع هللا يضر
 بر هللا ناحبس ءاريثك هلل دمحلاو اريك ربكأ هللا هل كيرش ال هدحو هللا الإ هل

 : لق ؟يل امف یبرل ءالؤهف :لاق میکحلا زيزعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال «نيملاعلا

 .«ينقزراو يندهاو ينمحراو يل رفغا مهللا

 دجاسملا يف (۵۹۸) ملسمو «ريبكتلا دعب لاقي ام باب :ةالصلا يف ۱۹۱/۲ يراخبلا هاور
 . هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم

 صخي نأ ةيهارك يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (701) يذمرتلاو ۰۲۸۰/۵ دمحأ هاور

 = نم نقاح وهو لجرلا يلصيأ باب :ةراهطلا يف (40) دواد وبأو ءءاعدلاب هسفن مامالا

۲ ۵ ۵ 

 يف هتیعدآ يف ظ وفحملا

 دا رفالا طنفلب ةالصلا



 لاح يعاري ناك

 مهريغو نيمومأملا

 قرص رس >2 و 2

 نیو ينيب دعاب ٌمهللا» ثيدح رکذ دقو : «هحیحصا يف ةميزخ نبا لاق

 موی ال عوضوملا ثيدحلا در ىلع ليلد اذه يف :لاق ثيدحلا 00

 خش تعمسو ۲۳«مهناخ ْدَقَف لعف ناف «مُهتود ةَوْعَدِب هسفن صخیف ام ۳ ما رو

 هسفنل هسفنل مامالا هب وعدي يذلا ءاعدلا ىف يدنع ثيدحلا اذه : لوقی ةيميت نبا دا

 . ملعآ هللاو .هوحنو تونقلا ءاعدک هيف نوکرتشیو «نيمومأمللو

 لصف

 « هللا همحر دمحأ مامالا هركذ «هّسأر أطأط «ةالصلا يف ماق اذإ ةَ ناكو

 اه ا لعج دق ناکو دوه ا س دراج ال دهشتلا يف ناکو

 39 یی

 نكي مل اذه عمو ."7«ةالّصلا يف يِْيَع ُهّرَف َتَلِعْجَو» :لوقي ناکو .۳ «ةالصلاب
 هلابقإ لامك عم مهريغو نيمومأملا لاوحأ ةاعارم نع كلذ نم هيف وه ام هلغشي

 . هيلع هعامتجاو هيدي نيب هبلق روضحو ىلاعت هللا نم هبرقو

 اهففخیف «يبصلا َءاكب عمسيف ءاهتلاطإ ديري وهو ةالصلا يف لخدي ناكو

 نع «يمرضحلا حيرش نب ديزي نع ءحلاص نب بيبح نع «شايع نب ليعامسإ ثيدح
 لهأ نع هتياور شايع نب ؛ ليعامسإ ناف .نسح دنس اذهو «نابوث نع «نذوملا يح يبأ

 . اهنم اذهو ةميقتسم هدلب
 يف هلعلف فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا بقع «هحیحص» يف اذه ةميزخ نبا مالك دجن مل )

 ةبتر نع لزني ال ثيدحلا دنس ناف .باوصلا هيف هبناج امم هنإف «هنع تبث ناف «رخا ناكم

 . لیدعتلاو حرجلا بتك نم ملعي امك «نسحلا

 يف دمحأو «ةمتعلا ةالص باب :بدألا يف (1485) و (59485) دواد وبآ هاور (؟)

 .حیحص هدنسو تباحصلا نم لجر نع ۳۷۱و ۳۹4/۵ «دنسملا»

 «دنسملا» يف دمحأو یاسنلا بح باب :ءاسنلا ةرشع يف ۱۱/۷ يئاسنلا هاور (5)

 هدوجو .مكاحلا هححصو «نسح هدنسو سنآ ثيدح نم ۲۸۵و ۱۹۹و ۳

 بیطلاو ءءاسنلا :مکایند نم يلإ ببح» همامتب هظفلو رجح نبا هنسحو «يقارعلا
 .مدقت دقو . ؟ةالصلا يف ينيع ةرف تلعحو

۳۰۹ 



 تفتلی لعجو .ىلصي ماقف د ا هيأ یلع ىش نأ ةفاخ

 لاح ةاعارم نع هيف وه ام هلغشی ملو ء('سرافلا هنم ءيجي يذلا لالا
 . هسراف

 ةنبا عیبرلا نب صاعلا يبأ تنب ةمامأ لماح وهو ضرفلا يلصُي ناك كلذكو

 . (۲)اهعضو « دحس و عكر اذإو ءاهلمح «ماق اذإ .هقتاع ىلع بليز هتنب

 ةدجسلا ليطُيف .هرهظ ُبكريف نيسحلا وأ نسحلا ءيجيف يلصي ناكو

 . "9رهظ نع هلی نأ ةيهارك

 اهل فف ۰ مش اعم تانلاو هجاح ٠ ةشئاع ء تف ۵ ر ناکو

 . (؛)الصلا ىلإ مجرب مث «بابلا

(۱) 

(۲) 

(۳( 
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 .حيحص وهو ۲۱ ص هجيرخت مدقت
 يف هقنع ىلع ةريغص ةيراج لمح اذإ باب : يلصملا ةرتس يف 1۸۷/۱ يراخبلا هاور

 يف (047) ملسمو .هتقناعمو هليبقتو دلولا ةمحر باب :بدألا يفو «ةالصلا
 ةالصلا رصق يف ۱۷۰/۱ «أطوملا» و ةالصلا يف نايبصلا لمح زاوج باب :دجاسملا
 يئاسنلاو «ةالصلا يف لمعلا باب :ةالصلا يف )٩۱۷( دواد وبأو «ةالصلا عماج باب
 .ةالصلا يف نهعضوو ةالصلا يف ايابصلا لمح باب :وهسلا يف ۳
 زوجي له باب :ةالصلا يف ۲۳۰ ۰۲۲۹/۲ يئاسنلاو 4 ۰1۹۳/۳ دمحأ ىور
 داهلا نب دادش ثيدح نم ۲۱۳/۲ يقهيبلاو .ةدجس نم لوطآ ةدجس نوکت نأ
 وأ نسحلا لماح وهو يشعلا يتالص ىدحإ يف الع هللا لوسر انیلع جرخ :لاق
 هتالص ينارهظ نيب دجسف «یلصف تالصلل ربك مث هعضوف فی مدفتف «نیسحلا
 وهو يَ هللا لوسر رهظ ىلع يبصلا اذإف .يسأر تعفر ينإ :لاقف اهلاطآ ةدجس
 اي : سانلا لاق «ةالصلا ال هللا لوسر یضق املف .یدوجس يف تعجرف «دجاس

 دق هنأ اننظف ءاهتلطأ دق ةدجس هذه كتالص ينارهظ نيب تدجس كنإ هللا لوسر

 ينلحترا ينبا نكلو «نکی مل كلذ لكف» :لاق «كيلإ ىحوي هنأ وأ ءرمأ ثدح
 هقفاوو «مكاحلا هححصو ,حيحص هدنسو ؟هتجاح يضقي ىتح هلجعأ نأ تهركف
 .نسح هدنسو ۵۱۳/۲ دمحأ دنع ةريره يبأ نع بابلا يفو «ييهذلا
  حةالص يف لمعلاو يشملا نم زوجي ام ركذ باب :ةالصلا يف (۲۰۱) يذمرتلا هاور

 ۱-٩۸ داعملا دار ۲ ۷



 . ةالصلا يف وهو هيلع ملسُي نم ىلع ةراشالاب مالسلا دری ناکو ةالصلا يف مالسلا در

 تملسف يلصي وهو ةتكردأ مث .ةجاحل دال هللا لوسر ینثعب : رباج لاقو

 ۱ "۱«هحیحص) يف ملسم هرکذ . ىلإ راشأف هيلع

 أ همحر

 دمحأ مامالا هركذ «ةالصلا يف ريشي اب ٌئبنلا ناك : هنع هللا يضر سنأ لاقو

)۲( 
 . ٠ هلل

 درف هيلع تملسف .يلصي وهو اب هللا لوسرب تررم ی لاقو

 «ننسلا» يف وهو «هعبصأب ةراشإ الا :لاق ءهملعأ ال :يوارلا لاق «ةراشإ

 . "دنسملا» و

 يلصُي ءابق ىلإ يب هللا لوسر جرخ» : امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع لاقو
 و

 تفك :لالبل تلقف + ةؤلصلا ىف وهو هیلع اوملسف ناصنالا هتءاجف :لاق «هیف

 : لوقي : لاق ؟یلصی وهو هيلع نومّلسُی اوناک نيح مهيلع دري ایک هللا لوسر تيأر

 ىلإ هرهظ لعجو لفسآ هنطب لعجو .هفک نوع نب رفعج طسبو اذکه

(۱) 

(۲) 

(۳) 

 يف 11 يئاسنلاو .ةالصلا يف لمعلا باب :ةالصلا يف ۹۲ ۲) دوا وبأو عوطتلا

 ٤٣۲و 1١47/5 «دنسملا» يف دمحأو «ةريسي ىطخ ةلبقلا مامأ يشملا باب ءوهسلا

 .يذمرتلا هنسحو «يوق هدنسو

 نم ناك ام خسنو ةالصلا يف مالکلا میرحت باب :دجاسملا يف (۵60) ملسم هاور

 ۱/۳ يئاسنلاو .ةالصلا يف مالسلا در باب :ةالصلا يف (437) دواد وبأو ءهتحابإ

 : ةماق الا يف (۱۰۱۸) هجام نباو ةالصلا يف ةراشالاب مالسلا در باب :وهسلا يف

 .دري فيك هيلع ملسی يلصملا باب
 ۱ .حیحص هدنسو ۳ «دنسملا» يف دمحآ هاور

 دواد وبأو ءةالصلا يف ةراشالا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۳۷۷) يذمرتلا هاور

 در باب :وهسلا يف ۵/۳ يئاسنلاو ءةالصلا يف مالسلا در باب :ةالصلا يف (415)
 نباو ۰۱۰/۲ «دنسملا» يف دمحأ هاورو ؛نسح هدنسو ةالصلا يف ةراشالاب مالسلا

 هدنسو رخا قیرط نم .دري فيك هيلع ملسی يلصملا باب :ةماقالا يف (۱۰۱۷) هجام

 .(۸۸۸) ةميزخ هححصو . حیحص

۳۰۸ 



 ريشي ناك :هظفلو «يذمرتلا هححص و «دنسملا» و «ننسلا) یف وهو .۱)«قوف

 . هدنن
 هم +

 تیتآ ةشبحلا نم تمدق امل هنيغ هللا یضر دوعسم نب هللا دبع لاقو

 .) یقهیبلا هركذ ءهسأرب ًاموأف «هيلع تمّلسف یلصب وهوة يي يبنلا

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ نع نافطغ يبأ ثيدح امأو

 ثيدحف «هتالص ذی هُهْنَع ُمُهَفَن ةراشإ هتالص يف راشآ ْنَم» : هللا لوسر

 لجر اذه نافطغ وبآ :دواد يبأ نبا انل لاق :لاقو "” ينطقرادلا هركذ «لطاب

 رباجو سنآ هاور .هتالص يف ريشي ناك هنأ هيب يبنلا نع حيحصلاو 497 لوهجم

 .امهريغو

 هديب اَهَّرَمَغ «دجس اذإف «ةلبقلا نيبو هتيب ةضرتعم ةشئاعو ىلصي ةي ناكو

 .'””امهتطسب سب ماق اذإو ءاهيلجر تضبقف

 دواد وبأو ءةالصلا يف ةراشالا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (774) يذمرتلا هاور (۱)

 :يذمرتلا لاقو .حیحص ةالصلا يف مالسلا در باب :ةالصلا يف (۲۷)

 .حیحص نسح ثيدح

 ىلعي وبأ هب درفت :لاقو سآرلاب راشآ نم باب :ةالصلا يف ۲۲۰/۲ يقهيبلا هاور (۲)

 . مهي قودص :«بیرقتلا» يفو يزوتلا تلصلا نب دمحم

 يف ۲۱۲/۲ «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو (455) دواد وبآو ۱۹۵(۰) ينطقرادلا هاور (۳)

 4١. ۰۹۰/۲ «ةیارلا بصن» رظناو قاحسإ نبا ةنعنع هيفو .ةالصلا

 :هتلاهج یعداف دواد يبأ نبا درفنا دقو ءهلصأو «بیرقتلا» يف امك ةقث نافطغ وبأ (8)

 نيح ينطقرادلا لاق امك ثيدحلا ىلع مالكلا يف أطخلا ريثك دواد يبأ نبا نأ ىلع

 ءةالصلا يف لمعلا نم زوجي ام باب :ةالصلا يف لمعلا يف 18/۳ يراخبلا هاور (0)

 عوطتلا باب : يلصملا ةرتس يفو «شارفلا ىلع ةالصلا باب : بایثلا يف ةالصلا يفو

 .يلصملا يدي نيب ضارتعالا باب :ةالصلا يف (۵۱۲) ملسمو تأرملا فلخ

 (۷۱۲) دواد وبأو لیللا ةالص يف ءاج ام باب لیللا ةالص يف ۱۷/۱ «اطوملا » و
 = :ةراهطلا يف ۱۰۲/۱ يتاسنلاو .ةالصلا عطقت ال ةأرملا لاق نم باب :ةالصلا يف
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 لاك

 5 و ا

 ىتح هقنخف «هذخأف «هتالص هيلع عطقيل ناطيشلا هءاجف «يلصي يب ناكو

 . “دي ىَلَع هباعل

 «ىرقهقلا لزن ةدجسلا تءاج اذإف «هيلع عكريو ربنملا ىلع يلصُي ناكو

 . "يلع دعَص مث ضرألا ىلع َدَجَسَف

 اهئرادُي لاز امف هیچ نيب نم رمت مهب تءاجف ءرادج ىلإ یلصی ناكو

 او رف ترو رادجلاب هئطب قصل یتح ۱

(۱) 

(۲) 

(۳( 

 . ةعفادملا یهو ةأرادملا نم اهلعافی : اهئرادی

 هدنسملا» يف دمحأو توهش ريغ نم هتأرما لجرلا سم نم ءوضولا كرت باب
 : هظفلو اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ۲۵۵و ۰۲۲۵و «۸٤۱و هو 1

 تضبقف «ينزمغ دجس اذإف «هتلبق يف يالجرو ةت هللا لوسر يدي نيب مانأ تنك»

 .«حیباصم اهيف سيل ذئموي تويبلاو :تلاق امهتطسب ماق اذإف .يلجر

 يفو ةالصلا يف | لمعلا نم زوجي ام باب ة ةالصلا يف لمعلا يف 14/۳ يراخبلا هاور

 ةفص باب :قلخلا ءدب يفو .دجسملا يف طبري ميرغلا وأ ريسألا باب دجاسملا

 يفو (ناميلس دوادل انبهوو) :ىلاعت هللا لوق باب :ءايبنألا يفو «هدونجو سیلب]

 ءانثأ يف ناطیشلا نعل زاوج باب :دجاسملا يف (۵1۱) ملسمو «ص ةروس ریسفت

 يل ضرع ناطیشلا نإ : لاقف ةالص یلص ةي يبنلا نأ» يراخبلا دنع هظفلو «ةالصلا

 یتح ةيراس ىلإ هقثوآ نأ تممه دقلو «هتعذف هنم هللا ينكمأف ّيلع مطقیل يلع دشف

 يخبني ال اكلم يل به بر :مالسلا هيلع نامیلس لوق ترکذف هيلإ اورظنتف اوحبصت

 يأ لاذلاب - هتعذف لیمش نب رضنلا لاق مث اتساخ لا هدرف «يدعب نم دحأل

 يلع عطقيل ةحرابلا يلع كتفي لعج نجلا نم اتيرفع نإ» :ملسم ةياور يفو  هتقنخ

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم وهو «. . .ثیدحلا ركذو ةالصلا

 اهیآ» :لاقف دعس نب لهس ثيدح نم (۵86) نی نه يراخبلا ع

 ثثيدح نم هفلخ نم ةرتس 9 ةرتس باب ۶ ىف (V*A) دواد وبآ هاور

 سابع نبا نع بابلا يفو نسح هدانساو ؛هدج نع هیبآ نع «بیعش نب ورمع

 ترمف يلصي ةَ هللا لوسر ناک» : ظفلب ۲۵4/۱ مکاحلاو (۸۲۷) ةميزخ نبا دنع

 . حیحص هدنسو «ةلبقلاب هنطب قزلآ یتح ةلبقلا ىلإ اهاعاسف «هيدي نيب ةأش
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 امهذخأف ءاتلتتقا دق بلطملا دبع ينب نم ناتیراج هتءاجف «يلصي ناکو
 اتذخأف : هيف لأ ظفلو .":الصلا يف وهو ىرخألا نم امهادحإ عزتف  هیدبب

 و ءامهنيب قّرف وأ ءامهنيب عزنف 355 يبنلا يتبكرب

 AN «عجرف اذکه هديب لاقف مالغ هيدي نيب ٌرمف + «يلصب ناکو

 و 7

 ۳«لغآ نه » : لاق نم هللا لوسر یلص املف «ثضمف اذعه هد لاقف ةيزاج

 .«ننسلا» يف وهو ا مام الا هرکد

 لاا يف وهو «كيحلا مام الا هركذ .هتالص يف خفني ناكو

 امناو « ةَ ال هللا لوسر نع هل لصأ الف مالك ةالَّصلا يف خلا ثيدح اَمأو

 يئاسنلاو ءةالصلا عطقي ال رامحلا :لاق نم باب :ةالصلا يف )9١1( دواد وبأ هاور )
 سابع نبا نع هظفلو «مطقی ال امو ةالصلا عطقي ام ركذ باب : ةلبقلا يف ۲

 يدي نيب رامح ىلع مشاه ينب نم مالغ وهو هك هللا لوسر يدي نيب رم هنأ ثدحي
 نايعست ناتيراج تءاجف : .فرصنی ملو ءاولصف هعم اولخدو اولزنف 2 لک هللا لوسر

 دواد يبأل ةياور يفو فرصني ملو ءامهنيب عرفف هيتبكرب اتذخأف بلطملا دبع ينب نم
 . نسح هدنسو امهذخأف اتلتتقا بلطملا دبع نم ناتيراج تءاجف (۷۱۷)

 هدانساو ۳۶۱و ۳۱1و ۳۰۸و ۲۵4و ۲۵۰و ۲۳۵/۱ «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ (۲)

 «دنسملا» يف دمحأو تالصلا عطقي ام باب : ةماقالا يف (۹4۸) هجام نبا هاور )۳)
 .لوهجم هدنس يفو «ةملس مأ ثیدح نم 5

 يف دمحأو «فوسکلا ةالص باب :فوسکلا يف ۸ ۰۱۳۷/۳ يئاسنلا هاور )
 : لاق ورمع نب هللا دبع نع لیوط ثیدح ةلمج يف وهو ۱۸۸و ۱۵۹/۲ «دنسملا)
 عوکرلاو مایقلا نم یلوألا ةعکرلا يف عنص ام لثم ةيناثلا ةعكرلا يف عنصف ماقو»
 هدانساو «.. .ثیدحلا رکذو هدوجس رخا يف خفني لعجف سولجلاو دوجسلاو
 ةميزخ نبا دنع نایفسو دمحأ دنع ةبعش بئاسلا نب ءاطع نع هيوار نأل .حیحص
 يف ۳ را ةه انيلعت يالا هرکذو . طالتخالا لبق هنم اعمس دق امهو
 : ورمع نب هللا دبع نع ةالصلا يف خفنلاو قاصبلا نم زوجي ام باب ة ءالصلا يف لمعلا

 .فوسك يف هدوجس يف ة5 ينلا خفن
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 ةحنحنلاو ءاکنلا

 لاعتنالا و يفحلا

 دحاولا بوثلاب ةالصلا

 . حص نإ هلوق نم امهنع هللا يضر سابع نبا نع «هننس» يف دیعس هاور

 رس و سير

 بلاط يبأ نب يلع لاق . . هتالص يف حتخنتی ناكو هتالص يف يكبي ناكو

 ناف «تنذأتسا هیت اذاف ءاهيف هيتا ةعاس ةي هللا لوسر نم يل ناك : هنع هللا يضر

 يئاسنلا هركذ «يل نذأ «اغراف هتدجو ناو «تلخد حنحنتف يلصُي زر

 تنکو راهنلاو ليللاب نالخدم واي هللا لوسر نم يل ناك :دمحآ ظفلو دمحآو

 يف حنحنتی ناکف «هب لمعو """دمحآ هاور . حنحنت ‹يلصي وهو هيلع تلخد اذ|

 .ةالصلل ةلطبم ةحنحنلا ىري الو هتالص

 ورمع نب هللا دبع لاق كلذك «ىرخأ ًالعتنمو مرات ايفاح يلصُي ناكو

 وعلا ةفلاخم لعنلاب ةالصلاب مو ۲)هزع

 . رثكأ وهو «ةرات نيبوثلا يفو «ةرات دحاولا بوثلا يف يلصُي ناکو

 هیده نم نكي ملو هن ءارهش عوكرلا دعب رجفلا يف تنقو

 هلادتعا دعب ةادغ لك يف ناك يب هللا كوسا لاحملا نمو انا انف اهيف تونقلا

 .خلا ۰ A نتف لوو َتْيَدَه ْنَميِف يندم َّعُهّللا» :لوقي عوكرلا نم

 نوكي ال مث ءايندلا قراف نأ ىلإ ًامئاد هّياحصأ هيلع نّمؤيو «هتوص كلذب ٌمفریو

 يف دلا باب : ةالصلا يف ۱۳/۳ يئاسنلاو (۲۶۱۷) «دنسملا» يف دمحأ هاور 0010

 عاطقنا هيفو «يلع نع «يجن نب هللا دبع ثيدح نم )٩۰۲( ةميزخ نباو «ةالصلا

 نع رداصملا ضعب يف ءاجو «يلع نع عمسي مل :ليق يجن نب هللا دبع نأل

 .نابح نبا ريغ هقثوي مل لوهجم يجنو «يلع نع هيبأ نع «يجن نب هللا دبع

 باب :(۱۰۳۸) هجام نباو «لعنلا يف ةالصلا باب :ةالصلا يف (1۵۳) دواد وبأ هاور (۲)

 ۲۱۵و 5٠١5و ۱۹۰و ۱۷۹و ۱۷۸و ١14/7 «دنسملا» يف دمحأو ءلاعنلا يف ةالصلا

 باب :وهسلا يف اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ۸۲/۳ يئاسنلا هاورو نسح هدنس

 . نسح هدانسإو ةالصلا نم فارصنالا

 هححصو «يوق هدنسو «لعنلا يف ةالصلا باب :ةالصلا يف (1۵۲) دواد وبأ هاور (۳)

 . ۳۲/۲ يقهيبلا هاورو «يبهذلا هقفاوو «مکاحلا
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 یتح ملک لب «هباحصأ ٌروهمجو «هتمأ ٌرثكأ هعيضُي لب هما دغ امولفم فلا
 : يبأل تلق : يعجشألا قراط نب دعس لاق امك «ٌتَدْحُم هنإ :مهنم لوقي نم لوقي
 .يلعو .نامثعو «رمعو ءركب يبأو + هللا لوسر فلخ تیلص دق كن تبأ اي

 ؟رجفلا يف نوتنقي اوناكف و ا اس یا

 نسح ثیدح :يذمرتلا لاقو .دمحأو ننسلا لهأ هاور ۰۳۳ تَدحُم بي ئأ : لاقف
 سابع نبا تعمس ينآ دهشآ :لاق ريبج نب دیعس نع ينطقرادلا رکذو . حیحص

 :لاق زلجم يب نع يقهيبلا ركذو «'''ةعدب رجفلا ةالص يف تونقلا نإ :لوقي

 ال :لاقف ءتْنقت كارأ ال . هل تلقف تقی ملف «حبصلا ةالص رمع نبا عم تيلص

 ."انباحصأ نم دحأ نع هظفحأ

 وعديو قادغ لک تقی ناك ول هی هللا لوسر نآ ةرورضلاب مولعملا نمو

 :ءارقلاب هرهجل مهلقنک مهلك كلذل ةمألا لقن ناكل .ةباحصلا نّمؤيو «ءاعدلا اذهب

 عييضت مهیلع زاج ءاهنم تونقلا رمآ عییضت مهیلع زاج ناو .اهتفوو اهددعو اهیف
 موي لك ةلمسبلاب ٌرهجلا يده نكي مل هنأ انملع قيرطلا اذهبو «قرف الو «كلذ
 اذهو ءاهيلع یفخیو كلذ ةمألا رثکآ مّيضي مث ًارمتسم امئاد تارم سمح ةليلو

 ددعو «تاولصلا ددع لک O ءاعقاو كل ناک ول لب .لاحملا لحمأ نم

 ءاهبيترتو ناکرالا عضاومو «تادجسلا ددعو تافخالاو رهجلاو «تاعکرلا

 .قفوملا هللاو

 (۱۲۶۱) هجام نباو «تونقلا كرت يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (4۰۲) يذمرتلا هاور )۱(
 1۷۲/۳ «دنسملا» يف دمحأو .رجفلا ةالص يف تونقلا يف ءاج ام باب :ةماقالا يف
 ‹حبصلا ةالص يف تونقلا ري مل نم باب :ةالصلا يف ۲۱۳/۲ يقهيبلاو ۳۹6 /"و

 .حیحص هدانساو

 هدنس يفو هعضاومو تونقلا ةفص باب :رتولا يف 5١/7 «هننس» يف ينطقرادلا هاور )۳(

 . فيعض وهو ةرسيم نب هللا دبع
 يف تونقلا ري مل نم باب :ةالصلا يف ۲۱۳/۲ «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هاور )۳)

 نسح هدانساو حبصلا ةالص
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 «تنقو رسآو .رهج يهنأ .فصنملا ملاعلا هيضتري يذلا فاصنالاو

 تنف امنا هناف هلعف نم رثکآ تولا هکرتو هرهج نم رثکأ هزارس| ناکو كرتو

 مهل اعد نم ّمدق امل هکرت مث «نيرخا ىلع ءاعدللو «موقل ءاعدلل لزاونلا دنع

 «ضراعل هتونق ناکف «نیبثات اوژاجو مهیلع اعد نم ملسأو ءرسألا نم اوصلختو

 رجفلا ةالص يف تقي ناك لب رجفلاب صتخي ملو تونقلا كرت لاز املف

 نع ملسم هرکذ دقو .۲"سنآ نع «هحيحص» يف يراخبلا هرکذ «برغملاو

 اعباتتم ارهش لا لوسر تنق :لاق سابع نبا نع دمحأ مامالا رکذو . "اربا

 :لاق اذ| ةالص لك رُبد يف حبّصلاو ءاشعلاو برغملاو «رصعلاو ءرهظلا يف

 لعر ىلع میلس ينب نم يح ىلع وعدي «ةريخألا ةعكرلا نم هدمح ْنمل ُهللا عمَس
 . "واف و بأ هاورو «هفلخ نم ةمؤيو ةيصعو ناوكذو

 نكي ملو ءاهمدع دنع هکرتو «ةصاخ لزاونلا ىف تونقلا ةا هيده ناکو

 اهلاصتالو «ليوطتلا نم اهیف عرش ام لجأل اهيف هتونق رثکآ ناك لب رجفلاب هّصخي

 ةالصلا اهنألو «يهلالا لزنتللو «ةباجالا ةعاسو ءرَحّسلا نم اهبرقو «ليللا ةالصب

 :زئانجلا يفو «هدعبو عوکرلا لبق تونقلا باب :رتولا يف ۰۸/۲ يراخبلا هاور )

 ىلع مام الا ءاعد باب :داهجلا یفو «نزحلا هيف فرعی ةبيصملا دنع سلج نم باب

 : تاوعدلا يفو «ناوکذو لعرو عيجرلا ةوزغ باب : يزاغملا يفو ادهع ثكن نم

 تونقلا بابحتسا باب :دحاسملا فک (YY) ملسمو ‹ نيكرشملا ىلع ءاعدلا باب

 نم ۲۵۵و ۱۲۷/۳ «دنسملا» يف دمحأو فلزات نیملسملاب تل ادا ةالصلا عیمج

 تلزن اذإ ةالصلا میمج يف تونقلا بابحتسا باب :دجاسملا يف (1۷۸) مقر )

 وبأ هاورو «برغملاو حبصلا يف تنقي ناك ةا هللا لوسر نأ : هظفل و هلزان نیملسملاب

 يف (1۰۱) يذمرتلاو «تاولصلا يف تونقلا باب :ةالصلا يف )١555( دواد

 : حاتتف الا يف ۳۲۰۲/۲ يئاسنلاو ‹ رجفلا ةالص يف تونقلا يف ءاج ام باب : ةالصلا

 . حیحص نسح تیدح : يذمرتلا لاقو ‹برغملا ةالص يف تونقلا باب

 «دنسملا» ىف دمحأو «تاولصلا ىف تونقلا باب :ةالصلا ىف (۱8۳) دواد وبآ هاور (۳)

 . یبهذلا هقفاوو ۳۳/۸۱ «كردتسملا) يف مکاحلا هححصو .نسح هدانسإو ۳۰۱1/۱
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 ءاذه يور امك «راهنلاو لیللا ةكئالم وأ «هثکنالمو هللا اهدهشي يتلا ةدوهشملا
 .[ : ءارسالا] ادوهشم ناگ رخفلا نارق نا :یلاعت هلوق ریسفت يف .اذهو

 نع «يرّبقملا دیعس يبأ نب دیعس نب هللا دبع نع .كيدف يبأ نبا ثيدح امأو

 ةالص نم عوكل نم هّسأر عفر اذإ 5 هللا لوسر ناك :لاق هريره يبأ نع «هیبآ
 نمیف يندها هلل : ءاعدلا اذهب وعدیف «اهيف هيدي عفری ‹ ةيناثلا ةعكّرلا يف حبصلا

 ا اًَميف يل كرابو و rT تّیفاَع ْنَميِف ينفاعو « تیده

 تربت ءتو نم لی ال هل .َیع یضقب الو يضقت كل .تّیضق ام رش ينفَو
 جتحی ال نکلو ءانسح وأ ًاحيحص ناك ول هب جاجتحالا نيبأ امف «َتْيلاَعَتَو ابر
 هللا دبع نب دمحأ نع تونقلا يف هثيدح ححص مكاحلا ناك ناو اذه هللا دبعب

 يبأ نبا انثدح «حلاص نب دمحأ انئدح .ىسوم نب فسوي انثدح :ينزملا

 ةالص مكئرقأ انأل هللاو :لاق هنأ ةَرْيَره يبأ نع حص معن .'”هرکذف . . كيدف
 امدعب حبصلا ةالص نم ةريخألا ةعكرلا يف تنقی ةريره وبآ ناکف 5 ۵ا لوسرب

 0 راًمكلا ٌنعليو «نينمؤملل وعدیف «هدمح ْنَمل لا َعِمَس :لوقي

 نأ ةريره وبآ جاف «هکرت ثا كلذ لعف ی هللا لوسر نأ بیر الو
 لهأ ىلع در اذهو تن ةنس تونقلا اذه لثم نأ مهملعی
 ءاهريغو (۳لزاونلا دنع ًاقلطم رجفلا يف تونقلا نوهرکی نيذلا ةفوكلا

 .كورتم يربقملا دیعس يبأ نب ديعس نب هللا دبع :«بیرقتلا» يف ظفاحلا لاق )010(
 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )۲(

 : (ةيفنحلا نم وهو) (4۲۰) «ريبكلا حرش» يف يبلحلا ةمالعلا لاق دقف ءرظن هيف )۳(

 نم تونق لحم وهو «ةرمتسم  لزاونلا يف تونقلا ةيعرش يأ  هتيعرش نوكتف
 لاقو روهمجلا هيلعو  ةيفنحلا :يأ  انبهذم وهو ي يبنلا دعب ةباحصلا نم تنف
 اذإف «ةيلب ريغ نم رجفلا ةالص يف اندنع تنقي ال امنإ :يواحطلا رفعج وبأ مامالا
 يف رجح نبا ظفاحلا لاقو دب هللا لوسر هلعف «هب سأب الف «ةيلب وأ ةنتف تعقو
 ءاج دقو «لزاونلا يف الا تنقي ال ناك 4 هنأ هرابخأ نم ذخژیو :(۱۱۷) «ةياردلا»
 ةالص يف تنقی ال ءب هللا لوسر ناك ةريره يبأ نع نابح نبا دنعف ءاحيرص كلذ
 = ءهلثم سنأ نع (1۲۰) ةميزخ نبا دنعو .موق ىلع وأ موقل وعدي نأ الإ حبصلا
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 نيبو ءالؤه نيب نوطسوتم ثیدحلا لهأف «ةعدب هلعفو «خوسنم وه :نولوقیو

 مهناف «نیتفئاطلا نم ثیدحلاب ذعسآ مهو «اهریغو لزاونلا دنع هبحتسا نم

 هلعف يف هب نودتقیف «هکرت ثيح هنوکرتیو ڼي هللا لوسر تنق ٌثيح نونئقي
 مواد نم ىلع نوركتُي الف اذه عمو «ةنس هکرتو «ةنس هلعف :نولوقیو «هکرتو

 ال امك هاست باس هل و مس الو یا مرگ او ةيلاع

 افلاخم هکرات الو «ةعدب هکرت نوري الو «لزاونلا دنع هركنأ نم ىلع نورك

 لادتعالا نکرو «ءنسحأ دقف هکرت نمو «نسحأ دقف «تنق نم لب «ةنسلل

 ءءانثو ءاعد تونقلا ءاعدو «هيف ی يبنلا امهعمج دقو «ءانثلاو ءاعدلا لحم

 سأب الف «نيمومأملا مّلعیل انايحأ مامالا هب رهج اذاو «لحملا اذهب ىلوأ وهف

 ةءارقب سابع نبا رهجو «نيمومأملا ملعيل حاتفتسالاب رمع رهج دقف «كلذب

 مامالا ٌرهج اضيأ اذه نمو «ةنس اهنأ مهملعيل ةزانجلا ةالص يف ةحتافلا

 نَم الو «هلعف نم هيف فّنعي ال يذلا حابملا فالتخالا نم اذهو «نيمأتلاب

 ‹تادهشتلا عاونأ يف فالخلاكو «هکرتو ةالصلا يف نيديلا عفرك اذهو «هكرت

 سيلو «عتمتلاو نارقلاو دارفالا نم كسنلا عاونأو فماقالاو ناذألا عاونأو

 هيلإو .دصقلا ةّلبق هنإف وه هلعفي ناك يذلا ةي هيده ركذ الإ انذوصقم

 زئاجلاو «ءيش اذهو «بلطلاو شيتفتلا ٌرادم هيلعو «باتکلا اذه يف هّجوتلا

 ءزوجي امل باتكلا اذه يف ضرعتن مل نحنف «ءيش هكرتو هّلعف رکي ال يذلا

 هسفنل هراتخي ناك يذلا يب يبنلا يده هيف اندوصقم امنإو ءزوجي ال املو

 تونقلا ىلع ةموادملا هيده نم نكي مل :انلق اذإف یلصفاو يدهلا لمکأ هنإف

 هنأ الو «هریغ ةيهارك ىلع كلذ لدي مل «ةلمسبلاب ٌرهجلا الو ءرجفلا يف
 .ناعتسملا هاو هلضفأو يدهلا لمکا هك هیده نکلو عدب

 ام :لاق سنأ نع «سنأ نب عیبرلا نع يزارلا رفعج يبأ ثیدح امأو
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 «دنسملا» يف وهو ایندلا قراف یتح رجفلا يف تنقي هيب هللا لوسر لاز
 : ينيدملا نبا لاقو .هريغو دمحأ هفعض دق رفعج وبأف ءامهريغو (۱)یذمرتلاو

 درفنی ناك :نابح نبا لاقو .اریثک مهي ناك :ةعرز وبآ لاقو . طلخی ناك

 . ریهاشملا نع ریکانملاب

 دانسإ وه هسفن دانسالا اذهو ا سد ةيميت نبا انخيش يل لاقو

 ثيدح .[۱۷۲ :فارعألا] «مهروُهظ نم مدا ينب نم كبَر َدَحَأ ذإَو» ثيدح

 حاورألا كلت نم مالسلا هيلع ىسيع حور ناكو :هيفو «لیوطلا بعك ني ىلا

 میرم ىلإ َحورلا كلت لسراف «مدآ نمز يف قاثیملاو دهملا اهيلع ذخأ يتلا
 رشب ةروص يف هللا هلسرأف ءايقرش اناكم اهلهأ نم تذبتنا نيح مالسلا اهيلع
 اذهو "")اهیف نم لخدف ءاهبطاخي يذلا تلمحف :لاق ءايوس ًارشب اهل لثمتف
 لوُسَر اَنأ اَمّنِإ9 ؛اهل لاق يذلا كلملا اهيلإ لسرأ يذلا ناف .ضحم طلغ
 وه اذهب اهبطاخ يذلا نكي ملو ۱٩[ :ميرم] «ايكز امالغ كل بهال كبر

 لاا و نا ی

 هب درفت امب جتحَي ال «ريكانم ٌبحاص يزارلا رفعج ابأ نأ دوصقملاو
 تونقلا اذه ىلع ليلد هيف نكي مل ءحص ولو «ةتبلا ثيدحلا لهأ نم ٌدحأ
 ىلع قلطُي تونقلا ناف اعدلا اذه تونقلا نأ هيف سيل هنإف «ةتبلا نيعملا
 لاق امك ءعوشخلاو «حيبستلاو «ءاعدلاو «ةدابعلا ماودو «توكسلاو «مايقلا
 لاقو ۰۲۳۰ :مورلا] نوُثناَق 1 لک ضزالاو تاَواَمَّسلا يف نم هلو : یلاعت

 ننسلا» يف يقهيبلاو ۱۱۲/۳ «دنسملا» يف دمحأ دنع وه امناو .يذمرتلا هجرخي مل )۱(
 رفعج وبآ هدنس يفو ۱4۳ ص يواحطلاو ۰۳۹/۲ ينطقرادلاو ۲۰۱/۲ «یربکل
 .فلوملا رکذ امك فیعض وهو «ناهام نب یسیع همساو «يزارلا

 وهو يزارلا رفعج وبآ هدنس يفو ۰۳۲6 ۰۳۲۳/۲ «كردتسملا» يف مکاحلا هجرخآ (۲)

 ةياغ يف وه :۱۱4/۳ «هریسفت» يف ریثک نبا ظفاحلا لاق مث نمو مدقت امك فیعض

 .هاححصف ؛يبهذلاو مکاحلا أطخأو تایلیئارسالا نم هنأکو تراکتلاو ةبارغلا
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 4 هبر َةَمْحَر وُجْوَيَو ةرخالا ُرَذْحَي ًامئاقَو ادجاس لی ءانآ نام وه ْنَمَأ» :یلاعت

 e هسکو هر تاّملكب ْتَفَدَصَو# :یلاعت لاقو 4[۰ :رمزلا]

 نب دیز لاقو .(۱)«توقلا ل ةالصلا لضفأ» :ِةِلَع لاقو ۰۲۱۲ :میرحتلا]

 انرمأ [۲۳۸ :ةرقبلا] #نیتناق هلل اوموقو#* :یلاعت هلوق لزن امل : مقرأ

 تنقي لزي مل :لقي مل هنع هللا يضر سنأو .© 'مالكلا ِنَع انيهنو توکشلاب

 نم نّمؤيو هرخآ ىلإ «. . .تیده نمیف يندها ّمُهَّللا» هتوص اعفار عوکرلا دعب
 «ضرألا ءلمو «تاوامسلا ءلم دمحلا كلو انّبر :هلوق نأ بير الو «هفلخ

 ىلإ E لاق ام قحأ .دجملاو ءانثلا لهأ دعب ءيش نم تئش ام ءلمو

 ءٌتونق نكرلا اذه لیوطتو ءٌتونق «هلوقي ناك يذلا ءانثلاو ءاعدلا رخا

 امنإ ًاسنأ نأ مكل نيأ نمف «تونق نّيعملا ًءاعدلا اذهو «تونق ةءارقلا ليوطتو

 !؟تونقلا ماسقأ رئاس نود نيعملا ءاعدلا اذه دارأ

 ىلع ليلد تاولصلا نم م اهريغ نود رجفلاب تونقلا هصيصخت :لاقي الو

 رجفلا نيب كرتشم تونقلا ماسقأ نم متركذ ام رئاس ذإ «نيعملا ءاعدلا ةدارإ

 نأ نكمي الو «تونقلاب تاولصلا رئاس نود رجفلا صخ سنأو ءاهريغو

 نأل نینموملا نم نيفعضتمسلل ءاعدلا الو ءرافكلا ىلع ءاعدلا هنإ :لاقي

 يذلا ءاعدلا اذه نوكي نأ نّيعتف «هكرت مث ارهش تنق ناك هنأ ربخأ دق اسنآ

 يلعو «نامثعو ءرمعو «ركب وبأ تنق دقو «فورعملا تونقلا وه هيلع مواد

 .حیحص وهو ۲۲۸ ص هجيرخت مدقت ()

 تالصلا يف مالكلا نم ىهني ام باب :ةالصلا يف لمعلا يف ٥۹/۳ يراخبلا هاور ()

 :دجاسملا يف (۵۳۹) ملسمو «(نيتناق هلل اوموقو) باب :ةرقبلا ةروس ريسفت يفو

 خسن يف ءاج ام باب :ةالصلا يف )5٠5( يذمرتلاو .ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب

 دواد وبأو ترقبلا ةروس نمو باب :(۲۹۸۹) ريسفتلا يفو «ةالصلا يف مالكلا

 :وهسلا يف ۱۸/۳ يئاسنلاو .ةالصلا يف مالكلا نع يهنلا باب :ةالصلا يف (459)

 .ةالصلا يف مالكلا باب
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 «يرعشألا یسوم وبأو «سابع نب هللا دبعو «ةريره وبآو «بزاع نب ءاربلاو

 .هوجو نم باوجلاو

 امك برفملاو رجفلا ىف تقی ناك ةي هنأ ربخآ دق ًاسنأ نأ :اهدحآ
 بزاع نب ءاربلا ركذ كلذكو ءرجفلاب تونقلا صصخي ملف .يراخبلا هركذ
 !؟رجفلاب صتخا تونقلا لاب امف .ءاوس

 :ةفوكلا لهأ نم مکوعزانم مکل لاق «خوسنم برفملا ُثونق :متلق ناف
 الإ برفملا تونق خسن ىلع ةجحب نوتأت الو .ءاوس رجفلا تونق كلذکو
 ًاليلد اوميقُت نأ ادبآ مکنکمُی الو ءءاوس رجفلا تونق خسن ىلع ًاليلد تناك
 .رجفلا تونق ماكحإو برغملا تونق خسن ىلع

 لاق ءًابتار ًاتونق ال «لزاونلل ًاتونق ناك برغملا ٌتونق :متلق ناف
 امو ءاوس رجفلا ثونق كلذكو وه كلذك معن :ثيدحلا لهأ نم مكوعزانم
 نأ ًاتار ًاتونق ال «ةلزان ٌتونق ناك رجفلا تونق نأ ىلع لديو :اولاق ؟قرفلا
 سنأو «سنأ وه امنإ بتارلا تونقلا يف مكتدمعو .كلذب ربخأ هسفن تا
 تبق :لاق سنأ نع «نیحیحصلا» يفف هکرت مث ةلزان تونق ناك هنأ ربخآ

 .هکرت مث .برعلا کین ناب ًارهش لَك هللا لوسر

 : لاق نامیلس نب مصاع نع «عیبرلا نب سيق نع یور داش نآ : يناثلا
 رجفلاب تئقی لزي مل يب يبنلا نأ نومعزي اموق نإ :كلام نب سنال انلق
 ءایحآ نم يح ىلع وعدي ادحاو ًارهش هيب هللا لوسر تنق امنإو ءاوبذك :لاق

 فريغ هقثو دقف «هفعض نيعم نب ىيحي ناك ناو عيبرلا نب سيقو «برعلا
 لزي مل :هلوق يف ةجح رفعج وبأ نوكي فيكف يزارلا رفعج يبأ نودب سيلو
 هنم قثوأ وهو «ثيدحلا اذه يف ةجحب سيل سيقو .ايندلا قراف ىتح تنقي
 فرعي امنإف ءًاسيق اوفعض نيذلا نم ُرثكأ رفعج ابأ اوفعض نيذلاو «هلثم وأ
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 نأ نب دیعس نی دمحآ لاقف :هفیعضت بيس رکذو ويحي نع سیق نصت
 ناك هثیدح بتکی ال فیعض :لاقف «عيبرلا نب سيق نع ییحی تلأس : میرم

 در بجوي ال اذه لثمو «روصنم نع هدنع وهو «ةديبع نع ثیدحلاب ثّدحي

 لدب ةديبع ركذ يف مهوو طلغ نوكي نأ كلذ ةياغ. نأل «يوارلا ثيدح

 وه تونقلا ءدب نأو نوتنقی اونوكي مل مهنأ ربخأ اسنأ نأ :ثلاثل

 ثيدح نم «نيحيحصلا» يفف «ناوكذو لعر ىلع وعدي هيي يبنلا ُثونق

 ةجاحل الجر نيعبس يب هللا لوسر تعب :لاق سنأ نع «بيهص نب زيزعلا دبع
 لاقي رثب دنع ناوكذو لعر ميلس ينب نم ناّيَح مهل ضرعف ُهاّرَقلا :مهل لاقي
 يف نوزاتجم نحن امنإو ءاندرأ مكايإ ام هللاو :موقلا لاقف «ةنوعَم رثب :هل

 ةالص يف ًارهش مهيلع ی هللا لوسر اعدف «مهولتقف « ةي هلا لوسرل ةجاح

 . ؟تنقن انك امو «تونقلا ءدب كلذف «ةادغلا

 :سنأ لوقو ءامئاد تونقلا هيك هيده نم نكي مل هنأ ىلع لدي اذهف

 امب دارأ هنأ ىلع ليلد «هكرت مث ءارهش تنق :هلوق عم .ثونقلا ٌهدب كلذف

 يف تنق امك اذهو رهشب هتّقو يذلا وهو «لزاونلا تونق تونقلا نم هتبثأ

 يبأ نع «ریثک يبأ نب ىيحي نع «نيحيحصلا» يف امك ءارهش ةمتعلا ةالص

 يف لوقي ارهش َةَمَتَعلا ةالص ىف تنق ةي هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع «ةملس
 ه6 ير هى ° هام ۹ يت 1 جه اع ه5 یو رد

 ددشا ّمهللا «َنينمْؤُملا نم نیفعضتسملا جنأ هللا «ةعيِبر يبأ َنْب شاّیع

 وبأ لاق .«فّسوُي ينسك َنينس ْمِهْيَلَع اهلَعْجا ملا َرَضُم ىَلَع كتاطَو
 مهارت ام وأ :لاقف هل كلذ ترکذف هل عدي ملف موی تاذ حبصأو : ةريره

 .مدقت دقو (571) ملسمو ۰۲۹۷ ۰۲۹۱/۷ ۰4۰۸/۲ يراخبلا هجرخأ (۱)
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 ةلزانو ضراع رمآ لجال ءاوس اذکه ناك رجفلا يف هتونقف «اوُمدق دق

 .رهشب سن هتفو كلذلو

 امهالک و «ارهش رجفلا يف اضيأ مهل تنق هنأ هريره يبأ نع يور دقو

 وبأ هاورو «حیصلاو «ءاشعلاو «برغملاو .رصعلاو ءرهظلا يف اعباتتم ارهش

 .' حیحص ثيدح وهو «هريغو دواد

 انثدح :سنأ نب دمحم ثيدح نم «همجعم» ىف یناربطلا ركذ دقو

 ال ناك هيب ىبنلا نأ .بزاع نب ءاربلا نع مهجلا يبأ نع «فیرط نب فّرطُم

 ىف تنق الا ةبوتکم ةالص لت

 .یهتنا .سنآ نب دمحم الإ فرطم نع هوري مل :يناربطلا لاق

 ةهج نم حيحص ثيدحلاف ةجیح هب موقت ال ناك ناو دانسالا اذهو

 نینس مهیلع اهلعجا ايڪ يبنلا ءاعد باب : ءاقستسالا يف 1۱۰/۲ يراخبلا هاور )

 يفو «ةلزلزلاو ةميزهلاب نیکرشملا ىلع ءاعدلا باب :داهجلا يفو «فسوي ينسك
 ریسفت يفو ؛نیلئاسلل تايا هتوخاو فسوی يف ناك دقل :یلاعت هللا لوق باب :ءايبنألا
 باب :ءاسنلا ةروس ریسفت يفو ءءيش رمالا نم كل سیل :باب :نارمع لا ةروس

 :تاوعدلا يفو ءديلولا ةيمست باب :بدالا يفو مهنع وفعی نأ هللا یسعف :هلوق

 يف (۱۷۵) ملسم هجرخأو «هتحتاف يف هارکالا يفو «نیکرشملا ىلع ءاعدلا باب
 : حاتتفالا يف ۲۰۱/۲ يئاسنلاو «ةالصلا عيمج يف تونقلا بابحتسا باب :دجاسملا
 يف ءاج ام باب :ةماقالا يف (۱۲66) هجام نباو .حبصلا ةالص يف تونقلا باب

 ىف تونقلا باب :ةالصلا ىف )١551( دواد وبأو .رجفلا ةالص يف تونقلا

 ۱ ۱ ا

 «دنسملا» يف دمحأو تاولصلا يف تونقلا باب :ةالصلا يف )١541( دواد وبآ هاور ()

 ۱ .مدقت دقو « نسح هدانساو ۱
 يف يمشيهلا هرکذو .برغی هنکل قودص وهو سنآ نب دمحم نأ الا تاقث هلاجر )

 .نوقوئوم هلاجر :لاقو «طسوالا» يف يناربطلا ةياور نم ۱۳۸/۲ «دئاوزلا عمجم»
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 ةالص لصی مل ةي هللا لوسر نأ مولعمو «ءاعدلا وه تونقلا نأل «ینعملا

 يبا ثيدح يف سنأ هدارآ يذلا وه اذهو مدقت امك اهیف اعد الا ةبوتكم

 الو كشن ال نحنو ءايندلا قراف یتح تنقی لزي مل هنأ حص نإ يزارلا رفعج

 .ايندلا قراف نأ ىلإ رجفلا ىف رمتسا هءاعد نأو «كلذ ةحص ىف باترن

 اهضعب قدصيو «دارملا نيبت سنأ ثيداحأ قرط نأ :عبارلا هجولا

 :لاق لوحألا مصاع ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو .ضقانتت الو ءاضعب

 :تلقف «تونقلا ناك دق :لاقف ؟ةالصلا يف تونقلا نع كلام نب سنأ تلأس

 كنأ كنع ينربخأ ًانالف ناو :تلق ؟هلبق :لاق ؟هدعب وأ عوكرلا لبق ناك

 عوكرلا دعب هيي هللا لوسر تنق :تلق امنإ .بذک :لاق .هدعب تنق :تلق

 ةاورلا رئاسو مصاع هب درفت لولعم ثيدحلا اذه نأ ةفئاط نظ دقو .''ارهش

 يف سنأ ٌباحصأ فلاخ هنأ ريغ ءادج ةقث مصاع :اولاقف هوفلاخ سنأ نع

 مامالا نع اوكحو ءرثعي دق داوجلاو .مهي دق ظفاحلاو «نيتونقلا عضوم

 : لبنح نب دمحأ ينعي هللا دبع يبأل تلق : مرثألا لاقف هلیلعت دمحآ

 مصاع ريغ عوکرلا لبق تنق 5ك هللا لوسر نا :سنآ ثیدح يف دحآ لوقیآ

 مصاع مهفلاخ :هللا دبع وبأ لاق .هریغ هلوقی ادحأ تملع ام :لاقف ؟لوحألا

 نع «سنأ نع «زلجم يبأ نع «يميتلاو «سنأ نع ةداتق نع ماشه ملک
 اسنآ تلأس :لاق نیریس نب دمحم نع بویأو «عوکرلا دعب تنق : لک يبنلا

 :لاقف ؟هل تلق :لاقف مصاع امأو .هوجو ةعبرأ سنأ نع يسودسلا ةلظنحو

 وبأ :لاق ؟مصاع نع هركذ نم :هل ليق .ًارهش عوكرلا دعب تنق امنإ ءاوبذك

 دعب يه امنإ سيلأ ثيداحألا رئاسو :هللا دبع يبأل ليق «هريغو ةيواعم

 .ةريره يبأو ءةضخَر نب ءاميإ نب فافخ نع اهلك ىلب :لاقف ؟عوكرلا

 زاجحلا لهأ ةغل يهو أطخأ :بذك ىنعمو 2775ص هجيرخت مّدقتو هيلع قفتم )

 .أطخلاو دمعلا نم معأ وه ام ىلع بذكلا نوقلطي

V۲ 



 حص امناو «عوکرلا لبق تونقلا يف اذ] صخرت ملف :هللا دبع يبأل تلق
 راتخُي رتولا يفو «عوكرلا دعب رجفلا يف تونقلا :لاقف ؟عوكرلا دعب ثيدحلا
 هلك يبنلا باحصأ لعفل ساب الف «عوکرلا لبق تنق نمو «عوکرلا دعب
 . عوكرلا دعبف ءرجفلا يف امأف «مهفالتخاو

 هتحص یلع قفتملا حیحصلا ثیدحلا اذه لیلعت بجعلا نم :لاقيف
 يزارلا رفعج يبآ ثيدح لثمب جاجتحالاو «ظافح تابثآ تاقث ةمئأ هاورو

 رباجو «رانیدو «دیبع نب ورمعو « بويأ نب ورمعو « عيبرلا نب سيفو

 اذه ىلإ رطضا الإ ءيش لك يف هل رصتناو ءابهذم لّمحت نم لقو «يفعجلا
 . كلسملا

 ءاضعب اهضعب قّدصی «حاحص اهلك سنآ ثيداحأ :قیفوتلا هّلابو لوقنف
 هدعب هرکذ يذلا تونقلا ُريغ عوکرلا لبق هرکذ يذلا تونقلاو ‹ ضقانتت الو
 مايقلا ٌةلاطإ وه عوكرلا لبق هركذ يذلاف «هقلطأ يذلا ريغ هتقو يذلاو

 يذلاو ''"6توُنَقلا ل ةالّصلا لضفا» : يبنلا هيف لاق يذلا وهو .ةءارقلل

 «موقل وعديو «موق ىلع وعدي ارهش هلعف .ءاعدلل مايقلا ةلاطإ وه ءءدعب هركذ
 يف امك ءايندلا قراف نأ ىلإ «ءانثلاو ءاعدلل .ّنكرلا اذه ليطُي ٌرمتسا مث
 ناك امك مكب يلصأ لازأ ال ينإ :لاق سنأ نع «تباث نع «نيحيحصلا»
 ناك «هنوعنصت مكارأ ال ًائيش عنصي سنأ ناكو :لاق ءانب يلصُي 155 هللا لوسر
 اذإو «يسن دق :لئاقلا لوقي ىتح ءامئاق بصتنا عوكرلا نم هسأر عفر اذإ
 ره اذهف أ“ يسن دق : لئاقلا لوقی یتح .ثكمي ةدجسلا نم هسأر عفر
 .ایندلا قراف یتح هيلع لاز ام يذلا تونقلا

 يني ناك لب «لیوطلا فوقولا اذه لثم يف تكسي نكي مل هنأ مولعمو

 .مّدقت دقو (۷۵۱) ملسم هجرخأ (۱)
 ۰۲۲۹/۳ دمحأو )٤۷۲( ملسمو ۰۲4۹/۲ يراخبلا هاور )۲(

۳۷۳ 



 كلذ ناف ءرهشب تقوملا تونقلا ُريغ اذهو «هوعديو .هدُجمیو «هبر ىلع

 اوناک نیذلا نیفعضتسملل ءاعذو .نایحل ينبو ةّيصعو ناوکذو لعر ىلع ءاعد

 نع هلأس امناف «لئاسلا لاوس بسحبف رجفلاب اذه صیصخت امأو .ةکمب

 نود رجفلا ةالض لیطی ناك هناف ا .هنع هلأس امع هباجأف ءهرجفلا تونق

 نب ءاربلا لاق امك ناكو «ةئاملا ىلإ نيتسلاب اهيف أرقيو .تاولصلا رئاس

 هليوطت نم رهظی ناكو .ابراقتم هُمایقو هدوجسو «هلادتعاو هعوکر :بزاع

 هآ مولعمو .كلذب تاولصلا رثاس يف رهظب ال ام رجفلا ةالص يف عوکرلا دعب
 تمدقت امك «لادتعالا اذه يف هدجمیو .هیلع ينثيو «هبر وعدي ناك

 مل هنأ تاترن الو كلشن ال نحنف «بير ال هنم تونق اذهو «كلذب ثيداحألا

 ءاعدلا اذه وه «سانلا رثكأو ءاهقفلا ناسل يف ٌتونقلا راص املو

 لزی مل هنأ اوعمسو ا لآ . . . تیده نميف یندها مهللا : فورعملا

 نم مهزیغو نودشارلا ٌءافلخلا كلذکو ءايندلا قراف یتح رجفلا يف تنقی

 أشنو .مهحالطصا يف تونقلا ىلع ةباحصلا ظفل يف تونقلا اولمح «ةباحصلا

 نیموادم اوناک هباحصأو ةَ هللا لوسر نأ كشي ملف «كلذ ريغ فرعی ال نم

 نكي مل :اولاقو ءاملعلا ٌروهمج هيف مهعزان يذلا وه اذهو «ةادغ لك هيلع

 .هلعف هنأ هنع تّبثي الو لب «بتارلا هلعف نم اذه

 يف امك «يلع نب نسحلل هملع هنأ «تونقلا اذه يف هنع يور ام ةياغو

 يف نهلوقأ تاملك اک هللا لوسر ينمّلع :لاق هنع عبرألا «ننسلا» و «دنسملا)

 نَميف يبلوتو تیفاَع ْنَميِف ينفاعو «َتْيَدَه ْنَميِف يندها ّمُهَّللا» :رتولا تونق
 الو يضقت كناف .تّیضق اَم رش ينقَو تّيطُغأ اًميف يل ٌكرابو « تیر
 ع هج ۳ : يذمرتلا لاق هاتو ایر تفکرات ءتو نت لی ال هل «َكِيَلَع ىق

 ر

 دواد وبأو ءرتولا يف تونقلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (118) يذمرتلا اور 41

۳۷ 

 رسما
- 



 دازو ءاذه نم ّنسحأ ائيش یی ىبنلا نع تونقلا ىف فرعن الو «نسح ثيدح

 ءاعدلل ٌمايقلا وه عوکرلا دعب تونقلاب سنآ دارم نأ ىلع لدي اّممو

 دجسم مامإ ةلظنح انئدح «لاله وبأ انئدح :برح نب نامیلس هاور ام ءانثلاو

 ةالص يف تونقلا يف ةداتقو انآ تفلتخا :لاق يسودسلا وه :تلق «ةداتق

 نب سنآ انيتأف عوکرلا دعب :انآ «تلقو «عوکرلا لبق :ةداتق لاقف .حبصلا

 ربکف «رجفلا ةالص يف يب يبنلا تيتأ :لاقف كلذ هل انرکذف كلام

 عفر مث «عکرو «ربكف «ةيناثلا يف ماق مث .دجس مث هسأر عفرو «عکرو

 وهو «ءاوس هنع تباث ثيدح لثم اذهو .۲۳!دجاس عقو مث ةعاس ماقف ءهسأر

(۱) 

(۲) 

 باب :ةماقالا يف (۱۱۷۸) هجام نباو «رتولا يف تونقلا باب :ةالصلا يف ()

 يف ءاعدلا باب :ليللا مايق يف ۲٤۸/۳١ يئاسنلاو «رتولا يف تونقلا يف ءاج ام

 يسلايطلاو ۰۳۷۳/۱ يمرادلاو ۰۲۰۰ ۰۱۹۹/۱ هدنسملا» يف دمحأو «رتولا

 لاق :لاق .يدعسلا ءاروحلا يبآ نع ی نب ديرب قیرط نم ۱

 . . .رتولا يف نهلوقآ تاملک يت هللا لوسر ينملع :امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا

 نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو ۰۱۷۲/۳ مكاحلا هححصو حیحص هدانسإو

 نب ةعيبر همساو  يدعسلا ءاروحلا يبأ ثيدح نم هجولا اذه نم الا هفرعن ال

 فلتخاو ءاذه نم نسحأ ائيش رتولا يف تونقلا يف هَ يبنلا نع فرعن الو  نابيش
 ةنسلا يف رتولا يف تونقلا دوعسم نب هللا دبع ىأرف ءرتولا يف تونقلا يف ملعلا لهأ

 نايفس لوقي هبو ءملعلا لهأ ضعب لوق وهو .عوکرلا لبق تونقلا راتخاو ءاهلك
 . . .ةفوكلا لهأو .قاحسٍاو كرابملا نباو «يروثلا

 ةدايز يهو تونقلا ءاعد باب :ةالصلا يف ۲۰۹/۲ «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هاور

 . ةييستح

 يبسارلا يرصبلا ميلس نب دمحم همساو  يبسارلا لاله يبآ فعضل «فيعض هدانسإ

 ریکانم ثيداحأ سنأ نع يوري :لاقو دمحأ هفعض يسودسلا وه ةلظنحو «نيل هيف

 نابح نبا لاقو يوقلاب سيل :متاح وبأ لاقو .فيعض :یئاسنلاو نيعم نبا لاقو

 ميدقلا هئيدح طلتخاف ءهب ثدحي ام يردي ال ناك ىتح ةرخأب طلتخا :«ءافعضلا» يف

 .ناطقلا ىيحي هكرت ءريخألا هثيدحب

۳۷۵ 



 اذهف عوکرلا دعب تنق هنإ :لاق نمل الیلد هرکذ هنإف تونقلاب سنآ دارم نيبي
 امأو . قیفوتلا لابو ءاهّلك هثيداحأ تقفتاف «سنأ دارم ناك وه لیوطتلاو مايقلا

 ةبراحم يف هنع هللا يضر قیدصلا تونقک «لزاونلا دنع تونق : امهدحآ

 ُتونقو رمع ٌتونق كلذکو «باتکلا لهآ ةبراحم دنعو «ةملیسمل ةباحصلا

 .ماشلا لهأو ةيواعمل هتبراحم دنع ىلع

 ءاعدلل نکرلا اله لیوطت هب | مهنع هاکح نم دارم < .قلطم : يناثلا

 . ملعأ هللاو «ءانثلاو

 لصف

 تست داف« نوشت امك ىَسنأ گلم شب نأ امن : لاق هنأ دك هنع تبث
 .(۱)«ینورکذف

 ءاج ام بابو «ناک ثیح ةلبقلا وحن هجوتلا باب :ةالصلا يف ۳۲/۱ يراخبلا هاور )۱(

 باب :وهسلا يفو ءةلبقلا ريغ ىلإ یّلصف اهس نم ىلع ةداعالا ىري ال نمو ةلبقلا يف
 ربخ يفو «ةداعالا يف اسان: اد ار روداو نامیالا يفو تا
 ءالصلا يف ا باب :دجاسملا يف )٥۷۲( ملسم هجرخأو «هتحتاف يف دحاولا
 وبأو ءوهسلا يتدجس يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۳۹۲) يذمرتلاو «هل دوجسلاو
 باب :وهسلا يف ۲۹/۳ يتاسنلاو ءاسمخ ىّلص اذإ باب :ةالصلا يف (۱۰۲۰) دواد
 یرحتف هتالص يف كش نميف ءاج ام باب ةماق الا يف (۲۱۱) هجام نباو «یيرحتلا

 وأ داز میهاربا لاق) ةي ا را ا د . باوصلا
 ؟كاذ امو :لاق ؟ءيش ةالصلا يف ثدحأ هللا لوسر اي :هل لیق ملس املف (صقن
 ملس مث نیتدجس دجسف ةلبقلا لبقتساو هیلجر ىنثف : :لاق .اذکو اذک تیلص :اولاق

 . رشب انآ امن نکلو «هب مکتابنآ ءيش ةالصلا يف ثدح ول هنإ» : لاقف انیلع لبقآ مث
 رحتیلف «هتالص يف مکدحآ كش اذإو ۰ ينوركذف تسن اذاف .نوست امك نا

 - رهظلا ىّلص هالي يبنلا نإ» :يذمرتلا ظفل نأ الإ .«دجسیل مث هيلع متیلف باوصلا

۳۷۹ 



 اودتقیل .مهنيد لامكإو «هتمأ ىلع هللا ةمعن مامت نم ة ةالصلا يف هوهس ناكو ۱

 : «أطوملا» يف يذلا مطقنملا ثیدحلا ینعم اذهو ءوهسلا دنع مهل هعرشي اميف هب

 .(«رسال ىسنأ وأ ىسنأ من١

 ۱۴ روم را n ءىس كي ناكو
 ىضق املف ءامهنيب سلجي ملو ءةيعابرلا يف نیتنئا نم هيب ماقف «ةمايقلا موي ىلإ
 كرت نم نأ :ةلحاق ده نم او 5 نا لب يسم هتالص

 نم دخاو «مالسلا لبق هل دجس ءأوهس ناكرأب تسيل يتلا ةالصلا ءازجأ نم ًائيش

 امل هنأل ‹كورتملا ىلإ عجري مل «نکر يف عرشو كلذ كرت اذإ :هنأ هقرط ضعب

 .اوموق نأ : مهيلإ راشأف ءاوحبس «ماق

 ثيدح نم (نيحيحصل ا» يفف .دوجسل ااذه احم يف هنع فلتخ خاو

 یضق املف ءامهنيب سلجی ملو ءرهظلا نم نينا نم ماق يب هنأ « ةتيحب نب هللا دبع
 . كلذ دعب مّلس مث «نيتدجس دجس « هنالص

 ر ر رگ

 . لسي نأ لبق سلاج وهو ةدجس لك يف ربگي : اهيلع قمتم ةياور يفو

 .؟ملس امدعب نيتدجس دجسف ؟ةالصلا يف ديزأ :هل ليقف ًاسمخ

 )١( عطقنم هدانسإو وهسلا يف لمعلا باب :وهسلا يف ۱۰۰/۱ «ًاطوملا» يف كلام هاور «

 نم ًاعوطقم الو ًادنسم ةي يبنلا نع يور ثیدحلا اذه ملعأ ال :ربلا دبع نبا لاق
 هريغ يف دجوت ال يتلا ؛أطوملا» يف يتلا ةعبرألا ثيداحألا دحأ وهو هجولا اذه ريغ

 .ةلسرم الو ةدنسم ۱

 ربکی نم بابو .ةضيرفلا يتعكر نم ماق اذإ باب :وهسلا يف ۷4/۳ يراخبلا هاور (۲)
 بابو «ًابجاو لوألا دهشتلا ری مل نم باب :ةالصلا ةفص يفو وهسلا يتدجس يف
 هجرخأو .ناميألا يف ًایسان ثنح اذإ باب :روذتلاو نامیالا يفو «لوألا يف دهشتلا

 :ةالصلا يف (۳۹۱) يذمرتلاو «ةالصلا يف وهسلا باب : دجاسملا يف (۵۷۰) ملسم

 اب :ءالصلا يف (۱۰۳۶) دواد وبأو .میلستلا لبق وهسلا يتدجس يف ءاج ام باب

 ترم لعفیام باب :وهسلا يف ۱۹/۳ يئاسنلاو .دهشتی ملو نیتن نم ماق نم

VY 

 اهيف دجس يتلا عضاوملا
 وهسلل



 نب دايز نع .يدوعسملا نع ۱ .نوراه نب ر ديزي ثيدح نم «دنسملا» يفو

 ‹ سلجی ملو ماف ‹ نیتعکر یلص املف  هبعش نب ةريغملا انب نلف :لاق ةقالع

 . يذمرتلا هححصو "هل لوسر انب عنص اذكه : لاق مث یلسو « نیندجس

 انب یّلص :لاق يرهملا ةّسامش نب نمحرلا دبع ثیدح نم يقهيبلا رکذو

 ناسا یا لا و ماقف .ينهجلا رماع نب ةبقع

 نجس و ا اهلنا هات ىلع یتقفا سلجی ملف «هّللا

 امیکل هللا احبس : نولوقت ًافنآ مکتعمس ينإ :لاق < .ملس املف «سلاج وهو وهسلا
 ا ری زیان

 يذلا ساک  سلجآ

 .هوجو ةئالثل یلوآ '' '"ةنيحب نب هللا دبع ثیدحو

 . ةريغملا ثيدح نم حصأ هنأ : اهدحآ

 کی هللا لوسر انب عنص اذكهو :ةريغملا لوق نإف «هنم حرصأ هنأ :يناثلا

 اذه يف 335 يبنلا دجس دق نوكيو «ةريغملا لعف ام عيمج ىلإ عجري نأ زوجي

 اب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۲۰۷) و )١١1١5( هجام نباو .دهشتي ملو نيتنث نم ماق

 .ًايهاس نيتنثا نم ماق نميف

 نأ يسن نم باب :ةالصلا يف (۱۰۳۷) دواد وبأو ۰۲4۷/6 «دنسملا» يف دمحأ هاور )١(

 يدوعسملاو «ضهني مامالا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (”50) يذمرتلاو «دهشتي

 هعبات نكل «هتوم لبق طلتخا قودص «دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع وه
 كلذلو «نسح وهف يبعشلا نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع :(74”7) يذمرتلا دنع

 . فنصملا لاق امك يذمرتلا هححص

 ىتح ركذي ملف اهس نم باب :ةالصلا يف ۳48/۲ «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا اور (0)

 . حيحص هدانسإو «وهسلل دجسو سلجي مل امئاق متتسا

(F۳)فلاح :دعس نبا لاق «ةءونش دزأ نم يدزألا بشقلا نب كلام وبأو «هللا دبع مأ يه  

 نب ثراحلا تسب ةنيحب جوزتو «فانم دبع ب تلظلا بشتقلا نب كلام

 . هللا دبع هل تدلوف «بلطملا دبع

۳۷۸ 



 اب عملا یو یخ اب تفت + نبا یکحف «هدعب ةرمو «مالسلا لبق ةرم وهسلا

 ‹ عجري ملو ماق ی as ءازئاج نيرمألا الك نوکیف هدهاش

 ةفص هذهو «هدعب هدجسو مالسلا لبق دوجسلا يسن هلعل ةريغملا نأ : ثلاثلا

 . ملعأ هللاو «مالسلا لبق دوجسلا يف لاقي نأ نکمی ال اذهو ءوهسلا

 ءرصحلا امإو رهظلا امإ «ّيشعلا يتالص ىدحإ يف ف نيتعكر نم و ملسو

 نيج رّبكي مالکلاو مالّسلا دعب ِنْيئَدَجَس َدَجَس دجس م E ا

 .' عفری نيح رّبکی مث «دجسی

 من «نیتدجس دجسف مهب ىّلص ی يبنلا نأ يذمرتلاو دواد وبأ ركذو

 .بیرغ نسح :يذمرتلا لاقو ."''مّلس مث «دهشت

 هریغو دجسملا يف عباصالا كيبشت باب :دجاسملا يف 559/١ يراخبلا یور )١(

 : لوقی ةريره يبأ ثیدح نم ةالصلا يف وهسلا باب :دجاسملا يف (۵۷۳) ملسمو

 يف ملسف < « رصعلا رهظلا اما يشعلا يتالص یدحا ی هللا لوسر انب یلص

 ركب وبأ موقلا يفو ابضغم اهيلإ دنتساف دجسملا ةلبق يف اعذج ىلا مث «نیتعکر

 وذ ماقف ةالصلا ترصق :اولاقف سانلا ناعرس جرخو املکتی نأ اباهف ءرمعو

 ءالامشو انيمي ی يبنلا رظنف ؟تيسن مأ ةالصلا ترصقأ هللا لوسر اي :لاقف «نيديلا

 «نيتعكر ىلصف «نيتعكر الا لصت مل قدص :اولاق ؟نيديلا وذ لوقي ام :لاقف

 .عفرو ربک مث ؛دجسو ربک مث عفرف هك مث «دجس مث هربک مث «ملسو
 وبأو ءوهسلا يتدجس يف دهشتلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۳۹۵) يذمرتلا اور (۲)

 ۲۲/۳ يئاسنلاو .میلستو دهشت امهیف وهسلا يتدجس باب ةالصلا يف (۱۰۳۹) دواد

 نسح :يذمرتلا لاقو «نیتدجسلا يف ةريره يبآ ىلع فالتخالا رکذ باب وهسلا يف

 بيرغ نسح :يذمرتلا لوقو :ثیدحلا اذه رکذ دعب «حتفلا» يف ظفاحلا لاق . بيرغ

 = ربلا دبع نباو يقهيبلا هنعضو «نیخیشلا طرش ىلع حیحص : مکاحلا لاقو : هظفل ام

۳۷۹ 



 نب ةحلط هكردأف ةعکر ةالصلا نم يقب دقو «فرصناو مّلسف اموی یلصو

 ماقأف الالب رمأو  دجسملا لخلف عيب -رف «ةعكر ةالصلا نم تيسن : لاقف ‹ هللا دبع

 ' هليإ همحر خا مامالا هركذ i سانلل ىلصف .ةالصلا

 :اولاق ؟كاذ امو :لاق ؟ةالصلا ىف َديز :هل ليقف ءاسمخ رهظلا ىلصو

 مهب ىلصف جرخف .سانلا هركذف «هلزنم لخد مث ءاثالث رصعلا ىلصو
 . ملس مث « نیتدجس دجس مث ملس من تعکر

 «عضاوم هسمخ وهو تالصلا يف هوهس نم ذيب هنع ظفح ام عومجم اذهف

 . هدعب هضعب يفو «مالسلا لبق هضعب يف هدوجس نمضت دقو

(۱) 

(۲) 

(۳( 

 .مالسلا لبق هَّلك : هللا همحر يعفاشلا لاقف

 ناف نیریس نبا نع ظافحلا نم هريغ هتفلاخمل ثعشآ ةياور اومهوو .امهریغو
 نم جارسلا یورو دهشتلا رکذ هيف سيل نارمع ثيدح يف نیریس نبا نع ظوفحملا

 مل :لاق ؟دهشتلاف : نیریس نبال تلق .ةصقلا هذه يف اضيأ ةمقلع نع ةملس قیرط
 ثیدح يف دانسالا اذهب ءاذحلا دلاخ نع ظوفحملا اذكو ءائيش دهشتلا يف عمسأ

 :ةذاش تعشآ 15 تراصف ملسم هجرخأ امك دهشتلا ركذ هيف سيلو .نارمع

 يف درو دق نكل «تبثي وهسلا دوجس يف دهشتلا بسحأ ال :رذنملا نبا لاق اذهلو

 دنع ةريغملا نعو يئاسنلاو دواد يبأ دنع دوعسم نبا نع وهسلا دوجس يف دهشتلا

 دهشتلا يف ةثالثلا ثيداحألا نإ :لاقي دقو .فعض امهدانسإ يفو «يقهيبلا

 كلذ حص دقو «ديعبب كلذ سيلو :يئالعلا لاق نسحلا ةجرد ىلإ يقترت اهعامتجاب

 .ةبيش يبأ نبا هجرخأ هلوق نم دوعسم نبا نع
 ىلص اذإ باب :ةالصلا يف (١٠؟7) دواد وبأو ۰1۰۱/7 «دنسملا» يف دمحأ هاور

 .حیحص هدانسإو جیدخ نب ةيواعم ا
 )٩۱( ۵۷۲(۰) ملسمو ءاسمخ یلص اذإ باب : وهسلا يف ۷٠ ۰۷۵/۳ يراخبلا هاور

 ۱ .دوعسم نبا ثیدح نم ةالصلا يف وهسلا باب : دجاسملا يف

 .نیصحلا نب نارمع ثيدح نم (۵۷) ملسم هاور

۳۸۹۰ 



 رو 1 ۰

 .مالسلا دعب هلك : هللا همحر ةفينح وبآ لاقو

 لبق هدوجس ناف «ةالصلا يف ًاناصقن ناك وهس لک : هللا همحر كلام لاقو
 عمتجا اذإو «مالسلا دعب هدوجس ناف «ةالصلا يف ةدايز ناك وهس لو «مالسلا
 .مالسلا لبق امهل دوجسلاف .ناصقنو ةدايز : ناوهس

 دحأ دجس ولو «هیف هنع فالخ ال هبهذم اذه : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 مل «مالسلا لبق هّلک وأ «مالسلا دعب هّلك دوجسلا لعجف «كلذ فالخب هوهسل هدنع
 راثالا فالتخال «هداهتجاب يضاقلا ءاضق باب نم هدنع هنال «ءيش هيلع نكي
 . كلذ يف ةمألا هذه نم فلسلاو «ةعوفرملا

 نع لأسی لبنح نب دمحأ تعمس : مرثالا لاقف لا همحر دمحأ مامالا امأو
 مضاوم يفو «مالسلا لبق عضاوم يف : لاقف ؟هدعب مآ مالسلا لبق : وهسلا دوجس

 ثیدح یلع مالسلا دعب دجس مث «نيتنثا نم مّلس نيح كي يبنلا عنص امك «هدعب
 ٠ .نيديلا يذ ةصق يف ةريره يبآ

 زن نارمع ثيدح ىلع مالسلا دعب اضيأ دجس ثالث نم ملس نمو

 مايقلا يفو «دوعسم نبا ثيدح ىلع مالسلا دعب دجسي يرحتلا يفو : 2" نیت
 نیقیلا ىلع ينبي كشلا يفو ةنيحب نبا ثيدح ىلع مالسلا لبق دجسي نيتنئا نم

 نب نمحرلا دبع ثيدحو ""يردخلا ديعس يبأ ثيدح ىلع مالسلا لبق دجسیو
 (۳) ء

 هجام نباو :وهسلا يف ۲۱/۳ يئاسنلاو (۱۰۱۸) دواد وبأو (۵۷۶) ملسم هاور )۱(

(۱۲۷۵). 

 هجام نباو ۲۷/۳ يئاسنلاو (۱۰۲) دواد وبأو (۳۹۲) يذمرتلاو (۵۷۱) ملسم هاور )

(۱۲۱۰). 

 3 يقهيبلاو ۱۲۰۹(۰) هجام نباو ۳۹۸(۰) يذمرتلاو ۱۹/۱ نا اوز )۳)

 هقفاوو ۰۳۲8/۱ مکاحلا هححصو «تاقث هلاجرو ۰4۳۳ و ۳۲/۱ یواحطلاو
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 : لاق ؟عضاوملا هذه یوس ناك امف :لبنح نب دمحأل تلقف :مرثألا لاق

 نع يور ام الولو :لاق «هتالص نم صقن ام متي هنأل ءمالسلا لبق اهلك اهيف دجسی

 لبق هيضقيف ةالصلا نأش نم هنأل مالسلا لبق هلك دوجسلا تيأرل ی يبنلا

 هنإف «مالسلا دعب هيف دجس هنأ  يبنلا نع يور ام لك :لوقأ نكلو «مالسلا

 . یهتنا . يك هللا لوسر اهيف دجس

 طاقسإو «نيقيلا ىلع ءانبلاب هيف رمأ لب ایت هل ضرعی ملف ءّكلشلا امأو

 « نیقیلا : نیهجو یلع كغلا نرو مام الا لاقف .مالسلا لبق دوجسلاو تلا

 مالسلا لبق وهسلا يتدجس دجسو «كشلا یغلآ «نیقیلا ىلإ عجر نمف «يرحتلاو

 دحس .مهولا ٌرثكأ وهو يّرحتلا لإ مر اذإو یردخلا ديعس ىبأ ثيدح ىلع

 یلص مك ردي مَلف هال يف ْمكُدَحَأ كد وهف «ديعس يبأ ثیدح امآو

 نآ لبق نیتدجَس دجن مث ٠ نما اَم یلع نیو كسلا حَرطَيلف ءاَعَبرَأ ْمَأ انالئ

 لس

 هحتیلف هتالص يف مکُدَحأ كش اَذإ) وهف ءدوعسم نبا ثیدح امأو

 ۰ من : (نیحیحصلا) ظفل يفو .امهيلع قفتم (َنْيِتَدَجَس ُدِجْسَيِل من ءَتاَوَّصلا

 7 عجر ادا و محلا مامالا لاق يذلا ره اذهو «نّیتلجَس تست 0 اب

 بلاغ ىلع ینب امامإ ناك اذإ یلصملا نأ «نیقیلاو يرحتلا نيب هدنع قرفلاو

 نبا تیدح ىلع مالسلا لعب هل دجسیف «يرحتلا وه اذه و « همه و رثكأو هت

 يبآ ثيدح ىلع مالّسلا لبق دجسو «نیقیلا یلع ینب اوت ناك ناو . د وعسم

 ناتیاور :هنعو .هبهذم رهاظ لیصحت یف هباحصآ رثکآ ةقيرط هنهو هد

۸۲ 



 كلامو يعفاشلا بهذم وهو ءاقلطم نيقيلا ىلع ينيي هنأ :امهادحإ :نایرخآ
 نيب قرفلا ىلع لدي امنإ هصوصن رهاظو قلم نلت بلاغ ىلع : ىرخألاو

 مهولا رثكأ عمو «نيقيلا ىلع ينبي ٌكشلا عمف .يوقلا بلاغلا نظلا نيبو «كشلا

 نیئیدحلا لمح نيلاحلا ىلعو .هتبوجأ رادم اذه ىلعو «ىّرحتي بلاغلا ّنظلا وأ
 . ملعأ هللاو

 فنأتسا هل ضرع ام لّوأ ناك اذإ :كشلا يف هلا همحر ةفينح وبأ لاقو

 هل نكي مل نإو «هیلع ىنب «بلاغ ٌّنظ هل ناك ناف ءاريثك هل ضرع ناف «ةالصلا

 . نيقيلا ىلع ىنب «نظ

 لصف
 يف ناك هنأ مدقت دقو تالصلا يف هينيع ضيمغت لو هيده نم نكي ملو 7 ۰ ۰ و ا

 .(۱)هتراشا هرصت زواجي الو یاعدلا ىف هعبصآ ىلإ هرصبب ءىموي دهشتلا

 مارق ناك :لاق هنع هللا يضر سنآ نع «هحیحصا يف يراخبلا رکذو

 ال هناف ءاذه كّماّرق يتع يطيمآ» :4 ٌيبنلا لاقف ءاهتيب بناج هب ترتس «ةشئاعل

 امل «هتالص يف هينيع ضمخُي ناك ولو .۳۱«يتالص يف يل ضِرْعَت ُهُريِواَصَت لازت
 ضرعي ناك يذلا نأل ظن ثيدحلا اذهب لالدتسالا يفو .هتالص يف هل تضَّرَع
 «لمتحم اذه ؟اهتيؤر سفن وأ ءاهتيؤر دعب ريواصتلا كلت رّكذت له :هتالص يف هل
 ىّلص هيب يبنلا نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح هنم ًةلالد ْنيِبَأو «لمتحم اذهو
 اوُبَهْذا» :لاق فرصنا املف «ةرظن اهمالعأ ىلإ رظنف ٌالعآ اهل ةّصيمخ يف

 ثيدح نم (۹۹۰) دواد وبأو ۰۲۹/۳ يئاسنلاو ۰۳/4 «دنسملا» يف دمحآ هجرخآ )١(

 . نسح هدنسو «ریبزلا نب هللا دبع
 له ریواصت وأ بلصم بوث يف یّلص اذإ باب :ةالصلا يف 4۰۸/۱ يراخبلا هاور (۲)

 «دنسملا» يف دمحأو ریواصتلا يف ةالصلا ةيهارك باب :سابللا يفو .هتالص دسفت
 ۱ .۲۸۳ و ۳

YAT 

 ضیمغت هیده نم نكي مل

 ةالصلا يف هينيع



 ْنَع افنا ينته ناف مج يبأ ة ةّيناجبْناب ب ينوُنأو مج يبأ یا هذه يتصيمخب

 ءاهيلإ ةتافتلا هنم تناح هنأ هّثیاغ ذإ «هيف ام اضيأ اذهب لالدتسالا يفو . ““يتالص

 سرافلا هيلإ لسرآ امل علا ىلإ هتافتلا ثیدح لدب قو ةتافتلالا كلت هتلغشف

 دقو «شيجلا رومأب همامتهال ةجاحلل ناك هنم تافتلالاو ٌرظنلا كلذ نأل «ةعيلط

 كلذكو «ةنجلا ىأر امل دوقنُعلا لوانتيل فوسكلا ةالص يف هدي َّدَم كلذ ىلع لذي

 هتعفادم كيد كللذكو " ' نجخملا بحاصو .اهیف ةرهلا ةحاصو راتلا هتیوز

 نيب هزجحو «ةيراجلاو مالغلا هدرو «هیدی نيب رمت نأ تدارآ يتلا ةميهبلل

 يف وهو هيلع ملس نم ىلع ةراشالاب مالسلا در ٌثيداحأ كلذكو  نیتیراجلا

 هذخأف هل ناطیشلا ضّرعت ثيدح كلذکو «هاري نم ىلإ ريشُي ناك امنإ هنإف .ةالصلا

 ُملعلا اهعومجم نم دافتسُي اهریغو ثیداحألا هذهف «نيع ةيؤر كلذ ناكو  هقنخف

 .ةالصلا يف هينيع ضمغُي نكي مل هنأب

 وه :اولاقو «هريغو را مامالا هه رکف هتهارک يف ءاهقفلا فلتحا دقو

 يفو ؛مالعآ هل بوث يف یّلص ذإ باب :ةالصلا يف 4۰۷ ۰۰0/۱ يراخبلا هاور )١(

 .صئامخلاو ةيسكألا باب :سابللا يفو «ةالصلا يف تافتلالا باب :ةالصلا ةفص

 دواد وبأو «مالعأ هل بو يف ةالصلا ةيهارك باب :دجاسملا يف (۵۵7) ملسمو

 ةصحرلا باب :ةلبقلا يف ۷۲/۲ يئاسنلاو «ةالصلا يف رظنلا باب :ةالصلا يف )

 ۱۹۹ و ۱۷۷ و 47 و ۳۷/۲ «دنسملا» يف دمحأو مالعآ اهل ةصيمخ يف ةالصلا يف

 نودأ نم يهو «هل ملع الو لمخ هل فوصلا نم ذختي ءاسك :ةيناجبنالاو ۰۲۰۸ و

 . ةظيلغلا بايثلا

 (۱۰) (1054) ملسم هجرخأو سابع نبا ثيدح نم 458 ۰44۷/۲ يراخبلا هجرخآ )۲(

 رانلاو ةنجلا رمآ نم فوسكلا ةالص يف تب يبنلا ىلع ضرع ام باب :فوسکلا يف

 يئاسنلاو ۰۱۸۸/۲ دنسملا يف دمحأ هاورو «رباج ثيدح نم ۳۱۸/۳ دمحأو

 ةبعش ثيدح نم فوسكلا ةالص يف دوجسلا يف لوقلا باب :فوسکلا يف ۳

 .حیحص دانسإ اذهو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع .هیبآ نع بئاسلا نب ءاطع نع

 نب ةريغملا ثيدح نم ۲4۵/۶ دمحأ هاورو «طالتخالا لبق ءاطع نم عمس ةبعش ناف
± 

 . ةبعش
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 لیصحت ىلإ ٌبرقأ ُنوكي دق :اولاقو .هوهرکی ملو ةعامج هحابأو .دوهبلا لعف
 . اهدوصقمو اهرسو ةالصلا حور وه يذلا عوشخلا

 .لضفأ وهف «عوشخلاب لخُي ال نيعلا حیتفت ناك نإ :لاقی نأ باوصلاو
 امم هریغ وأ قیوزتلاو ةفرخزلا نم هتلبق يف امل عوشخلا نيبو هنيب لوحي ناك ناو
 اذه يف هبابحتساب لوقلاو ءاعطق ضيمغتلا هرکی ال كلانهف «هبلق هيلع شوشُي
 . ملعأ هللاو «ةهارکلاب لوقلا نم هدصاقمو عرشلا لوصأ ىلإ ٌُبرقأ لاحلا

 لصف
 تالصلا نم هفارصنا دعب هلوقي ةي هللا لوسر ناك امیف

 هعرش امو ءاهنم لاقتنالا ةعرسو ءاهدعب هسولجو

 اهدعب ةءارقلاو راكذألا نم هتمأل

 الملا َكْئِمَو «ُمالّسلا تن ّمُهَّللا» :لاقو ءاثالث رفغتسا «ملس اذإ ناك
 . "7ماَركالاَو لآلَجلا اذ اي تكَراَبَت

 ىلإ َلاقتنالا عرسُي لب «كلذ لوقي ام ٌرادقم الإ ةلبقلا لبقتسم ثكمي ملو
 . نيمومأملا

 35 هللا لوسر تيأر :دوعسم نبا لاقو «هراسي نعو هنيمي نع لتفنی ناكو

 .هراسی نع فرصتی اریثک

 يف لوألاو « هيمي نع فرصتی ها هللا لوسر تیأر ام ٌرثكأ نا لاقو

 يذمرتلاو «ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا باب :دجاسملا يف (041) ملسم هاور )۱(
 يف (۱۵۱۳) دواد وبأو ءةالصلا نم ملس اذإ لوقي ام باب : ةالصلا يف )٠١(

 رافغتسالا باب :وهسلا يف 58/7 يئاسنلاو .ملس اذإ لجرلا لوقي ام باب : ةالصلا
 يق دمحأو میلستلا دعب لاقي ام باب :ةماقالا يف (4۲۸) هجام نباو میلستلا دعب
 دنع ةشئاع نع بابلا يفو «هنع هللا يضر نابوث ثیدح نم ۲۷۹ و ۲۷۵/۵ «دنسملا»
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 .""«ملسم» يف يناثلاو .۲۱)«نیحیحصلا)

 يف هراسپ نعو هنیمی د نع لتفنی هي هللا لوسر تیر :ورمع نب هللا دبع لاقو

 .؟۳)ةالصلا

 . ةيحان نود مهنم ةيحان ٌصخی الو «ههجوب نیمومأملا ىلع لبقُي ناك مث

 .«99 لسمشلا ملت ىتح هالصم يف سلج ءَرجفلا یلص اذإ ناكو

 هل هل e ê لل الإ 59 .ةيوتكم ا ا ناکو"

 نعو نيميلا نع فارصنالاو لاتفنالا باب :ةالصلا يف ۲۸۰/۲ يراخبلا هاور )١(

 نع ةالصلا نم فارصنالا زاوج باب :نیرفاسملا ةالص يف (۷۰۷) ملسمو لامشلا

 نم فارصنالا فيك باب :ةالصلا يف (۱۰۲) دواد وبأو لامشلا نعو نيميلا

 يف دمحأو ةالصلا نم فارصنالا باب :وهسلا يف ۸۱/۳ يئاسنلاو ةالصلا

 . 114 و ۲۹ و ۳۸۳/۱ «دنسملا»

 نيميلا نع ةالصلا نم فارصنالا زاوج باب :نیرفاسملا ةالص يف (۷۰۸) ملسم هاور (۲)

 نع :هظفلو ةالصلا نم فارصنالا باب :وهسلا يف ۸۱/۳ یئاسنلاو .لامشلاو

 امآ :لاق يراسي نع وأ ينيمي نع تیلص اذإ فرصنأ فيك اسنآ تلأس :لاق يدسلا

 هنيمي نع فرصنی ةَ هللا لوسر تیآر ام رثکاف انآ
 «دنسملا» يف دمحأو «ةالصلا نم فارصنالا باب :ةماقالا يف )٩۳۱( هجام نبا هاور (۳)

 هدج نع هيأ نع بيعش نب ورمع نع دمحأ دنع هظفلو ۲۱۵ و ۱۹۰ و ۲

 المتو اداج يلصي هر هلامش نعو هنيمي ي نع لتفني ها لوسر تيأر» : لاق

 يئاسنلا دنع ةشئاع نع بابلا يفو «نسح هدانسإو اادعاقو امئاق برشی هتيأرو

 نباو )٠١51( دواد يبأو (۲۰۱) يذمرتلا دنع بله نعو «نسح هدنسو ۳

 . دهاوشلا يف نسح هدنسو )٩۲۹( هجام

 دعب هالصم يف سولجلا لضف باب :دجاسملا يف (1۷۰) «هحیحص» يف ملسم هاور )٤(

 هاورو .برح نب كامس لجأ نم نسح هدانسإو «ةرمس نب رباج ثيدح نم رجفلا
 AI ۵۸۵/۳ يئاسنلا
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 رو رس رس مس 9 ریس رس

 . دَجلا كنم دَجلا ادعي و تم امل يطعم

 هل «هل كلير ال هدحو هللا الإ هل

 ْوَلَو َنيدلا هل َنيصلَخُم هللا الإ هل ٩ ءْنَسَحْلا ءاَنَتلا هلو شقا هر ملا هل
 . '"!َنوَرفاَكْلا هرگ

 ناك را ال هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع دواد وبآ رکذو

 ترا امون تورا اهو ءْتْمَدَق ام يل رفغا مهّللا» : لاق ةالصلا نم مّلس اذإ
۳3 

 رم... 9 رو رس

 ٩ شما تئاو ملا تلآ نم هب ملا تنا نو «ُتْفَرْسأ امو .تنلغآ ا و

OS 
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 يفو «ةالصلا دعب ركذلا باب :ةالصلا ةفص يف ١۲۷و ۲۷۰/۲ يراخبلا هاور )١(

 يفو .لاقو ليق نم هركي ام باب :قاقرلا يفو «ةالصلا دعب ءاعدلا باب :تاوعدلا
 لاوسلا ةرثك نم هركي ام باب :ماصتعالا يفو هللا ىطعأ امل عنام ال باب :ردقلا
 وبأو «هتفص نايبو ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا باب :دجاسملا يف (۵۹۳) ملسمو
 يف ۷١ ۰۷۰/۳ يئاسنلاو «ملس اذإ لجرلا لوقي ام باب :ةالصلا يف (۱۵۰۵) دواد

 بتاك دارو ثيدح نم مهلك ةالصلا ءاضقنا دنع لوقلا نم رخآ عون باب :وهسلا
 ربد ىف لوقي ناك ب ىبنلا نأ ةيواعم ىلإ باتك يف ةريغملا يلع یلمآ :لاق .ةریغملل
 ىنغلا :دّجلا :يباطخلا لاق ؛دجلا كنم دجلا اذ عفني الو» :هلوقو . . .ةبوتكم ةالص لك
 مزمز ءام نم انل تيلف رعاشلا لاق لدبلا ىنعمب «كنم» : : هلوي يف او ا :لاقيو

oكنم» ىنعم «حاحصلا» يفو مزمز ءام لدب انل تيل : ) 
 . حلاصلا لمعلا هعفني امنإ «هانغ كدنع ىنغلآ اذ عفني ال :يآ كدنع :انه

 (۱۵۰) دواد وبأو ءةالصلا دعب ركذلا بابحتسا باب :دجاسملا يف (۵۹6) ملسم هاور )
 ليلهتلا باب :وهسلا يف ۷١ ۰۱۹/۳ يئاسنلاو .ملس اذإ لجرلا لوقيام باب : ةالصلا يف
 . ریبزلا نب هللا دبع نع «ریبزلا يبأ ثیدح نم میلستلا دعب رکذلاو لیلهتلا ددع بابو

 .حیحص هدانساو .ملس اذإ لجرلا لوقی ام باب :ةالصلا يف () دواد وبآ هاور (۳)
 .حیحص نسح ثیدح :لاقو «تاوعدلا يف (۳4۱۹) يذمرتلا هجرخأو

TAV 



 هيلع هحاتفتسا يف “لسم هاور يذلا لیوطلا يلع ثیدح نم ةعطق هذه

 .هدوجسو هعوکر يف هلوقی ناك امو مالسلاو ةالصلا

 . ناظفل هيف ملسملو

 .باوصلا وه اذهو «میلستلاو دهشتلا نيب هلوقی ناك ةي يبنلا نإ : امهذحآ

 . ملع هللاو « نیعضوملا يف هلوقی ناك هلعلو «مالسلا دعب هلوقي ناك : يناثلاو

 بد يف لوقی ةي هللا لوسر ناك :لاق مقرآ نب دیز نع دمحأ مامالا رکذو

 ال كد بالا كلتا دیهش انآ کیلو ءيش لک تورو ابر E :ةالص رك

 .َكُلوُسَرَو َكُدْبَع ًادّمَحُم نا دیهش اتا یيش لک برو ابر مهلا ءَكَل كيرش
 لك برو نیر مُهَّللا فور مُهّلك دابا نأ ٌديِهَش انآ «ءيّش لک ّبَرَو ابر َمُهّلل
 لآلَجلا اد اي ةَرخآلاَو ايندا ّنم ةَعاَس لک يف يلُهَأَر كل اصلخُم ينلَعْجا بيش

 لا «ضْرَألاَو تاواَمّسلا رون لا ُرْبكألا را هل بجتساو ْعَمْسا «ماَركالاَ

 . "واد وبأ هاورو ربما ُرَبكَأ ُهَّللا «ليكَوْلا منو هللا يبس کلا ك

 نيثالثو اثالث هللا ناحبُس :ةالص لك ربُد يف اولوقی نأ ىلإ هتّمأ بدنو

 كيرش ال هدخَو هللا الإ َهَلِإ ال : ةئاملا مامتو «كلذك ٌربكأ ُهّللاو كلذک هّلل دمحلاو

 . "يدق ءيش لك ىلع َوْهَو ُدْمَحْلا ُهَلَو ُكْلُملا ُهَل ءهل

 ' ةثاملا هب متتف نيثالثو اعبرأ ریبکتلا : ىرخأ ةفص يفو

 .(۲۰۲) و (۲۰۱) (۷۷۱) مقر (۱)

 يف دمحأو .ملس اذإ لجرلا لوقی ام باب :ةالصلا يف (۱۵۰۸) دواد وبآ هاور (۲)

 يرصبلا مث ينامركلا رحب وبآ يوافطلا دشار نب دواد هدانسا يفو ۳۹۹/6 «دنسملا»

 مقرآ نب دیز نع هیوارو «بیرقتلا» يف ظفاحلا لاق امك ثیدحلا نيل وهو «غتاصلا

 .نابح نبا ريغ هقثوي مل يلجبلا ملسم وبآ وهو
 نم هتفص نايبو ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا باب :دجاسملا يف (۵۹۷) ملسم هاور (۳)

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح

 -۷۰/۳ يئاسنلاو «ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا باب :دجاسملا يف (0475) ملسم هاور (4)
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 اهلثمو «هدیمحت اهلئمو ‹ ةحيبست نیرشعو اسمخ) : ىرخأ هفص يفو

 ىَلَع َوْهَو ُدْمَحْلا هلو كلملا هل «هل َكيِرَش ال هدحو ُهّللا الإ هلإ ال اهلثم. ركن
 "6 ر يدق ءيش لک

 رشعو «تاديمحت عو تایر رس بعا :یرخا هفص يفو

 "7«تاريبكت

 باب :تاوعدلا يف ("404) يذمرتلاو «حيبستلا ددع نم رخا عون باب :وهسلا يف =

 ال تابقعم» :لاق نك هللا لوسر نع ةرجع نب بعك ثيدح نم ةالصلا دعب حبسي مك

 ثالثو «ةحيبست نوثالثو ثالث ءةبوتكم ةالص لك ربد (نهلعاف وأ) نولئاق بيخي
 «ةريبكت نوئالثو عبرأو «ةديمحت نوثالثو

 ۷٦/۳ يئاسنلاو «ةالصلا دعب حبسي مك باب :تاوعدلا يف )51١"( يذمرتلا هاور )

 حبسن نأ انرمأ :لاق تباث ¿ نب ديز ثيدح نم حيبستلا نم رخا عون باب :وهسلا ىف

 یأرف :لاق «نیئالئو اعبرآ هربکنو نیئالئو اثالث هدمحنو «نیئالثو ائال ةالص لک ربد

 ةالص لک ربد يف اوحبست نأ 5 هللا لوسر مکرمآ :لاقف مانملا يف راصنألا نم لجر

 :لاق .معن :لاق ؟نیئالثو اعبرآ اوربکتو نیئالئو انالث هللا اودمحتو نيثالثو اال

 :لاقف «هثدحف هيب يبنلا ىلع ادغف ؛نهعم ليلهتلا اولعجاو نيرشعو اسمخ اهولعجاف

 نبا نع بابلا يفو «لاق امك وهو حیحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ؟اولعفا»
 . يوق هدنسو ۷۱/۳ يئاسنلا دنع رمع

 هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم دهشتلا دعب ركذلا باب :وهسلا يف /5١ يئاسنلا هاور )

 يف نهب وعدا تاملك ينملع هللا لوسر اي :تلاقف لك يبنلا ىلإ ميلس مأ تءاج :لاق

 كتجاح هيلس مث ا کو 4 غ حا ف لع هللا يحبس» :لاق يتالص

 دعب حيبستلا ددع باب : وهسلا يف ۷/۳ يئاسنلا یورو .نسح هدنسو «معن معن لقي

 امهیصحی ال ناتلخ» :ةل25 هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ميلستلا

 لاق :لاق «ليلق امهب لمعي نمو و ا دا

 دمحيو ارشع ةالص لک ربد يف مکدحآ حبسی < ی تاولصلا# 1 لا لوسر

 باب :تاوعدلا يف (۳۶۰۷) يذمرتلا هاورو «.۰ . ثیدحلا رکذو |. ريكو |

 مونلا دنع حیبستلا يف باب :بدألا يف (۵۰10) دواد وبأو «ةالصلا دعب حبسي مک

 هدانساو ءورمع نب هللا دبع نع «هيبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع ةبعش ثیدح نم
 . طالتخالا لبق ءاطع نع ىور ةبعش ناف «حيحص

 ۱ :م-۱ج داعملا داز ۳۸۹



 ا ی او می ىرخأ ةفص يفو

 :نيثالثو اثالث ةالص لک رد َنوُوَبكُيَو «ن َنودَمْحَيَو «َنوُحَبَسُيَو» ةريره يبأ ثيدح

 يذلاو .*۳«نوئالثو ةثالث كلذف «ةرشع ىدحإو «ةرشع ىدحإو «ةرشع ىدحإ
 : ثيدحلا ظفل نأأل هریسفتو ةأورلا ضعب فرصت نم اهنأ .ةفصلا هذه يف رهظي

ESنأ اذهب هُداَرُم امنإو «نیئالئو اثالث الث ةالص لک ید  

OSدیمحتلاو حیبستلا تاملک نم ةدحاو لک  a 

 ثیدحلا يوار نأل «نيثالثو ثالث «ربكأ هللاو ملل ُدْمَحلاَو «هّللا ناحبس» :اولوق

 لا َناحبُس» :اولوق» :لاق حلاص وبأ هرسف كلذبو «نامسلا حلاص يبأ نع يمُس

 .«نوثالثو ثالث نه نهنم نوكي ىتح «ربكأ ُهّللاو «هّلل ٌدمحلاو

 فالخب راكذألا نم ءيش يف هل ريظن الف «ةرشع ىدحإب هصيصخت امأو

 ءرذ يبأ ثيدح نم ننسلا يف امك ءاضيأ ُرئاظن اهل رشعلاو «رثاظن اهل ناف «ةئاملا

 نأ لب ِهيَلْجر نا وهو رجلا الص ريد يف لاق نم

 َوُهَو َتيِمُيَو يبخي ُدْمَحْلا ُهَلَو ءكْلُملا ُهَل هَل كيرش ال ُهَدْحَو هللا الإ هلال ملکی

 ال هللا لوسر نأ

 سا ي وع ص
 ر

 رشع هنع فو تاّتَسَح فعل بتک تام رفع ريف ءيش لك ىلع

 هورکم لك نم زرح يف هلک كلذ ُهَمْوَي ناکو تاَجرد ٌرْشَع هل عفرو تایَس

 ء«هّللاب كْرَشلا الإ میل كلذ يف ُهَكِرْدُي نآ بنذل بْ ْمَلَو ءناَطْيَّشلا نم َسِرْحَر

 . "۳"حیحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق

 نع ةريره يبأ نع ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا باب :دجاسملا يف (۵۹۵) ملسم هاور (۱)

 ميعنلاو ىلعلا تاجردلاب روئدلا لهأ بهذ :هللا لوسر اي :اولاق مهنأ ءَ هللا لوسر ۱

 يبآ لوق ةريره يبأ ثیدح يف جردأ هنأ الإ ثیللا نع ةبيتق ثيدح لثمب میقملا

 ! :ليهس لوقي :ثيدحلا يف دازو ثيدحلا رخا ىلإ ءارقفلا عجر مث :حلاص

 .نوئالثو ةئال هلك كلذ عیمجف .ةرشع ىدحإ «ةرشع

 وهو بشوح نب رهش هدنس يفو (78) باب :تاوعدلا يف (۳۷۰) يذمرتلا هاور (۲)

 نع بشوح نب رهش ثيدح نم ۲۲۷/۶ «دنسملا» يف دمحآ هاورو .فيعض

 = يف فلتخم منغ نب نمحرلا دبعو «رذ ابآ رکذی ملو يرعشالا منغ نب نمحرلا دبع

۳۹۰ 



 امل ةمطاف هتنبا ملع كي هنأ ةملس مأ ثیدح نم «دمحآ مامالا دنسم» يفو

 اال هرس ناو اثالث مونا دنع هللا حبست نأ :اهرمأف «مداخلا هلأست تءاج

 هدر هللا الإ هلال لوف : نأ حبصلا تّلص اذإو «نيثالثو اثالث ه ؛نیئالثو

 َدْعَبَو ترم َرْشَع نیدق ءيش لک ىَلَع َوْهَو ُدْمَحْلا ُهَلَو كل 4 هل كيرش شال

 E کف لس

(۱) 

 | لاق نما .هعفري يراصنألا بويأ یبآ نع «نابح نبا حیحص) يفو

 دمحأ دنع «هیلجر ناث وهو ةالص لك ربد لاق نم» :هلوق نود دهاش هل نكل هتبحص

 نأ يقرزلا شايع يبأ ثيدح نم (۳۸۲۷) هجام نباو (۵۰۷۷) دواد يبأو ۸

 كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هل ال حبصإ اذإ لاق نم» :لاق ةي هللا لوسر

 هل بتکو «ليعامسإ دلو نم ةبقر لدع هل ناك «ریدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو

 نم زرح يف ناکو .تاجرد رشع هل عفرو «تائيس رشع هنع طحو «تانسح رشع

 هدنسو «حبصی یتح كلذ لثم هل ناك یسمآ اذإ اهلاق ناو «يسمي یتح ناطیشلا

 نيح لاق نم» حيحص دنسب بویآ يبآ ثيدح نم ۲۰/۵ دمحآ جرخأو «نسح
 «تيميو ييحي .دمحلا هلو «كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هل ال حبصی

 تانسح رشع اهلاق ةدحاو لکب هل هللا بتک تارم رشع ریدق ءيش لک ىلع وهو

 نکو باقر رشعک هل نکو «تاجرد رشع اهب هللا هعفرو «تائيس رشع هنع هللا طحو

 نيح لاق ناف «نهرهقي المع ذئموي لمعي ملو «هرخا ىلإ راهنلا لوأ نم ةحلسم هل
 .«كلذ لثمف يسمي

 هنم لوألا مسقلاو .بشوح نب رهش هدنس يفو ۲۹۸/١ «دنسملا» يف دمحأ هاور

 يلع ثيدح نم (۲۷۲۷) ملسمو ۰۱۰۳ ۰۱۰۱/۱۱ يراخبلا هجرخأ حيحص

 يبس افت يبنلا یتأو ءاهدي يف یحرلا نم یقلتام تکتشا ةمطاف نأ هنع هللا يضر

 ةشئاع هتربخآ ات يبنلا ءاج املف ءاهتربخأف .ةشئاع تیقلو هدجت ملف .تقلطناف

 لاقف «موقن انبهذف «انعجاضم انذخآ دقو ءانيلإ اللي يبنلا ءاجف ءاهيلإ ةمطاف ءيجمب

 الأ :لاق مث يردص ىلع همدق درب تدجو ىتح اننيب دعقف ءامكناكم ىلع :دلك يبا

 هتل اعيرأ هللا ا ربك“ نأ اکیا :امتذخأ 6إ الاس امم اريخ امكملعأ

 مسقلاو «مداخ نم امكل ريخ وهف «نیئالئو ایالت هادمحتو «نیئالئو ایالت هاحبستو

 .هدعب يذلا بويأ يبأ ثيدح هل دهشي ثيدحلا نم يناثلا
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 رم
 :يش لك ىلع َوْهَو ُدْمَحْلا ُهَلَو ُكْلْملا هل هَل كيرش ال ُهَدْحَو هل الا هلال :حَبْضأ همه ع

 قرر نار yS ب هَل بتک ءَتاَوَم َرْشَع ٌريِدَ

 ناَطْيَّشلا ّنم اسرح هل کو باقر بر ةقاَتَع َلْدِع ُهَ ] رکو «تاَجرد ُرْشَع نهب هل

 ۱۱« ین كلذ لفیفهتال رب برفَلا ىَلَص نه ْنَمَو « يسمي ىح

 ءارشع هلل دمحلاو ارعا رکا هَللا» حاتفتسالا يف ايي يبنلا لوق مدقت دقو

 هللا :لوقيو «ارشع هللا رفغتسیو ءارشع هللا الإ هل الو ءارشع هللا ناحبسو

 «ارشع ةمايقلا موي ماقملا قيض نم ذوعتيو ءارشع ينقزراو يندهاو «يل رفغا

 يف اهرکذ ءیجی ملف «ةرشع ىدحالا امأو .ةريثك تاوعدلاو راكذألا يف رشعلاف

 . ملعأ هّلاو مدقتملا ةريره يبآ ثيدح قرط ضعب يف الإ ةتبلا كلذ نم ءيش

 نم هفارصنا دنع لوقي ناك لِ يبنلا نأ ««هحيحص» يف متاح وبأ ركذ دقو

 يتلا يايند يل ْحِلْصَأَ يرثآ ةهمصع ُهَتْلَعَج يذلا ينيد يل حلصا مهَل» : هتالص

 نم َكِوْفَعِب ُدوُعَأَو َكطَخَس نم كلاضرب ْدوُعَأ يا َمُهَّللا ءيِشاَعَم اهیف تلَعج
 اذ می الو تم امل َيطْغُم الو «تْيَطْعَأ امل عنام ال كنم كب ذوعاو .كتمقن

 . (۲)«ٌدَجلا كنم َّدَجلا

 شيعي نب هللا دبع هدنس يفو 1۱۵/۵ «دنسملا» يف دمحأو ««نامظلا دراوم» (۲۳4۱) (۱)
 ثيدح هل دهشیو تاقث هلاجر يقابو .نابح نبا ريغ هقثوي مل بویآ يبأ نع هيوار

 بيغرتلا» يف يرذنملا لاق «يناربطلا دنع لبج نب ذاعم ثيدحو مدقتملا ةملس مأ

 . نسح هدانسإ . : ۲۱۹/۱ «بيهرتلاو

 ةرسيم نب صفح ىلع ءىرق :لاق يرسلا يبأ نبا ثيدح نم (۵4۱) نابح نبا هاور (۲)

 ابعك نأ هيبأ نع ناورم يبأ نب ءاطع نع .ةبقع نب ىسوم ينثدح :لاق عمسأ انأو
 اذإ ناك لع يبنلا داود نأ ةاروتلا يف دجن انآ و رحبلا قلف يذلا هللاب هل فلح

 ريثك فیعض لکوتملا نب دمحم وهو يرسلا يبأ نب . . .لاق ةالصلا نم فرصنا

 نم ةريره يبأ ثيدح نم ٠ و تو :ةريثك ريكانم هل طلغلا

 حلصأو .يرمأ ةمصع وه يذلا ينيد يل حلصأ مهللا :لوقي ناك ع هنأ دييقت ريغ

 ةايحلا لعجاو .يداعم اهيف يتلا يترخا يل حلصأو «يشاعم اهیف يتلا يايند يل

 .«رش لك نم يل ةحار توملا لعجاو ءريخ لك يف يل ةدايز
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 2 تيلص ام اس هنأ بول يبأ نع 4 : م ركذو

 لامغالا حیا ينيشا :ينفژزاو ينيخآو يننيئآ ملل هل يبون

 .۱)« تن الا اهََس ْنَع فرض ال تن الا اهحلاصل يِدْهَي ال ُهَّنِإ «قالخألاو

 يل لاق :لاق يميمتلا ملسم نب ثراحلا نع ؛هحيحص" يف نابح نبا ركذو
 س الا نم ينزجآ ملا : : مَّلَكَتَت تنأ لبق لقف حبلا َتْيَّلَّص اذ» : وي ین
 َتْيَلَص اَذِإَو «راّثلا نم اراوج َكَل هللا بّتک ءَكِمْوَي نم تُم نإ کناف تار
 نم نص نإ كَ ؛ تام عبَس اقا نم ينزجآ ملل : ملک نأ لبق لف «َبرْغَملا
 .(۲)«راّنلا نم ماراوج كل هللا بّتک كلی

 لاق :لاق ةمامآ يبآ ثیدح نم «ریبکلا ننسلا» يف يئاسنلا رکد دقو

 لوخد نم هعنمی هب ام عزك را يف يسز رقم : هلع هللا لوسر

 نب دمحم نع رب هدر ال اعلا اذهو .«تومّي نأ الإ ةَّنَجلا

 نب دمحم نع ءرشب نب نيسحلا نع.ىئاسنلا هاورو ماه آ یپآ نع ,ىناهلألا دايز

 نب رمعو «فیعض وهو زازقلا نانس نب دمحم هدنس يفو »۰/۳ مکاحلا هاور (۱)

 يبآ نع بابلا يفو .هیلع عباتی ال :يراخبلا لاقو «نابح نبا ريغ هقثوي مل نیکسم
 . فیعض وهو يناهلألا ديزي نب يلع هدنس يفو (۱۱8) ينسلا نبا دنع ةمامآ

 . فيعض وهف «لوهجم هدنس يفو (۵۰۷۹) دواد وبأو (۲۳۶۱) نابح نبا هاور (۲)

 يبآ نع يناهلالا دايز نب دمحم نع «ریمح نب دمحم ثيدح نم نابح نبا هاورو (۳)
 هاور :۲۱۱/۲ «بیهرتلاو بیغرتلا» يف يرذنملا لاقو ءحیحص هدانساو ةمامأ
 طرش ىلع وه :نسحلا وبأ انخيش لاقو .حیحص اهدحأ ديناسأب يناربطلاو يئاسنلا
 :هقرط ضعب يف يناربطلا دازو .هححصو تالصلا باتك يف نابح نباو «يراخبلا
 عمجملا يف يمئيهلا لاقو اضيأ ديج ةدايزلا هذهب هدانساو «دحأ هللا وه لقو»

 .دیج اهدحأو دیناسأب «طسوالا» و «ریبکلا» يف يناربطلا هاور ۰

 ةبعش نب ةريغملا ثیدحو (۱۲۰) مقر ينسلا نبا هجرخآ ةمامآ يبآ ثیدحو
 . نسح هدنسو ۰۲۲۱/۳ «ةيلحلا» يف ميعن وبآ هجرخآ
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 لاق دق رشب نب نیسحلا : لوقیو .هححصی نم سانلا نم ُتیدحلا اذهو . ریمح

 امهب جتحاف نادمحملا امأو .ةقث :رخا عضوم يفو «هب سأب ال :يئاسنلا هيف

 وه :لوقی نم مهنمو همسر ىلع ثیدحلاف :اولاق «هحیحص» يف يراخبلا

 ىلع قلعتو تاعوضوملا يف هباتک يف يزوجلا نبا جرفلا وبآ هلخدآو «عوضوم

 ل اا ار

 نم لجأ وه :لاقو ءادهحيم اوقثوو ظافحلا ضعب هیلع كلذ رکنأو يوقب سیل

 حیحصلا ثیدحلا يف فنص نم لجأ هب جتحا دقو «عوضوم ٌثیدح هل نوکی نأ

 هاور دقو «نيعم نب ییحی لاجرلا يف ةلاقم سانلا ٌدشأ هقثوو «يراخبلا وهو

 : لاق هدج نع «هيبأ نع نسح نب هللا دبع ثیدح نم اضيأ «همجعم» يف يناربطلا

 هللا ةّمذ يف ناك « ةَيوُيْكَملا ةالّصلا ربذ يف یسزکلا یا أرق ْنَم» : د هللا لوسر لاق

 نب يلعو فمامآ يبأ ثيدح نم ثيدحلا اذَه يوژ دقو .' ا)«ىرخألا ةالّصلا یا

 و ا «ةبعش نب ةريغملاو ءرمع نب هللا دبعو «بلاط يبأ

 اهقرط نيابت عم ضعب ىلإ اهضعب مضنا اذإ نكلو :تفش ایک اھو كلا

 ينغلبو .عوضومب سيلو لصأ هل ثيدحلا نأ ىلع تلد اهجراخم فالتخاو

 بیقع اهتکرت ام : لاق هنأ هحور هللا سّدق ةيميت نبا سابعلا ي ییا ایش غ

 :1 هللا لوسر ينرمآ :لاق رماع نب ةبقُم نع «نتشلاو دنسملا يفو .ةالص لك

 يف نابح نبا متاح وبآ هاورو .۲۳*ةالَص لک رب يف تاَدّوَعُملاِب أرقأ نأ

 هدانسإو ريبكلا يف يناربطلا هاور :لاقو 2١54/7 «عمجملا» يف يمئيهلا هركذو )

 . نسح

 يف باب :ةالصلا يف (۱۵۲۳) دواد وبأو ۰۲۱۱/6 «دنسملا“ يف دمحأ هاور )

 «نيتذوعملا يف ءاج ام باب :نارقلا باوث يف (۲۹۰۵) يذمرتلاو ءرافغتسالا

 نابح نباو یيلستلا دعب تاذوعملا ةءارقب رمألا باب :وهسلا يف ۰۸/۳ يئاسنلاو

 امك وهو «يبهذلا هقفاوو ءهححصو ۲۵۳/۱ «كردتسملا» يف مكاحلاو )۲۳٤۷(

 .الاق
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 ظفلو . ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو «كردتسملا» يف مكاحلاو 2 ؟ هحيحصال

 . ؟«نيتذوعملاب» يذمرتلا

 نب رمع ثيدح نم «يلصْؤَملا ىلعي يبأ دنسم» و «يناربطلا مجعم» يفو

 نم لخد «نامیالا ّمَم َّنِهِب َءاَج ْنَم ثالثا :هعفري رباج نع هيف مّلکت دقو «ناهبن

 یر ها نَ نت اس بح نها روا نم رو اش لا با يأ

 وبأ لاقف .«ٌدَحأ هللا َوُه لق تاّرَم ردع وکم الص لک ريد يفارق ایفخ نی

 (۱) G2 سم يارب سس

 «َنُهاَدْحِإ ْوَأ» : لاق : هل لوس ری ٌنُماَدْحِإ ْوَأ» : هنع هللا يضر ركب

 َكِرْكشَو كرد ىَلَع يع ًالا» :ةالص لك رُبد يف لوقي نأ اذاعم ىصوأو

 .«ڭكتدابع نس 47

 لبق نوكي نأ حجري انخيش ناكو «هدعبو مالسلا لبق لمتحي ةالصلا ٌرْبَدَو ووو

 .ناويحلا ربذک « هنم ءيش لک ربد :لاقف «هیف هتعجارف ءمالسلا

 لصف

 ءةاشلا ّرمم ردق هنيبو هنيب لعج «رادجلا ىلإ ىلص اذإ ةي هللا لوسر ناكو

 دومَع وأ دوُع ىلإ ىَّلص اذإ ناكو «ةرتّسلا نم برقلاب رمأ لب «هنم دعابتی نكي ملو

 زکرب ناكو «ًادمص هل ْدمْصَي ملو ءرسيألا وأ نميألا هبجاح ىلع هلعج ةرجش وأ

 «هتلحار ضّرَعُي ناكو «هترتس نوكتف ءاهيلإ يلصُيف «ةّيَربلاو رفسلا يف ةبرحلا

 نأ يلصملا رمأو «"””هترخآ ىلإ يلصيف هلدغیف لحرلا ذغأی ناكو ءاهيلإ يلصتف

 نب رمع هيفو :لاقو یلعی يبأ ىلإ هبسنو ۰۱۰۲/۱۰ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو )١(

 . كورتم وهو ناهبن
 :وهسلا يف ۵۳/۳ يئاسنلاو «رافغتسالا يف باب :ةالصلا يف (۱۵۲۲) دواد وبأ هاور )

 .(۲۳40) نابح نبا هححصو «حیحص هدانسإو یاعدلا نم رخا عون باب

 «ضرعي :هلوقو . . .ةلحارلا ىلإ ةالصلا باب :ةرتسلا يف 494/١ يراخبلا هجرخأ (۳)

 هلوأ حتفب «هلدعی :هلوقو ءاضرع اهلعجی :يآ ةروسکملا ءارلا دیدشتو ءایلا مضب

 ههجو ءاقلت هميقي :يأ ءلادلا رسکو نيعلا نوکسو
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 ةالصلا ىف ةرتسلا



 :دواد وبآ لاق .ضرألا يف اطخ طخیلف دجي مل ناف هاصع زا مهسب ولو رتتسی

 طخلا : هللا دبع لاقو . لالهلا لثم اضرع طلا :لوقي لبنح نب دمحأ تعمس

 عطقي هنأ هنع حص هنإف «ةرتُّس نكي مل ناف تک ءايسعلا نأ لوطلاب

 ٠ رد يبآ ةياور نم هنع كلذ تبثو .«دوسالا بلکلاو رامحلاو ًةأرملا» «هّتالص
 ۳) رس 6 ےس و

 ثيداحألا هذه ضراعمو . لعُم نب هلل لبعو ۱ نیاو ۲ ه رپ ره ىبأو

 ىف ةمئان اهنع هللا ىضر ةشئاعو ىلصي هلي هللا لوسر ناكو .هنأش اذه

 هدنس يفو «ةريره يبأ ثيدح نم )۹٤۳( هجام نباو (1۸۹) دواد وبأ هجرخأ )

 .دانسالا برطضم ثيدح وهو :«ررحملا» يف ةمادق نبا لاقو «نالوهجم

 لاق :لاق رذ نأ نع يلصملا رتسب ام ردق باب :عالصلا يف (۵۱۰) ملسم هاور 0
 ةرخا لثم هيدي نيب ناك اذإ هرتسی هنإف .يلصي مكدحأ ماق اذإ» لَك هللا لوسر

 ةأرملاو رامحلا هتالص عطقي هنإف «لحرلا ةرخا لثم هيدي نيب نكي مل ناف «لحرلا

 نم رمحألا بلکلا نم دوسألا بلكلا لاب ام رذ ابآ اي :تلق ءدوسألا بلكلاو

 بلكلا» :لاقف ينتلأس امك ب هللا لوسر تلأس يخأ نبا اي :لاق رفصألا بلكلا

 ةالصلا عطقي ال هنأ ءاج ام باب :ةالصلا يف (۳۳۸) يذمرتلا هاورو .«ناطيش دوسألا

 تالصلا عطقي ام باب :ةالصلا يف (۷۰۲) دواد وبأو ءةأرملاو رامحلاو بلكلا الإ

 هجام نباو «عطقی ال امو ةالصلا عطقي ام ركذ باب :ةلبقلا يف ۱۳/۲ يئاسنلاو

 .ةالصلا عطقي ام باب :ةماقالا يف (40)

 لاق :لاق ةريره يبأ نع يلصملا رتسي ام ردق باب :ةالصلا يف (۵۱۱) ملسم هاور 0

 ةرخاؤم لثم كلذ يقيو .بلكلاو رامحلاو ةأرملا ةالصلا عطقي : د هللا لوسر

 .ةالصلا عطق ام باب :ةماقالا يف (400) هجام نبا هاورو .لحرلا

 يف (154) هجام نباو «ةالصلا عطقي ام باب :ةالصلا يف (۷۰۳) دواد وبأ هاور )

 ةالصلا عطقي» :لاق 325 يبنلا نع سابع نبا نع ةالصلا عطقي ام باب : ةماقالا

 ثيدحلا ىور يأ «ةبعش هعفر :دواد وبأ لاق .«ضئاحلا ةأرملاو دوسألا بلكلا

 افوقوم ةداتق نع هوورف ماشهو ديعسك هريغ امأو «ةداتق باحصأ نع ةبعش اعوفرم

 ا . سابع نبا ىلع
 نع لفغملا نب هللا دبع نع ةالصلا عطقي ام باب :ةماقالا يف (401) هجام نبا هاور ()

 . نسحلا ةنعنع هيفو «رامحلاو بلكلاو ةأرملا ةالصلا عطقي» :لاق کج يبنلا

۳۹۹ 



 يدي نيب ٌرورملا هيلع مّرحم لجرلا ناف املاک سیل كلذ ّنأكو .«')هتلبق

 ةالصلا اهّرورم عطقی ةأرملا اذکهو «هيدي نيب اثبال نوكي نأ هل هرکی الو يلصملا

 . ملعأ هللاو ءاهثبل نود

 :لاق نم باب :ةرتسلا يف 480/١ يراخبلا یورو «مّدقت دقو ملسمو يراخبلا هاور (۱)

 ام اهدنع ركذ هنأ ةشئاع ثيدح نم (۲۷۰) (۵۱۲) ملسمو «ءيش ةالصلا عطقي ال

 هللاو «بالكلاو رمحلاب انومتهبش :تلاقف .ةأرملاو رامحلاو بلكلا :ةالصلا عطقي

 یورو ...ةعجطضم ةلبقلا نيبو هنيب ريرسلا ىلع يناو يلصي ي يبنلا تيأر دقل

 نبا نع (۵۰6) ملسمو ۰۷۲/۱ يراخبلاو ۰ ۱ «أطوملا» يف كلام

 الع هللا لوسرو مالتحالا تزهان دق ذئموي انأو ناتأ ىلع ابكار تلبقأ» :لاق سابع

 «عترت ناتألا تلسرأف «تلزنف فصلا ضعب يدي نيب تررمف «ىنمب سانلاب يلصي

 ينطقرادلاو (۷۱۹) دواد وبآ یورو «دحأ يلع كلذ ركني ملف فصلا يف تلخدو

 ال» : لب هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ ثيدح نم ۱۷۸/۲ يقهيبلاو ۰۱4۱ ص

 نب دلاجم هدنس يفو «ناطيش وه امناف ءمتعطتسا ام اوؤرداو ءيش ةالصلا عطقي

 قيرط نم ١54١ ص ينطقرادلا هجرخأ امب ىوقتي نكل ظفحلا ءيس وهو ديعس

 يف يمثيهلا هركذو «ءيش ةالصلا عطقي ال» اوفر ةمامأ يبأ نع ءرماع نب ميلس

 7 ينطقرادلا هاور امبو «هدانسإ نسحو ؛ريبكلا» يف يناربطلا نع ۱۲/۲ عمجملا

 ةالص عطقي ال» اعوفرم ةريره يبأ نع ءراسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز قيرط نم
 نم هاور امبو «تعطتسا ام كيدي نيب نم أردأو رامح الو بلک الو ةأرما ءرملا

 نف ام ا دك شارا هذهو «ءيش ةالصلا عطقي ال» اغ سنأ ثیدح

 نامثعو يلع نع حیحص دانساب روصنم نب دیعس یورو : ظفاحلا لاقو .ثیدحلا اهب

 نب ملاس نع باهش نبا نع ۱۵۱/۱ ةأطوملا» يفو .افوقوم كلذ وحن امهریغو
 يدي نيب رمي امم ءيش ةالصلا عطقي ال :لوقي ناك رمع نب هللا دبع نأ هللا دبع

 ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثکال ليلد صوصنلا هذه يفف .حيحص هدانسإو يلصملا

 نامثعو يلع لوق وهو .هیدی نيب رم ءيش يلصملا ةالص عطقي ال هنأ مهدعب نمف

 يروثلاو كلام بهذ هيلإو ءةورعو يبعشلاو بيسملا نبا لاق هبو ءرمع نباو
 يفو «دوسألا بلكلا ةالصلا عطقي :دمحأ مامالا لاقو .يأرلا باحصأو يعفاشلاو

 .ءيش رامحلاو ةأرملا نم سفنلا

۲۹ 



 لصن

 بتاورلا ننسلا يف هك هیده يف

 نبا اهیف لاق يتلا ي يهو ءامئاد رضحلا يف تاعکر رشع ىلع ظفاحُي دي ۶ ناك

 اهدعب نيتعكرو رها لبق نیتمکر : تاعکر ّرشع لب يبنلا نم تظفَح» : رمع

 ةالص لبق نیتعکرو « هتيب يف ءاشعلا دعب نيتعكرو «هتیب يف برغملا دعب نيتعكرو

 ءرهظلا دعب ناتعكرلا هتتاف املو ءادبأ رضحلا يف اهُعدي نكي مل هذهف . “حبلا

 ءاضقو «هتبثآ المع لمع اذإ ناك يب هنأل ءامهيلع موادو رصعلا دعب امهاضق

 نيتعكرلا كلت ىلع ةموادملا امأو «هتمألو هل ماع يهنلا تاقوأ يف بتاورلا ننسلا

 هللا ءاش نإ هصئاصخ ركذ يف كلذ ٌريرقت يتأيس امك هب صتخمف «يهنلا تقو يف

 ةشئاع نع «يراخبلا حیحص» يف امك ءاعبرأ رهظلا لبق انايحأ يلي ناكو .ىلاعت

 ."۳"«ةادغلا لبق نيتعكرو طالبان عن ال نا :  هنآ اهنع هللا يضر

 ءدجسملا يف یّلص اذإو ءاعبرأ ىّلَص هتيب يف یّلص اذإ ناك ب هنإ | :لاقُي نأ امف

 ىكحف ءاذه لعفيو ءاذه لعفي ناك :لاقُي نأ امإو ءرهظأ اذهو نیتعکر ناش

 دحاو يف نعطم ال ناحيحص ناثیدحلاو «هدهاش ام رمع نباو ةشئاع نم لک

 ناك ةلقتسم ةالص يه لب ءرهظلا ةنس نكت مل عبرألا هذه نإ :لاقی دقو .امهنم

 عوطتلا يف ءاج ام بابو ءرهظلا لبق نيتعكرلا باب :عوطتلا يف 1۸/۳ يراخبلا هاور 0010

 ةعمجلا دعب ةالصلا باب :ةعمجلا يفو «ةبوتكملا دعب عوطتلا بابو «ىنثم ىنثم
 ام باب :ةالصلا يف (577) يذمرتلاو «نيرفاسملا ةالص يف (۷۲۹) ملسمو ءاهلبقو

 باوبأ عيرفت باب :ةالصلا يف (۱۲۵۲) دواد وبأو «تیبلا يف امهيلصي هنأ ءاج

 ١55/١ «أطوملا» و رهظلا دعب ةالصلا باب :ةمامالا يف ۱۱۹/۲ يئاسنلاو «عوطتلا

 «دنسملا» يف دمحأو «ةالصلا عماج يف لمعلا باب :رفسلا يف ةالصلا رصق يف

1۷/۲ . 

 7 0 دواد وبأو ءرهظلا لبق نيتعكرلا باب :عوطتلا يف ۸/۳ يراخبلا هاور )

 :ليللا ةالص يف 0/1 يئاسنلاو عوطتلا باوبأ عيرفت باب :ةالصلا

 .رجفلا لبق نيتعكرلا ىلع ةظفاحملا

۳۹۸ 



 نأ «بئاسلا نب هللا دبع نع دمحأ مامالا هركذ امك ءلاوزلا دعب اهيلصي

 ا ر را م ع 2 ۶ يا ili س

 حتتفت ةعاس اهنإ) :لاقو «سمشلا لوزت نأ دعب اعبرا ىلصي ناك هَ هللا لوسر

 ۱ .()«حلاص لمع ايف يل َدَعْصي نأ بحأف ِءاَمّسلا باب ايف

 مل اذإ ناك هم هللا لوسر نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع اضيأ ننسلا يفو

 اذإ هك هللا لوسر ناك :هجام نبا لاقو .۲۳۱«اهدعب ٌنُمالص ءرهظلا لبق اعبرأ لصُي

 نع يذمرّتلا يفو .””«رهظلا دعب نيتعكرلا دعب اهألص ءرهظلا لبق ٌعبرألا هتتاف

 لبق ۳ يلصي 6 هللا لوسر ناك» :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع

 هلك هللا لوسر ناك :ةشئاع نع اضيأ هجام نبا ركذو .*)«نیتعکر اهدعبو ءرهظلا

 (*)«دوجسلاو َعوكرلا نهيف نسحيو «مايقلا ٌنهيف ليطُي ءرهظلا لبق اعبرأ يلصُي»

 ةنس امأو .نهعدي ال ناك هنأ ةشئاع تدارأ يتلا عبرألا يه  ملعأ هللاو  هذهف

 تاولصلا َرئاس نأ كلذ حضوُي ءرمع نب هللا دبع لاق ناتللا ناتعكرلاف ءرهظلا

 أم غرفأ اهتقو يف سانلاو «نيتعكر اهنوك عم رجفلاو «ناتعکر ناتعكر اهتنس

 رهظلا لبق يتلا عبرالا هذه نوکتف ءاذه یلعو «ناتعکر اهثنس اذه عمو «نونوكي

 يلصُي دوعسم ْنب هّللا دبع ناکو . سمشلا لاوزو راهنلا ٌفاصتنا هّبس ًالقتسُم ادرو

 . اذه رسو . لیللا مایق نم نهلثمب َنْلدْعَي نه :لوقیو «تاعكر نامث لاوزلا دعب

 يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (1۷۸) يذمرتلاو ۰4۱۱/۳ «دنسملا* يف دمحأ هاور )

 يسلايطلا دنع بويأ يبآ نع بابلا يفو ؛نسح هدانساو .لاوزلا دنع ةالصلا

 .دهاوشلا ىف نسح وهو ۰۱۱۳ ۱

 هدانساو ءرهظلا دعب نیتعکرلا ىف ءاج ام باب :ةالصلا ىف (575) يذمرتلا هاور )

 ٠ نسخ

 .هلبق امب نسح وهو (۱۸) هحام نی هاور )۳)

 )٤( نسح هدنسو رهظلا لبق عبرألا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۲4) يذمرتلا .

 يفو رهظلا لبق تاعکر عبرألا يف باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۵7) هجام نبا هاور (5)

 يف ظفاحلا لاق امك ثیدحلا نيل وهو .يبنجلا نایبظ يبأ نب سوباق هدانسإ

 . تاقث هلاحر یقابو «بيرقتلا»

۳۹۹ 



 دعب حتفت ءامسلا ٌباوبأو «لیللا فاصتنال لباقم راهنلا فاصتنا نأ  ملعأ هللاو

 برق اتقو امهف «ليللا فاصتنا دعب يهلالا لوزنلا لصحیو ءسمشلا لاوز

 ءامس ىلإ یلاعتو كرابت ٌبرلا هيف لزنی اذهو یامسلا باوبآ هيف حتفت اذه ةمحرو

 تعمس :تلاق ةبيبح ٌّمأ ثیدح نم «هحیحص» يف ملسم یور دقو .ایندلا

 تيب نهب هل يُ هةعکر ةرشع لو مری يف یلص نَم» : لوقی و هّللا لوسر

 كهذعب نیتعکرَو ٍرْهظلا لب اعبر : هيف یذمرتلاو يئاسنلا دازو . «ةّنَجلا يف

 لاق . (رجفلا ةالص لبق نیتعکرو ءاشعلا دعب نیتعکرو «برغملا دعب نیتعکرو

 هححصو «ءاشعلا دعب نیتعکرو» لدب (رصعلا لبق نیتعکرو» : یئاسللا

 هر و ی ياو اان م موب ع و يافا ان
 نم ةعكر ةرشع يتنث ىلع رباث نم : هعفرت ةشئاع نع هجام نبا ركذو . يذمرتلا

 دل ناك رو ماهل شكور «رهظلا َلْبَق اعبزأ : ةّنَجلا يف اتیب هل هللا ىب لس
 ند م ا ا و هو 2 یخ هو و ۱
 يبأ نع اضیا رکدو . (ِرْجَفْلا لبق نیتعکرو یاشعلا َدْعَب نْيَتَعكَرَو «برغَملا

ET.2 ۱  . 
 ءرهظلا لبق نيتعكرو ءرجفلا لبق نیتعکرا :لاقو هوحن ةكَك يبنلا نع « ةريره

 هنظأ برغملا دعب نيتعكرو ءرصعلا لبق :لاق هنظأ نيتعكرو ءاهدعب نيتعكرو

 مالك نم نوكي نأ لمتحی نشتعتلا اذه و الا ءاشعلا دعب نیتعکرو : لاق

 (1۱۵) يذمرتلاو «ةبتارلا ننسلا لضف باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۲۸) ملسم هاور )

 دواد وبأو «ةعکر ةرشع يتنث ةليلو موي يف یلص نميف ءاج ام باب :ةالصلا يف

 : لیللا ةالص يف ۲٠٠/۳ يتاسنلاو «عوطتلا باوبأ عيرفت باب :ةالصلا يف (۰)

 يف )١١5١( هجام نباو .ءةعكر ةرشع يتنث ةليللاو مويلا يف ىلص نم باو باب

 ء(٤١٦) نابح نبا هححصو «ةنسلا نم ةعكر ةرشع يتنث يف ءاج ام باب :ةماقالا

 .لاق امك وهو ءحيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لافو

 نم ةعكر ةرشع يتنث يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱6۰) هجام نبا هاور )۲(

 ةليلو موي يف یلص نميف ءاج ام باب :ةالصلا يف )5١54( يذمرتلا هاورو «ةنسلا

 باوث باب :ليللا ةالص يف ۲۲۱و ۲۲۰/۳ يئاسنلاو ؛ةنسلا نم ةعكر ةرشع يتنلا

 مأ ثيدح ىنعم يف وهو «نسح هدنسو ةعكر ةرشع يننث ةليللاو مويلا يف ىلص نم
030 

 .نسح هدنسو ۲۱/۳ يئاسنلاو (۱۱۲) هجام نبا هاور )۳)

۳۰۰ 



 ءاعوفرم يب يبنلا مالک نم نوكي نأ لمتحیو .ثیدحلا يف اجَرذُم ةاورلا ضعب

 . ملعأ هللاو

 الإ ءيش اهلعف يف مالسلا هيلع هنع حصي ملف ءرصعلا لبق عبرألا امأو

 ىف یلصی ناکا فی هنأ «ليوطلا ثیدحلا . . . ىلع نع ةرمض نب مصاع ثيدح

 انه اه نم اهتئيهك انه اه نم سمشلا تناك اذإ يلصي «ةعکر ةرشع تس راهتلا

  رهظلا دعیو «تاعکر عبرآ رهظلا لبق يلصی ناکو «تاعکر عبرآ رهظلا ةالصل

 ا ا ظفل يفو . ی ی

 اهدعبو ا 97 ی دم

 ةكئالملا ىلع ميلستلاب نيتعكر لك نيب لصميو ءاعبرأ رصعلا لبقو « نيتعكر

 نبا مالسالا خيش تعمسو . «نیملسملاو نينمؤملا نم مهعبت نمو نيبرقملا ۰ ه2 )۱( ۰ ۶ و ۰ ۳

 يبأ نع ركذيو .عوضوم هنإ :لوقيو ءادج هعفديو ثيدحلا اذه ركنُي ةيميت
 ثيدح نم يذمرتلاو «دواد وبأو «دمحأ ىور دقو .هراكنإ يناجزوجلا قاحسإ

 دقو ."'”«اعَبْرَأ رضَعْلا لبق ىَّلَص اءرما ُهَّللا محر» :لاق هنأ هلك يبنلا نع رمع نبا
 : متاح يبأ نبا لاق «هّريغ هللعو «نابح نبا هححصف «ثيدحلا اذه يف فلتخا

 رْضَعْلا لبق ىَّلَص ًاءرما هللا محر» : نك تيبنلا نع «رمع نبا نع هيبأ نع ىنثملا

 نبا ناك :دیلولا وبأ لاق :لاقف «هاور دق دواد ابآ نإ :تلقف .اذ عد :لاقف .«اعبزآ

 (0194) و (۵۹۸) يذمرتلاو ۰۱4 ۰۱8۳ ۰۱4۲ ۰۸۵/۱ «دنسملا» يف دمحأ هاور )
 عوطتلا نم بحتسی امیف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۲۱) هجام نباو «هوحن
 نب قاحس) لاق :لاقو .لاق امك وهو ءنسح ثيدح :يذمرتلا لاقو .راهتلاب
 .اذه هب يبنلا عوطت يف يور ءيش نسحآ : هیوهار

 يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (4۳۰) يذمرتلاو ۰۱۱۷/۲ «دنسملا» يف ا 10
 هدنسو ءرصعلا لبق ةالصلا باب :ةالصلا يف (۱۲۷۱) دواد وبأو ءرصعلا لبق عبرألا

 .(515) نابح نبا هححصو ؛نسح

۳ 



 اذه ناك ولف .«ةليللاو مویلا يف تاعکر ٌرشع و يبنلا نع تظفح» : لوقی رمع

 ءًالصأ ةلعب سيل اذهو .«ٌةعكر ةرشع يتنث تظفح» :لوقی ناك :يبأ لاق .هّدعل

 الف كلذ ريغ نع ربخُي مل هی يبنلا لعف نم هظفح امب ربخأ امن رمع نبا نإف
 . ةتبلا نيثيدحلا نيب يفانت

 حصو «امهيلصي ناك هنأ يي هنع لقني مل هنإف «برغملا لبق ناتعكرلا امأو

 يفو «مههني ملو مهرمأي ملف ءامهنولصي مهاري ناكو ءامهيلع هباحصأ ّرقأ هنأ هنع
 برخَملا َلْبَق اوُلَص» :لاق هنأ ةَ ّيبنلا نع «ينزُملا هللا دبع نع «نیحیحصلا»

 .)«ةنس ٌسانلا اهذختي نأ َةَماَرَك َءاَش ْنَمِل» :ةّئِلاَتلا يف لاق .«ِبرْغَملا لبق اوُلَص

 اتسيلو ءامهيلإ ٌبودنم ناَتبحتْسُم امهنأ «نيتعكرلا نيتاه يف باوصلا وه اذهو

 .بتاورلا نئسلا رئاسك ةبتار ةنسب

 ةنس امیس ال ؛هتیب يف هل ببس ال يذلا عوطتلاو «ننسلا ةماع يلصُي ناكو نسل ةماع يلصي ناك
 . ةتبلا دجسملا ىف اهلعف هنأ هنع لقني مل هنإف «برغملا

 دعب نيتعكرلا لجرلا َيلصُي نأ ةنسلا :لبتح ةياور يف دمحأ مامالا لاقو

 دقل :ديزي نب بئاسلا لاق .هباحصأو يَ يبنلا نع يوز اذك «هتيب يف برغملا

 اعيمج اوفرصنا «برغملا نم اوفرصنا اذإ «باطخلا نب رمع نمز يف سانلا تيأر

 ىلإ اوريصي ىتح برغملا دعب نولصی ال مهنأك ءدحأ دجسملا يف ىقبَي ال ىتح

 باب :ماصتعالا يفو «برغملا لبق ةالصلا باب :عوطتلا يف 54/7 يراخبلا هاور )١(

 باب :ةالصلا يف (۱۲۸۱) دواد وبأو «هتحابإ فرعت ام الإ ميرحتلا نع 5 يبنلا يهن

 لفغملا نب هللا دبع ثيدح نم ۰۵/۵ «دنسملا» يف دمحأو .برغملا لبق ةالصلا

 ءءاش نمل :ةثلاثلا يف لاق «برخملا ةالص لبق اولص» :لاق 35 يبنلا نع ينزملا

 نيب باب :نيرفاسملا ةالص يف (۸۳۸) ملسم هاورو .«ةنس سانلا اهذختي نأ ةيهارك

 نمل» :ةثلاثلا يف لاق :اثالث اهلاق .«ةالص نيناذأ لك نيب» :هظفلو ةالص نيناذأ لك

 نأ» ظفلب برغملا لبق ةالصلا باب :ةالصلا يف (1۱۷) نابح نبا هاورو ««ءاش

 .حیحص هدانسإو «نيتعكر برغملا لبق ىّلص لا لوسر
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 عقتو .هنع ءىزجي لهف .دجسملا يف نیتعکرلا یلص ناف .همالك یهتنا مهیلهآ

 : لاق هنأ هامس لجر نع ينغلب : لاق هنأ هللا دبع ها هنع یورف ءهلوق فلتخا ؟اهعقوم

 لاق ام ّنسحأ ام : لاقف ؟هأزجأ ام دجسملا يف برغملا دعب نيتعكرلا یلص الجر نأ ول
 يف ةالصلا هذه يبنلا رمآ ههجوو : صفح وبأ لاق « عزتنا ام دوجأ امو «لجرلا اذه

 ءايصاع نوكي دجسملا يف برغملا دعب نيتعكر ىلص نم :يزورملا لاقو . تويبلا
 بهذ هلعل : لاق . صاع وه : لاق هنأ روث يبأ نع ىكحُي : هل تلق ءاذه فرعأ ام : لاق

 ىلا ول هنأ جوو : صفح وبأ لاق .()«مکتوُیب يف اَهوُلَعَجا» :يع يبنلا لوق ىلإ

 اذه سيلو . همالک ىهتنا . ةنسلا كلذكف .هأزجأ .دجسملا كرتو «تيبلا ىف ضرفلا

 الو ؛نیعم ناكم اهل طرتشي ال ننسلا نأ ههجو امنإو لا همحر دمحأ دنع ههجو

 . ملعأ هللاو «دجسملاو تيبلا يف اهلعف زوجیف  ةعامج

 برغملا نيبو اهنیب لصفي ال هنأ :امهادحإ «ناتنس برغملا ةنس يفو

 لبق نوکی الأ بحتسی : يزورملاو ينوميملا ةياور يف هللا همحر دمحأ لاق «مالكب

 تيأر :دمحم نب نسحلا لاقو .ٌمالك امهَيْلَصَُي نأ ىلإ برفملا دعب نیتعکرلا
 نأ لبق دجسملا يف عكري ملو «ملكتي ملو ماق .برغملا ةالص نم ملس اذإ دمحأ

 نَم» : هّللا لوسر لاق :لوحكم لوق ههجوو :صفح وبأ لاق ءرادلا لخدي

 "””َنِيَلَع يف هلال تَمِفُي ملكي ذآ لْبَق برضتلا دبیر ىَلَص
 ىتأ لاق .دیبل نب دومحم ثيدح نم 478/5 «دنسملا» يف دمحأ مامالا هاور )

 نيتاه اوعكرا :لاق ملس املف «برغملا مهب ىلصف «لهشألا دبع ينب ةئ هللا لوسر

 .يوق هدانسإو .هيبأ باوجو هللا دبع لوق يزورملا ركذ مث «مکتویب يف نيتعكرلا
 « جیدخ نب عفار نع ديبل نب دومحم نع (۱۱۱۵) هجام نبا هنم عوفرملا ىورو

 هاور :لاقو ديبل نب دومحم ثيدح نم ۲۲۹ ۰۲۰۳/۲ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو

 .تاقث هلاجرو دمحأ

 يف . بيغرتلا باب :ةالصلا يف ۲۰۵/۱ «بیهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا هركذ ()

 دعب ىلص نم» :لاق هيَ يبنلا هب غلبي لوحكم نع ءاشعلاو برغملا نيب ةالصلا -

 "ف «نييلع يف هتالص تعفرا «تاعكر عبرأ» ةياور يفو «نیتعکر ملكتي نأ لبق برغملا
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 . همالک یهتنا «ضرفلاب لفنلا لصتی هنألو

 دواد وبأو يئاسنلا یور دقف «تسبلا يف لعفت نأ :ةيناشلا ةنسلاو

 لهشالا دبع ينب دجسم ىتأ يب يبنلا نأ .ةرجع نب بعک ثيدح نم يذمرتلاو
 ٌةَالَص هذَه» :لاقف اهدعب َنوُحَْبَسُي مهار مهتالَص اًوُصَق املف «برغملا هيف ىّلصف

 اوُعكْرا» :اهیف لاقو «جیدخ نب عفار ثيدح نم هجام نبا هاورو . تويا

 يف امك .هتبب يف عوطتلاو ننسلا ةماع لعف « يي يبنلا يده نأ .دوصقملاو

 .رهظلا لبق ستعکر : تاعکر ّرشع ةَ يبنلا نع تظفح دفح :رمع نبأ نع حیحصلا

 «هتيب يف ءاشعلا دعب نيتعكرو «هتيب يف برنا دعب نیتعکرو «اهدعب نیتعکرو
 . (۲!حبصلا ةالص ل .ة .تعکرو

 لع یبنلا ناك :تلاق اهنع هللا یضر هشئاع نع (ملسم حیحص) یفو

 يلصُيف لخدی مث سانلاب يلصُيف جرخی مث ءرهظلا لبق اعبرآ يتيب يف يلصُي
 يلصيو « نیتعکر يلصيف لحخدي مث «برغملا سانلاب يلصي ناكو « نيتعكر

 ىف هنع ظوفحملا كلذكو .۲۳)نیتعکر یلصیف ىتيب لخدي مث «ءاشعلا سانلاب

 . عطقنم هدانسإو لوصألا يف هرأ ملو نيزر هركذ :لاقو

 يذمرتلاو «تويبلا يف ةالصلا ىلع ثحلا باب :ليللا ةالص يف ۱۹۸/۳ يئاسنلا )١(

 وبأو «لضفأ تيبلا يف هنأ برغملا دعب ةالصلا يف ركذ ام باب :ةالصلا يف ()

 نب قاحسإ هدنس يفو «نايلصت نيأ برغملا يتعكر باب :ةالصلا يف (۱۳۰۰) دواد

 ةقباسلا ديبل نب دومحم ةياور نكل .تاقث هلاجر يقابو .لاحلا لوهجم وهو بعك
 اهيفف )١١70( هجام نبا دنع يتلا جیدخ نب عفار ةياور امأ هیوقتو هل دهشت

 .متاح وبأ هبذكو «كورتم وهو .ءيضرعلا كاحضلا نب باهولا دبع

 يف (۷۲۹) ملسمو «ةبوتکملا دعب عوطتلا باب :عوطتلا يف ۱/۳ يراخبلا هجرخأ (۷)
 باب ::الصلا رصق يف ۱۱۱/۱ كلامو «تبتارلا ننسلا لضف باب :نیرفاسملا ةالص

 (1۳۳) يذمرتلاو ۰۱۱۹/۲ يئاسنلاو ۱۲۵۲(۰) دواد وبأو ةالصلا عماج يف لمعلا

 .(۳۶4) و

 .ًادعاقو امئاق ةلفانلا زاوج باب :نیرفاسملا.ةالص يف (۷۳۰) ملسم هجرخآ (۳)
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 «نیحیحصلا» يفو .۱نصفح تلاق امك هتيب يف اهیلصی ناك امنإ «رجفلا ةنس

 يتأيسو .(۲)هتیب يف ةعُمجلا دعب نيتعكر يلصي ناك ي ل هنأ 6 رسخ ننا رع

 جلا يف بده ركذ دنع ءالي لو اهدي ةممجلا ةنس ركذ ىلع مالكا

 ناف .نكتويب يف اولص سالا اها : ل٤ هلوقل قفاوم وهو « یلاعت هللا ءاش نإ

 ءننسلا لعف ةي ىبنلا يده ناكو . 00ةيوُتكملا الا هتي يف ء ءَملا ةالَص لضفا
 دجسملا يف ضئارفلا لعف ناك هیده نأ امك .ضراعل الا تیبلا يف عوطتلاو
 ناكو «دجسملا ن همنمي امم هريغ وأ ۰ ضرم وأ « رفس نم ضراعل الإ

 نكي مل كلذلو «لفاونلا عيمج عيمج نم ةشأ حفلا ة:. مااا باز ساخت

 درو نت لا وي واو ما ۱ با ١ اكو ءا ۱ ۱ دی
 59-5 نتسلا نم رقسلا يف هنع لقنی ملو ع ننسلا رئاس نود لفاونلا عيمج نم لي 0

 رتولاو
 اورام ملا ءاز دا نسى

 ۳9 مین لمتحا ناو اذهو ا يالا يف نوديزي ال اوناكف

 نع لثس هنأ رمع نبا نع تبث دق نكل «ةنسلا اولصُي مل مهنأ الإ نوعبری
 ههقف نم اهر «تممتال حكمت تنک ول :لاقف «رفسلا يف رهظلا ةنس

 اهرطش ةيعابرلا يف ذ رفاسملا نع ففخ یلاعتو هناحبُس هللا نإف هنع هللا يضر

 اذإ ناك ع هللا لوسر نأ ةصفح نع () ملسمو ۸٩ ۰۸۳/۲ يراخبلا هاور )١(
 نأ لبق نیتفیفخ نیتعکر عكر «حبصلا ادبو «حبصلا ة ةالصل ناذألا نم نذوملا تكس
 .ةالصلا ماقت

 نم ةعمجلا دعب ةالصلا باب :ةعمجلا يف (۸۸۲) ملسمو ۰۳۵/۲ يراخبلا هجرخآ (۲)
 . رمع نبأ ثيدح

 يفو «لاوسلا ةرثك نم هرکی ام باب :ماصتعالا يف ۲۲۷/۱۳ يراخبلا هاور (۲)
 باب :بدالا يفو «ةرتس وأ طئاح موقلا نيبو مامالا نيب ناك اذإ باب :ةعامجلا
 باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۸۱) ملسمو هللا رمال ةدشلاو بضغلا نم زوجي ام
 تاب لو , ديز ثيدح نم دجسملا يف اهزاوجو هتيب يف ةلفانلا ةالص بابحتسا
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 وأ رحفلا ةدس دكا امهیآ

 رتولا

 ةروس :ینعمل حيضوت]
 ثلث لدعت صالخالا
 هفصن ةلزلزلاو نارقلا

 [هعبر نورفاكلاو

 . هب ىلوأ مامتالا ناكل ءاهدعب وأ اهلبق ناتعكرلا هل عرش ولف

 ىلع لا وأ لا تی هكا نیتالصلا يأ :ءاهقفلا فلتخا دقو

 اوفلتخا دقف رتولا بوجو يف ءاهقفلا فالتخاب حیجرتلا نكمي الو :نیلوق

 ةنس :لوقی ةيميت نبا مالسالا خيش تعمسو .رجفلا ةنس بوجو يف ًاضيأ

 يلصي ی يبنلا ناك كلذلو . هتمتاخ رتولاو لمعلا ةيادب یرجم يرجت رجفلا

 «لمعلاو ملعلا دیحوتل ناتعماجلا امهو «صالخالا يتروسب رتولاو رجفلا ةنس

 «دصقلاو داقتعالا ديحوتو .ةدارالاو ةفرعملا دیح وتو

 امو «ةفرعملاو داقتعالا دیحوتل ةنمضتم :هدحأ هللا وه لق ةروسف

 نم هجوب ةكراشملا قلطمل ةيفانملا َةّيدَحألا نم یلاعت بلل هتابثإ بجي

 هجوب صقن اهقحلي ال يتلا لامکلا تافص عیمج هل ةتبثملا ةّيدمصلاو .هوجولا

 هنيدَحَأَو هانغو «ةيدمصلا مازول نم وه يذلا دلاولاو دلولا يفنو «هوجولا نم

 ةروسلا هذه تنمضتف «ریظنتلاو ليثمتلاو هیبشتلا يفنل نتضتملا ءفكلا يفنو

 يف هل لیثم وأ هیبش تابثإ يفنو ءهنع صقن لك يفنو «هل لامك لک تابثإ

 يملعلا دیحوتلا عماجم يه لوصألا هذهو ءهنع كيرشلا قلطم يفنو «هلامک

 لِدْعَت تناك كلذلو «كرشلاو لالضلا قرف عیمج هبحاص نيابي يذلا يداقتعالا

 ءرمأ :ةئالث ءاشنالاو «ءاشنالاو ربخلا ىلع هژادم نارقلا ناف «نآرقلا ثلث

 هتافصو هئامسأو یلاعت قلاخلا نع ربخ :ناعون ربخلاو .ةحاباو «يهنو

 .هنع ٌریخلا «دحأ هللا وه لق» ةروس تصلخأف .هقلخ نع ریخو «هماكحأو

 نم اهب نموملا اهئراق تصلخو .نارقلا ٌتلث تلدعف «هتافصو «هئامسأ نعو

 يلمعلا كرشلا نم (نوُرفاكلا اه اي لف ةروس تصّلخ امك «يملعلا كرشلا

 .هقئاسو هدئاقو هّمامإ وهو لمعلا لبق ملعلا ناك املو .يدصقلا يدارالا

 ثلث لدعت *«دَحأ هللا ره لك ةروس تناك «هلزانم هلزنمو هيلع مکاحلاو

 ‹#نورفاكلا اهيأ اي لق# و «رتاوتلا غلبم غلبت داکت كلذب ثیداحألاو . نارقلا

 هللا يضر سابع نبا ةياور نم يذمرتلا يف كلذب ثیدحلاو «نآرقلا عبر لدعت
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 ثلث لدغت ءدَحَأ هللا وه لقو نارقلا فصن ز لدغت تلرلز اذإ) : هعفری امهنع

 يف مکاحلا هاور .(۱)«نآرْل عير لدغت نورفاکلا هی اي لقو ءنارقلا
 . دانساالا حیحص : لاقو «كردتسمل 0

 اهتعباتم لجأل سوفنلا ىلع بلغأ يدارالا يلمعلا كرشلا ناك املو

 لين نم هيف اهل اَمل ءهنالطبو هتّرضمب اهملع عم هبكترت اهنم ریثکو ءاهاوه
 يملعلا كرشلا علق نم ُدشأو ءبعصأ اهنم هعلقو «هتلازاو «ضارغألا

 ءيشلا ملعي نأ هّبحاص نكمي الو ءةَّجحلاو ملعلاب لوزي اذه نأل ءهتلازإو

 ام بكتري هبحاص ناف .دصقلاو ةدارالا كرش فالخب «هيلع وه ام ريغ ىلع

 ةوهشلا ناطلُّس ءاليتساو ءهاوه ةبلغ لجأل هررضو هنالطب ىلع ملعلا هلدي

 هيأ اي لفل ةروس يف راركتلاو ديكأتلا نم ءاجف «هسفن ىلع بضغلاو

 ۷ ةروس يف هلثم ءىجي مل ام «يلمعلا كرشلا ةلازال ةنمضتملا «نونفاکلا

 ءاهماكحأو ايندلا يف ًارطش :نيرطش نآرقلا ناك املو «ّدَحأ ُهَّللا َوُه

 يف ًارطشو ءاهريغو نيفلكملا لاعفأ نم اهيف ةعقاولا رومألاو ءاهتاقلعتمو

 اهلوآ نم ْتَصِلْخَأ دق «ْتَلزْلُر ال ةروس تناكو ءاهيف عقي امو ةرخآلا

 لاوحأ نم اهيف نوكي امو .ةرخآلا الإ اهيف ركذي ملف ءرطشلا اذهل اهرخاو
 نوکی نأ ثیدحلا اذهب یرحاف نارقلا فصت لد تناك ءايناكشو ضرالا

 فاوطلا يتعكر يف نیتروسلا نیتاهب أرقي ناك اذهلو  ملعأ هللاو - احیحص

 م

 مک ٠

 ا

 يف مكاحلاو «(تلزلز اذإ) يف ءاج ام باب :نارقلا باوث يف )١847( يذمرتلا هاور (۱)
 هيف هلوق نكل فيعض وهو يزنعلا ةريغملا نب نامي هدنس يفو ۰۵7171/۱ (كردتسملا»

 اهيأ اي لق» هلوقو .«نیحیحصلا» يف تباث «نارقلا ثلث لدعت دحأ هللاوه لق»

 يف يناربطلاو ٩11/۱ «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ «نارقلا عبر لدعت نورفاكلا

 سنأ نع دهاش هلو فعض هدنس يفو رمع نبا ثيدح نم ۰۲۰۳/۳ ریبکلا همجعم»

 نادرو نب ةملس هيف نأ عم هنسحو (۲۸۹۷) يذمرتلاو ۷ ۰۱۶۱/۳ دمحأ دنع

 ؛ريغصلا» يف يناربطلا دنع صاقو يبأ نب دعس نع رخاو ظفحلا ءيس وهو

 .ىوقيو اهب حصي وهف ۰۳۲ ص
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 رجفلا هئس دعب هتعجص

 نميألا هقش ىلع

 همتخيو «راهنلا لمع امهب حتتفي ناك .دیحوتلاو صالخإلا اتروس امهنآلو
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 .ديحوتلا راعش وه يذلا جحلا يف امهب أرقيو ٠ امهب

 لصف

 يف هنع تبث يذلا اذه «نميألا هقش ىلع رجفلا ةنس دعب عجطضي ب ناكو

 يبآ ثيدح نم يذمرتلا رکذو . اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم «نیحیحصلا»

 ةالص لبق نْيَتَعكَرلا ا :لاق هنأ لَك هنع «هنع هللا يضر ةريره

 حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق . ””«َنَمْيَألا هبْنَج ىَلَع مجطضیلف ءحْبّصلا

 هنع حیحصلا امنإو « حیحصب ب سیلو «لطاب اذه : لوقی ةيميت نبا تعمسو . بيرغ

 مزح نبا امأو «هیف طلغو دايز نب دحاولا دبع هب درفت رمالاو ءاهب ٌرمألا ال لعفلا

 اهعجطضي مل نم ةالص مزح نبا لطبُيو .ةعجضلا هذه نوبجوي مهنإف «هعبات نمو

 نم يبنلا ةجح ةفص يف (۱۲۱۸) ملسم هجرخأ فاوطلا يتعكر يف امهب ةءارقلا 3

 يئاسنلاو )١157( دواد وبأو (۷۲) ملسم هجرخأ رجفلا ةنس يفو ءرباج ثيدح

 .(557؟) يذمرتلا هجرخأ رتولا يفو «ةريره يبأ ثيدح نم ۰۱۵۱ و ۲

 يئاسنلا هجرخأو .دهاوشلا يف نسح هدنسو سابع نبا نع ۱۳۱/۳ يئاسنلاو

 هقفاوو ۱ مکاحلا هححصو ؛حیحص هدانساو ةشئاع ثيدح نم ؟ عم /ع

 . يبهذلا

 OS : عوطتلا يف ۳۰/۳ يراخبلا هاور )

 يف يف 22 ىبنلا تاعكر ددعو ليللا ةالص باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۳۱) ملسمو

 «دنسملا» يف دمحأو ءاهدعب عاجطضالا باب :ةالصلا يف )۱١١١( دواد وبأو «لیللا

 ةعجضلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۹۸) هجام نباو ۰۱۳۳ و 5

 .رجفلا يتعكر دعبو رتولا يف
 رجفلا يتعكر دعب عاجطضالا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (4۲۰) يذمرتلا هجرخأ هف

 دعب عاجطضالا باب :ةالصلا يف (۱۲۲۱۱) دواد وبأو ۰4۱۵/۲ «دنسملا» يف دمحأو

 دعب ةعجضلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۹۹) هجام نباو ءرجفلا يتعكر

 نا ناو 0 ر نا هيمو ج ناار رجلا شكر تو رولا
(1۱۲). 

۳.۸ 



 رصن دق هباحصأ ضعبل ادلجم تيأرو «ةمألا نع هب درفت امم اذهو «ثیدحلا اذهب
 بویآ نع رمعم نع  «فنصملا» يف قاّزرلا دبع رکذ دقو .بهذملا اذه هيف

 مهنع هلل يضر كلام نب ّسنأو «جيدخ نب َعفارو «ىسوم ابأ نأ «نيريس نبا نع
 نع «رمعم نع ركذو «كلذب نورمأيو ءرجفلا يتعكر دعب نوعجطضي اوناك
 نع ركذو .ميلستلاب انافك :لوقيو «هلعفی ال ناك رمع نبا نأ «عفان نع «بويأ
 نإ» :لوقت تناك اهنع هللا يضر ةشئاع نأ قدصأ نم ينربخأ :جيرج نبا
 ربا ناكو :لاق . حيرتسيف هليل بأدی ناك هنكلو ةنسل عجطضي نكي مل ةي يبنلا
 يبأ نع ةبيش يبأ نبا ركذو .مهناميأ ىلع نوعجطضي مهار اذإ مهُبصحَي رمع
 مهيلإ لسرأف اف «رجفلا يتعكر دعب اوعجطضا اموق ىأر رمع نبا نأ يجانلا قيدصلا

 هنأ مهربخأو مهيلإ عجرا :رمع نبا لاقف «ةنسلا كلذب ديرن :اولاقف «مهاهنف
 ربا لاق . ُناطِيَّشلا مكب بعلي :لاقف اهنع رمع نبا تلأس :زلجم وبأ لاقو .ةعدب
 اذإ رامحلا لعفي امك لعفي نيتعكرلا ىّلَص اذإ لجرلا لاب ام :هنع هللا يضر رمع

 ر

۱۳ 

 اهجوأف «ةثلاث ٌةفئاط اهيف طسوتو ناتفئاط ةعجضلا هذه يف الغ دقو
 اههركو «هقفاو نمو مزح نباك اهكرتب ةالصلا اولطبأو ءرهاظلا لهأ نم ةعامج
 اسأب اهب اوری ملف «هريغو كلام اهيف طسوتو تعدب اهومسو «ءاهقفلا نم ةعامج
 «قالطالا ىلع ةفئاط اهبحتساو ءانانتسا اهلعف نمل اهوهركو «ةحار اهلعف نمل

 نم مهنم اهوهرک نيذلاو . ةريره يبأ ثيدحب اوجتحاو وااو جارت دار

 نم مهنمو ءاهلعف نم بصحي ناك ثيح «هريغو رمع نباک ةباحصلا راثاب جتحا

 لبقو «رتولا دعب ناك هعاجطضا نأ حيحصلا :لاقو ءاهل لَك ىبنلا لعف رکنآ
 ٌثيدح امأو :لاق . سابع نبا ثيدح يف هب حرصم وه امك «رجفلا يتعكر

 .44 ۰1۲/۳ «فتصملا» رظنا ()



 مايق نم ينعي غرف اداف :هنع كلام لاقف .هیف باهش نبا ىلع فلتخاف تشثاع

 "" نیتفیفخ نیتعکر يلصتف نذوملا هيتأي یتح نميألا هقش ىلع عجطضا .لیللا
 تكس اذاف :باهش نبا نع هریغ لاقو ءرجفلا ةنس لبق ةعجضلا نأ حيرص اذهو
 نیتعکر عکرف ماق «نذؤملا هءاجو نجفلا هل نيبتو جفلا ناذآ نم نذوملا

 باهش نبا باحصأ فلتخا اذإو :اولاق . نميألا هقش ىلع عجطضا مث «نیتفیفخ

 يف باوصلا لب :نورخآلا لاقو .مهظفحأو هيف مهّنبأ هنأل كلام هلاق ام لوقلاف
 نع «يرهزلا نع كلام یور :بیطخلا ركب وبأ لاقو ءاكلام فلاخ نم عم اذه

 توی «ةعكر ةرشع ىدحإ لیللا نم يلصُي ةَ هّللا لوسر ناك :ةشئاع نع قورع

 يلصتف «نذؤملا هيتأي یتح نميألا هقش ىلع عجطضا ءاهنم غرف اذإف .ةدحاوب اهنم

 «بلذ يبآ نیاو «بيعشو «سنویو «لیقع ءاكلام فلاخو .۲۳"نیتفیفخ نيتعكر

 نیتعکرلا عكري ناك ةي يبنلا نأ «يرهزلا نع اوورف «مهريغو «يعازوالاو

 كلام رکذف .هعم جرخیف «نذؤملا هيتأي یتح نميألا هقش ىلع مجطضی مث «رجفلل

 امهدعب عجطضا هنأ ةعامجلا ثیدح يفو . رجفلا يتعكر لبق ناك هعاجطضا نأ

 يقلك یهتنا هریغ باصاو ًاطعا اکلام نآ ءاملعلا مکحف

 نع «ةنيدك يبأ نع «تلصلا وبآ انثدح :دمحأل تلق : بلاط وبآ لاقو

 رتولا يف مت يبنلا ةالص باب :لیللا ةالص يف ۱۲۰/۱ «أطوملا» يف كلام اور )

 ةرشع ىدحإ لیللا نم يلصي ناك ةَ هللا لوسر نأ» باهش نبا ةياور نم هدنع هظفلو

 ۷۳۲(۰) ملسمو «نمیالا ةقش ىلع عجطضا غرف اذاف قدحاوب اهیف رتوی ةعكر

 .(۱۲۲) )۷۳١( اضیآ هدنع ةيناثلا ةياورلاو

 ءرتولا يف 85 يبنلا ةالص باب :لیللا ةالص يف ۱۲۰/۱ «اطوملا» يف كلام هاور )

 . لیللا ةالص باب : نیرفاسملا ةالص يف (۷۳) ملسمو

 نع يرهزلا نع كلام قيرط نم ملسم هاور ام امأو :۳/۳ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق (۳)

 ةورع نع يرهزلا باحصأ هفلاخ دقف ءرتولا دعب عجطضا و هنأ ةشئاع نع «ةورع

 كرت ىلع هب جتحا نم بصي ملو .ظوفحملا وهو رجفلا دعب عاجطضالا اوركذف
 .عاجطضالا بابحتسا

۳1٩ 



 دعب عجطضا هنأ دلي يبنلا نع «ةريره يبأ نع «هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس
 هال :لاق ؟ءيش هيلع عجطضي مل ناف :ُتلق «هعفري ال ةبعش :لاق ءرجفلا يتعكر
 : لاق هللا دبع ابأ نأ يزورملا انأبنأو :لالخلا لاق .هركني رمع نباو هيورت ةشئاع

 نع «حلاص يبأ نع هب ثدحُي شمعألا نإ : تلق .كاذب سيل ةريره يبأ ثیدح
 ابأ نإ :ثراحلا نب ميهاربإ لاقو .هب ثدحُي هدحو دحاولا دبع :لاق .ةريره يبآ

 «لجر هلعف ناو ءهّلعفأ ام :لاق رجفلا يتعكر دعب عاجطضالا نع لئس هللا دبع
 يبآ نع شمعألا نع «دایز نب دحاولا دبع ثيدح ناك ولف .ىهتنا .نسحف

 ةشئاع نا :لاقي دقو «تابحتسالا هدنع تاجر اقا ناكل وز اه حلاص

 سيلف «ةرات اذهو «ةرات اذه لعفی ناکف ءاذه تورو ءاذه تور اهنع هللا يضر
 . ملعأ هللاو حابملا نم هناف .فالخ كلذ يف

 بناجلا ىف ٠ ناعم بلقلا نأ وهز رس نميألا هقش ىلع هعاجطضا يفو

 رک هنال ءامون لقثتسا ءرسيألا بنجلا ىلع لجرلا مان اذإف ءرسيألا

 يف قرغتسی الو قلقی هناف «نميألا هقش ىلع مان اذإف همون لقثیف .فحارتساو

 ىلع مونلا ءابطالا بحتسا اذهلو «هيلإ هلیمو «هرقتسم هبلطو «بلقلا قلقل مونلا

 ىلع مونلا بحتسی عرشلا بحاصو «مانملا بيطو ةحارلا لامکل رسیالا بناجلا
 نمیالا بناجلا ىلع مونلاف «لیللا مایق نع مانیف همون لقثي الثل «نميألا بناجلا

 . ملعأ هللاو ندبلل عفنآ رسیالا بناجلا یلعو بلقلل عفنآ

 لیللا مايق يف 4 هیده يف

 ناتفئاطلاو ؟ال مأ هيلع ًاضرف ناك له :هنأ يف فلخلاو فلسلا فلتخا دق
 :اولاق [۷۹ :ءارسالا] كل الان هب ده لیلا نمو :یلاعت هلوقب اوجتحا
 امك ؛ةروسلا هذه يف دجهتلاب هرمآ :نورخألا لاق .بوجولا مدع يف حيرص اذهف

 ملو ١[. :لمزملا] 4الی الإ لیلا مف 5 ُلّمَرُملا ای ای :یلاعت هلوق يف هرمآ

51١ 

 هيلع ليللا مايق ناك له
 هاضرف



 غوطتلا هب داملا ناك ولف . كَل ةفاَ» :یلاعت هلوق امأو «هنع هخسنی ام ءیجی اک ا ےس

 ىلع لدي ال ةدايزلا قلطمو «ةدايزلا ةلفانلاب دارملا امنإو «هل ةلفان هنوكب هصخي مل

 يأ ۷۲[۰ :ءايبنألا] فال َبوُقْعَيَو َقاَحْسِإ هَل اَنْبَمَوَو :یلاعت لاق «عوطتلا
 هرجأ يفو «هتاجرد يف ةدايز ةا يبنلا دجهت يف ةلفانلا كلذكو ءدلولا ىلع ةدايز

 امأو «تائيسلل رفکمو حابم هريغ قح يف ليللا َمايق ناف ءاهب هصخ اذهلو

 ةدايز يف لمعي وهف ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل ُهّللا َرَفَع دقف یی يبنلا

 ةلفان ناك امنإ :دهاجم لاق .ريفكتلا يف لمعي هريغو «بتارملا ولعو تاجردلا

 : يأ «ةلفان هتعاط تناكف ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دق هنأل ءاي يبنلل

 انثدح :هريسفت يف رذنملا نبا لاق «هبونذل ةرافك هريغلو «باوثلا يف ةدايز

 نع «ریثک نب هللا دبع نع «جيرج نبا نع «جاجحلا انثدح «دیبع يبأ نب ىلعي
 ةرافك يف لمعي ال هنأ لجأ نم ةلفان وهف «ةبوتكملا ىوس ام :لاق دهاجم

 نولمعي ًاعیمج سانلاو هصاخ يَ يبنلل يه امن «لفاون سانلل تسیلو «بونذلا

 . ۱اهترافک يف مهبونذل ةبوتکملا یوس ام

 تصیبقو ديعس نع «ورمع انثدح « هللا دبع انثدح «رصن نب دمحم انثدح

 هب دَجَهَتَف لیلا َنِمَو» :ىلاعت هلوق يف نسحلا نع «نامثع يبأ نع «نايفس نع
 : لاق ؛كاحضلا نع ركذو . "ياي يبنلل الإ لیلا ةلفان نوكت ال :لاق . 4 لا

 تعضو اذإ :لاق فمامآ وبأ انثدح «بلاغ وبأ انثدح «نايح نب ميلس ركذو

 ءارجأو ةليضف كل تناك «يلصت تمق نإف كل ًاروفغم تمق «هعضاوم روهطلا

 ةلفانلا امن ءال :لاق ؟ةلفان هل نوكت يلصي ماق نإ تيأرأ تمام ابأ اي : لجر لاقف

 هل نوكت !؟اياطخلاو بونذلا يف ىعسي وهو «ةلفان هل نوكي فيكف < ي يبنلل

 ١57/١60 ريرج نبال هتبسن دازو ۱۹۱/۶ «روشنملا ردلا» يف يطويسلا هرکذ (۱)

 .«لئالدلا» يف يقهيبلاو رصن نب دمحمو

 .رصن نب دمحم نع ١977/5 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ (۲)

۳۲ 



 هلعف زوجي ام اهب دري مل تیالا ىف ةلفانلا نأ دوصقملاو : تلق .E ةليضف

 اذهو «تاجردلا ىف ةدايزلا اهب دارملا امنإو .بودنملاو .بحتسملاک «هکرتو

 لد امل ًايفان )كل ةلفان :هلوق نوكي الف .بحتسملاو ضرفلا نيب
 دنع « یلاعت هللا ءاش نإ ةلأسملا هذهل نایب دیزم يتأيسو و هبلع

 ۱ .ةكك يبنلا صئاصخ رکذ

 «مجو وأ مون هبلغ اذإ ناکو ءارفس الو ارضح لیللا َمايق عدي ب نكي ملو
 اذه يف :لوقي ةيميت نبا مالسالا خيش تعمسف . ةعکر ةرشع يتنث راهنلا نم یلص

 فوسکلا ةالصو «دجسملا ةيحتك وهف .هلحم تاوفل یضقی ال رتولا نأ ىلع لیلد

 نأ امك «ارتو لیللا ةالص رخا نوكي نأ هب دوصقملا نأل ءاهوحنو ءاقستسالاو
 رتولا عقي مل .حبصلا تيلّصو ليللا ىضقنا اذإف ءراهنلا ةالص دا تلا
 دیعس يبأ ثیدح نم هجام نیاو «دواد وبآ یور دق و . همالک ینعم اذه . هعقوم

 ذأ حب اذإ هّلصْیف ءهيست وأ رولا نَع مات ْنَم» :لاق لَك يبنلا نع .يردخلا

 . للع ةدع ثیدحلا اذهل نکلو کد

(۳) 

 «روثنملا ردلا» یف یطویسلا هرکذو ٠ نسح هدانساو ۳۱۵۵/۵ ادنسملا) ىف لمحا هاور )۱(

 یقهیبلاو  هیودرم نیاو «یناریطلاو رصن نباو ‹ یسلایطلل هتبسن دازو ۱۹۷ و ٤/۱۹1

 وهو «نابح نب ناميلس» عوبطملا يفو «هخيرات» يف بيطخلاو «نامیالا بعش» يف

 نباو «حيحص هدانسإو «مونلا لبق رتولا يف باب :ةالصلا يف (۱6۳۱) دواد وبأ هاور (۳)

 (11۵) يذمرتلاو هیسن وأ رتو نع ماني نمیف باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۸۸) هحام

 «دنسملا» يف دمحأو هاسنی وأ رتولا نع ماني لجرلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف

EETيبهذلا هقفاوو ۱ مکاحلا هححص و ۰۰/۲ يقهيبلاو  . 

 دواد يبأ دنس امأو «هجام نباو يذمرتلا دنس ىلإ هجتي امنإ لالعالا اذه نكل )¥(
 نب دمحم نع ناسغ يبأ ةياور نم مهدنع هنإف «حيحص وهف :شهیلاو مکاحلاو

 اذهو .يردخلا دیعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ب ديز نع يندملا فرطم

 . حيحص دانسإ

۳1۳ 

 ًارفس هيلع هترباثم



 مايقلا يف هتاعک ر ددع

 : يذمرتلا لاق فک يبنلا نع «هيبأ نع هل لسرم هنأ هيف حیحصلا نأ : يناثلا

 ۱ اش تا ندب ‹« حصأ اذه

 يبأ ثيدح ىور نأ دعب ىيحي نب دمحم نع یکح هجام نبا نأ :ثلاثلا

 اذهف :لاق .«اوحبصت نأ لبق اوُرتْوَأ» :لاق ي یبنلا نأ حيحصلا :ديعس

 .هاو نمحرلا دبع ثيدح نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 نبا لاق امك «ةرشع ثالث وأ «ةعكر ةرشع ىدحإ ليللاب ةَ هّمایق ناكو

 ناك ام :اهنع «نیحیحصلا) یفف اذهو اده امهنع تف هنإف ‹ةشئاعو سابع

 يفو ."""ةعکر ةرشع ىدحإ ىلع هريغ الو ناضمر يف ديزي ةَ هللا لوسر

 هرشع ثالث ليللا نم يلصُي لی هللا لوسر ناك ا ا نیحیحصلا)

)٤( 
 نهرخا يف الإ ءيش يف سلجی ال ‹ سمخب كلذ نم رتوي «ةعكر

 ‹رجفلا اتعکر امه ةرشع ىدحالا قوف ناتعکرلاو : لوألا ةشئاع نع حیحصلاو

 ثالث يلصُي هک هللا لوسر ناك «هنيعب ثيدحلا اذه ىف اهنع ًانيبم كلذ ءاج

 .(؟171) يذمرتلا )١(

 هاورو ءهيسن وأ هرتو نع مان نم باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۸۹) هجام نبا هاور (؟)
 يف ب يبنلا تاعکر ددعو ليللا ةالص باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۵4) ملسم

 . لیلا

 يفو «هریغو ناضمر يف لیللاب ي كك يبنلا مایق باب : دجهتلا يف ۲۷/۳ يراخبلا هاور (۳)

 مانت ي يبنلا ناك باب :ءايبنألا يفو «ناضمر ماق نم لضف باب :حيوارتلا ةالص

 ددعو ليللا ةالص باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۳۸) ملسمو «هبلق ماني الو هنيع

 : ةالصلا يف (4۳۹) يذمرتلا اضيأ هاورو ؛ ةعكر رتولا نأو ليللا يف هح يبنلا تاعكر

 : لیللا مايق يف ۲۳۶/۳ يئاسنلاو «ليللاب ةي يبنلا ةالص فصو يف ءاج ام باب

 .ثالثب رتولا فیک باب

 ين 5 يلا تامکر ددعو لیلا ةالص باپ : : نیرفاسملا ةالص يف (۷۳۷) ملسم هاور )٤(

 يلصي ناک مكو تی يبنلا ةالص فيك باب :دجهتلا يف ۱۱/۳ يراخبلا هاورو «ليللا

 الث ليللا نم يلصي ب يبنلا ناك :تلاق ةشئاع نع يراخبلا دنع هظفلو «ليللاب

 .رجفلا اتعكرو رتولا اهنم ةعكر ةرشع
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 يف :یيراخبلا لاقو .*"«هحیحص» يف ملسم هرکذ «رجفلا يتعكرب ةعكر ةرشع
 يلصُي مث «ةعکر ةرشع ثالث لیللاب يلصُي لب هللا لوسر ناك :ثیدحلا اذه

 نب مساقلا نع «نیحیحصلا» يفو .")نیتفیفخ نیتعکر رجفلاب ءادنلا عمس اذإ
 هلك هللا لوسر ةالص تناك :لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع تعمس :لاق دمحم

 ثالث كلذو رجفلا يتعكر عكريو «ةدجسب رتویو «تاعکر رشع لیللا نم
 . نیبم رسفم اذهف «ةعكر ةرشع

 ةرمج يبأ نع «نیحیحصلا» يفف «هيلع فلتخا دقف «سابع بأ امأو
 دق نكل as ةرشع ثالث ی هللا لوسر الص تناك :هنع

 نب هللا دبع تلأس :يبعشلا لاق .رجفلا يتعكرب اهنآ ًارسفم اذه هنع ءاج

 لیللاب ةي هللا لوسر ةالص نع ءامهنع هللا يضر رمع نب هللا دبعو «سابع
 ةالص لبق نيتعكرو «ثالثب رتويو «نامث اهنم .فعکر ةرشع ثالث :الاقف

 ةنوميم هتلاخ دنع هتيبم هصف يف «هنع بيرك نع «نيحيحصلا» يفو .رجفلا
 نّيبت املف ءخفن ىتح مان مث «ةعکر ةرشع ثالث یلص ی هنأ «ثراحلا تنب

 مث «نيتعكر مث «نیتعکر یّلصف :ظفل يفو .نيتفيفخ نیتعکر یلص .ٌرجفلا هل
 یتح عجطضا مث رتوآ مث «نیتعکر مث «نيتعكر من ؛نيتعكر مث < «نیتعکر
 .*)حبصلا يلصي جرخ مث «نیتفیفخ نیتعکر یلصف ماقف .ندؤملا هءاج

 «ليللا يف هب يبنلا تاعكر ددعو «ليللا ةالص باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۳۷) )١(
 . هلبق ثيدحلا يف امك هانعمب يراخبلا هاورو

 .رجفلا يتعكر يف أرقي ام باب :دجهتلا يف ۳۷/۳ يراخبلا هاور )۲(
 ددعو ليللا ةالص باب :نيرفاسملا ةالص يف (۱۲۸) (۷۳۸) ملسم ظفللا اذهب هاور )

 . لیللا يف ی يبنلا تاعكر

 لیللاب يلصي ناك مکو ب يبنلا ةالص فيك باب :دجهتلا يف ۱۱/۳ يراخبلا هاور )€)

 يذمرتلاو «همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۱6) ملسمو

 . لیللاب هيب يبنلا ةالص فصو يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (457)
 = يف ديلا ةناعتسا باب :ةالصلا يف لمعلا باوبآ يف ۵۸ و ٥۷/۳ يراخبلا هاور )0(

۳۱۵ 



 .ةعکر ةرشع یدح| یلع قافتالا لصح دقف

 ؟امهریغ امه وأ رجفلا اتعکر امه له :نيتريخألا نیتعکرلا يف فلتخاو يتلا تاعکرلا عوسجم
 نوعبرآ اهیلع ظفاحي ناك
 ظفاحی ناك يتلا ةبتارلا ننسلاو ضرفلا تاعکر ددع ىلإ كلذ فاضنا اذإف یو

 ظفاحُي ناك «ةعکر نیعبرآ راهنلاو لیللاب بتارلا هدرو ٌعومجم ءاج .اهیلع
 او تسویه ىو افرك ركع امن ايتا الع

 «ةعكر نوعبرآ عومجملاو «ليللاب همايق ةعكر ةرشع ثالث وأ ةرشع ىدحإو

 ةالصو ۱) تاعکر نامث حتفلا ةالصك «بتار ريغ ضراعف « كلذ ىلع داز امو

 وحنو دجسملا ةيحتو «هروزی نم دنع هتالصو «رفس نم مد اذإ یحضلا

 عرسأ امف تامملا ىلإ امئاد درولا اذه ىلع بظاوُی نأ دبعلل يغبنيف «كلذ

 :ءوضولا يفو «ملعلا يف رمسلا باب :ملعلا يفو «ةالصلا رمأ نم ناك اذإ ةالصلا ت

 :ةعامجلا يفو «هريغو ثدحلا دعب ا تاو لا يف فيفختلا باب

 می نأ مامالا وني ب مل اذإ بابو «نينثا اناك اذإ ءاوس هئاذحب مامالا نیمی نع موقي باب

 ىلإ هفلخ مامالا هلوحو مامالا راسي نع لجرلا ماق اذإ بابو «مهمأف موق ءاج مث

 ءوضو باب :ةالصلا ةفص يفو مامالاو دجسملا ةنميم بابو .هتالص تمت هنيمي

 تا ناو لا روش. وكيف يفو «رتولا يف ءاج ام باب :رتولا يفو «نايبصلا

 امايق هللا نوركذي نيذلا) :هلوق بابو (ضرألاو تاوامسلا قلخ يف نإ) :هلوق

 اننإ انبر :بابو «هتیزخآ دقف رانلا لخدت نم كنإ انبر :بابو (مهبونج ىلعو ادوعقو

 عفر باب :بدألا يفو «بئاوذلا باب :سابللا يفو . نامیالل يداني ایدانم انعمس

 باب :دیحوتلا يفو «ليللاب هبتنا اذإ ءاعدلا باب :تاوعدلا يفو ءءامسلا ىلإ رصبلا .

 (۷۳) ملسم هجرخأو ؛قئالخلا نم اهریغو ضرألاو تاوامسلا قیلخت يف ءاج ام

 ۰۱۲۱/۱ «أطوملا» يف كلامو «لیللا ةالص يف ءاعدلا باب :نیرفاسملا ةالص يف

 .رتولا يف يي يبنلا ةالص باب :ليللا ةالص يف ۱۲۲ ۰

 :لاق یلیل يبأ نب نمحرلا دبع نع (۳۳۱) ۱ ملسمو 1۳/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

 نإ :تلاق اهناف .ءیناه مأ ريغ یحضلا يلصب لي يبنلا ىأر هنأ دحأ انئّدح ام

 طق ةالص َرأ ملف «تاعكر ينامث ىلصو ٠ .لستغاف ب حتف موی اهتیب لحد و ىلا

 .دوجسلاو عوكرلا متي هنأ ريغ اهنم فخآ

۳۹ 



 هللاو .ةرم نيعبرأ ةليلو موي لك هعرقي نمل بابلا حتف لجعأو ةباج الا

 . ناعتسملا

 لصف

 او

 و يض ل ءاشعلا ل هللا لوسر ۳ هللا ضر ةشئاع تلاق

BENETهشارف یا يواب من هیت  

 مث یلض 3 عاج مث «ءاشعلا یلص :هدنع تاب امل سابع نبا لاقو

 .یلاعت هللا ركذي مث .كاوسلاب أدب .ظقیتسا اذإ ناکو .دواد وبأ امهرکذ . ۴ان
 نیتفیفخ نيتعكر یلصی مث «رهطتی مث .هظاقبتسا دنع هلوقی ناك ام رکذ مدقت دقو
 « لیللا نم ماق اذإ ملا لوسر ناك : : تلاق ةشئاع نع as يف امك

 هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح يف كلذب رمأو . 00 نيتفيفخ نيتعكرب هتالص حتتفا

 .(4)ملسم هاور «نيتفيفخ نيتعكرب هتالص حتتفیلف ٠ لیلا نم م مكذحأ ماق اذإ» :لاق
 موقي ناك امبرو «ليلقب هّدعب وأ لیلقب هلبق وأ «ليللا فصتنا اذإ ةرات ٌموقي ناكو
 هدرو عطقي ناكو «يناثلا فصنلا يف حيصي امنإ وهو ُكيّدلا وهو خراصلا عمس اذإ
 هدنع هتيبم ثيدح يف سابع نبا لاق امك هعطقيو ءرثكألا وهو ةرات هلصيو «ةرات
 . تاّواَمسلا قلخ يف نإ :لوقي وهو اونو لر ظقیتسا اي هنأ

 نب لتاقم هدنس يفو ءءاشعلا دعب ةالصلا باب :ةالصلا يف (۱۳۰۳) دواد وبأ هاور (۱)

 .تاقث هلاجر يقابو نابح نبا ريغ هقثوي مل يلجعلا ریشب
 لیللا ةالص يف ةءارقلاب توصلا عفر يف باب :ةالصلا يف (۱۳۵۷) دواد وبآ هاور (؟)

 .هجیرخت مّدقت دقو تیبملا ثيدح يف ملسمو يراخبلا دنع هلصأو «حيحص هدانساو
 دمحأو ؛همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب : نیرفاسملا ةالص يف (۷۲۷) ملسم هاور (۳)

 .۳۰/۲ دنسملا» يف

 )٤( «دنسملا» يف دمحأو (۷۰۸) ملسم هاور ۳۹۹/۲
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 مایقلا ةالص عاونآ

 أرقف .[۱۹۰ :نارمع لا] 4باَبلألا يلوأل تایل الا لا فّلتخاو ضرألاو

 عوکرلاو مايقلا امهیف لاطأ نیتعکر یّلصف ماق مث «ةروسلا متخ یتح تايآلا ءالؤه
 «تاعکر تسب تارم ثالث كلذ لعف مث خفن یتح مانف «فرصنا مث «دوجسلاو

 ندوملا نذأف «ثالثب رتوآ مث «تايآلا ءالوه أرقيو ءأضوتيو كاتسي كلذ لك

 هارو يناَسل يفّو هارو يبلق يف لَا هل" :لوقي وهو ةالصلا ىلإ جرخف

 ْنِمَو هارو يفلخ نم لَعجاَو هارو يِرَصَب يف لَعْجاَو هارو يِعْمَس يف َلَعْجاَر
 هاور «ارون ينطغأ َمُهّللا ارون يِتْحَت ْنِمَو هارو يقْؤف نم َلَعْجاَو ؛اروپ يمامآ

 ماف .ةشئاع هتركذ امك نيتفيفخ نيتعكرب هحاتتفا سابع ْنبا ركذي ملو .2"”هلسم

 نبا ظفحي مل ام تظفح ةشئاع نوكت نأ اّمِإَو «ةرات اذهو «ةرات اذه لعفي ناك هنأ

 همايقب قلخلا َملعأ اهنوكلو «كلذ اهتاعارملو «هل اهتمزالمل رهظألا وهو «سابع
 سابع نبا فلتخا اذإو «هتلاخ دنع تيبملا ةليل هدهاش امنإ سابع ْنباو «ليللاب

 . ةشئاع تلاق ام لوقلاف «ليللاب همايق رمأ نم ءيش يف ةشئاعو

 . سابع نبا هركذ يذلا اذه اهنمف ءاعاونأ هرتوو ليللاب هُمايق ناكو

 «نيتفيفخ نيتعكرب هتالص حتتفي ناك هنأ «ةشئاع هتركذ يذلا : يناثلا عونلا

 . ةعكرب رتويو نيتعكر لك نم ملسُي «ةعكر ةرشع ىدحإ هدرو ممتي مث

 . كلذك ةعكر ةرشع ثالث : ثلاثلا عونلا

 سمخب رتوُي مث «نيتعكر لك نم ملسُي «تاعکر نامث يلصُي : عبارلا عونلا

 قا نقال هاش ىف سلاحي «ةيلاوتم ادرس

 نهنم ءيش يف سلجي ال اينامث نهنم درسی «تاعكر عست : سماخلا عونلا

 مث ءملسي الو ضهني مث هوعدیو هذمحیو ىلاعت هللا ركذي سلجي .ةنماثلا ىف الإ

 . همايقو ليللا ةالص ىف ءاعدلا باب : نيرفاسملا ةالص يف (977) ملسم هاور )۱(

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم (540) يذمرتلاو (۷۳۷) ملسم هاور )
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 امدعب اسلاج نیتعکر ىلصي مث و «دهشتیو «دعقي من .ةعساتلا ىلصي

 ل

 نيتعكر اهدعب يلصي مث «ةروكذملا عستلاك اعبس يلصي : سداسلا عونلا

 .اسلاج

 نهنيب لصفي ال ثالثب رتوُي مث «ىنثم ینثَم يلصُي ناك هنأ :عباسلا عونلا

 لصف ال ثالثب رتوی ناك هنأ «ةشئاع نع هللا همحر مخا مامالا هاور اذهف

 اهیف ةفصلا هذهو .۲۳)رتولا يتعكر يف ملسُي ال ناك :اهنع يئاسنلا یورو .۲۳"نهیف

 : ي يبنلا نع «ةريره ل وبأ ىور دقف رظن
 اق . برغَملا ةالّصب اوست راست او بس ْوَأ سنخب حب اورو ثالثب اوُرتوت 7 ال»

 یر :تاقث مهلك هتاور : ينطقرادلا

 ثيداحألا نأل :لاق ؟ءيش يأل :تلق .معن :لاق ؟نيتعكرلا يف ملست «رتولا يف

 نأ «ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا .نيتعكرلا يف ی يبنلا نع رثكأو ىوقأ هيف

 .(7557) ملسم هاور )۱(

 اذا ناك ی هللا لوسر نأ ةشئاع نع :هظفلو ”١١5 5 «دنسملا» يف دمحأ هاور )۲(

 اب لرطآ نكر اه نادك مت ؛نیتمکر ىَّلص مث لزنملا لخد ءاشعلا یلص

 سلاج وهو مكري «سلاج وهو نيتعكر یلص مث نهيف لصفي ال ثالثب رتوأ مث
 سيل :«نازيملا» يف يبهذلا لاق .رفعي نب ديزي هدنس يفو < سلاج دعاق وهو دجسيو

 50 الإو «ةعباتملا يف يأ «هب ربتعي :ينطقرادلا لاقو «ةجحب
 ۳۰۶/۱ مكاحلاو «ثالثب رتولا فيك باب :لیللا ةالص يف ۳ يئاسنلا هاور )۳(

 حیحص هدانساو ۳1/۳ يقهيبلاو ۰۲۸۰/۱ يواحطلاو ۰۱۷۵ ص ينطق رادلاو

 يف يقهيبلاو «نسح دانسإب يئاسنلا هاور :۷/6 «بذهملا حرش» يف يوونلا لاقو

 . حیحص د لي

 ۳۰/۱ مكاحلاو ۰۱۷۲ ص يواحطلاو ۲ ينطق رادلاو (۲۸۰) نابح

 لاقو تاقث هلاجر :ينطقرادلا لاقو ۳۱/۳ يقهيبلاو يبهذلا هقفاوو هححصو
 ۰۱۲۵ ص «لیللا مايق» يف رصن نب دمحم هجرخأو .تاقث مهلك هلاجر : ظفاحلا

 . حيحص هدانسإ : يقارعلا لاقو

(€( 
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 اس هال اف وا هضم افتر لات نیتعکرلا نم ملس ي ىبنل

 رمه یل ياسا آور لب مهری يف

 يف بهذت ثيدح يأ ىلإ : هللا دبع ابآ تلأس :بلاط وبآ لاقو .ل# 5 يبنلا

 «نهرخآ يف الا نساجی و امن را نك ايک اهيلإ بهذأ :لاق ولا

 نع ةرارز ثیدح يف يور دقو هر ع

Eهاوقأو ثیدحلا رثكأ نکلو :لاق . ةنماثلا يف سلجب عسب  

 دق « معن : لاق «ثالث دوعسم نیا : تلق اهلا تهذأ انأف «ةعكر

 يف 4 يبنلا عم یلص هنأ و يئاسنلا هاور ام : نماثلا عونلا

 ءامئاق ناك ام لثم «میظعل يبر ناسا : هعوکر يف لاقف « ‹ عکرف «ناضمر

 «دجس مث . .ًامئاق ناك ام َلثم «يل رفا بر « يل رفغا برد ار ال

 تاعكر عبرأ الإ یلص امف «ًمئاق ناک ام 35 «(ىّلعألا يبر نا : لاقف

 ماقو . هرخآو و جا نر ات "ةادغلا ىلإ هوعدی لالب ءاج یتح

 ؛كدابع 9 مهبدعت نإ : يهو حابصلا ىتح اهددريو اهولتي ةيآب ةمات ةليل

 ۲۱۱۸ :ةدئاملا]

 باب :نيرفاسملا ةالص يف )۷۳١( ملسمو ۰۱8۳ و ۰۷6/۲ «دنسملا» يف دمحأ هاور (')

 باب :ةالصلا يف (۱۳۳) دواد وبأو «ليللا يف نت يبنلا تاعكر ددعو ليللا ةالص

 ۱ . لیللا ةالص

 . لیللا ةالص عماج باب :نیرفاسملا ةالص يف (۷) ملسم هاور (۳)

 دوجسلاو عوکرلا دعب مايقلا ةيوست باب :لیللا ةالص يف ۳ يئاسنلا هاور 0

 ديزي نب ةحلطو «لسرم يدنع ثیدحلا اذه : هبقع يئاسنلا لاق نکل «تاقث هلاجرو

 نع :ثیدحلا اذه يف لاق بیسملا نب ءالعلا ريغو .ائیش ةفيذح نم عمس هملعآ ال

 .ةفيذح نع «لجر نع .ةحلط

 مکاحلاو «ةیالا دیدرت باب :حاتتفالا يف ۲ يئاسنلاو ۰۱۵۱/۵ دمحآ هاور )

 يبنلا ماق :لاق رذ يبأ نع ةرسج ثیدح نم ۱/۷۰/۱ ةميزخ نباو ۱

۳۳۰ 



 .ًادعاق عكريو ءًادعاق يلصي ناك هنأ : يناثلا

 ءًامئاق عكرف ماق هتءارق نم ريسي ىقب اذإف ءًادعاق أرقي ناك هنأ : ثلاثلا

 .هنع تحص ةئالثلا عاونألاو

 نب هللا دبع نع .«يئاسنلا ننس» يفف «مايقلا لحم يف هسولج ةفص امأو

 ال :يئاسنلا لاق ''”ًاعبرتم يلصي ةي هللا لوسر تيأر :تلاق ةشئاع نع «قيقش

 تقث دواد وبأو «يرفحلا ينعي ءداود يبأ ريغ ٌتيدحلا اذه ىور ًادحأ ملعأ

 لصف

 أرقي ةراتو «ةرات ًاسلاج نيتعكر رتولا دعب ىلصي ناك هنأ لو هنع تبث دقو

 ةملس يبأ نع «ملسم حيحص» يفو .عكرف ماق «عكري نأ دارأ اذإف اسلاج امهيف

 : لاق

(۱) 

 یلصی ناك :تلاقف يب هللا لوسر ةالص نع اهنع هللا یضر ةشئاع تلأس

 (میکحلا زیزعلا تنأ كناف مهل رفغت ناو كدابع مهناف مهبذعت نإ) ةياب حبصآ ىتح ةَ

 .حیحص هدانساو

 دواد يبأ ثيدح نم دعاقلا ةالص فيك باب :ليللا ةالص يف ۲۲/۳ يئاسنلا هاور

 ةشئاع نع قيقش نب هللا دبع نع «ليوطلا ديمح نع «ثايغ نب صفح نع «يرفحلا
 نع حيحص دنسب ۱ «اطوملا» يف كلام یورو «تاقث هلاجرو اهنع هللا يضر

 لجرلا سلج املف «لجر هبنج ىلإ یلصو رمع نب هللا دبع عمس هنأ رانید نب هللا دبع
 : لجرلا لاقف «هیلع كلذ باع «هّلا دبع فرصنا املف هیلجر ىنثو عبرت عبرآ يف

 ۲۵۲/۲ يراخبلاو وه یورو .يکتشآ يناف ءرمع نب هللا دبع لاق كلذ لعفت كناف

 ةالصلا يف عبرتي رمع نب هللا دبع یری ناك هنأ رمع نب هللا دبع نب هللا دبع ثیدح نم

 ةنس امنإ :لاق ءرمع نب هللادبع يناهنف ءنسلا ثيدح ذئموي انأو هتلعفف «سلج اذإ

 نإ :لاقف «كلذ لعفت كنإ :تلقف «ىرسيلا ينثتو ىنميلا كلجر بصنت نأ ةالصلا

 .ينالمحت ال يلجر

 ۱-۱۱۵ داعملا داز ۳۳۱

 رتولا دعب ناتعک رلا



 .سلاج وهو نیتعکر يلصُي مث «رتوی مث «تاعکر نام يلصُي «ةعکر ةرشع ثالث

 ةالص نم ةماقالاو ءادنلا نيب نیتعکر يلصت مث «عکرف ماق «عكري نأ دارأ اذاف

 رتولا دعب يلصي ناك ی يبنلا نأ .ةملس مأ نع «دنسملا» يفو .0 حبصلا

 يبأو «ةشئاع نع اذه وحن يور :يذمرتلا لاقو .(۲) سلاج وهو نيتفيفخ نيتعكر

 الع يبنلا نع دحاو ريغو «ةمامأ

 دعب نيتعكر يلصي ناك ايي هللا لوسر نأ فمامآ يبأ نع «دنسملا» يفو

 .۳(نوژفاکلا اب ای لق) و (تلزلز اذإ) ب ا رقي «سلاج وهو رتولا

 .۲۹) هنع هللا يضر سنآ ثیدح نم هوحن ينطقرادلا یورو

 اوُلَعْجا» :ِلَي هلوقل ءاضراعم هونظف «سانلا نم ريثك ىلع اذه لکشآ دقو
 لاقو «نيتعكرلا نيتاه هللا همحر كلام ركنأو “)رتو ٍلْيَّللاِب مکتالَ رخا
 لعف امنإ :ةفئاط تلاقو كلام هركنأو :لاق «هلعف ْنَم عنمأ الو هلعفأ ال :دمحأ

 اولمحو «لّفنتلا عطقي ال هلعف نأو «رتولا دعب ةالصلا ٌزاوج نيبيل «نیتعکرلا نيتاه
 هدعب نيتعكرلا ةالصو «بابحتسالا ىلع هارثو ٍلْيَلْلاِب مکتالص ّرخآ اوُلَعْجا» : هلوق

 .زاوجلا ىلع

 ليمكتو «ةنسلا ىرجم نايرجت نيتعكرلا نيتاه نإ :لاقي نأ :باوصلاو

 هدعب ناتعكرلا يرجتف «هبوجوب ليق نإ اميس الو «ةلقتسم ةدابع ٌرتولا نإف «رتولا

 رالي يبنلا تاعكر ددعو ليللا ةالص باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۳۸) .ملسم هاور (۱)

 . ليللا يف
 .هدعب ام ىنعم يف وهو «تاقث هلاجرو 594 ۰۲۹۸/۲ «دنسملا» يف دمحأ هاور (١؟)

 . نسح هدانساو 0 «دنسملا» يف دمحأ هاور 69

 )٤( ينطقرادلا هاور 7/ 5١«ةیارلا بصن» رظناو .فیعض هدنسو ۱۳۷/۲.

 ۰1/۲ يراخبلاو ۰۱۵۰ و ۰۱8۳ و ۰۱۳۵ و ۰۱۱۹/۲ «دنسملا» يف دمحأ هاور (0)

 باب :نيرفاسملا ةالص يف )۷١١( ملسمو ارو هتالص و باي :رتولا يف

 .ليللا رخا ةرم ةعكر رتولاو ىنثم ىنثم ليللا ةالص

۳۳۲ 



 اهل لیمکت اهدعب ناتعکرلاو «راهنلا رتو اهناف «برغملا نم برغملا ةنس یرجم

 . ملعأ هللاو «ليللا رتو دعب ناتعکرلا كلذكف

 لصف

 نع «هجام نبا هاور ثيدح يف الإ «رتولا يف تنق هنأ ةَ هنع ظفحُي ملو

 نع «يمايلا ديبز نع «نايفس نع «ديزي نب دلخم انثدح «يقّرلا نوميم نب يلع

 للك هللا لوسر نأ «بعك نب يبأ نع «هیبآ نع «ىزبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس
EEتونقلا راتخأ : هللا دبع هنبا ةياور يف دمحأ لاقو  

 امل رجفلا يف وه امنإ «تونقلا يف هيب يبنلا نع تبث ءيش لک دا عوکرلا دعب

 ا یاو حصب ملو عوکرلا دعب هّراتخأ رتولا تونقو «عوکرلا نم هسأر عفر

 ىيحي نب دمحم ينربخآ : لالخلا لاقو . ءيش دعب وأ لبق رتولا تونق يف

 نع هيف ىورُي سيل :لاقف ؟رتولا يف تونقلا يف هللا دبع يبأل لاق هنأ «لاحكلا

 . ةنسلا ىلإ ةنسلا نم تنقی رمع ناك نكلو «ءيش ِةِلَم يبنلا

 امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا ثيدح نم «نتسلا) لهأو دمحأ ىور دقو

 َتْيَدَه ْنَميِف يندم َمُهَّللا» :رتولا يف نهلوقأ تاملك ةي هللا لوسر ينمّلع :لاق

 ام رش ينقَو «تْيطعَأ اّمیف يل ُكِراَبَو تّیلرت ْنَميِف ينلوتو «تّیفاع ْنَميِف ينفاعو

 ۱ تلاوات تکرات َتْيِلاَو نمل ذال ها  َكْيَلَع ىَضَقُي الو يضقت َكَنِإ «تْيَضق

 «لیللا مایف) يف رصن نب دمحمو (۱۱۸۲) هجام نباو ۳9/۲ يئاسنلا هاور )۱(

 باتک» يف بیطخلا دنع دوعسم نب هللا دبع نع بابلا يفو «نسح هدنسو ١١١ ص

 ES را ال حلا سود توا

 ىف تونقلا باب «ةالصلا ىف (575) يذمرتلاو ۱۷۱۸(۰) «دنسملا» ىف دمحأ هاور )

 ىف ۲۹۸/۳ ىئاسنلاو ءرتولا ىف تونقلا باب :ةالصلا ىف )١5705( دواد وبأو ءرتولا

 ام باب ةالصلا ةماقإ ىف (۱۱۷۸) هجام نباو ءرتولا ىف ءاعدلا باب :ليللا ةالص

 = هدانساو ۶ يقهيبلاو ۰۳۷۶ ۷۱ يمرادلاو «رتولا يف تونقلا يف ءاج

۳۳۳ 

 رتولا تونق



 رتولا رخآ يف ءاعدلا
 هدگن و

 .)«ٌتْیداَع نمزعیالّو» : يئاسنلاو يقهيبلاداز

 .۳۲«َيّنلا ىَلَع هللا ىَلَصَو» :هتياور يف يئاسنلا دازو

 اذإ يرتو ىف ام هللا لوسر ینمّلع» :لاقو «كردتسملا» يف مكاحلا دازو

 :هظفلو «هحیحص» يف نابح نبا هاورو .دوجسلا الإ قبي ملو يسأر تعفر
 206 و

 . وعدي يَ هللا لوسر تعمس

 نسح ثيدح اذهو «هنع هللا يضر يلع نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق

 نب ةعيبر همساو «يدعسلا ءاروحلا يا ثیدح نم هجولا اذه نم الا هفرعن ال
 اذه نم َنسحأ ائيش رتولا يف تونقلا يف هيب يبنلا نع فرعن الو «نابیش

 . یهتنا

 نم حصأ رجفلا تونف يف ي يبنلا نع ةياورلاو «رجفلا يف تونقلا نم

 . ملعأ هللاو .رتولا تونف يف ةياورلا

 بلاط یب ىبأ نب ّيلع ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ ىور دقو

 دوعا نإ ملا" :هرتو رخا يف لوقي ناك لت هللا لوسر نأ ءهنع هللا يضر

 VY /Y «كردتسملا» يف مكاحلاو ۳ )٥۱۲« نابح نبا هححصو «حیحص

 .ةحيحص ةدايز يهو )١(

 تاحوتفلا» ىف نالع نبا هنع هلقن اميف رجح نبا ظفاحلا اهفعض ةفيعض ةدايز يهو (۲)

 مث «تبت 1 ةبيرغ دنسلا اذه يف ةدايزلا هذه :مالک دعب لاق دقف ۰۲۹۲ /۲ :ةینابرلا

 نيب نأ دعب لاقو .دنسلا يف عاطقنا وأ لوهجم وار نع ام ولخی ال هدنس نآ رکذ

 ملو .هیوار ةلاهج وأ هعاطقنال نسحلا طرش نم سیل دنسلا اذه نأ نیبتف : كلذ

 عابتآ يف يوارلا كلذ رکذ نابح نبا نأب هعاطقنا ديأو ءرخا هجو نم هثیجمب ربجنی

 ينعي) خيشلا غلاب دقو «نیعباتلا يف هرکذل .نسحلا نم عمس ناك ولو «نيعباتلا
 «ةصالخلا» يف لاق اذكو «نسح وأ حيحص دنس هنإ : «بذهملا حرشا يف (يوونلا

 .ذاش وهف ءهانركذ يذلا ليلعتلا عمو

۳۲ 



 ءانت يصخأ ال كنم كب ُدوُعَأَو ءَكَبوُقُع نم كنافاعمبو ءَكطَخَس نم َكاَضرِ
 هنم هغارف لبق هنأ «لمتحي اذهو .««تلسفن ىَلَع َتبتْنَأ امک تا َكِيَلَع

 «هتالص ْنم غرف اذا لوق ناك : يئاسنلا نع تاياورلا ىدحإ يفو یدعبو

 تبثو .«تضرخ ولو كلغ ءا يصح ًال» :ةياورلا هذه يفو هعجضم ًاًوبت

 رکذو .اهدعبو ةالصلا ۲ هلاق هلعلف «دوجسلا يف كلذ لاق هنآ الع هنع

 ةالص يف ءامهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم «كردتسملا» يف مکاحلا

 يف لمْجا ملل :لوقي هتعمس «هتالص ىضق املف «رتوأ مث :هرتوو ةي يبنلا

 ْنَعَو ارون ينيمي ْنَعَو هارو يِعْمَس يفو ءاروث يِرَصَب يفد ارو يبلق

 لَعْجاَو «ارون يفلح ارون يِماَمَأَو ءاروُث يتځتو ءاروث يقوفو هارو يلامش

 دلو نم الجر تيقلف «تونقلا يف عبسو :بیرک لاق . ارون ٌكئاَقل مری يل

 «يرشبو يرو يبصعو يمدر يمخل» :رکذف «نهب يتئدحف «سابعلا

 يف لوقی ناکو ثیدحلا اذه يف يئاسنلا ةياور يفو «نیتلصخ رکذو

 ينعي ةالصلا ىلإ جرخف :ثیدحلا اذه يف ملسمل ةياور يفو هو

 يفو» ءاضيأ هل ةياور يفو «ءاعدلا اذه رکذف ...لوقی وهو «حبصلا ةالص

 هل ةياور يفو هارو يل مظعأر هارو يسفت يف لَعْجاَو وو يناّسل
 روت ينْلَعجار»

 يف (۱8۲۷) دواد وبآو ءرتولا ءاعد يف باب :تاوعدلا يف (۳۵۷۱) يذمرتلا هاور (۱)

 باب :لیللا ةالص يف ۲4٩ ۰۲۸/۳ يئاسنلاو «رتولا يف تونقلا باب :ةالصلا

 يف تونقلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۷۹) ۳ نباو «رتولا يف ءاعدلا

 امك وهو ,يمللا هقفاوو هححصو ۰۳۰۷/۱ كردتسملا) يف مكاحلاو «رتولا

 . الاف

 . يبهذلا هقفاوو . هححصو ۵۳۶/۳ «كردتسملا» يف مکاحلا هاور (۲)

 ثيدح يف سابع نبا ثيدح نم دوجسلا يف ءاعدلا ناف حاتتفالا يف ۲۱۸/۲ يئاسنلا (۳)

 . حیحص هدانساو «ةنومیم هتلاخ دنع هتيبم

 نم همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۱۳) ملسم هاور (6)

 . تيبملا ثيدح يف اضيأ سابع نبا ثيدح

Yo 



 نارقلل هتءارق ةيفيك

 ناک» :لاق .بعك نب يبأ ثیدح نم يئاسنلاو «دواد وبآ رکذو

 اي لق# و *«ىلعألا كبر مسا حبس ب .رتولا يف أرقي ةي هللا لوسر
 06 كلَملا ناك «لاق ملس اذإف «#دحأ هللا وه لق# و #نورفاكلا

 داز . يئاسنلا ظفل اذهو .«عفريو ال يف ُهَتْوَص اهب دمی «تاّرَم ثالث

 "وزلو ةكئالملا ٌبَر» ينطقرادلا

eست رم ی و ۰ ۱۳ 29 ٠م 3 0 52 ارم  

 بتر هلل نيحلا) : لوقیف هيا لک دنع فقیو هتءارف عطقي دیک ناكو

EN ۱ ۳۳) هَ ا  
 «نیدلا موی كلام . ففیو میحرلا نمحرلا . فعیو « نیملاعلا

 لضفالا وه اذهو «ةيا ةيا تناك هيَ هللا لوسر ةءارق نأ يرهزلا رکذو

 ىلإ ءاكقلا ضعب بهذو «اهدعب امب تقلعت ناو تایالا سوژر ىلع فوفولا

 هتنسو ديب يبنلا يده عابتاو اهئاهتنا دنع فوقولاو .دصاقملاو ضارغألا عبتت

 فوقولا حجرو «هریغو «نامیالا بعش» يف ٌيقهيبلا كلذ رکذ نّممو .ىلوأ

 .اهدعب امب تقلعت ناو يالا سوؤر ىلع

 ةياب ماقو اهنم لّوطأ نم لوطأ نوکت یتح ةروسلا لترپ 4 ناکو

 .*"حابصلا یتح اد

 ۲4۵ ۰۲1/۳ يئاسنلاو «رتولا يف أرقي ام باب :ةالصلا يف (۱8۲۳) دواد وبآ هاور )

 ةماقإ يف (۱۱۷۱) هجام نباو تولا يف ةءارقلا نم ۳ عون باب : لیلا ةالص يف

 .حیحص هدانساو «رتولا يف أرقي امیف ءاج ام باب :ةالصلا

 هدانسإو تونقلاو رتولا تاعکر يف أرقي ام باب :رتولا يف ۱۷۵ ص ينطقرادلا هاور )

 . حص
 ةحتاف يف باب :تاءارقلا يف (۲۹۲۸) يذمرتلاو ۰۳۰۲/۹ «دنسملا» يف دمحأ هاور (۳)

 «كردتسملا» يف مكاحلاو «تاءارقلاو فورحلا يف (1۰۰۱) دواد وبأو «باتكلا

 .مّدقت دقو ءالاق امك وهو يبهذلا هقفاوو هححصو «ريسفتلا يف ۲

 اهدّدري ناك يتلا ةيآلاو هجیرخت مّدقت دقو ۱84۹/۵ دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (4)

 .(مكيحلا زيزعلا تنأ كنإف مهل رفغت نو كدابع مهنإف مهبذعت نإ) :ىلاعت هلوق

۳۳۹ 



 عم ةعرسلا وأ «ةءارقلا ةلقو لیترتلا نم لضفالا يف سانلا فلتخا دقو

 . نیلوق ىلع ؟لضفأ امهیآ :ةءارقلا ةرثك

 لیترتلا نأ ىلإ امهزیغو امهنع هللا يضر سابع نباو دوعسم نبا بهذف
 اذه ٌُبابرأ جتحاو .اهترثك عم ةءارقلا ةعرس نم لضفأ ةءارقلا ةلق عم ربدتلاو

 هتوالتو هب لمعلاو هيف ةقفلاو .هرّيدتو هّمهف ةءارقلا نم دوصقملا نأب لوقلا
reهدب لّمعیل نآرقلا لزن :فلسلا ضعب لاق امک .هیناعم ىلإ ةلیسو  

 امب نولماعلاو «هب نوملاعلا مه نارقلا لهأ ناك اذهلو ءالمع هتوالت اوذختاف

 امب لمعي ملو همهفي ملو هظفح نم امأو .بلق رهظ نع هوظفحي مل ناو «هيف
 .مهسلا ةماقإ هفورح ماقأ ناو هلهأ نم سيلف «هيف

 رمثی يذلا وه هریدتو نآرقلا مهفو «لامعألا لضفأ نامیالا نألو :اولاق
 رجافلاو ٌربلا اهلعفيف ءربدت الو مهف ريغ نم ةوالتلا درجم امأو نامیالا

 نارقل ار يذلا قفاتُملا لّثمو» :ب يبنلا لاق امك «قفانملاو نمؤملاو

 ٠ رم اهمْطر بی اهحير تناَحْیَرلا لثَمک

 لضفأ مهو نامیالاو نارقلا لهأ :تاقبط مبرآ اذه يف سانلاو

 توی ملو ءانارق يتوأ نم :ةثلاثلا .نامیالاو نارقلا مدع نم :ةيناثلاو . سانلا

 .ًانارق توُي ملو انامی) يتوآ نم :ةعبارلا ءاناميإ
 الب ًانآرق یتوآ نمم لضفأ نارق الب اناميإ یتوآ نم نأ امکف :اولاق

 ةءارق باب :دیحوتلا يف ٤٤١/١١ يراخبلاو ۰۳۹۷/6 «دنسملا» يف دمحأ هاور (۱)

 مث بابو مالکلا رئاس ىلع نارقلا لضف باب :نارقلا لئاضف يفو «قفانملا رجافلا
 يف (۷۹۷) ملسمو «ماعطلا رکذ باب : ةمعطألا يفو «هب لکأت وأ نارقلاب یءار نم

 باب :بدالا يف (1۸۲۹) دواد وبآو نارقلا ظفاح ةليضف باب :نیرفاسملا ةالص

 نموملا لثم يف ءاج ام باب : لاثمالا يف (۲۸۲۹) يذمرتلاو سلاجی نأ رمؤي نم

 أرقي يذلا لثم باب :ناميالا يف ۱۲۵/۸ يئاسنلاو .ءیراقلا ريغو نارقلل ءیراقلا
 .هملعو نارقلا ك نموا :ةمدقملا يف (۲۱6) هجام نباو ؛قفانمو نمؤم نم

TY 

 عم ليترتلا لضفألا له
 عم ةعرسلا وأ ةءارقلا ةلق

 ؟اهترثك



 ةءارق ك یتوآ نمم لضفا ةوالتلا ىف امهفو ؛اریدت یتوآ نم كلذکف «ناميإ

 ىتح ةروسلا لتری ناك هنإف ايب يبنلا يده اذهو :اولاق .ربدت الب اهتعرسو

 اوجتحاو لضفأ ةءارقلا ةرثك : هللا همحر يعفاشلا ٌباحصأ لاقو

 نم افرح ار نم: هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا ثیدحب

 نکلَو ءٌفْرَح ملا لوقا ال اهل رشعب ُةَنَسَحْلاَو ٌةَتَسَح هب ُهَلف هللا باتك
 .۲۱)هححصو . يذمرتلا هاور .(فْرَح ميمو فرح مال فرح فلآ

 ريثك نع ًاراثآ اوركذو «ةعکر يف نارقلا أرق نافع نب نامثع نألو :اولاق

 .ةءارقلا ةرثك يف فلسلا نم

 لجأ ربدتلاو ليترتلا ةءارق باوث نإ :لاقُي نأ ةلأسملا يف باوصلاو

 ةرهوجب قّدصت نمک :لوألاف ءاددع ُرثكأ ةءارقلا ةرثك َباوثو ءاردق ٌعفرأو

 نم ريثك ددعب قّدصت نمک :يناثلاو ءادج ةسيفن هّتمیق ادبع قتعأ وأ «ةميظع

 «يراخبلا حيحص» يفو «ةصيخر مهتمیق ديبعلا نم اددع قتعأ وأ «مهاردلا

 .۳!ّدم دمي ناك :لاقف ی يبنلا ةءارق غاغا تلأس :لاق ةداتق نع

 عيرس لجر ينإ :سابع نبال تلق :لاق «ةرمج وبآ انثدح :ةبعش لاقو

 أرقأ نأل :سابع ْنبا لاقف «نیترم وأ ةرم ةليل يف نارقلا ترق امبرو «ةءارقلا

 الو ًالعاف تنك ناف «لعفت يذلا كلذ لعفأ نأ نم لا بجعآ ةدحاو ةروس

 .كيلق اهيعيو ءكْيَنْدَأ عمنت ةءارق ًارقاف «دب

 هل ام نارقلا نم افرح أرق نميف ءاج ام باب :نارقلا باوث يف (۲۹۱۲) يذمرتلا هاور )١(
 .الاق امك وهو یيبهذلا هقفاوو مکاحلا هححصو «هنسحو ءرجألا نم

 باب :نارقلا لئاضف يف ۷۹/۹ يراخبلاو ۰۱۹۸ ۰۱۲۷/۳ «دنسملا» يف دمحأ هاور (۲)

 هجام نباو «ةءارقلاب توصلا نم باب : حاتتف الا يف ۱۷۹/۲ يتاسنلاو «ةءارقلا نم

 . لیللا ةالص يف ةءارقلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف )

۳۳۸ 



 « توصلا نسح ناکو «دوعسم نبا یلع ا أرق : ميهاربإ لاقو

 .نارقلا نیز هنإف یمأو يبأ كادف لّثر :لاقف

 قلا رفت هوش ًالو ءِرْغّشلا ّذَه َناَرقلا اوده ال :دوعسم نبا لاقو
 مس # . رت و نم 2 و و رز ی و

 .ةروشلا ّرخآ مکدَحَآ ْمَم نکی الو بول هب اوكُرَحَو «هبئاجع َدْنِع اوفقَو

 غصأف اوما نیذلا اهيا ای :لوقی هللا تعمس اذإ :اضیآ هللا دبع لاقو

 . هنع فرضت رش وآ « هب رمت ريخ هناف «كعمس اهل

 روتر أرقأ انأو ةأرما يلع تلخد :نلبل يبأ نب نمحرلا دبع لاقو

 7 ذنم اهيف ىنإ هللاو !؟دوه ةروس أرقت اذكه :نمحرلا دبع اي :تلاقف (دوه

 یرات اهب رهجيو «ةرات ليللا ةالص يف ةءارقلاب رسي ي هللا لوسر ناكو

 هلَّوأو  رثكألا وهو  ليللا رک را ی مایقلا طیو

 ها هطسرأ قران

 ةهج يأ لبق رفسلا يف هتلحار ىلع راهنلاو ليللاب عوطتلا يلصي ناكو

 هعوکر نم ضفخأ هدوجس لعجيو «ءاميإ اهيلع دجسيو عكريف «هب تهجوت
 | لَ هللا لوسر ناك :لاق كلام نب سنأ نع دواد وبأو دمحأ ىور دقو

 نع یّلخ مث «ةالصلل ربكف «ةلبقلا لبقتسا ءاعوطت هتلحار ىلع يلصُي نأ دارأ

 همزلی له :دمحأ نع ةاورلا فلتخاف ."۳هب تهجوت امنیآ لص مث «هتلحار

 يف ةلبقلا ىلإ ةرادتسالا هنکمآ ناف :نیتیاور ىلع ؟هیلع ردق اذإ كلذ لعفي نأ

 وأ .همزلي لهف «اهوحنو ةيرامع وأ لمخَم يف نوکی نأ لثم اهلك هتالص

 ءيدرلا بطُرلا طقاستی امك :يأ «لقدلا رثن :هلوقو «لمأت ریغب ةءارقلا ةعرس :ذهلا )

 . زه اذإ قذعلا نم سبایلا

 مهار ۰۲۰۳ و ۰۱۲۲/۳ هدنسملا» يف دمحآ هاور ()
 .يوق هدانسإو ءرتولاو ةلحارلا ىلع عوطتلا

 باب ::الصلا ىف (۱۳۲۵) د

۳۳۹ 

 ىلع عوطتلا هالص

 ةلحارلا



 نع مکحلا نب دمحم یورف ؟ةلحارلا هب تهجوت ثيح َيَّلصُي نأ هل زوجي
 هنكمي هنأل تلبقلا لبقتسي نأ الإ هئزجُي ال هنأ :هلمخَم يف ىَّلص نميف دمحأ

 :لاق هنأ بلاط وبآ هنع یورو .هنكمُي ال ةبادلاو ةلحارلا بحاصو «رودی نأ

 هنع ةياورلا تفلتخاو .ههجو ناك ثيح يلصُي ةديدش لمخَملا يف ةرادتسالا

 ًالِمْحَم ناك ناو :لاق هنأ هللا دبع هنبا هنع ىورف ؛لمخَملا يف دوجسلا يف

 يف یلص اذإ «ينوميملا هنع یورو .دجسیف .لمحملا يف دجسی نأ ردقف

 دجسي :دايز نب لضفلا هنع یورو .هنكُمي هنال .دجسي نأ ّىلإ ٌبحأ ٍلمْحَملا

 اذإ ةقفرملا ىلع دوجسلا :دمحم نب رفعج هنع یورو .هنكمأ اذإ ٍلمْحَملا يف

 دوجسلا لعجيو ءیموی نكلو «ريعبلا ىلع دنسأ امبرو «ٍلمْحَملا يف ناك

 و وبآ هع یور اذک و عوکرلا نم ضفخأ

 لصف

 ىحضلا ةالص ىف ي هيده ىف

 تيأر ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «هحيحص» يف يراخبلا ىور لكي یبنلا كرت ىور نم
 7 وي ¢ و هو و اص ب اهلعف

 ثيدح نم اضیآ یورو ا یناو .یحضلا ةحّبس يلص ي هللا لوسر

 يذمرتلاو «رتولاو ةلحارلا ىلع عوطتلا باب :ةالصلا يف (۱۲۲۷) دواد وبآ جرخآ (۱)

 يقهيبلاو .هب تهجوت امثیح ةبادلا ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف ()

 :لاق ةجاح ىف يَ هللا لوسر ينثعب :لاق رباج نع (۱۲۷۰) ةميزخ نباو ۲

 هدانساو «عوكرلا نم ضفخأ دوجسلاو قرشملا وحن هتلحار ىلع يلصي وهو تثجف
 ا

 يراخبلاو ۰۲۳۸ و ۰۲۲۳ و ۰۲۱۵ و ۰۱۷۷ و ۰۸۱/5 «دنسملا» يف دمحأ هاور (۲)

 : نیرفاسملا ةالص يف (۷۱۸) ملسمو .یحضلا لصی مل نم باب :دجهتلا يف ۳

 :ةالصلا يف (۱۲۹۳) دواد وبأو .ناتعکر اهلقآ ناو یحضلا ةالص بابحتسا باب

 لمعي نأ بحي وهو لمعلا عديل تم هللا لوسر ناك ناو :همامتو .یحضلا ةالص باب

 .مهیلع ضرفیف «سانلا هب لمعي نأ ةيشخ هب

۳۳۰ 



 : لاق ؟رَمعف ة : تلق ءال : لاق ؟یحضلا يلصتآ : رمع نبال تلق . يلجعلا قّرَوَم

 .هلاخإ .ال :لاق ؟ِةلَي ٌئيبنلاف : تلق .ال :لاق ؟ركب وبأف : تلق ءال

 ىحضلا يلصي يب يبنلا ىأر هنأ دحأ انثدح ام :لاق ىليل يبأ نبا نع ركذو

 «لستغاف .ةكم حتف موي اهتیب لخد يي يبنلا نإ :تلاق اهنإف .ءیناه مأ ريغ

 عوکرلا متي هنآ ريغ ءاهنم فحآ طق ةالص رأ ملف «تاعكر نامث ىَّلصو
 . "”دوجسلاو

 ناك له ةشئاع تلأس :لاق قيقش نب هللا دبع نع ««ملسم حيحص» يفو

 . هبيغم نم َءىجَي نأ الإ ال :تلاق ؟ىحضلا يلصُي ةي هللا لوسر

 ." ”لّصفملا نم :تلاق ؟روسلا نبی لك ِهّللا لوسر ناك له : تلق

 ىحضلا يلصي يي هللا لوسر ناک : تلاق .ةشئاع نع «ملسم حیحصا يفو

 ال هللا لوسر نأ «ءیناه مأ نع «نيحيحصلا» يفو . “هللا ءاش ام ديزيو اشا

 (*) یحض كلذو تاعكر نامث حتفلا موي یلص

 نبا انئدح «يناغصلا انثدح . مصألا انثدح :«كردتسملا» يف مكاحلا لاقو

 .رفسلا يف ىحضلا ةالص باب :دجهتلا يف 1۲/۳ يراخبلا هاور )

 ريصقت يفو ءرفسلا يف ىحضلا ةالص باب :عوطتلا يف ۳/۳ يراخبلا هاور )

 باب :يزاغملا يفو ءاهلبقو ةالصلا ريد ريغ يف ةالصلا يف عوطت نم باب :ةالصلا

 باب :نيرفاسملا ةالص يف (۸۰) (75) ملسمو «حتفلا موي ايب يبنلا لزنم

 ةالص يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (4۷4) يذمرتلاو .یحضلا ةالص بابحتسا

 . یحضلا ةالص باب ::الصلا ىف (۱۲۹۱) دواد وبأو .یحضلا

 دواد وبأو .یحضلا ةالص بابحتسا باب : ¿ ۳ ةالص يف (۷۱۷) ملسم هاور (۳)

 مدقتلا باب :موصلا يف ۱۵۲/6 يئاسنلا .یحضلا ةالص باب :ةالصلا يف )

 .۲۱۸ و ۲۰8 و ۰۱۷۱/۲ «دنسملا» يف دمحأو «ناضمر لبق

 ام نباو .یحضلا ةالص بابحتسا باب :نیرفاسملا ةالص يف (۷۱۹) ملسم هاور ()

 . یحضلا ةالص يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف ۳ (۸)

 .ابیرق هجیرخت مدقت (0)

۳۳۱ 

 اهل يبنلا ةالص یور نم

 اهتاعکر ددعو



 ؛جشالا نب رکب نع «ثراحلا نب ورمع انئدح رضم نب ركب انثدح میرم يبأ

 كك هللا لوسر تيأر :لاق هنع هللا يضر سنأ نع «هللا دبع نب كاحضلا نع
0: 

 تِيَلَص ينإ» :لاق «فرصنا املف «تاعكر نافل ناس يملا هشت يف

 الأ ُهُيلْأَس ةدحاو ينمو نیا يِناَطْعأف ءاثالث یر تأسف بهر يع لص

 آل نآ هلو لعفف ءاَوُدَع ْمِهْيَلَع َرِهظُي ال كاسر ءلَعَفَف َنيِنسلاب يتم لقي

 اذه هللا دبع نب كاحضلا : تلق . " "حیحص مكاحلا لاق . يع ییا ای مت

 انربخآ «هيقفلا ركب وبآ انثدح :«ىحضلا لضف» باتك يف :مکاحلا لاقو

 نب هللا دبع نب دلاخ انثدح «يبالودلا حلاص نب دمحم انثدح «ییحی نب رشب

 یلص :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ناذاز نع «فاسی نب لاله نع .نیصحلا

 تنأ كن َىَلَع بّتو «ينُمَحْراَو «يلرفغا َّمُهَّللا» : لاق مث یحضلا ب هللا لوسر

 . "”ةرم ةئام اهلاق ىتح .«ٌروفَعلا ميحرلا بال

 نب نيصحلا انثدح ءمصاع نب دسأ انثدح ءمصألا سابعلا وبأ انثدح

 ۳ سر بار کریس

 نب نامثع انئدح «مشاه ينب یلوم دیعس وبآ انثدح :دمحأ مامالا لاقو

 e : تلاق هيب لی دعس تنب ةشئاع انتئدح ۳ كلملا دبع

 هلاجرو ۰۱8۱/۳ «دنسملا» يف دمحأو (۱۲۲۸) ةميزخ نباو ۰۳۱۶/۱ مکاحلا هاور )

 هقفاوو مکاحلا هححص دقف كلذ عمو .«لوهجم هناف هللا دبع نب كاحضلا الخ تاقن

 . ىبهذلا ٠

 . فرعی ال نم هدنس يف )۲(

 .فرعي ال نم هیفو لسرم 0

۳۳۲ 



١ 
 !تاعکر 3

 وبأ انئدح «يزورملا دمحم نب ركب دمحأ وبأ انربخآ :اضیآ 5 لاقو

 نع «نمحرلا دبع نب نيصح نع «تناوع وبآ انئدح «دیلولا وب أ انئدح فبالق

 ىأر هنأ هيبأ نع يعطم نب ريبج نبا نع «ريمع نب ةرامع نع «ةرم نب ورمع
 ۱ . "”ىحضلا ةالص يلصي ةَ هللا لوسر

 نب يدع نب دمحم انثدح خم ني فامسا انثدح :اضیا مکاحلا لاق

 نب دمحم ٤ هللا دبع نب دلاخ انئدح «يطساولا ةيقب نب بهو انثدح «لماک

 (۳)تاعکر ًتس ىحضلا یلص ب يبنلا نأ « هللا دبع نب رباج نع سیف

 «ىسوم نب یسیع انثدح «يلماحملا ریشب نب قاحسإ نع مکاحلا یور مث

 نع «حيبص نب ملسم نع «نایح نب لتاقم نع «حبص نب رمع نع «رباج نع
 يلصي لک هللا لوسر ناك : اتلاق ءامهنع هللا يضر ةملس مأو ةشئاع نع «قورسم

 .(*الیوط ًاثيدح ركذو «ةعکر ةرشع يتنث ىحضلا ةالص

 ةبالق وبأ انئدح «يفريصلا دمحم نب دمحأ وبأ انربخأ :مكاحلا لاقو

 ترمض نب مصاع نع «قاحسإ يبأ نع .ةبعش انثدح دیلولا وبأ انثدح «يشاقرلا

 يف همسا درو اذک كلملا دبع نب نامثعو ۱۰۲/۲ «دنسملا» يف دمحأ هاور )۱(

 نب نامثع :لاقف دعس تنب ةشئاع نع یور نمیف يزملا هرکذو .«دنسملا»

 «لیدعتلاو حرجلا» يف مجرتم وهو «يرمعلا رمع نب هللا دبع نب هللا دیبع نب دمحم
 سیوآ يبأ نب ليعامسإو يناوطقلا دلخم نب دلاخ هنع ىور :لاقو ۱5/3

 .تاقث هلاجر يقابو «يزارلا هللا ديبع نب ماشهو

(Y)ريبكلا» يف يناربطلل هبسنو ۰۲۳۸/۲ «عمجملا» يف يمثيهلا هرکذو تاقث هلاجر » 

 . نسح هدانسإ :لاقو

 .نابح نبا ريغ هقثوي مل سيق نب دمحم )
 ربخلا نأ دعب اميف فلؤملا ركذيسو «هريغو هيوهار نبا هبذكو كورتم حبص نبرمع (6)

 .عوضوم

۳۳۳ 



 لعفلا حجر نم ةلدأ نایب

 كرتلا یلع
 ددهلا نایب عم

 . )یحضلا يلصُي ناك « ايب يبنلا نأ «هنع هللا يضر يلع نع

 نع نمحرلا دبع نب نیصح نع «ةناوع وبأ انثدح .ديلولا يبأ ىلإ هبو
 نع معطُم نب ريبج نبا نع «يدبعلا ريمع نب ةرامع نع «ةرم نب ورمع
 . "”ىحضلا يلصي ةَ هللا لوسر ىأر هنأ «هيبأ

 يراففلا رذ يبأو «يردخلا ديعس يبأ نع بابلا يفو :مكاحلا لاق

 يبأ نب هللا دبعو ءادردلا يبأو .يملسألا ةديربو «ةريره يبأو «مقرأ نب ديزو

 .يملسلا هللا دبع نب ةبتعو كلام نب سنأو كلام نب نابتعو «یفوآ
 .ءاسنلا نمو .مهنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأو «ينافطغلا راّمه نب ميعنو

 نأ اودهش مهلك «نهنع هللا يضر ةملس مأو «ءىناه مأو ءركب يبأ تنب ةشئاع

 .اهیلصی ناك يم يبنلا

 . "”تاعكر تس ىحضلا ىلصي ناك

 هیاور حجر نم مهنم ‹ قرط ىلع ثيداحألا هذه يف سانلا فلتخاف

 دقو :اولاق .يفانلا ىلع تيفخ ملع ةدايز نمضتت ةتبثم اهنأب كرتلا ىلع لعفلا

 :اولاق .لقالا دنع دجوُيو «سانلا نم ريثك ىلع اذه لثم ملع بهذي نأ زوجي

 ۱ .تاقث هللجر (۱)

 .ةقباسلا ةحفصلا يف انب رم دقو تاقث هلاجر (۲)

 يف يناربطلا هاور :لاقو ۰۲۳۷/۲ «دناوزلا عمجم» يف يمثيهلا هرکذ سنآ ثیدح (۳)

 هرکذو ةعامجو نیعم نباو يراخبلا هفعض «يومألا ملسم نب دیعس هیفو .طسوألا

 يف يناربطلا هاور :لاقو «رباج ثيدحو .ءىطخي :لاقو .«تاقثلا» يف نابح نبا

 امأ تاقثلا يف نابح نبا هركذ دقو ءرباج نع سيق نب دمحم ةياور نم طسوألا

 ىلص ام ةشئاع تلاق «ظفلب ۲ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذ دقف .ةشئاع ثيدح

 مهضعب يفو نوقثوم هلاجرو رازبلا هاور :لاقو .ةکم حتف موي الإ یحضلا ةَ يبنلا

 هاورو :لاقو ءىحضلا نم يلصي ناك لَ هللا لوسر نأ يلع ثيدحو .رضي ال مالك

 ` تاغا لات یحضلا يلصي : لاق هنأ الإ ىلعي وبأو دمحأ

۳۳ 



 هنأ بلاط يبأ ْنب یلعو ءیناه مأو باجو «سنأو «ةشئاع تربخآ دقو

 ءاهب ةيصولل ةنمضتملا ةحيحصلا ثیداحألا اذه دیژیو :اولاق .اهالص

 يبآ نع «نیحیحصلا» يفف .هیلع ءانثلاو «اهلعاف حدمو اهیلع ةظفاحملاو

 لک نم مايأ ة الث مایصب ا يلزع ناصر :لاق هنع هللا يضر ةريره
 "انا نآ لبق رتوآ نآو .یحضلا يتمکرو «رهش

 "وردنا يبآ نع نع هوحب (ملسم حیحص) يفو

 یاس لك ىَلَع حُب :لاق «هعفري رذ يبأ نع ««ملسم حيحص» يفو
 ةَليِلْهَت لكو ةفدص ةديمحت لک قد ةَحيبْست ( : .ةقدص ْمكدَحَأ نم

 ناسا 2

 ُهَقَدَص رکنملا نع یه ٌةَفَدَص فورَُملاب ٌرْمَأَ ةَقَدَص ةريبكت لکو « هقذص

 ۱۳ نحو رم و ا سر تا و 1
 «ىحضلا نم امهعكري ناتعكر كلذ نم ءیزجیو

 كك هللا لوسر نأ ينهجلا نسا نب ذاعم نع ««دمحأ مام الا دنسم» يفو

 يتمكر حسی یثح حصا ةالص نم فصلی َنيح هالصف يف َدَعَف ْنَما : لاق

 « رحبلا د دَبَو لثم ْتَناَك نو ُهاَياَطَح هل ُهّللا رفغ «اریخ الا لوقي ال یحضلا

 : لاق «هنع هللا يضر ةريره يبآ نع «هجام نبا ننساو «یدمرتلا يفو

 تناك ْنِإو هُبوُنُذ هَل رفغ .یحضلا ةَحْبُس ىلع ظفاح ْنَم» : 5 هللا لوسر لاق

 باب :موصلا يفو ءرضحلا يف ىحضلا ةالص باب :عوطتلا يف ٤۷/۳ يراخبلا هاور 010

 يتعكر بابحتسا باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۲۱) ملسمو «ضيبلا مايأ مايص

 ۲۲۹/۳ يئاسنلاو «مونلا لبق رتولا باب :ةالصلا يف )١577( دواد وبأو .یحضلا

 .مونلا لبق رتولا ىلع ثحلا باب :ليللا ةالص يف

 .(۱8۳۳) دواد وبأ ۷۲۲(۰) ملسم هاور (5)

 .(۱۲۸۵) دواد وبأ ۷۲۰(۰) ملسم هاور (۳)

 ءيس وهو ةعيهل نبا هيفو 4۹/۳ يقهيبلاو ۰1۳۹/۳ «دنسملا» يف دمحآ هاور 0

 نابز ةياور يف الإ هب سأب ال ذاعم نب ليهسو «فیعض وهو دئاف نب نابزو «ظفحلا

 .اهنم هذهو هنع

۳۳۵ 



 . "ربا دز لثم

 لک هللا لوسر تعمس ۰ : لاق راّمه نب ميعن نع «ننسلاو «دنسملا) يفو

 لَّوأ يف تاعکر عبر ْنَع نرجع ال مَا نبأ اي : لجو زع هللا لاق» : ل وقي

 "نب رد يبأو .ءادردلا يبأ ثيدح نم يذمرتلا اوز هرخا كف راهّتلا

 ىّلَص ْنَم» اعوفرم سنأ نع «"هجام نبا ننس»و «يذمرتلا عماج» يفو
 . *ةَجلا يف بّمذ نم ارضق هل ُهَّللا ىب «ةَعكَر ةرشَع تن ىحضلا

 نم نولصي اموق ىأر هنأ مقرأ نب ديز نع ««ملسم حيحص» يفو
 ةعاسلا هذه ريغ ىف ةالصلا نأ اوملَع دقل امأ :لاقف ءءابق دجسم يف یحضلا

 . *0(لاّصفلا ضَمْرَت َنيح نيباّرألا ةالَّص» :لاق يب هللا لوسر نإ لضفأ

 ةرارح لاصفلا دجتف ناهنلا رح دتشي :يأ .لاصفلا ضّمرت :هلوقو

 كلام نب نابتع تسيب ىف ىحضلا ىلص ةع ىبنلا نأ «حیحصلا) یفو . ءاضم رلا

 هجام نباو .یحضلا ةالص يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (175) يذمرتلا هاور )۱۸

 «دنسملا» يف دمحأو .یحضلا ةالص يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۳۸۲)

 ظفاحلا لاق امك فيعض وهو مهق نب ساهنلا هدنس يفو ۰1۹٩ و 1٩۷ و ۲

 .«بيرقتلا» يف
 اب :ةالصلا يف (۱۲۸۹) واذ وبأو ۰۲۸۷ و ۲۸۱/۵ «دنسملا)» يف دمحأ هاور (۲)

 ۳۳۸۹/۱ يمرادلاو . حیحص هدانساو . یحضلا ةالص

 ؛يوق هدانساو .یحضلا ةالص يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (8۷۵) يذمرتلا هاور (۳)

 ءادردلا يبأ نع رخا قیرط نم 4۵۱ و 54٠/5 دمحأ هاورو .هلبق يذلا هل دهشيو

 .حیحص هدانساو

 ةالص يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۳۸۰) هجام نباو 1۷۳(۰) يذمرتلا ءهاور )٤(

 .لوهجم وهو سنأ نب یسوم هدنس يفو یحضلا
 لاصفلا ضمرت نيح نيباوألا ةالص تاب :نيرفاسملا ةالص يف (۷4۸) ملسم هاور (5)

 «دنسملا» ىف دمحأو .نيباوألا ةالص ىف باب :ةالصلا ىف ۳۶۰/۱ یمرادلا هجرخأو

TTS۱ ۱ ۳۷۵ و ۳۷۲ و ۳۷  

 ضو



۱ 

 .يطساولا هللا دبع ا ثيدح نم مكاحلا «كردتسم» يفو

 » :لاق ب هللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ءورمع نب دمحم
 جیم : لاقو 7 باّوآ الإ یَحشلا ةالص ىلَع ظفاحُي

 يأ نع ءورمع نب دمحم نع .هخویش نع ثدح هنأو «جاجحلا نب ملسم
 أم ءيّشل ُهّللا نذآ أمال هلع يبنلا نع .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «ةملس

 ءةملس نب دامح هلسرأ دق :لوقي الئاق لعلو :لاق "7«نآقلاب یی عبتل نذآ
 نی دلا : هل لاقبف ءورمع نب دمحم نع «يدرواردلا ليف نب زيزعلا دبعو

 .ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو «ةقث هللا دبع

 ةريغملا نب دمحم انثدح «ديزي نب نادبع انثدح : مكاحلا ىور مث

 يماميلا دواد نب ناميلس انثدح «ينّرعلا مكحلا نب مساقلا انثدح «يرکسلا
 لاق :لاق ءةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع رع «ریثک يبأ نب ىيحي انثدح

 ةماّيقلا مری ناك اذإف E e لاك ابي نخل ن» : ا هللا لوسر
  مکیاب اذه اا ةالص ىلع نوم واد اوناك َنيِذْلا نی : دانم یدان

 . هللا ةَمْحَر ور ذاق

 .۳:۳ص ابیرق يتأيس 0
 هححصو «نسح هدنسو (۱۲۲4) ةميزخ نباو ۰۳۱۶/۱ كردتسملا يف مکاحلا هاور )۲(

 ملسم هل جرخی مل ورمع نب دمحم نأ عم يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع مكاحلا
 .تاعباتملا يف الإ

 الو باب 0 يف ۳۸۰/۱۳ يراخبلا فنصملا اهركذ یتلا قیرطلا ريغ نم هاور )
 مارکلا عم نا رقلاب رهاملا : 385 يبنلا لوق بابو هل نأ نمل الإ هدنع ةعافشلا عفنت

 ةالص يف (۷۹۲) ملسو .نارقلاب نغتي مل نم باب :نارقلا لئاضف يفو «ةرربلا
 : ةالصلا يف (۱۷۳) دواد وبأو نارقلاب توصلا نيسحت بابحتسا باب :نيرفاسملا
 نارقلا نیت بان : حاتتفالا يف ۱۸۰/۲ يئاسنلاو نارقلا ىف ذ ليترتلا بابحتسا باب
 . 1۵۰ و ۲۸۵ و ۲ دنسملا» يف دمحأو «توصلاب

 = نبا لاق «يماميلا دواد نب نامیلسو ۱ ‹طسوألا» يف يناربطلا هجرخأو (6)

۳۳۷ 



 انئدح ءءالعلا نب دمحم بيرك وبأ انثدح : «عماجلا» يف يذمرتلا لاقو

 نع «نالف نب ىسوم ينثدح :لاق «قاحسإ نب دمحم نع ءريكب نب سنوي
 ۱ لر لف لاك هاش هيلا يع تلا ني نشأ بها همغ
 .؛ةّنَجلا يف بهذ نم ارضف ُهَل ُهَّللا ىب َةَعْكَر َةَرْشَع ْيَتنث یحضلا یّلَص نم»

 یری دمحأ ناکو ." "هجولا اذه نم الا هفرعن ال بيرغ ثیدح :يذمرتلا لاق

 وه ءاذه نالف نبا یسومو :تلق .ءیناه مأ ثیدح بابلا اذه يف ءيش حصأ

 . كلام نب سنأ نب ینثملا نب هللا دبع نب یسوم

 ءيردخلا لیعس يبآ نع  يفّوعلا ةيطع ثيدح نم اقا «هعماحا) يفو

 یتح اهعدیو ؛اهغدی ال :لوقن یتح یَحضلا ىلصُي هك هللا لوسر ناک :لاق

 . بيرغ نسح ثيدح اذه :لاق ل د ال :لوقن

 نب ليعامسإ انثدح «نامیلا وبآ انئدح «هدنسم» يف دمحآ مامالا لاقو

 نع فقمامآ يبأ نع .مساقلا نع «يرامذلا ثراحلا نب ىيحي نع «شایع

 را هل ناك وتم وهو تخت لس ىلإ یش ته :لاق اک يبل
 ةالَصَو ِهِرمَتْعُملا رج هَل ناك ےل ىلإ ىتكت قو 0 ٌجاحلا

 حاورلاو ودغلا :ةمامأ وبأ لاق «نییْلع يف ٌباَتك اَمُهَنيب َوْغَل ال ةالَص رثإ ىلع

 . لجو رع هللا ٍليِبَس يف داهجلا نم دجاسَملا هذه ىلإ

(010) 

(۲) 

(۳( 

 لاق نم نآ يراخبلا حالطصاو « ثيدحلا رکنم : يراخبلا لاقو ۰۶ يشب نسل . نیعم

 :رخا لافو فیعض :نابح نبا لاقو «هنع ةياورلا لحت ال ثیدحلا رکنم : هیف

 . حصي ال ربخلاف ‹ نعنع دقو سلدم ریثک يبآ نب ییحیو كورتم

 هحام نبأو  یحضلا ةالص یف ءاج ام باب : ةالصلا یف (VT) يذمرتلا هاور

 لوهجم نالف نب یسومو  یحضلا ةالص یف ءاج ام باب : ةالصلا ةماقإ يف (۱۳۸۰)

 . مّدقت دق و ۰۷ بیرقتلا» ىف امك

 يف دمحأو .یحضلا ةالص يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (4۷۷) يذمرتلا هاور

 . فيعض دنسلاف ظفحلا ۶ یس «یفوعلا دعس نب ةيطع ۳۵ و ۲۱/۴ «دنسملا)

 >  يرامذلا ثراحلا نب ىيحي مسا هيف فّرح دقو ۰۲۷۸/۵ «دنسملا» ىف دمحأ هاور

۳۳۸ 



 يناغصلا قاحسإ نب دمحم انئدح «سابعلا وبآ انئدح :مکاحلا لاقو

 ينئدح .ميكح نب صوحالا انئدح «عّروملا نب رضاحم عزوملا وبآ انئدح

 يبأ نع «يملسلا هللا دبع نب ةنييع نب بینم نع «يناهلالا رماع نب هللا دبع
 دجسم يف بلا ۳ نم ناك هنأ ليَ هللا لوسر نع «ةمامأ

 رجا هل ناك 3 كش ۱ e نك :
7 

 و ل ۳ sS ری
 ها تس مد  هعامج

 , ۱۱۷ هترمعو هت هتجح ل مات ر متعم ۱ جاح

 رك نت لی نع لیعامسا نب متاح ينثدح : هس يبأ نبا لاقو

 e : لاق ا تا یا

 سا وأ ال : : لاقف ما اذه نم ميغ ما الو ةرك عرسأ أ ان

 ۳ دمع م .هءوضو ا هتيب ي أّضوت لجر + منغ َمظْعَأَو ا

 ةدكلا َعَرْسُأ 206 حفلا ةالصب نفعا 7 قادغلا الص هيف ىَلَصَف «دجشسملا

 . ۲۷ةمینغلا َمظْعَأَو

 تخف : مکاحلا لاق .اهلتمآ هذه نكل هده یوس ثیداحآ بابلا يفو

 تدعلا اذه نوراتخي مهتدجوف تابثألا ظافحلا ثيدحلا ةمئأ نم اخ

 :هيف ةحيحصلا رابخألا رتاوتل ءاعبرأ ةالصلا هذه نولصیو «تاعكر عبرأ ينعي

 ظفلب ارصتخم (۱۲۸۸) دواد وبأ هاورو «نسح هدانسإو يراهذلا دلاخ نب ىيحي ىلإ
 .نسح هدانسإو «نييلع يف باتك امهنيب وغل ال ةالص رثإ يف ةالص»

 .فیعض هدانس "10
 هدروآو .ةبیش يبآ نبا قیرط نم (579) نابح نبا هجرخأو نیسحتلل لباق هدنس (۲)

 هلاجرو ىلعي وبآ هاور :لاقو 1۲۸ ۰8۲۷/۱ «بیهرتلاو بیغرتلا» يف يرذنملا

 يفو «هنع هللا يضر ركب وبآ لجرلا نأ هتیاور يف رازبلا نيبو :رازبلاو حیحصلا لاجر
 .دیج دانسإب يناربطلاو ءةعيهل نبا ةياور نم دمحأ دنع ورمع نب هللا دبع نع بابلا

۳۳۹ 



 ثیدحلا خیاشمب ءادتقاو یروئأملا رابخألل اعابیا وعدأ هیلاو .بهذآ هيلإو

 . هش
 افي

 ىحضلا ةالص يف ةعوفرملا َرابخألا ركذ دقو  يربطلا ريرج نبا لاق

 نأ كلذو ءهبحاص عفدي تی ثيداحألا هذه يف سیلو :اهددع فالتخاو

 هارو «كلذ هلعف لاح يف هار نوكي نأ زئاج اعبرأ ىحضلا ىلص هنأ ىكح نم

 انام اهالص یرحآ لاح يف خا هارو «نیتعکر یلص یرخآ لاح یف هریغ

 نیتعکر يلصُي نأ ىلع تحي رخاو ءاتس يلصُي نأ ىلع تحي رخآ هعمسو

 ىأر امع مهنم دحاو لك ربخأف «ةرشع يتنث ىلع رخاو ءرشع ىلع رخاو

 : لاق ملسا نب دیز نع ور ام «انلوق ةحص ىلع لیلدلاو :لاق .عمسو

 كلاس لا مع اي ينصوأ :رذ يبأل لوقي رمع نب هللا دبع س

 وو بتل مل کفر یکشلا یلص نت :لاقف ءيسلأس امك هلا لرسر
 حلی ْمَل ءاّنس ىَلَص ْنَمو «نيدباعلا نم بتك ءاعَبْرَأ ىَّلَص ْنَمَو «َنيلفاخلا

 ىَنَب ارْشَع ىَّلَص ْنَمو نیتناقلا نم بتک هاینامت ىَّلَص ْنَمَو بنَ َمَْيلا َكِلَذ
 لا يف اتي هل ُهَّللا

 اموی مث «نیتعکر یحضلا اموي لي هللا لوسر یلص :دهاجم لاقو

 انلق ام ةحص نع ربخلا اذه ناباف .َكرت مث اینامث اموي مث «اتس اموي مث ءاعبرأ

 ةالص يف هنع ربخأ امل هزابخ| نوكي نأ مدقت نمم ربخُم لك ربخ لامتحا نم

 رام تله شام ودق لغ عملا

 ركنم :متاح وبأ لاق «يندملا راسي نب ءاطع نب نيسحلا هدنس يفو هرازبلا هاور (۱)

 يف يرذنملا هجرخأو «درفنا اذإ هب جتحي نأ زوجي ال :نابح نبا لاقو « ثیدحلا

 يف يناربطلا هاور :لاقو «ءادردلا يبآ ثیدح نم ۳۰/۱ «بیهرتلاو بیغرتلا»

 نع يور دقو «فالخ يعمزلا بوقعي نب ىسوم ىفو .تاقث هتاورو : 4 ريبكلا»

 ةدئاوزلا عمجم» رظناو .هدیناسآ نسحأ هذهو «قرط نمو ةباحصلا نم ةعامج

 . 8/۳ يرابلا حتفو ۳۷/۲

۳۰ 



 نم ءاش ام ىلع دارآ نم اهيلصُي نأ :كلذك رمالا ناك اذإ :باوصلاو

 نع «ریرج انثدح .ديمح نبا انثدح فلسلا نم موق نع اذه يور دقو . ددعلا

 تفت مک : لاق ؟ یحضلا يلصأ مک «دوسألا لجر لأس «ميهاربإ

 ةحص .ةهج نم اهتحّجرو كرتلا ثيداحأ ىلإ تبهذ .فیناث ةفئاطو
 نكي مل هنأ ءرمع نبا نع و یورف اهبجومب ةباحصلا لمعو ءاهدانسإ

 لاقو .)هلاخا ال :لاق ی يبنلاف :تلق .رمع الو ءركب وبآ الو ءاهيلصي
 نر آن ی تی یر سیا ع ل : عیکو

 لاقو .ادحاو ًاموي الا ىحضلا ةالص ىَّلص ةي هللا لوسر تيأر ام :لاق
 تلاضف «ةيعش انثدح «ذاعم نب داعم انثدح : ينيدملا نب يلع

 ‹ىحضلا نولصي انبات ةركرب و او ل ر يبأ نب نمحرلا دبع نع

 . ””هباحصأ 2 ةّماع الو تم هللا لوسر اهالص ام ةالص نولصتل مكنإ :لاق

 ةشئاع نع ةورع نع «باهش نبا نع كلام نع : «أطوملا» ىفو

 ناك ناو ءاهُحّبسأل ينإو .طف یحضلا حبس لي هللا لوسر حّبس ام :تلاق
 سانلا هب لمعي نأ ةيشخ هب لمعي نأ بحي وهو لمعلا عديل 1 هللا لوسر

 . مهيلع ضرفُيف

 ةشئاع ثیدحب فلسلا نم موف ذخأف :لاّطب نب يلع نسحلا وبآ لاقو .

 نب سيق نع «يبعشلا یور «ةعدب اهنا :موق لاقو «یحضلا ةالص اوری ملو
 اليف. ةحارب اف ينك لا دوعسم نبا ىلإ فلتخأ تک : لاق «ديبع

 .۳۳۱ص هجيرخت مدقت )1١(

 1 هدانسإ 6

 ع هدانسإ ۳

 یحضلا ةالص باب :ةالصلا رصق ىف ۱۵۳ ۰۱۵۲/۱ «أطوملا» يف كلام هاور ()
 ۱ ص مدقت لقو ملسمو يراخبلاو

E 

 ةالص حجر نم نایب

 ىحضلا



 اهلعف بحتسا نم نایب

 ت ورو انأ تلخد * لاف «دهاجم نعو . ىحضلا ىلصي ال ناك « فوع

 ىف سانلا اذإو «ةشئاع ةرجح دنع سلاج رمع نبا اذاف ّدجسملا ريبزلا

 لاقو « هعدب : لاقف « مهنالص نع هانلأسف ‹ ىحضلا ةالص نولصي دجسملا

 عدلا تمعنو : هرم

 ةالص لضفأ نوملسملا عدتبا ام :لوقی رمع نبا تعمس :يبعشلا لاقو

 تاولصلا : لاقف  یحضلا ةالص نع كلام وا لئسو ‹ یحضلا نم

 مایالا ضعب يف یلصتف ءابغ اهلعف بابحتسا ىلإ ةثلاث ةفئاط تبهذو

 تعامج نع يربطلا هاکحو «دمحأ نع نيتياورلا دحأ اذهو «ضعب نود

 :ةشئاعل تلق :لاق «قيقش نب هللا دبع نع «يريرجلا یور امب اوجتحاو : لاق

 مث .۲۳هبیغم نم ءيجَي نأ الا ال :تلاق ؟یحضلا يلصُي ب هللا لوسر ناكأ

 ال :لوقن یتح ؛یحضلا يلصُي ةي هللا لوسر ناك :دیعس يبآ ثیدح رکذ

 ناك نم رکذ اذک :لاق مث .مدقت دقو ءاهيلصُي ال : لوقن یتح اهغدیو ءاهغدي

 مرکع نع «دیهشلا نب بیبح نع «ةبعش یورو .فلسلا نم كلذ لعفی

 .یحضلا ةالص ينعي مايأ ةرشع اهعدیو «اموی اهیلصی سابع نبا ناك :لاق

 .یحضلا يلصي ال ناك هنأ «رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع «ةبعش یورو

 نع :نایفس یورو «تبس لک فنار :ناکو .«یلص تاب دج .ننا اذاف
 نوعدیو نولصیو «ةبوتکملاک اهیلع اوظفاحی نأ نوهرکی اوناک :لاق ءروصنم

 یورو ۰4۳/۳ «حتفلا» يف ظفاحلا هرکذ امیف حیحص دانساب ةبيش يبآ نبا هاور (0)

 دقل :لاق رمع نب هللا دبع هيبأ نع ءملاس نع (5478) «فنصملا» يف قازرلا دبع

 . اهنم ىلإ بحأ ائيش سانلا ثدحأ امو (ىحضلا ينعي) اهحبسي دحأ امو نامثع لتف

 . حيحص هدانسإو

 . حيحص وهو ۳۳۱ص هجيرخت مدقت (۲)

۳۰:۲ 



 انأو یحضلا ةالص عدال ينإ :ريبج نب دیعس نعو .یحضلا ةالص ينعي
 هدجسملا يف أرقن انك :قورسم لاقو .يلع امتح اهارآ نأ ةفاخم ءاهيهتشأ

 كلذ دوعسم نبا غلبف .یحضلا يلصنف «موقن مث «دوعسم نبأ مايف دعب ىقبنف
 يفف «نيلعاف بال متنک نإ !؟هللا مهلّمحُي مل ام هللا َدابع نولّمحت مل :لاقف
 .هلزنم يف ىحضلا يلصُي زلجم وبأ ناكو . مکتویب

 وأ كهبلع ةظفاحملاب اهبوجو مهوتم مه وتی هلی) ىلوأ اذهو : ءال وه لاق

 اهنإف .اهَکرت ام ياوَبَأ يل رشت ول :ةشئاع تلاق اذهلو «ةبتار ةنس اهنوک
 .سانلا اهاري ال ثيح تيبلا يف اهيلصت تناك

 قلي يبنلا نأو «بابسألا نم ببسب لعفت اهنأ ىلإ ةعبار ةفئاط تبهذو
 امنإ ءىحض تاعكر نامث حتفلا موي ال هئالصو :اولاق «ببسب اهلعف امنإ
 ناكو «تاعكر نامث هدنع یلصت نأ حتفلا ةنس نأو «حتفلا لجأ نم تناك
 امل :لاق يبعشلا نع «هخیرات» يف يربطلا ركذو .حتفلا ةالص اهنومسی ءارمألا
 ءنهيف ملسُي مل تاعكر ّنامث حتفلا ةالص ىلص «ةريحلا ديلولا نب دلاخ حتف
 هذهل هلعف نأ ديرت .«ىحض كلذو» :ءىناه مأ لوقو :اولاق .فرصنا مث

 يف هئالص امأو :اولاق .ةالصلا كلتل مسا ىحضلا نأ ال «ىحض ناك ةالصلا
 ُتركنأ ین :هل لاق نابْنِع ناف ءاضيأ ببسل تناك امنإف كلام نب نابتع تيب
 تنج كنأ ٌتذددوف يموق دجسم نيبو ينيب لوخت لوبسلا ناو « يرصب

 : لاق «یلاعت هللا ءاش نإ لعفأ» ی اناكم يتيب يف تیلصف

 هلي بلا نذأتساف راهنلا ّدتشا امدعب هعم ركب وبأو 4ک هللا لوسر ىلع ادغف

 ترشأف ؟«كنْی نم لا 1 بحت ید :لاق یتح سلجی ملف هل تنذأف

 مث .یلصو «هفلخ انففصو ماقف ءهيف يلصي نأ حا يذلا ناکملا نم هلآ

 هدانساو . یحضلا ةالص باب : ةالصلا رصف يف ۱۵:۳ ۸ «أطوملا» يف كلام هاور )۱(

EF 

 ببسل یحضلا لعفت



 .""هیلع قفتم .ملس ويح انملسو .ملس

 ضعب هرصتخاف ءاهيف يراخبلا ظفلو ءاهتصقو ةالصلا هذه لصأ اذهف

 یحضلا ةحبُس يتيب يف یّلص ةي هللا لوسر نإ :لاقف «نابتع نع ةاورلا

 .اّولصف هءارو اوماقف

 نم ّمَدَقَي نأ الإ یحضلا يلصُي ةي هللا لوسر نكي مل :ةشئاع لوق امأو

 اذإ ناك هيَ هنإف «ببسل تناك امنإ اهل هتالص نأ رومألا نيبأ نم اذهف «هبيغم
 ۱ )8١( 2 َه ۱ 2 ۰ ٤

 1 نيتعكر هيف ىلصف «دجسملاب أدب ءرفس نم مدف

 ىل ام :ةلئاقلا یهو ءاذهو اذهب تربخآ ةشئاعو هده ناك اذهف

 . طق یحضلا ةالص ات هللا لوسر

(۱) 

(۲) 

 باب :دجاسملا يفو «ةعامج لفاونلا ةالص باب :عوطتلا يف ۵۰/۳ يراخبلا هاور

 يفو تویبلا يف دجاسملا بابو «رمآ ثيح وأ ءءاش ثيح يلصي اتیب لخد اذإ
 مامالا راز اذإ بابو .هلحر يف يلصي نأ ةلعلاو رطملا يف ةصخرلا باب :ةعامجلا

 دري مل نم بابو «مامالا ملسی ثيح ملسی باب :ةالصلا ةفص يفو .مهمأف اموق
 بت ةمعطألا 00 ةكئالملا e :يزاغملا يفو «مامالا ىلع مالسلا

 نيدترملا ةباتتسا يفو هللا هجو هب يغتبا يذلا لمعلا باب :قاقرلا يفو «ةريزخلا

 باب :نامیالا يف (۳۳) ملسم هجرخأو ؛نیلوأتملا يف ءاج ام باب :نیدناعملاو

 نع فلختلا يف ةصخرلا باب :دجاسملا يفو «ديحوتلا ىلع تام نم نأ ىلع لیلدلا

 ةعامجلا باب :ةماقالا يف ۱۰۵/۲ يئاسنلاو (۲۱۳) صاخلا مقر «رذعب ةعامجلا

 يف دمحأو .رودلا يف دجاسملا باب :دجاسملا يف (۷۵4) هجام نباو تلفانلل

 . 10۰ و 1٩/۵ «دنسملا»

 نب بعک ثیدح نم فرط وهو رفس نم مدق اذإ ةالصلا يف 1۷۷/۱ يراخبلا هاور

 : نیرفاسملا ةالص يف (۷۱) ملسمو كوبت ةوزغ نع هفلخت ةصق يف لیوطلا كلام

 يف (۲۷۸۱) دواد وبأو رفس نم مدق نمل دجسملا يف نیتعکرلا بابحتسا باب

 باب : دجاسملا يف £o /۲ يئاسنلاو ءرفسلا نم مودقلا دنع ةالصلا يف باب :داهجلا

 يف دمحأ هاورو «ةالص ريغب هنم جورخلاو دجسملا يف سولجلا يف ةصخرلا

 . .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ۹ «دنسملا»

E 



 موقل هترایزو «هحتفو رفّس نم همودقک «بیسب اهلعف هتتبثأ يذلاف
 نب فسوی هاور ام كلذکو هیف ةالصلل 2و ترم اتا :مكلدكز هوا
 ءاتعتكلا اد اجر نب ةملس انثّدح ءركب يبآ نب , دمحم انا « بوقعی

 . لهج يبأ سارب شب موب نیتعکر یحضلا یلص ىفوأ يبأ نبا تيأر :تلاق
 يذلاو .حتفلا رکشک «ىحضلا تقو تعقو رکش ةالص يهف حص نإ اذهف
 كلذ نا :لقت مل يهو ببس ریغل اهنولصی «سانلا هلعفی ناک ام وه ‹ هتفن

 391 .ببس ريغل اهلعف هيده نم نكي مل نکلو تا ام و کم
 ناف «لیللا مايقب اهنع ينغتسي ناكو «اهیلع ضحر ءاهيلإ بدنو اهب یصرا

 راهتلاو لیلا َلَعَج يذلا رهو :ىلاعت لاق .هنم لدبلاك يهو ءاهنع ةينغ هيف
 .سابع نبا لاق [1۲ :ناقرفلا] «اًروكش دارأ وأ رک نآ دارآ نمل ةفلخ
 لمع هتاف نمف «هبحاص ماقم امهدحأ موقي افلخو اضوع :ةداتقو ؛نسحلاو
 ۱ رخالا يف هاضق «امهدحآ يف

 امهناف «راهنلاو لیللا اذه ىف اریخ مکلامعآ نم هللاودأف :ةداتق لاق
 4 دیدج لک نایلیو « دعب لک نابّرقیو یهلاجا ا نمانلا ناّمحقی ناتتطم

 .ةمايقلا موی ىلإ دوعوم لکب ناثیجیو

 :لاقف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ لجر ءاج :قیقش لاقو

 دع هللا ناف «كراهن ىف كتليل نم كتاف ام كردآ :لاقف ءةليللا ةالصلا ىنتتاف
 روک دارآ وأ رک دن نآ دارآ نمل ةفلخ راهنلاو لیللا لعج لجو

 سابع نبا ناف ءاذه ىلع لدي مهنع هللا يضر ةباحصلا لعفو :اولاق
 دجسم ین اذإف ءاهيلصي ال رمع با ناكو «ةرشع اهعديو ءاموي اهيلصُي ناك
 اوناک :روصنم نع «نایفس لاقو .تبس لک هناي ناکو .اهالص اف
 اذه نمو :اولاق «نوعديو نولصّیو .ةبوتکملاک ءاهيلع اوظفاحُي نأ نوهركي
 اف اا ناك ناال ف خر لآ هنا وع حيحصلا دخلا

۳0 
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 00 هاعدو ءاماعط هك 55 يبنلل عنصف « كعم لس نآ ۳ ینا : وَ

 نا یراخبلا هاور موی ر

 ىلع الإ لذت ال اهدجو «ةباحصلا َراثاو ةعوفرملا ثيداحألا لمأت نمو

 اهنم حيحصلاف ءاهب ةيصولاو ءاهيف بيغرتلا ٌثيداحأ امأو «لوقلا اذه

 امنإو ءدحأ لكل ةبتار ةنس اهنآ ىلع لدیال رذ يبأو ةريره يبأ ثيدحك

 ثيدحلا سرد راتخي ناك ةريره ابأ نأ يوُر دق هنأل .كلذب ةريره ابآ ىصوأ

 ماني الأ هرمأ اذهلو «ليللا مايق نم الدب ىحضلاب هرمأف ءةالصلا ىلع ليللاب

 .ةباحصلا رئاسو رمعو ركب ابأ كلذب رمأي ملو «رتوی ىتح

 اهضعبو «عطقنم اهضعبو «لاقم اهديناسأ يف بابلا ثيداحأ ةماعو

 ىلع َمَواَد نما اعوفرم سنأ نع یورپ ثيدحك «هب جاجتح الا لحي ال عوضوم

 يف رون نم روز يف وه انآ تنك .ةلع ْنَع الا اًهْعْطَقَي ملو ىَحضلا ةالص
 ريم ا

 .دیمح نع ؛يدنکلا "۲۲ دیود نب ایرکز هعضو «رون نم رحب

 نم فاي يبنلا نع «دارج نب هللا دبع نع .قدشآ نب ىلعي ثیدح امأو

 نم َةَنّسلا اهيَلَصُيَل لُجَيلا نف ءادّبعَتُم اهَلَصْیلف ءىَحُصلا َةالَص مکنم ىَّلَص

 ايف .«ُةَنَدَقَف اذإ اهدلو ىلإ َةقاَنلا نحت اّمک هيلإ نحت ءاَهْعَدَيَو ماسي مث ملا

 باتک يف ثيدحلا اذه يوري هنإف «هلاثمأو اذهب جتحی فيك مکاحلل اضع

 وهو رضح نمب مامالا يلصي له باب : ةعامجلا ةالص يف ۱۳۳/۲ يراخبلا هاور ۱(

 يفو ۰ ءرضحلا يف یحضلا ةالص باب : طلا يقو رطملا يف ةعمجلا موي بطخي

 ادنسملا) يف لمحل اضیآ هاورو « مهدنع معطف اموق راز نمو ةرایزلا باب : بدألا

 .١59و ۱۸ و ۳

 عامسلا یعدا باذک :«نازیملا» يف يبهذلا لاق فیرحت وهو «ديرد» عوبطملا يف (۲)

 ناك :نابح نبا لاقو ةنس نیئالئو ةئام نبا هنأ معزو ءرابكلاو يروثلاو كلام نم

 . ثيدحلا اذه هل دروأ مث 8 . .ليوطلا ديمح ىلع ثيدحلا عضي

۳: 



 ةخسن ينعي لَك هللا لوسر ىلع ةعوضوم ةخسن هذهو «یحضلل هد رفآ
 همع نع .قدشالا نب ىلعي یور :يدع نبا لاقو .قدشالا نب یلعی

 ريغ هُّمعو وهو «ةركنم ةريثك ثیداحآ ةَ يبلا نع .دارج نب هللا دبع

 عمس ام :قدشالا نب ىلعيل تلق :لاق ءرهسم يبأ نع ينغلبو «نيفورعم

 ائيشو كلام أطومو «نايفس عماج :لاقف ؟ ةع هللا لوسر ثيدح نم كّمع

 ءربك املف .دارج نب هللا دبع ىلعي يقل :نابح نب متاح وبأ لاقو .دئاوفلا نم

 اهب ثّدحی لعجف «ثیدح يتئامب ابهش هل اوعضوف .هل نيد ال نم هيلع عمتجا
 نم هتعمس ءيش ی : انياحصأ خياشم ضعت هل لاق يذلا وهو «يردي ال وهو

 هنع ٌةياورلا لحت ال  نايفس ٌعماجو .ةخسنلا هذه :لاقف ؟دارج نب هللا دبع

 ۱ لاكش

 ةشئاع ثيدح نايح نب لتاقم نع حبص نبرمع ثيدح كلذكو
 ثيدح وهو تعکر ةرشع يتنث ىحضلا يلصي هي هللا لوسر ناك :مدقتملا

 هب مهتملا .عوضوم ثيدح وهو «یحضلا ةالص» يف مكاحلا هركذ ليوط

 :لاق ءريرج نب يلع نع «ىيحي ينثدح :يراخبلا لاق «حبص نب رمع
 :یدع نبا لاقو فيي يبنلا ةبطخ تعضو انأ :لوقي حبص نب رمع تعمس

 بتک لحي ال «تاقثلا ىلع ثيدحلا عضي :نابح نبا لاقو .ثيدحلا ركنم
 :ىدزألا لاقو .كورتم : ينطقرادلا لاقو هنم بجعتلا ةهج ىلع الا هثيدح

 . باذك

 نب جاجح نع «يروثلا نع نابآ نب زيزعلا دبع ٌتيدح كلذكو
 حبس ىَلَع ظفاح ْنَم١ اعوفرم ةريره يبأ نع «لوحكم نع تصفارف
 هرکذ «رخبلا دز نم َرْثْكَأَو ءدارجلا دّدَعب تناک ناو فبوُنُذ ثرفغ .یحضلا
 : ییحب لاقو «باّذک وه :ریمن نپا لاق «اذه زیزعلا دبعو .اضیا مکاحلا

 يئاسنلاو «يراخبلا لاقو .ثیدحلا عضی ثیبخ باذك .ءيشب سیل

 .ثیدحلا ٌكورتم : ينطقرادلاو
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 رکشلا دوجس

 نمد هعق رپ هريره يبا نع «دادش نع ءمهف نب ساهنلا ثيدح كلذكو

Ra ٠. 4ديلا قر هم قل یه  E۱ رخبلا دیز نم رثكأ تناك َنِإَو هبونذ تّرفغ .یحضلا ةعفش ىلع ظفاح نام  

 نبا نع ءاطع نع يوري ناك فيعض ۶ يشب نعل : ىيحي لاق . ساهنلاو

 يواسي ال :يدع نبا لاقو «فیعض :يئاسنلا لاقو «ةركنم ءايشأ سابع

 تاقعلا فلاخیو نیهاشملا نع ريكانملا يوري ناك : نابح نبا لاقو ءاكش

 ىيحي هكرت ‹ثيدحلا برطضم : ينطقرادلا لاقو 6. هب جاجتحالا زوجي ال

 . ناطقلا

 تعب : هريره ىبأ نع «یربقملا نع « رحص نت تنم تیدح امأو

 يئاسنلا هفعض ءاذه ديمحف .مدقت دقو ثیدحلا اثعب ةي هللا لوسر

 ال نمم وهو «هثیدح ضعب هيلع رکناو «نورخا هقثوو «نیعم نب ىيحيو

 . ملعأ هللاو .درفنا اذإ هب جتحي

 «ىنثملا نب هللا دبع نع «یسوم نع .قاحسإ نب دمحم ثيدح امأو

 هل هللا ىنب .یحضلا ىَّلَص ْنَم» هعفري سنأ نع «ةمامث همع نع «سنأ نع
 بيرغ :يذمرتلا لاقو «بئارغلا ثيداحألا نمف .«ِبّهَذ نم ةََّجلا يف ارضف

 .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال

 يف تاّمكر عَبْرَأ ْنَع يل زجغت ال َمَدا نبا» : راّمه نب ميعن فيد امأو

 CHT «رذ ىبأو ءءادردلا یبآ كود كلذكو باهرا ٌكفكأ راَمّتلا لَو

 .اهتنسو رجفلا يه يدنع عبرألا هذه :لوقي ةيميت نبا مالسالا خيش

 ٠ م ی ۰ م ۰ 5 1 ا 1
 وا سست ةمعن دذجت دنع رکشلا دوجس هباحصأ يدهو الع هيده نم ناکو

 دادش نع .مهق نب ساهنلا قیرط نم (۱۳۸۲) هجام نباو (1۷7) يذمرتلا هجرخأو (۱)

 .ةريره يبآ نع رامع 7
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 *مأ هاتأ اذإ ناك ی يبنلا نأ ءةركب يبآ نع «دنسملا» يف امك «ةمقن عافدنا
 . '7ىلاعت هلل اركش ادجاَس هلل رخ هه لا ا م 1 2 و -

 .(۲)دجاس هلل سف ءَةَجاَحب رسب يي يبنلا نأ سنآ نع «هجام نبا رکذو

 بتك امل «هنع هللا دخ یراخبلا طرش ىلع دانساب يقهيبلا رکذو
 ىَلَع ُمُالَّسلا» :لاقف .هسأر عفر مث ادجاس ّرخ .نادُمه مالساب ب يبنلا ىلإ
 همامت اذهو "”يراخبلا حیحص يف ثیدحلا ردصو .«نادْمَه ىلع مالَسا ناَدْمُه
 . 47 يقهيبلا دنع هدانسإب

Neمّلس نمو هی لش كلغ لص قمنا  

 ریشب هاتآ ديلي € يبنلا دهش هنأ ة ةرکب يبأ ثیدح نم 00 «دنسملا» يف دمحا هاور )1١(
 رخف «ماقف ءاهنع هللا يضر ةشناع رجح يف هسأرو .مهودع ىلع هل دنج رفظب هرشبي
 لاقف ةأرما مهرمأ يلو هنأ هربخأ اميف هربخأف ءريشبلا لئاسي أشنأ مث ءادجاس
 ءاسنلا تعاطأ اذإ لاجرلا تكله ءءاسنلا تعاطأ اذإ لاجرلا تكله نالا» او يبنلا
 . «اثالث

 دواد وبأو ءركشلا ةدجس يف ءاج ام باب :ريسلا يف (۷۸) يذمرتلا هاورو
 :ةالصلا ةماقإ يف (۱۳۹6) هجام نباو ؛رکشلا دوجس يف باب :داهجلا يف (۲۷۷)
 لع هللا لوسر نأ دواد يبأ دنع هظفلو .ركشلا دنع ةدجسلاو ةالصلا يف ءاج ام باب
 بابلا يفو «نسح هدانسإو .هلل اركاش ادجاس رخ هب رشب وآ رورس رمآ هءاج اذإ ناك
 اهیلع قفتم هتصقو «هيلع هللا ةبوتب رشب امل و هدهع يف كلام نب بعک ثيدح
 .اهریغو يتأتسو

 دنع ةدجسلاو ةالصلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۳۹۲) هجام نبا هاور (۲)
 هل دهشيو ؛تاقث هلاجر يقابو ؛ظفحلا ءيس وهو ةعيهل نبا هدنس يفو رکشلا
 .نسح وهف «هلبق ام

 دیلولا نب دلاخو بلاط يبآ نب يلع ثعب باب :يزاغملا يف 0۲/۸ يراخبلا رظنا (۳)

 . نمیلا ىلإ
 )٤( «ننسلا» يف يقهيبلا هاور ۳۰۹/۲.
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 ع لو لغ

 عفر كك هللا لوسر نأ .صاقو يبا نب دعس ثيدح نم دواد يبأ ننس يفو

 ءيبَر تلاش ينإ) :لاق مث «تارم ثالث ًادجاس رخ مث «ةعاس هللا لأسف هیدی

 تعفر من را ارکش ادجاَس ترف يتم تل يناَطعَأ .يتّمأل تعفشو

 مرد ارش ادیان 08 «يناثلا تلقا يناَطعأَ . يتّمأل يب و تلاتف يعل

 ادجاَس ثّررخف نخالا لا يناطغأف يمال ير a ا

(CY) یّرل» 

 "* يراخبلا هرکذ هللا ةبوتب ىلا هتءاج امل كلام مينا عك دجسو

 یلتق يف ةيدلا اذ دجو نيح دجس هنأ ءهنع هللا یضر ىلع نع دمحأ رکذو

 فوع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دحاولا دبع هدنس يفو ۰۱۹۱/۱ دمحأ هجرخأ )١(

 .دهاوشلا ىف نسح وهف «تاقث هلاجر ىفابو «نابح نبا ريغ هقثوي مل

 نب ىسوم هدنس يفو ءركشلا دوجس يف باب :داهجلا يف (۲۷۷۵) دواد وبأ هاور (۲)

 .نالوهجمو . ظفحلا ءيس وهو يعم زلا بوقعي

 ىفو هلام صضعب فقوو «قدصت اذا باب :ایاصولا یف ۲۸4۹ o/ يراخبلا هاور )۳)

 يفو هی يبنلا ةفص باب :ءايبنألا یفو ءاهريغب یّروف ةوزغ دارآ نم باب :داهجلا

 :يزاغملا يفو «ةكمب ةي يبنلا ىلإ راصنالا دوفو باب: یبنلا باحصآ لئاضف

 ىلع هلأ بات دقل) ةءارب ةروس ريسفت E ‹كوبت هورغ بابو ردب ةوزغ هصق باب

 اونوکو هللا اوقتا اونما نيذلا اهیآ ایا بابو (اوفلخ نیذلا ةئالثلا یلعو) بابو ىلا

 ناميألا يفو ات فرتقا نم ىلع ملسی مل نم باب : ناذتتسالا يفو (نیقداصلا عم

 له باب : ماكحألا یفو ةبوئملاو رذنلا هحس و ىلع هلام ىدهأ اذإ بابو «روذنلاو

 اضيأ هجرخأو ترایزلاو هعم مالكلا نم ةيصعملا لهأو نيمرجملا عنمي نأ مامالل

 هب ینع امف باب « قالطلا 522 (۲ ۲ ۰۲) دواد وبأو «ةءأ رب هروس نمو باب سلا

 نأ رذن نم باب :روذنلا يفو «ریشبلا ءاطعإ باب :داهجلا يفو «تاينلاو قالطلا

 (۱۷ ۶۱۷) يربطلاو م٠5 و ۶ ۳ (دلسملا» يف محا ار هلامب قدصتی

 .۹۵ ۰۹۳/۸ «حتفلا» يف ظفاحلا اهدروآ ةريثك دئاوف ثیدحلا یفو
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 "جراوخلا

 ا ا ءهنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأ ‹«روصنم نب دیعس ركذو

 r 1 لتق

 نارقلا دوجس يف ب هیده يف

 يرسل ا را ا .دجسو رک .ةدجسب رم اذإ شی ناك

 "”«هتّوقَو لحب ُهَرَصِبَو هَعْمَس قشو ُهَرَّوَصَو هقلخ يذلل ا

 يل اهْلَعجاو رجا اهب يل بتكاو آرزو اهب يلع ططخا مّهَللا» : لاق امبرو

 . نتسلا لهأ امهركذ .© واد َكدْبَع نم اهن امك يتم اهل ارخذ َكَدْنِع

 هركذي مل كلذلو .دوجسلا اذه نم عفرلل ربکی ناك هنأ هلع رکذپ ملو

 .(۱۲۰4) و )۸٤٤( مقر «دنسملا» يف دمحأ هاور نسح ثیدح )۱(
 رکشلا دوجس :۳۱۱/۳ «ةنسلا حرش» يف يوغبلا لاقو .۳۷۱/۲ يقهيبلا هجرخآو (۲)

 ةيؤر وأ .اهفاشکنا رظتنی ةيلب عافدنا وأ .اهرظتنی ناك املاط ةمعن ثودح دنع ةنس
 ىلع كلذ هلمحی ال یتح لولعملا نع هدوجس يفخيو تیصعم وأ ةلعب یلتبم
 .بوتی هلعل يصاعلل رهظیو «نا رفکلا

 يف (۰۸۰) يذمرتلاو ۰۲۱۷ و ۳۱/5 «دنسملا» يف دمحأ «ةشئاع ثيدح نم هاور )
 ام باب :ةالصلا يف (۱4۱4) دواد وبآو ؛نارقلا دوجس يف لوقي ام باب :ةالصلا
 هدانسإو .دوجسلا ىف ءاعدلا 5 :ماتتفالا يف ۲۲۲/۲ يئاسنلاو .دجس اذإ لوقي
 هقفاوو ۱ مكاحلا هححصو .حیحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «نسح
 . يبهذلا

 راب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۰۵۳) هجام نباو (0۷۹) يذمرتلا .سابع نبا نع هاور )
 عمو «نابح نبا ريغ هقثوي مل هللا ديبع نب دمحم نب نسحلا هدنس يفو نارقلا دوجس
 ۲۹۰ ۰۲۱۹/۱ مکاحلاو (1۹۱) نابح نباو (۵7۲) ةميزخ نبا هححص دقف كلذ
 . يبهذلا هقفاوو
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 دمحأ رکنآو لا مالس الو دهشت هنع هيف لقن الو «باحصألا ومدقتمو يقرخلا

 لاقو ميلست الو هيف دهشت ال هنإ : ىعفاشلا نع صوصنملاف هيف َمالسلا ٌئعفاشلاو

 . هريغ يغبني ال يذلا باوصلا وه اذهو وه ام يردأ الف میلستلا امآ : دمحأ

 . (قلخ يذلا بر مْساب أرقا) یفو ء(تّقشنا ءامّسلا اذإ)

 ةرشع َسمخ هأرقأ قم هللا لوسر نأ ءصاعلا نب ورمع نع دواد وبأ ركذو

 ."'”ناتدجس جحلا ةروس يفو «لّصفملا يف ثالث اهنم «ةدجس

 سو

 ينب) و «(لحنلا) و (دعرلا) و (فارعالا) : عيش لّصفملا نم اهيف ل

 .(لسمنلا) و ء(ناقرفلا ةلجس)و (ححلا) و (میرم) و سنا دیتا

 ءاد ردلا وبآ یور :دواد وبآ لاقف (میماوحلا ةدجس) و ۰(ص) و (ةدحسلا) و

 20و هدانسا و «ةدححس ةرش دحا ةع لأ ٠
 و و رسع ی ۽ «تسز 2 نع

 هدانسإ يف 2« فيعض ثيدح وهف "7دواد وبأ هاور . ةنيدملا نإ لوحت ذنم لصفملا

 ةمادق وبأ :دمحآ مامالا لاق .هثیدحب حتحی ال «دیبع نب ثراحلا ةمادق وبأ

 هدنع قودص : یئاسنلا لاقو ©« فبعض : نيعم نب ییحی لاقو . ثیدحلا برطضم

 نئف ةدحعس مكو دوجسلا باوبأ عيرمت باب : ةالصلا 2 (۱۰۱) دواد وبآ هاور )۱(

 مکاحلاو «نارقلا دوجس ددع باب :ةالصلا ةماقا يف (۱۰۵۷) هجام نباو «نارقلا

TYTNهمق هجس و «ناح نبأ ريع هقثوي مل ىقتعلا كديعس نب ثراحلا هذئس ىفو  

 . ثراحلا ىوس هنع وري مل لوهجم نينم نب هللا دبع

 نیاو «نارقلا دوجس يف ءاح ام تاب : ةالصلا یف (0594)و (0A) يذمرتلا هاور ۲ )

 ظفاحلا لاف امك لوهجم وهو. « یقشمدلا نایح نب رمع هنس یفو (۱۰۵۰) هحام

 .«بيرقتلا»
 . لصفملا يف دوجسلا ري مل نم باب :ةالصلا ىف (۱8۰۳) دواد وبأ هاور )۳(
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 نبا هلع .همهو رثك نمم ًاحلاص ًاخيش ناك : يتسبلا متاح وبأ لاقو نیکانم

 برضلا اذه ثيداحأ نم يقتني هنأل هثیدح جارخإ يف ملسم ىلع بيع الو

 يف طلغف «هيف طلغ هنأ ملعي ام ةقثلا ثيداحأ نم حرطي امك هظفح هنأ ملعي ام

 es ةقثلا ثيدح عيمج جارخإ هيلع كردتسا نم ماقملا اذه

 نب دمحم يبأ ةقيرط :ةيناثلاو «هلاثمأو مكاحلا ةقيرط :یلوالاف .ظفحلا ءىيس

 . ناعتسملا هللاو نأشلا اذه ةمئأ قي ةقيرط يه ملسم ةقيرطو هلاکشأو مزح

 ا ےک ےس

 يذلا كبَر مساب أرقا) يف اب يا عع دوس ی نع جم لب

 ةنيدملا ثل ڊيڪ يبنلا مدقم دعب ملسأ منا وهو ۱) (تَقْشا ءامسلا اذإ) يفو .(قلخ

 ءةحصلا يف امواقتو ءهجو لک نم ناثیدحلا ضراعت ولف «عبس وأ نينس تسب

 ‹سابع نبا ىلع تيفخ ملع ةدايز هعم تبثم هنأل «ةريره ىبأ ثيدح ميدقت نيعتل

 سابع نبا ثيدحو «هتحص ىلع قفتم ةحصلا ةياغ يف ةريره يبأ ثیدحو فيكف

 . ملعأ هللاو . هيف ام فعضلا نم هيف

 اهموي صئاصخ ركذو ةعمجلا يف ی هيده يف

 ولو نورخالا نحن : لاق هنأ 385 يبنلا نع «نيحيحصلا» يف تبث

 يذلا مهموي اذه 14 ءاتلبف نم باتكلا أوتوا مهتا 29 «ةمايقلا موي نوقباسلا

 (۵۷ ع) و (۵۷۳) يذمرتلاو توالتلا دوجس باب :دجاسملا يف (۵۷۸) ملسم هاور )۱(

 ءامسلا اذإو ءقلخ يذلا كبر مساب أرقا) يف ةدجسلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف

 تقشنا ءامسلا اذإ) يف دوجسلا يف باب :ةالصلا يف (۱ع۰۷) دواد وبأو .(تقشنا

 يذلا كبر مساب أرقا) يف دوجسلا باب :حاتتفالا يف ۱۱۲/۲ يئاسنلاو .(أرقاو

 .نآرقلا دوجس ددع باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۰۵۸) هجام نباو «(قلخ

 " oYداعملا داز ج١-م؟١

 هل ةمالا هذه هللا ىده



 ادع ُدوُهَيلا عَ هيف انل ْماّنلاو «هل ُهّللا انادهف «هيف اوفلتخاف مهّیلع ُهَّللا ضرف

 8 ادغ َدْعَب ىَراَصَّتلاو

 لاق ii GE E :تريره يا نع «ملسم حیحص» يفو

 ناکف .انلبت ناك ْنَم ةعُمُجلا نع ُهَّللا لض» : هللا لوسر

 تعمجل میل انادهن ءاَنب هللا ةا دعا م و یراصّبلل ناکو تلا

 نح دا موي ال بت مه تلذکو ءَدَحَألاو َتْبَسلاو َةَعُمجلا لَعَجَف

 لدن مهل نیضقَعلا «ةماَیقلا ل و «اینذلا لأ نم ورا
 "1 قئالخلا

 9 : دیک يبنلا نع ۱ ءسوأ نب سرآ ثيدح نم «ننسلاو «دنسملا» يفو

 رق ع هةر

 .ةخفتلا هيفو ا مدا ُهّللا قلخ هيف «ةعمجلا مم ري مکماّیآ لضف

 ۱ ت «ّيلع ٌةْضوُرْعَم مكتالَص + ناف «هيف ةالّصلا ّنم يلع 2 اا

 :لاق (تيلب ذق :ينعي) ؟ت ترا دو َكلَع اّتتالص ا قر هللا لوس

 مکاحلا هاورو ۰۳۳ ۲ءایبنالا ها لکأت ن ضرألا ىلع ّمّرَح هللا ّنِإ»

 .(هحيحصا يف نابح نباو «كردتسملا)

 نم ىلع له بابو «ةعمجلا ضرف باب :ةعمجلا يف ۲۹6 ۰۲۹۳/۲ يراخبلا هاور )

 يف (۸۵۵) ملسمو «ليئارسإ ينب نع رکذ ام باب :ءايبنألا يفو .لسغ ةعمجلا دهشي
 يف 85 ۰۸۵/۳ يئاسنلا هجرخأو تعمجلا مویل ةمألا هذه ةياده باب :ةعمجلا

 لضف يف باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۰۸۳) هجام نباو ةعمجلا باجيإ باب :ةعمجلا

 ۱ هحل
 .(۱۰۸۳) هجام نباو ۰۸۷/۳ يئاسنلاو (۸۵) ملسم هاور (۲)

 باويأ عيرفت باب :ةعمجلا يف (۱۰6۷) دواد وبأو ۸/4 «دنسملا» يف دمحأ هاو 0

 موي ةي يبنلا ىلع ةالصلا راثكإ باب :ةعمجلا يف ٩۲ ۰۹۱/۳ يئاسنلاو .ةعمجلا
 هدانسإو تعمجلا لضف باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۰۸۰) هجام نباو ..ةعمجلا

 هقفاوو ۱ و (۵۵۰) نابح نباو (۱۷۳۳) ةميزخ نبا هححصو .حیحص

 نم دهاش هلو .«راكذألا» يف يوونلا هححصو «رجح نباو يرذنملا هنسحو . يبهذلا

 . يقهيبلا دنع ةمامأ يبأ ثيدح نم رخاو )١5717( هجام نبا دنع ءادردلا يبأ ثيدح
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 :لاق تاي يبنلا نع «ةريره يبأ ثیدح نم .«يذمرتلا عماج» يفو

 لحذَآ هيفو دا ُهّللا قلخ هيف ءَةَعُمُجلا ُمْوَي ُنسْمَّشلا هيف َتَعَلَط موي ريخ

 :لاق .؟''«ةعّمجلا مْوَي يف الإ ةعاَسلا موقت الو ءاهنم جرخآ هيفو «ةَلجلا

 . مكاحلا هححص و د عل نسح ثثيدح

 تعمجلا م موي مالا لسا ا ةريره يبأ نع اشنا "للا يفو

 موي اإ ةعالا م موقت و اهنم جرج هيفو فّتحلا لخذأ هيقو دا قلخ هيف

 .«ةعمجلا

 تّعلط موي ی اعوفرم ةريره يبآ نع «"اطوملا» يف كلام یورو
 هیفو «هیلع بیت هیفو طب هیفو دا قلخ هيف ءةعُمجلا موي ٌسسْمَّشلا هيلع

 ا ا ل ا يح عملا موقت هيفو «تاّم

 ال ٌةَعاَس هیفو ءّسنالاو َّنجلا الا ةَعاّسلا نم اقفش ُسسْمَّشلا َمْلَطَت ىح حبصت

 اف ها ها الإ ا هللا لا يلصي وهو ٌملْسُم دبع اهفداصی

 :لاّقف ءةارؤَتلا بغک ًارقف «ةَعمج لک يف لب :تلقف ری ةئس لک يف كلذ

 دف «مالت نب : هللا دبع تیق مث هةریره و لاق .. ات هللا لوُسَر قّدص

 ا CET RC : لا بک ّعَم يسلجمِب

 :الع هللا لوُسَر لاق دقو فيك :تلقف ةْمْجلا می يف ٍةَعاَس رخ يه : لاق

 نا لاقف ؟اهيف ىَلَصُي ال ُةَعاَسلا كل كلت اا ا و

 يف وهف سل رب الجم َىَدَج نم :لكك هللا وسر لقی ملا

 يئاسنلا هجرخأو «ةعمجلا لضف يف ءاج ام باب :ةعمجلا يف (4۸۸) يذمرتلا هاور (۱)

 «كردتسملا» يف مكاحلاو تعمجلا موي لضف ركذ باب :ةعمجلا يف ۳ 4١

 فلؤملا تاف دقو .حيحص نسح :يذمرتلا لاقو .يبهذلا هقفاوو هححصو ۱

 .ةعمجلا موي لضف باب :ةعمجلا يف (۸۵6) ملسم حيحص يف هنأ

 .يبهذلا هقفاوو هححصو ۲۷۷/۱ مكاحلا هاور (۲)
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 (12؟«يلصي ىتح ةالص

 نم ريخ موي ىلع یمشلا علطت ال» ءاعوفرم «نابح نبا حیحصا يفو

 . ۲۲۱۷ ةعمجلا موي

 : لاق « هنع هللا يضر كلام هک نسا ثيدح نم «يعفاشلا دنسم ) يفو

 لاقف «ةتکن اهیف ا ا الع هللا لوسر مالسلا هيلع ليربج ىتأ

 َكْتَمْأَو تْنأ اهب تلضف .ةعمجلا موی هذه» :لاقف ؟هذه ام : ل ٌئببنلا
 ر ۰ o ۰ 2 و ۳9 ۰ ا و 2

 ال ةعاَس اهیفو «ْرِیخ اهیف مکلو «یراصتلاو دوهیلا «عَبت اهيف مکل ساّنلاو
oن  o7و و ى ۳ 0  

 لاقف ءديزملا ٌمْوَي اندنع وهو هل بیجتسا الإ رْيخب هللا وعدي ُنِمْؤُم ّدْبَع اهقفاوُي
 كو. ۰ هج < يصر 8 5 و ۵ ا

 ايداو سودرفلا يف ذخنا كبَر نإ : لاق ؟ديزملا موي ام !لیربج اي : يب يبنلا

 نم ءاش ام هناحْبس هللا لزنآ ةعمجلا ْمْوَي ناك اذاف «كسم نم بشك هيف حيفأ 206 رک E EE a a 6 eS , ۰ و 2

 رباتمب َربانملا كلت ٌفحو «َنيبَلا ٌدعاَقَم اهيلَع رون نم ٌرباَتم ُهَلْوَحَو «هتكئالم

 نم اوسلجف «نوقيّدصلاو ٌءادهشلا اهيلع ءدَجرَبَّرلاَو توقايلاب ةَلّذَكُم بَّهَذ ْنم
 س رس e 5 ۹ ت ےس ب و 1 وو سمس 9 7

 مکتفدص ذَق مكبر انأ» :لّجو زع هللا لوقيف ««بثكلا كلت ىلع مهئاَرَو
 7 7 ۳ ۳ و 2 و

 تيضَر دق :لوقیف «كناوضر كلأسن انّبر :نولوقیف .مکطعآ ينولّسف «يدعو
 ےس رو ےس و

 هيف مهيطعُي امل ةعُمُجلا مری َنوُبِحُي مهف ءديزم ّيَدَلَو متيم ام مکلو مکنع

 يتلا ةعاسلا يف ءاج ام باب :ةعمجلا يف ۰۱۱۰ ۰۱۰۸/۱ «أطوملا» يف كلام هاور )١(

 ىجرت يتلا ةعاسلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف )4٩۱( يذمرتلاو ءةعمجلا موي يف

 يئاسنلاو «ةعمجلا موي لضف باب :ةالصلا يف )٠١557( دواد وبأو ءةعمجلا موي يف

 تعمجلا موي ءاعدلا اهيف باجتسي يتلا ةعاسلا ركذ باب :ةعمجلا يف ۳ ١٠١

 لاقو ۰۲۷۹ ۰۲۷۸/۱ مكاحلا هححصو «حیحص هدانسإو ۰4۸1/۲ دمحأو

 . حیحص نسح : يذمرتلا

 يبنلا ىلع ةالصلاو ةعمجلا موی يف ءاج ام باب :ةالصلا يف )00١( نابح نبا هاور (۲)
 موي نم لضفأ موی ىلع برغت الو سمشلا علطت ال» :لاق ع هللا لوسر نأ هظفلو

 «سنالاو نجلا :نیلقثلا نیذه الا ةعمجلا موی عزفت يه الإ ةباد نم امو ةعمجلا

 . يوق هدنسو
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 شرعلا ىلع یلاعتو ُكَراَبت كبر هيف یوتشا يذلا مویلا وهو ءريخلا نم مهر

 .«ةعاَسلا موقت هیفو مدا قلخ هيفو

 : لاق «ةديبع نب یسوم ينثدح ء دمحم نب ميهاربإ نع يعفاشلا هاور

 نع «دیبع نب هللا دبع نع .ةحلط نب قاحسإ نب ةيواعم رهزألا وبآ ينثدح

 o دم رک
 . هب اهیبش سنا نع

 مامالا هيف لاق نکل ءاذه ميهاربإ هخيش يف يأرلا نسح یعفاشلا ناكو

 . هيف ءالب لك يردق ىمهج ىلزتعم ]فروش كيج

 لاق :سنأ لاق :لاق :ناوفص انثدح فان نب مكحلا ناميلا وبأ هاورو

 ىلوم رمع نع 6« بيعش نب دمحم هاورو اه رک دف رخ يناتأ» : 295 یبنلا

 وبأ عمجو .سنأ نع «ريمع نب نامثع نع «ةيبظ وبأ هاورو .سنأ نع «ةرفغ

 «ةريره يبأ نع .ةحلط يبأ نب يلع ثيدح نم ادمحآ دنسم» يفو

 ةنيط تَعبط هيف نال» :لاق ؟ةعمجلا موی يمس ءيش يال :345 يبنلل ليق :لاف

 ءتاَعاَس ثالث هرخا يفو ٌةَسطَبلا هيفو ُةَتْعَبلاو «ٌةَقْعَّصلا هیفو مدا كیبآ

 ."«هل بیجتسا اهيف هللا اعد ْنَم ٌةَعاَس اهنم

 يفو «ةباجالا ةعاس هيفو ةعمجلا موي لضف باب :ةعمجلا يف ۱۸/۱ يعفاشلا هاور )۱(

 يف رجح نبا ظفاحلا لاق امك كورتم وهو يعفاشلا خيش دمحم نب ميهاربإ هدنس
 . فیعض وهو ةديبع نب ىسومو ؛«بيرقتلا»

 . فيعض دعجلا نب ميهاربإو .مدقت امك كورتم دمحم نب ميهاربإو ۱8۸/۱ ()
 هيفو .فیعض وهو ةلاضف نب جرفلا هدنس يفو ۳۱۱/۲ «دنسملا» يف دمحأ هاوار (5)

 - .هنم عمسي مل هنإف «ةريره يبأو ةحلط يبأ نب يلع نيب عاطقنا
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 ناورم وبآ انئدح «هدنسم» يف '''يوسّنلا نایفس نب نسحلا لاقو

 نب رمع انئدح ينشخلا ییحی نب نسحلا انئدح «قرزالا دلاخ نب ماشه

 35 هللا لوسر تعمس :لاق كلام نب سنآ ينثدح ةرفغ یلوم هللا دبع

 : تلقف ءُءادْوَس کن اهيف ءءاضْيبلا ةارملا ةئيهك هدي يفو ليربج يناتأ» :لوقي

 كمال كل ًاديع نوکت كل اهب ْتْمِعب ُةَعْمُجلا هذه :لاقف ؟ليربج اي هذه ام

 هلأ هيك "یخ اهیف نك :لاق ؟لیرُبج اي اهيف انل امو :تلقف .كدْعب نم

 لاني يلب لم دنع اهقفاوُي ال دعا اهیفو «ةمايقلا موی نوقباكلا نورخالا

 هذه :لاق ؟ليرْبج اي ءادْوَّسلا َةَتْكُنلا هذه امف :تلق .هاطغأ الا انیش هل

 موی اندنع هیمسن ْنحنو مااا د وهو نقلا موه يف نوکت ا

 ةّنَجلا يف َذَخَنا تر ناب كلذ :لاق ؟ليربج اي ديزَملا موی امو :تلق .دیزمل

 بلا طّبه «ةرخآلا ماّيأ نم ةعُمُجلا مری ناك اذإف «ضيبأ كنم نم 6 ادار

 سلجیف رولا نم ربانمب يسْزكلا ةفَحُيو ةت ىلإ ا

 نوقيدصلا اهيلع سلجیف ٠ بهذ نم يساركب ٌربانملا فحتو نوُيَّتلا اهيلع

 ال كسملا نابثک ىلع نوسلجيف مهفرغ نم فرغلا لهأ طبی طبهيو ءادهٌعلاو

 لالّجلا وذ مهل یّدبتی مث «سلجَملا يف ًالضف يساركلاو رباتملا لهأل نوري

 NOS نولوقیف نواس :لوقیف «یلاعتو كرابتمارکالو
 همهن يه ا ‹ينولس :لوقي مث ی مهل ٌدَهْشَيَف بر

 ال و E ؛ثاَر َنْيَع ال امي مهّیلع یمن د مث : لاق منم نع لک

eeلهأ متری هشرع ىلإ هّيسْرك نم ٌراَّجلا م متری من  

 ةدرمز وأ «ءارفح ةّتوقاي وأ ءءاضّيب ِةَوُلْؤُل نم ًةفرغ يهو «مهفرغ ىلإ فّرغلا
 ةَدِرْطُم :لاق وأ اهژاهنآ اهيف ءةرّوَتُم مو الو صف اهيف سیل «ءارضخ

 نجلا لهأف :لاق اهنکاسمو اهُمدَحَو اهُجاوزأ اهيف «اهزامث اهيف ٌةَيلَدَتُم

 «ریبکلا دنسملا» بحاص يوسنلا ينابيشلا سابعلا وبأ ناسارخ خيش مامالا ظفاحلا وه (۱)

 . 7١7 ص «ظافحلا ةركذت» (۳۰۳) ةنس ىفوت نيعبرألاو
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 . «رطملاب اينّذلا يف ایندلا لهأ ُرَشاَبتَي امك «ةعمَجلا موی ةّنجلا يف نورشابتی

 ناورم نب رهزأ ينثدح :«ةنجلا ةفص» باتك يف ايندلا يبأ نبا لاقو
 نع «بّیطُم نب مساقلا انثدح «ينابيشلا ةدارع نب هللا دبع ينثدح «يشاقرلا

 لیرّبج يناتأ» : 4 هللا لوسر لاق :لاق ءةفيذح نع «لئاو يبآ نع شمعألا

 ادوس ٌةَعْمَل اهطَسَو يف اذاو ءاهئوضأو يئاّرملا ٍنَسْحَأك ةارم هفك يفو
 لا امو. تلق عملا هده :لاق ؟اهيف ىرأ يتلا عمل هذه ام :تلقف

 یجزپ امو ءاينّدلا يف هلضفو هفرشب ا میظع كبر كل نم موي :لاق
 هللا ناف ءايندلا يف ُهَلَضَفَو هفرش امأف .ةرخالا يف همشاب كربخأو هلهال هيف
 ا هلهال هيف ىَجَرُي ام اًمأو «قلخلا رمأ هيف مَمَج لجو رع

 مایا امهاطعأ الا اریخ اهیف یلاعت هللا ناسي ٌةَمِلْسُم ةَمأ وأ أ منم دبع اهقفاوُي
 لهأ َرَيَص اذإ ىلاَعتو كرابت هللا ناف ءهّمّساو ةرخالا يف ا وه

 هذهو ماّيألا هذه مهيلع ْتَرَج «راتلا ىلإ راّیلا لْهأو «ةّنَجلا ىلإ ةّنجلا
 كد راذقم جو رع هللا ملع ذق الا راهن الو لل اهيف سيل «يلايللا

 ىدان ءمهتَعُمج ىلإ ةعمجلا لهأ جرخي نيح ةعمجلا ْمْوَي ناك اذإف ءهتاَعاَسَو
 ال دیزَملا يداو «دیزملا يداو ىلإ اوجرخا !ةّنَجلا لْهَأ اي ءِداَنُم ةّنجلا َلْهَأ
 :لاق ءاَمَسلا يف اهسوؤر «كنملا نایک هيف هللا الا هضرعو هلوط ةّعس ملعي
 نم يساركب نينمؤملا َناَمْلِع جرخيو ءرون ْنم َربانمب ءايبنألا َناَمْلِغ جرخیف
 ًاحير مهیلع هللا َتَعَب یهسلاجم ملا َدَحَأَو یهل تعضُر اذإف «توقاي
 يف هجرختو ‹مهبايٿ ۽ تحت نم هلخذیو كسملا كلذ هیت یقریملا یعدت
 ةأرما نم و كلذب منت م ا حيرلا كلت .مهراعشأو مههوجو

 لرابت هللا يحوُي مت : لاق فراز ىلع يطل اهيا ما ءمكدحأ

 :هنم هنوعمسی ام لّوأ نوكيف یهرهظآ نی 9 : هشرع ةلَمح ىلإ یلاعتو

 ينشخلا ییحی نب نسحلاو .فیعض وهو .ةرفغ یلوم هللا دبع نب رمع هدنس يف )١(
 .لورتم :ینطقرادلا لاقو ۰ طلخلا ريثك
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 اوعبْباو ءيِلُسُر اوقّدصو «ينورُي ملَو بیغلاب ينوُعاطأ نيذلا يدابع اي لإ

 ْكْنَع انیضر :ةَدحاَو ةَملک ىلع َنوُعِمَتْجَيَف ءديزملا ُمْوَي اذهف يِنوُلَس «يرفآ
 ْمَل مکنع ضزأ مل زير ةّئجلا لأ ا ای نَا مهیا هللا عجریف اّنَع ضزاف

 اي :ةدحاو ملک ىلع نوخمتجَیف «ديزملا م موی اذهف ينولسف «يراد مکتکنآ

 لجو َّزَع مهل ىلج بجا كلت فكيف میل زظت هو ا 3
 نم مُهاشغي امل اوقرتخال ءاوق تحي الأ یضق هلأ الْوَل ءيش رورو نی مافی

 ىطغعَأ ْدَقَو مِهِلِزاَنَم ىلإ نوُعجریف .مکلزانم ىلإ اوعجزا :مُهَّل لاقي م ورو

 اوفَح دقو مِهِجاَوْرَأ ىلإ نوُعجْرَي هیف ارئاك ات ىلع حفلا مهم دجاو لک

 یّتح روا دارت اوُعجَر اذإف هرون نم مهيشغ امم مهیلع نیفخر َنِهْيَلَع

 نم متجرخ دق :مهجاوزآ مُهَل لوقتف ءاهْيَلَع اوناک يتلا مهروص ىلإ وعجز

 لجو رع َهّللا نأل كلذ :نولوقیف ءاهرْيَغ یلع مّتْعَجَرو ةروص ىلع اند
 نم مهارآ دق ُهَّنكلَو «قْلَخ هب طاحأ ام هّللا ناو :لاق هلم انظف

 مهف :لاق ءهْنم انرظتف مهلوق َكِلْذَف :لاق مُهَيرُي نأ ءاش ام هلالّجَو هتمظع

 .هيف اوناك ام یلَع َفْعّضلا می ةَعْبَس لک يف اهميعتو َهّنَجلا كنم يف نویی

 ةر نم ْمُهَل يفخآ ام لمَن ملت القل لال كلذف :4 هللا لوسر لاق

 ۷ :ةدجسلا] نوعی اوناك امي اج نیم

 و ع

 انثدح دمحم نب ةمصع ثیدح نم «ةنجلا ةفص» يف ميعن وبآ هاورو

elk ۲ 
 هب اهیبش سنا نع «حلاص يبأ نع «ةبقع نب یسوم

 ريغ هفعضو «ثیدحلا ركنم :یراخبلا لاق .فيعض ينابيشلا ةدارع نب هللا دبع (۱)

 .هتیاور ةلق ىلع يوري نمع ءىطخي :نابح نبا لاق «بيطم نب مساقلاو ءدحاو

 ۱ .هنم كلذ رثک امك كرتلا قحتساف

 ثیدحلا عضی باذک :ییحی لاقو «يوقب سيل :متاح وبآ لاق دمحم نب ةمصع (۲)

 دنسلاف كورتم :هریغو ينطقرادلا لاقو .تاقثلا نع لیطاوبلاب ثدح : يليقعلا لاقو

 . لطاب
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 لاهنملا نع «يدوعسملا ثیدح نم «ةنجلا ةفص» يف ميعن وبآ رکذو

 هللا ناف ءايندلا يف ةعمجلا ىلإ اوعراس :لاق هللا دبع نع «ةديبع يبأ نع

 .ضیبآ روفاك نم بيثك ىلع ةعمج لك يف ةنجلا لهأل ری ىلاعتو كرات
 نم مهل ُتِدْحُيو .ةعمجلا ىلإ مهتعرُس ردق ىلع برقلاب هناحبس هنم نونوكيف
 ثدحأ دقو مهيلهأ ىلإ نوعجريف «كلذ لبق هوأر اونوكي مل ًائيش ةماركلا

)۱( 

 . مهل

 لصف

 ةعمحلا إدبم ىف

 «هيبأ نع «فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نب دمحم ينثدح : قاحسإ نبا لاق

 فک نيح يبأ دثاق تنك :لاق كلام نب بعك نب نمحرلا دبع ينثدح :لاق

 ةمامأ يبأل رفغتسا ءاهب ناذألا عمسف .ةعمجلا ىلإ هب تجرخ اذإف .هّرصب

 ءاذه ْنَع هلأسأ الآ زجعل اذه نإ :تلقف كلذ ىلع انیح ثكمف «ةرارژ نب دعسأ

 اي :تلقف هل َرفغتسا ةعمجلل ناذألا عمس املف «جرخأ تنك امك هب تجرخف

 ْيأ :لاق ؟ةعمجلا موی ناذألا تعمس املك ةرارز نب دعسأل كَرافغتسا تیأرآ !هاتبأ

 تینا مزه يف 4 هللا لوسر مَدَقَم لبق ةنيدملاب انب عَّمج نم لوأ دعسآ ناك !َّىَن

 ؟ذتموی متنُک مکف :ٌتلق .تامضْعلا عیقن :هل نات عیقن يف ةضايب راو نم

 ات تناك

 طلتخا دق - يدوعسملا دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع وهو - يدوعسملا )

 دانسالاف . هنم عمسي ملو هيبأ نع يوري دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع وبأو .هتوم لبق

 . عطقنمو فيعض

 باب :ةالصلا يف )٠١79( دواد وبأو 1۳۵/۱ «ةيوبنلا ةريسلا» يف ماشه نبا هجرخأ (۲)

 .ةعمجلا ضرف يف باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۰۸۲) هجام نباو «یرقلا يف ةعمجلا

 = ثيدحتلاب قاحسإ نبا حّرص دقف «يوق هدنسو ۱۷۰/۳ يقهيبلاو ۰۲۸۱/۱ مكاحلاو
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 يوارلا ناکو «يوارلا نم هعامس رکذ ادا قاحسا نب دمحمو « يقهيبلا لاق

 . یهتنا فا حیحص نسح ثيدح اذهو دانسالا ماقتسا « ةن

 ءابقب ماقأف تنیدملا اَ هللا لوسر مدق مث .ةعمجلا أدبم ناك اذهو :تلق

 مويو «ءائالثلا مویو «نينثالا موی قاحسإ نبا هلاق امك «فوع نب ورمع ينب يف
 هتكردأف «ةعمجلا موي جرخ مث یی سسأو سیمخلا مویو «ءاعبرألا

 .يداولا نطب يف يذلا دجسملا يف اهالصف فوع نب ملاس ينب يف ةعمجلا

 .()هدجسم سیسأت لبق كلذو «ةنيدملاب اهالص ةعمج لوآ تناکو

 نع ينغلب امیف يب هللا لوسر اهبطخ ةبطخ لوأ تناکو :قاحسإ نبا لاق
 _ لقی ملام هللا لوسر ىلع لوقن نأ هللاب ذوعنو - نمحرلا دبع نب ةمّلَس يبآ

 اهیآ دعب امآ» :لاق مث .هلهآ وه امب هیلع ىنثأو هللا دمحف .ابیطخ مهيف ماق هنأ

 اهل سیل همت نعدیل مث مک عضله نت مکشن اومدقف «سانلا

 كني ملأ :هنود هبجحي بجاح الو و ل نلوقیل مث «عار

 FS «كسفتل تمْدق امق قلق تلَصفاو کلام كتیتاو كم يلوسر
 رم رم نم ےس سارا ال

 عاطتسا نمف ٠ : نهج ريع یر ال همادُف دری م ءًائیش یری الف الف «ًالامشو ًانيمي

 «ةبيط ةملگبق .دجی مل نمو لعفیق هر نم شب ولو راثلا نم ُههْجَو يقي آ

 ورو ع ااو «فعض ةئامعبس ىلإ اهلا رعب ةنسَحلا یزج اهب نا

 .()«هتاک ریو هللا

 ىلع هيف ةجح ال نكل «هسيلدت ةهبش تفتناف «يقهيبلاو مكاحلاو ماشه نبا دنع

 اذإف ءةدم ءاملا هيف عقنتسي ضرألا نم نطب :میقنلاو . ىفخي ال امك نيعبرألا طارتشا

 .ةنيدملا نم ليم ىلع ةيرق :ةضايب ينب ةرمو ءألكلا تبنأ .ءاملا بضن

 )١( «ةیوبنلا ةريسلا» يف ماشه نبا هركذ 46/۱ .

 نب ةملس ابأ ىأر قاحسإ نباو ۰۰۱ ۰۵۰۰/۱ «ةیوبنلا ةريسلا» يف ماشه نبا اهركذ (۲)

 ملو ةباحصلا ضعب نع يوري نمحرلا دبع نب ةملس وبأو «هنع وري ملو نمحرلا دبع

 . ه 44 ةنس يفوت دق هنإف ی هللا لوسر كردي
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 هلل دمحلا نإ» : لاقف یرخآ ةرم ةي هللا لوسر بطخ مث :قاحسإ نبا لاق

 الف هلا هديت نم انلامغأ تاسو «انسفنأ رورش نم هاب درخت -ةئيعتشأو ُهدَمحَ

 هل كيرش ال هَدْحَو ُهّللا الا ها ال نأ ُدّهْشَأو هل يداه الف «َللَصُي نَمو «هل لضُم

 مالسالا يف هلخدأو «هبلق يف هللا هَر ْنَم حَلْفَأ ذَق « هللا ٌباتك ثیدحلا نسخ َّنإ

 هغلْبأو ثيدحلا ُنَسْحَأ ها «ساّنلا ثيداحأ نم هاوس ام ىلع هّراتخاف ءرفكلا دعب

 الو «هّرَكذو هللا مالک اوُلَمَت الو .مكبولق لك نم هل اوُيِحَأ لا بَحَأ ام اوُيحَأ

 هتريخ هللا هاّمس دق ءيِفَطْصَيَو ُراَتْخَي هللا قلحَی ام لک نم هّنإف «مكُبولق هنع سفت

 الا تو ام لك نمو .ثیدحلا نم َحِلاّصلاو دابعلا نم ءاقطصمو «لامعألا نم
 اوقذضاو هتان قح هوقّتاو ءاَئْيَش هب اوکرشُ الو هللا اودّيغاف ماّرحلاو لالَحلا نم

 نأ ْبَضْعَي َهّللا نا مكتب هّللا حوُرب اوُباحَتو .مکهاوفاب نورك ام لاح هل

 او هللا ةَمحَرَو مکیلع ُمالّسلاو «هدهع تکنی

 . بطخلا يف هیده ركذ دنع مالسلا هيلع هتبطخ نم فرط مدقت دقو

 صتخي تادابعب هصيصختو «هفیرشتو مويلا اذه میظعت ی هيده نم ناكو

 امه :نيلوق ىلع ؟ةفرع موی مآ «لضفأ وه له :ءاملعلا فلتخا دقو .هريغ نع اهب

 .ىعفاشلا باحصأل ناهجو

 فو سه . (ناسنالا ىلع یتآ له) و (لیزنت ملا) يتروسب هرجف يف أرقي لک ناكو ةعمحلا /اهخ Ae) ب سك نت > ها مگ ام لاو ٠

 .دانسا ریغب ٩۰۰/۲ قاحسا نبا نع «ةيوبنلا ةريسلا» يف ماشه نبا هركذ (۱)

 سابع نبا ثیدح نم ةعمجلا موي يف أرقي ام باب :ةعمجلا يف (۸۷۹) ملسم هاور (۲)

 ىتأ لهو ةدجسلا لیزنت ملا) :ةعمجلا موی رجفلا ةالص يف أرقي ناك اَب يبنلا نأ

 ةعمجلا ةروس ةعمجلا ةالص يف أرقي ناك ييي یبنلا نأو (رهدلا نم نيح ناسنالا ىلع

 يف أرقي ام يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۵۲۰) اضيأ يذمرتلا هاورو «نيقفانملاو

 ةالص يف هب أرقي ام باب :ةالصلا يف (۱۰۷) دواد وبأو «ةعمجلا موي حبصلا ةالص

 - موي حبصلا يف ةءارقلا باب : حاتتفالا يف 10۹ /۲ یئاسنلاو .ةعمجلا موي حبصلا
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 ةدئاز ةدجسب ةالصلا هذه صیصخت دارملا نأ هدنع ملع ال نمم ریثک نظیو

 ةروس ةءارق ٌبحتسا «ةروسلا هذه مهدحآ أرقي مل اذاو ی[ فسار تسبب

 ةروسلا هذه ةءارق ىلع ةموادملا ةمئألا نم هرك نم هرك اذهلو ةدجس اهيف ىرخأ

 :لوقي ةيميت نبا مالسالا خيش تعمسو «نيلهاجلا مهوتل اعفد تعمجلا رجف يف

 ناك ام اتنمضت امهنال ةعمجلا رجف يف نیتروسلا ¿ نيتاه أرقي 5 ٌئبنلا ناك امنإ

 رشحو «داعملا ركذ ىلعو .مدا قلخ ىلع اتلمتشا امهنإف ءاهموَي يف نوكيو
 امب ةمألل ریکذت مويلا اذه يف امهتءارق يف ناكو «ةعمجلا موی نوكي كلذو «دابعلا

 اهتءارق يلصملا دصقي ىتح ةدوصقم تسيل ًاعبت تءاج ةدجسلاو «نوكيو هيف ناك

 . ةعمجلا موي صاوخ نم ةصاخ هذهف . تقفتا ثيح

 .هتلیل يفو هيف 5 يبنلا ىلع ةالصلا ةرثك بابحتسا :ةيناثلا ةصاخلا

 A موي يّلَع ةالصلا نم اورثكأ» : ع هلوقل

 اذه يف هيلع ةالصللف «مايألا دیس ةعمجلا مويو مانألا دیس ةَ هللا لوسرو

 ايندلا يف هتمأ هتلان ريخ لك نأ يهو «ىرخأ ةمكح عم هريغل تسيل ةيزم مويلا
 ترخالاو ايندلا يريخ نيب هب هتمأل هللا عمجف ءهدي ىلع هتلان امنإف ةرخالاو

 مهلزانم ىلإ مهثعب هيف ناف .ةعمجلا موی لصحت امنإف .مهل لصحت ةمارك مظعاف
 يف مهل ديع موي وهو ءةّنجلا اولخد اذإ مهل دیزملا ٌموي وهو «ةّنجلا يف مهروصقو
 اذهو یهلئاس دری الو .مهجئاوحو مهتابلطب ىلاعت هللا مهفعسُي هيف مويو ءايندلا

 نم ليلقلا ءادأو «هدمحو هركش نيف «هدی ىلعو هييسب مهل لصحو هوفرع امنا هلک

 . هتلیلو مويلا اذه يف هيلع ة ةالصلا نم َرثكن نأ ايب هقح

 مظعأ نمو «مالسالا ضورف دكا نم يه يتلا ةعمجلا ةالص : ةثلاغلا ةصاخلا

 (848) اه ملسم هاورو ۰۳8۰ و ۳۳6 و 5651/١ «دنسملا» يف دمحأو تعمجلا -

 ةءارقلا باب :حاتتفالا يف ۱۵۹/۲ يتاسنلاو ءةعمجلا موي أرقي ام باب :ةعمجلا يف

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ةعمجلا موي حبصلا يف

 .نسح وهو «سنأ ثيدح نم يقهيبلا هجرخأ (۱)
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 عمجم یوس هضرفأو هيف نوعمتجی عمجم لک نم ٌمظعأ يهو «نیملسملا عماجم

 .ةمايقلا موی ةنجلا لهآ ُبرقو «هبلق ىلع هل عبط .اهب انواهت اهكرت نمو «ةفرع

 . مهریکبتو ةعمجلا موي مامالا نم مهبرق بسحب دیزملا موی ةرايزلا ىلإ مهقبسو
 هبوجوو «ادج دكؤم ٌرمأ وهو ءاهموي يف لاستغالاب رمألا : ةعبارلا ةصاخلا

 سم نم ءوضولا بوجوو «ةالصلا يف ةلمسبلا ةءارقو «رتولا بوجو نم یوقآ

 يف ةهقهقلا نم ءوضولا بوجوو «رکذلا سم نم ءوضولا بوجوو «ءاسنلا

 ةالصلا بوجوو «ءيقلاو «ةماجحلاو .فاعٌرلا نم ءوضولا بوجوو «ةالصلا

 .مومأملا ىلع ةءارقلا بوجوو «ریخألا دهشتلا فی يبنلا ىلع

 هب نم نيب لیصفتلاو «تابثالاو ُيفنلا :لاوقآ ةثالث هبوجو يف سانللو

 هل بحتسيف «هنع نغتسم وه نمو هیلع بجيف ءاهتلازإ ىلإ جاتحي ةحئار
 .دمحأ باحصأل ةثالثلاو

 مايأ نم هريغ يف بيطتلا نم لضفأ وهو هيف بيطتلا :ةسماخلا ةصاخلا

 .هريغ يف كاوسلا ىلع ةيزم هلو «هيف كاوّسلا :ةسداسلا ةصاخلا

 . ةالصلل ريكبتلا : ةعباسلا ةصاخلا

 . مامالا جرخي ىتح ةءارقلاو «رکذلاو «ةالصلاب لغتشي نأ : ةنماثلا ةصاخلا

 ؛نیلوقلا حصأ يف ابوجو اهعمس اذإ ةبطخلل تاصنالا :ةعساتلا ةصاخلا

 يذلاو» ًاعوفرم «دنسملا» يفو هل ةعمج الف ءاغل نمو ءايغال ناك «هكرت ناف

 .200هل ةَعُمِج الف .تصنآ : هبحاصل لوقي

 بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح نم (۱۰۵۱) دواد واو 1 دمحأ ال وطم هجرخآ (۱)

 سيلف اغل نمو .اغل دقف هص :هبحاصل ةعمجلا موی لاق نمو» ظفلب هنع هللا يضر

 ملسمو ۰۳۳/۲ يراخبلا هجرخأو .لوهجم هدنس يفو «ءيش كلت هتعمج يف هل

 = اغل نمو» :هلوق نود ةريره يبآ تيدح دم ۱ «ًاطوملا» يف كلامو ۱)
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 44 يبنلا نع يور دقف ءاهموي يف فهکلا ةروس ةءارق :ةرشاعلا ةصاخلا
 ۳ E 2 3 3 ۱ هر و. ص ن ر ۶ هم هر
 ياا ا ا

424 ۱۳۰( 

 . هبشآ وهو يردخلا ديعس يبأ لوق نم روصنم نب ديعس هركذو

 ىعفاشلا دنع لاوزلا تقو هيف ةالصلا لعف هركي ال هنإ :ةرشع ةيداحلا

 هذامتعا نكي مَلَو «ةيميت نب سابعلا يبأ انخيش ٌرايتخا وهو «هقفاو نمو هللا همحر

 فلج يبنلا نع «ةداتق يبآ نع «لیلخلا يبأ نع .دهاجم نع «ثيل ثيدح ىلع

 موي ا منهج نإ : لاقو .ةعمجلا موی الا راهنلا فصن ةالصلا هرك هنأ

(۱) 

 بطخي مامالاو تصنأ» :كبحاصل تلق اذإ هظفلو «ءيش كلت هتعمج يف هل سيلف

 اعوفرم ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (۳4۷) دواد وبأ یورو «توغل دقف ةعمجلا موي

 ‹ أمهئيب امل ار تناك 5 دنع لی ملو نا باقر و من هیات

 +۰ ) ةميزخ نبأ هححصو .نسح هدنسو «ارهظ هل تناك ٠ یطخت وأ اغل نمو

 نع دامح نب میعن تیدح نم 4# ۱۳۸۹/۲ 0 3 00 ثثيدح

 يف اا «تاقث ا يقابو ءأطخلا 4 دامح نب میعنو 9

 هلف ؛يأرلاب لاقي ال 0 «تاقث ا دعس يبأ ىلع انور )0/۲ (هدتسم)

 رک  Eوا  EE NEکدوم :

 يف هيودرم نب ركب وبآ هجرخأ «نیتعمجلا نيب ام هل رفغو «ةمايقلا موي هل ءيضي

 سأب ال دانساب :لاقو ۰۳۳/۲ «بیهرتلاو بیغرتلا» يف يرذنملا هركذ اميف «هريسفت
 ةروس أرق نم» : لا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يلع نع بابلا يفو .هب

 ءلاَجَدلا جرخ ناو «ةنتف لك نم مايأ ةينامث ىلإ موصعم وهف «ةعمجلا موي فهكلا
 نب هللا دبع قيرط نم «ةراتخملا ثيداحألا» يف يسدقملا ءايضلا هجرخأ «هنم مصع

 نع «هيبأ نع نيسحلا نب يلع نع «ينهجلا دلاخ نب ديز نب روظنم نع بعصم
 .نيعم نبأ هفعض «بعصم نب هللا دبعو « يلع
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 يلصْب نأ هل بحتسُي ةعمجلا ىلإ ءاج نم نأ ىلع هدامتعا ناك امنإو _ةّعُمُجلا
Eر «ةَعُمِجلا َمْوَي لجر لستغي لسي ال» حيحصلا ثيدحلا يفو  

 O ین نی .هنهد نم ْنِهَّذَيَو رهط نم عطا ات
 هنیب 0 یار راوی ی او او يدا عدم

 نت دی ةالصلا ىلإ هبدنف ''” يراخبلا هاور . «یرخألا ةَعّمجلا َنْيَبَو

 نب رمع مهنم «فلسلا نم دحاو ريغ لاق اذهلو «مامالا جورخ تقو يف الا اهنع

 عنمي مامالا جورخ :لبنح نب دمحآ مامالا هيلع هعبتو «هنع هللا يضر باطخلا

 ال «مامالا ٌحورخ ةالصلا نم عناملا اولعجف «مالکلا عنمت هتبطخو قالصلا

 . راهنلا فاصتنا

 تقوب نوّرعشی الو «فوقسلا تحت دجسملا يف نونوکی سانلا ناف اضیآو

 نأ هنكمُي الو «لاوزلا تقوب يردي ال ةالصلاب ًالغاشتم نوكي لجرلاو «لاوزلا

 . كلذ هل عرشي الو «عجریو سمشلا ىلإ رظنیو سانلا باقر یطختیو ؛جرخی

 عمسی مل لیلخلا ابآ نأل لسرم وه :دواد وبأ لاق ءاذه ةداتق يبأ ثیدحو

 وأ .يباحص لوق وأ .مایق هدضَعَو .لمع هب لصتا اذإ لسرملاو «ةداتق يبأ نم

 نیکورتملاو ءافعضلا نع ةياورلا نع هتبغرو خویشلا رایتخاب افورعم هلسرم ناك

 . هب لمع هتوف يضتقي امم كلذ وحنو

 :لاقف هباتك يف يعفاشلا هركذ ام اهنم ءرخأ دهاوش هدضع دقف ءاضيأو

 نأ «ةريره يبأ نع «ديعس يبأ نب ديعس نع «هللا دبع نب قاحسإ نع يور

 <" ةعمجلا موی الإ سمشلا لوزت ىتح راهنلا فصن ةالّصلا نع ىهت يب يبنلا

 نب ثيلو ءلاوزلا لبق ةعمجلا موي ةالصلا باب :ةالصلا يف (۱۰۸۳) دواد وبآ هاور ١١(
 . عاطقنا هيفو «فيعض ميلس يبا

 نيب قرفی ال بابو تعمجلل نهدلا باب :ةعمجلا يف ۳۰۹ ۰۳۰۸/۲ يراخبلا هاور (۲)

 .ةعمجلا موی نينثا
 - نب هللا دبع نب قاحسإو «يعفاشلا خيش دمحم نب ميهارباو ۰۵۲/۱ يعفاشلا هجرخآ (۳)
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 : «ةعمجلا باتك» يف هاورو «ثیدحلا فالتخا» باتک يف هللا همحر هاور اذکه

 لهأ نم خيش نع ءرمحألا دلاخ وبأ هاورو «قاحسا نع «دمحم نب ميهاربإ انثدح

 دقو . هيب ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «يربقملا ديعس نب هللا دبع : هل لاقي «ةنيدملا

 يبأ نع «ةرضن يبأ نع «نالجع نب ءاطع ثيدح نم «ةفرعملا» يف يقهيبلا هاور

 موی الإ ءراهنلا فصن ةالصلا نع ىهني يَ بنا ناك :الاق ةريره يبأو ديعس

 تمضنا اذإ نكلو :لاق « یقهیبلا هلاق .هب جتحي ال نم هيف هدانسإ نکلو .ةعمجلا

 .ةوقلا ضعب تثدحأ ةداتق ىبأ ثيدح ىلإ ثيداحألا هذه

 جورخ ىلإ ةالصلاو «ةعمجلا ىلإ ٌريجهتلا سانلا نأش نم :يعفاشلا لاق

 . ةحيحصلا ثيداحألا یف دوج وم ىعفاشلا هيلإ زانا يذلا :ئقهيبلا لاق مام الا

 نم مامالا جورخ ىلإ ةالصلا يفو «ةعمجلا ىلإ ریکبتلا يف بغر و يبنلا نأ وهو

 موی راهنلا فصن ةالصلا اهیف تحيبأ يتلا ثیداحالا هذه قفاوی كلذو «ءانثتسا ريغ

 .لوحکمو .نسحلاو  سوواطو ءاطع نع كلذ يف ةصخّرلا انیورو تعمجلا

 لاوقآ ةئالث ىلع راهنلا فصن ةالصلا ةهارك يف سانلا فلتخا : تلق

 . كلام بهذم وهو «لاحب ةهارک تقو سيل هنأ : اهدحآ

 تفینح يبأ بهذم وهو كهریغو ةعمجلا موی يف ةهارك تقو هنآ : يناثلا

 اذهو تهارک تقوب سيلف «ةعمجلا موی الا ةهارك تقو هنأ :ثلاثلاو

 يف (ةيشاغلاو حبس) وأ .(نیقفانملا) و (ةعمجلا ةروس) ةءارق :ةرشع ةيناثلا

 يف ملسم هرکذ «ةعمجل لا ىف نهب أرقي ل هللا لوسر ناك دقف .تعمجلا ةالص

 ۲ (۱)( هححص)

 . ناکورتم ةورف يبأ 0

 # نم ةعمجلا ةالص يف أرقي ام باب :ةعمجلا يف (۸۷۷) «هحیحص» يف ملسم هاور (۱)
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 ٌتيدح كاتأ لم) و (ةعمجلا) ب اهيف أرقي ناك « و هنأ :اضیآ هیفو
 . هلك كلذ هنع تبث " (ةیشاغلا

 نیتعکرلا يف امهادحإ أرقي وأ ءاهضعب ةروس لك نم أرقي نأ بحتسی الو

 . كلذ ىلع نوموادُي ةمئألا لاهجو «ةنسلا فالخ هنإف

 نب هللا دبع وبأ ىور دقو عوبسالا يف رّركتم ديع موي ةنأ : ةرشع ةتلاثلا

 نإ» : ب هللا لوسر لاق :لاق را نيد نا نأ ثیدح نم ؟هتس» يف هجا
 .یکضالا می نم هللا نم و وهو ها َدْنَع اهمظعاو یاّیالا ديس ةعمجلا موي

 هيفو . ضرألا ىلإ مد هيف طَبْهأو مد هيف هللا قلخ : لالخ ٌسْمَح هيف ءرطقلا مالا

 لأسي مل ام «هاطعأ لا ًائيش اهيف ُدْيَعلا َهّللا نام ائر «مدا و
 ایر الر ء«ضزأ الو يامس الو برم كلم ْنِم ام ها وقت هو اخ
 .«ةعمجلا می نم نفی مو الإ رجش الو .لابج الو

 دقف ءاهيلع ردقی يتلا بايثلا َنّسحأ هيف سّبلي نأ بحتسي هنإ :ةرشع ةعبارلا

 دال هللا لوفر تعش :لاق بويأ يبأ ثيدح نم «هدنسم» يف دمحأ مام الا یور

 یبایث نسخ نم َسِيَلو هل ناك نإ بيط ْنِم سو ةعُمُجلا موي لس نم ما : ل وقي

 مث ءادحأ ِذْؤُي ملو لادن نا مکر مش هدجسمل ین ىح نيکسلاهیلعو جرم

 . ۳!امهنیب امل ٌةراّمک تناك «یلصی یّتح همامإ جرخ اذ تا

 يف هب أرقي ام باب :ةالصلا يف (۱۱۳4) دواد وبآ انها اورو دق نورك يبأ ثيدح
 تعمجلا ةالص يف ةءارقلا 5 ءاج ام باب :ةالصلا يف (۵۱۹) يذمرتلاو تعمجلا

 موی ةالصلا يف ةءارقلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۱۸) هجام نباو
 . هعمجلا

 .ریشب نب نامعنلا ثیدح نم (۸۷۸) ملسم هاور )

 يف دمحأو ةعمجلا لضف يف باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۰۸۶4) هجام نبا هجرخآ (۲)
 ۱ . «دئاوزلا» يف يريصوبلا لاق امك نسح هدانسإو . 1۳۰/۳ !ادنسملا)

 .(۱۷۷۵) ةميزخ نبا هححصو ؛نسح هدانسإو 1۲۰/۵ «دنسملا» يف دمحآ هاور )
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 لوقي 85 هللا لوسر عمس هنأ مالس نب هللا دبع نع ««دواد يبأ ننس» يفو

 ىوس ةعمجلا موَيل نيبؤث یرتشا ول مكدحأ ىلع ام» :ةعّمجلا موي يف رّبنملا ىلع

 0 كب و ۶ ۵ ۵

 اچ

 بطخ ة4 يبنلا نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «هجام نبا ننس» يفو

 َدَجَو ْنِإ ْمُكِدَحَأ ىلع ام» :لاقف «رامّلا َبايث مهيلع ىأرف «ةعمجلا موي نمانلا

 ند دعيت كد دقق كجا ت هنن بحكم هلأ ةع ااا

 نأ رمأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ ءرمجملا هللا دبع نب ميعن نع ءروصنم

 . راهنلا ٌفصتنی نيح ةعمُج لک ةنيدملا دجسم َرِّمجُي
 . رمجملا ميعن يمس كلذلو تلف

 اهلعف لبق ةعمجلا همزلت نمل اهموي يف رفسلا زوجی ال هنأ :ةرشع ةسداسلا

 نع اضم تاناور يهو «لاوثأ اللف هلق امار اهو لرد نت

 . ةصاخ داهجلل زوجي :ثلاثلاو ‹ زوجي : يناثلاو زوجی ال : اهدحأ :كمحأ

 دعب ةعمجلا موی رفسلا ءاشنإ هدنع مرحيف « هللا همحر یعفاشلا بهذم امأو

 .يوونلا رايتخا وهو (هميرحت 1 .ناهجو ةعاطلا رفس يف مهلو «لاوزلا

 . يعفارلا رایتخا وهو هزاوج : يناثلاو

 يف (۱۰۹۵) هجام نباو تعمجلل سبللا باب :ةالصلا ىف (۱۰۷۸) دواد وبآ هاور (۱)

 يريصوبلا لاق امك  حیحص هدانسإو هل ظفللاو ةنيزلا يف ءاج ام باب : ةالصلا ةماقإ

 .«دئاوزلا» ىف

 «يميمتلا دمحم نب ريهز ۵ دنس يفو ( ۱۷۲۱۵ ) همیرحخ نباو ) هحام نبا هاور 7

 نبأ نب ورمع انه هنع يوارلاو هايتس فعضو همیقتسم ريغ هن ماشلا لهآ هیاورو

 حیحص وهف «هلبق يذلا ثیدحلا هل دهشي نکل «یقشمدلا صفح وبآ یسینتلا ةملس

 . هب
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 :دیدجلاو ؛هزاوج :میدقلا :نالوق هيف يعفاشللف لاوزلا لبق رفسلا امآ و

 .لاوز دعب رفسلاک هنآ

 ةعمجلا موي دحأ رفاسي الو : ۲۱۷ عیرفتلا» بحاص لاقف كلام بهذم امأو

 ال نأ :ژایتخالاو «لاوزلا لبق رفاسُي نأ سأب الو ةعمجلا ّيلصي ىتح لاوزلا دعب

 .ةعمجلا ىلصي ىتح رضاح وهو رجفلا علط اذإ رفاسي

 ىف ىنطقرادلا ىور دقو ءاقلطم رفسلا زاوج ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 رفاَس نما : لاق اک هللا لوسر نآ امهنع هللا یضر رمع نبا ثیدح نم ء«دارفألا»

 نم وهو .«هرفَس ىف بحضی الأ ةكئالَّملا هيلع تعد «ةعمجلا موي هتّماقإ راد نم

 سابع نبا نع «مّسَقم نع «مكحلا ثيدح نم «دمحأ مامالا دنسم» يفو
 ءةعمجلا َمْوَي كلذ قفاوف «ةيرس يف ةحاور نب هللا دبع ةي هللا لوسر ثعب :لاق
 املف .مهقحلآ مث « هللا لوسر عم يلصأو ْفّلختأ :لاقو ؛هّباحصأ ادغف :لاق

 نأ در :لاقف ؟كباَحْصأ مَم َوُدْغَت نأ كعََم ام :لاقف یار ٠ لب يبنلا
 لض َتْكَرْدَأ ام ضرالا يف ام َتْفَعْنَأ ول :لاقف .مهقحلآ مث .كعم َيلصأ
 . ۲۷مهتون

 . سقم نم عمسی مل مکحلا نأب ءثيدحلا اذه لعأو

 ١55. ص «بهذملا جابيدلا» يف مجرتم ه ۳۷۸ هنس جحلا نم

 يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۵۲۷) يذمرتلاو ۰۲۲/۱ «دنسملا» يف دمحأ هاور )

 .ةعمجلا موي رفسلا

 .نعنع دقو سيلدتلاو أطخلا ريثك قودص وهو «ةأطرأ نب جاجحلا اضيأ هدنس يفو ()
 : ينيدملا نب يلع لاق :هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو

 ثيداحأ ةسمخ الإ مسقم نم مكحلا عمسي مل :ةبعش لاق :ديعس نب ىيحي لاق
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 هعاطقناو هتقفر توف فاخ ناف .هتقفر َتوف ٌرفاسملا فّحَی مل اذإ اذه

 .ةعامجلاو ةعمجلا طقس رذع اذه نأل اقلطم ٌرفسلا هل زاج «مهدعب

 دقو ةعمجلا ناذأ عمس رفاسم نع لئس هنأ  يعازوألا نع يور ام لعلو

 رمع نبا لوق كلذكو ءاذه ىلع لومحم  هرفس ىلع ضميل :لاقف «هتباد جرسأ
 ءاقلطم رفسلا اوج مهدارم ناك ناو . رفسلا نع ٌنسبحت ال ةعمجلا : هنع هللا يضر

 «هفنصم» يف ىور دق قازرلا دبع نأ ىلع «لصافلا وه :ليلدلاو . عازن ةلأسم يهف

 ىأر باطخلا نب رمع نأ «هريغ وأ نيريس نبا نع «ءاذحلا دلاخ نع ءرمعم نع

 «ارفس ثدرا :لاق ؟كئأش ام : لاقف ةعمجلا یضق ام دعب رفَس ٌبايث هيلع الجر

 ام ّرفسلا كعنمت ال ةعمجلا نإ :رمع لاقف «يلصأ یتح رخ نأ تشرکف

 .هلبق هنم عنمي الو «لاوزلا دعب رفسلا عنمي نم لوق اذهف .'''اهّثقو ٌرضحی مل

 :لاق هيبأ نع سیق نب دوسألا نع «يروثلا نع اضيأ قازرلا دبع هركذو

 ةعمج موي مويلا نإ :لجرلا لاقو «رفّسلا ةه هیلع الجر باطخلا نين مع رصبا

 مل ام جرخاف راسم تفت از ةعيضلا نإ دع اق «تجرخل «كلد الولو

 . حاورلا نحب )۳ ر

 يرهزلا نع ءريثك نب حلاص نع «بئذ يبأ نبا نع «يروثلا نع اضيأ ركذو

 . ةالصلا لبق یحض ةعمجلا موی ارفاسم ةي هللا لوسر جرخ :لاق )۳) 8 ت 28 و نال :

 موی لجرلا جرخي له :ريثك يبأ نب ىيحي تلأس :لاق رّمعم نع ركذو

 يف لجر جرخي املق : ىل لاقف ءهيف ةصخرلاب هثدحأ تلعجف ءههركف ؟ةعمجلا

 مكحلا هعمسي مل ثيدحلا اذه نأكو ةبعش َّدع اميف ثيدحلا اذه سيلو «ةبعش اهدعو

 . مسقم نم

 .تاقث هلاجرو (۵۵۳۲) «فنصملا ىف قازرلا دبع هجرخأ )

 ۱ . تاقث هلاج رو (۵۵۳۷) «فنصملا» )

 .لوهجم ریثک نب حلاصو «لسرم وهو (۵۵4۰) «فنصملا» (۳)
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 . ۲ كلذک هتدجو «كلذ ىف ترظن ول ههرکی ام ىأر الإ ةعمجلا موي

 ! :لاق «ةيطع يبآ نب ناسح نع «يعازوالا نع «كرابملا نبا ركذو
 الو تحاح ىلع نا ۱ نأ راه هيلع اعد .ةعمجلا موي لجرلا رفاس

0 
 : 'هرفس يف بحاصُي

 دعب ةعمجلا موي رفسلا :لاق هنأ .بّيسملا نبا نع : يعازوألا ركذو
 ىف ىسمأ اذإ :لاقی ناك هنأ كغلبأ :ءاطعل تلق :جيرج نبا لاق .ةالصلا
 .هركيل كلذ نإ :لاق ؟عّمجي ر ىتح بهذي الف < تعمجلا ةليل نم ةعماج ةيرف

 ۳ ا كلذ ءال : لاق ؟سيمخلا موي نمف : تلف

 اهمایص ةنس رجآ ةوطخ لكب ةعمجلا ىلإ ىشاملل نأ :ةرشع ةعباسلا
 يبأ نع «ریثک يبآ نب ىيحي نع «رمعم نع :قازرلا دبع لاق ء.اهمايقو

 لاق :لاق فا نب سوآ نع «يناعنصلا ثعشالا يبآ نع «ةبالق
 نم اندو دورك تعمجلا موي ر ن هلق هلا لوسر

 ىلع كلدو ءاهُمايقو َةَنَّس مایص اهوطخَي ةَرطخ لكب هل ناك .تضنأف یامالا
 . (هدلنسم ) یف ا مام الا هاورو ا هللا

 .عيكو هرس كلذكو یلهآ عماج :كيدشتلاب .لّسغ : دمحآ مام الا لاقو

 يف دمحآ مامالا یور دقف «تاگیسلا ریفکت موي هنأ :ةرشع ةنمأثلا

 .(۵۵1۱) «فنصملا» )

 .(۵۵1۲) «فنصملا» )

 .(۵۵1۳) «فنصملا» (9) ۰

 :الصلا يف (4۹0) يذمرتلا هاورو ۰۸/4 «دنسملا» يف دمحأو (۵۵۷۰) «فنصملا» )٤(
 باب :ةراهطلا يف (۳4۵) دواد وبأو ةعمجلا موي لسغلا لضف يف ءاج ام باب
 نباو ءةعمجلا موي لسغ لضف باب :ةعمجلا يف ۹۵/۳ يئاسنلاو ؛ةعمجلل لسغلا
 هدانسزو .ةعمجلا موی لسغلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۰۸۷) هحام
 .(۱۷۲۱۷) و (۱۷۵۸) ةميزخ نبا هححصو «حیحص
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 «؟ةعمجلا موي ام ئرذتا» : لك هللا لوسر ىل لاق :لاق ناملس نع «هدنسم»

 و 2 ۶ هي 2 ۳۵ بر ی هی ۰ هه 8
 موي ام يردأ ينكلو» : لاق ۳ مکابا هيف هللا عمج يذلا مويلا وه :تلق

 م” :ةفمحلا يتأي م ر نيت لا طل تعمجلا

 SER ةلبقُمل | ةعمجلا نیو هيب امل رانك عيناك الإ كتالص مامالا ی رضي

 ,Or ا

 یلذهلا شن نع «یناسارخلا ءاطع ثيدح نم اضيأ «دنسملا)» ىفو

 و صن ر ۰ ےس 0 lO7 ۰ ع

 مث .ةعمجلا َمْوَي لّمتغا اذإ َملْسَملا نإ» : دا هللا لوسر نع ثَّدحُي ناك هنأ

 هل اَدَب ام یلص ءّجَرَخ ماَمالا دجَي ْمَل ناف ًادَحأ يذْؤُي ال دجْسَملا ىَلإ لب
mesرو و ل و ک  

 ‹سلج جرش دق ما لح و ناو
 ع هتعمج ماَمالا يضقي ىح َتَصْنَأَو عمتساف <

 ةعمجلل ة رات نوکت نا :اهاک هیوندا هم فا ة ۳ هی مل نإ مالک و

 . ۲۷اهیلت يت

 الر : زا هللا لوسر لاق :لاق ناملس نع ««يراخبلا حیحص) يفو

 ۳ ۳ 1 نر تر ۳ 598 9

 ا ی وا ىو ارحل د

 ” و ق 54

 یک هما نیتو هام 4 دفع الإ هي وع

 نإ هللا لوسر لاق :لاق ءءادردلا ۳ ثیدح نم ««دمحآ دنسم) يفو
 و ۳ ى E ۳ س ے2 ا موي

 یشم من « هدنع ناك نإ ابيط سمو .هبايث سبل مث «ةعمجل وي لسا نما

 میشه ةنعنع هيف نکل «تاقث هلاجرو ۰۳۹/۵ «دنسملا ىف دمحآ هاور» )١(

 يناربطلا هاور :لاقو ۲ «عمجملا) يف يمئيهلا هدروآو .مسقم نب ةریغملاو

 . نسح هدانساو : ریبکلا» ىف

 ۷ CWI (بیهرتلاو بیغرتلا» ىف يرذنملا لاق Vo» /ه دنسملا» ىف دمحأ هاور 62

 «عمجملا) يف يمثيهلا لاقو ملعا اميف هشسن نم عمسی مل ءاطع و «دمحأ هاور

 .ةقث وهو دمحآ خيش الخ .حیحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور ۲

۳۷ 



 هل يضق أم مکرو هذوی ملو 00 ۳۹ مو : ةنيككلا او فا ىلإ

 i E نی ام ُهَل رفغ امالا َفِرَصْنَي ىح رظتنا مث

 مدقت دقو . .ةعمجلا موی الا موي لک جست منهج نأ :ةرشع هعساتلا

 دنع مايألا لضفأ هنأ  ملعأ هللاو كلذ رسو «كلذ يف ةداتف يبأ ثیدح
 هللا ىلإ لاهتبالاو «تاوعدلاو «تادابعلاو ‹تاعاطلا نم هيف عقيو « هللا

 لهأ يصاعم نوكت كلذلو .هيف منهج ريجست نم عنمي ام «ىلاعتو هناحبس

 هيف نوعنتميل روجفلا لهأ نإ ىتح «هريغ يف مهيصاعم نم لقأ هيف نامیالا
 .هريغو تبسلا موي يف هنم نوعنتمي ال امم

 دقوت اهنأو ءايندلا يف نم جس دارملا نأ هنم رهاظلا ثیدحلا اذهو
 فمي الو «اهباذَع رتفی ال هناف «ةمايقلا موی خلا د الا موی لک
 اوعدی نأ ةنزخلا نوعي كلذلو «مايألا نم اموي اهلهأ مه نيذلا اهلهآ نع
 . كلذ ىلإ مهنوبيجي الف «باذعلا نم اموي مهنع ففخيل مهّير

 دبع لا لأسي ال يتلا ةعاسلا يهو «ةباجالا ةعاس هيف نأ :نورشعلا
 هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم «نیحیحصلا» يفف هاطعآ الإ ائيش اهيف ملسم

 ملسم دبع اهقفاوُي ال ّةَعاسل ةعمجلا يف نإ : ل هللا لوسر لاق :لاق .هنع

 ۳۱الی هديب :لاقو هي هاطغأ الا اتش هللا لاسي يلصُي مئاق وهو

 برحو «ءادردلا يبأ نع سيق نب برح ثيدح نم 0 «دنسملا» يف دمحأ هاور )١(
 ءدمحأ دنع ةريره يبأو ديعس يبأ ثيدح هل دهشي نحل ءادردلا يبأ نم عمسي مل

 .اهب حيحص وهف اضیا دمحأ نع رذ يبآ كيدحو

 قالطلا يفو «ةعمجلا موي يف يتلا ةعاسلا باب :ةعمجلا يف ۳۶۶/۲ يراخبلا هاور )
 موي يف يتلا ةعاسلا يف ءاعدلا باب :تاوعدلا يفو «قالطلا يف ةراشالا باب
 هاورو «ةعمجلا موي يف يتلا ةعاسلا يف باب :ةعمجلا يف (۸۵۲) ملسمو ل
 موي ءاعدلا اهيف باجتسي يتلا ةعاسلا باب :ةعمجلا يف ۱۱۵/۳ يئاسنلا اضيأ
 ىجرت يتلا ةعاسلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۳۷) هجام نباو «ةعمجلا
 .ةعمجلا يف
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 ىف سانلا فالتخا نایب
 داجال ةياحالا ةعاس

 اق هك يبنلا نع ءرذنملا دبع نب ةبابل يبأ ثيدح نم دنسملا يفو
 «رطفلا مو نم هللا ا یا ل ا همتا موی ماّیالا اا

 مدا هيف هللا طتها و دا هيف ُهّللا قلخ :لاصح سمح هيفو .یحضالا میر

 ا هللا ال ةعاس هو مدل لَجَو ۳ هللا 8 هيفو «ضرألا ىلإ

 كلم نم ام .ةَعاَّسلا م موقت هيفو ءاماَرَح 12 مل ام ی هللا ءاتا اإ ایش

 هو TT ۱ و يرن كلو ایر الو «ضزأ الو «بّرَُم
 1 (۱) میس و ۶ ا

 ۲ «ةعمجلا موی نم نقفشي

 «نيلوق ىلع ؟تعفُر دق وأ ةيقاب ىه له :ةعاسلا هذه ىف سانلا فلتخا دقو

 يه له .اوفلتخا «عفرت ملو ةيقاب يه :اولاق نیذلاو «هُريغو ربا دبع نبا امهاکح

 مدعب لاق نم فلتخا مث . نیلوق ىلع ؟ةنيعم ریغ يه مأ «هنيعب مويلا نم تقو يف
 اولاق نیذلاو ءاضيأ نيلوق ىلع ؟ال وأ «مويلا تاعاس يف لقتنت يه له : اهنییعت

 .الوق رشع دحآ یلع اوفلتخا «اهنییعتب

 عولط نم يه :لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره یبآ نع انیور : رذنملا نبا لاق

 . سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص دعبو « سمشلا عولط ىلإ رجفلا

 . ةيلاعلا يبآو «يرصّبلا نسحلا نع رذنملا نبا هرکذ «لاوزلا دنع اهنآ : يناثلا

 كلذ انیور :رذنملا قنا لاق ةعمجلا ةالصب نذوملا نذا اذ| اهنآ : ثلاثلا

 نبا لاق «غرفی یتح بطخي ربنملا ىلع ٌمامالا سلج اذإ اهنآ : عبارلا

 يرصبلا نسحلا نع هانیور : رذنملا

 وهوا ٩۱ص مدقت دق و (۱۰۸6) هحأم نیاو ETE «دنسملا» يف دمحأ هاور )۱(
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 . ةالصلل اهتقو هللا راتخا يتلا ةعاسلا يه :ةدرب وبآ هلاق : سماخلا

 باجتسم ءاعدلا نأ نوري اوناک :لاقو «يودعلا راوسلا وبآ هلاق : سداسلا

 .ةالصلا لخدت نأ ىلإ سمشلا لاوز نيب ام

 .عارذ ىلإ اربش سمشلا عفترت نأ نيب ام اهنإ :رذ وبأ هلاق : عباسلا

 ءاطعو «ةريره وبأ هلاق ءسمشلا بورغ ىلإ رصعلا نيب ام اهنآ :نماثلا

 . رذنملا نبا هلك كلذ یکح سوواطو مالس نب هللا دبعو

 . ةباحصلا روهمجو لمآ لوق رهو .رصعلا دعب ةعاس ا هنأ : عساتلا

 . نيعباتلاو

 .هريغو يوونلا هاكح قالصلا غارف ىلإ مامالا جورخ نيح نم اهنأ :رشاعلا

 . هيف «یتغملا» بحاص هاكح راهنلا نم ةثلاثلا ةعاسلا اهنأ : رشع يداحلا

 : رمع لاقو .ةعاسلا كلت ىلع ىتأ «عمج يف ةعمج ناسنالا مسق ول :بعك لاقو

 .ريسيل موي يف ةجاح بلط نإ

 حجر امهدحآ و .ةتباثلا ثيداحألا امهتنمضت نال وق :لاوقألا هذه حجرأو

 ةماس ناب لاق نم لبلد ام لوقلا اذه ةجحو قالصلا ءاضقنا ىلإ مامالا سولج نم اهنآ :لوالا
 مامالا سولج نم ةباجالا

 ةالصلا ءاضقنا ىلإ رمع نب هللا دبع نأ .یسوم يبآ نب ةدرب يبآ ثیدح نم «هحیحص» يف ملسم یور

 : لاق ؟ائيش ةعمجلا ةعاس نأش ىفِةفَي هللا لوسر نع ثّدحی كابآ تعمسآ : هل لاق

 ىلإ ٌماَمالا َسِلَجَي نأ َنْيَب ام يه» : لوق لي هللا لوسر تعمس : لوقی هتعمس معن

 .(۱)«الَصلا ىضقت نأ

 نبا ثيدح نم ةعمجلا موي يف يتلا ةعاسلا يف باب :ةعمجلا يف (85) ملسم هاور (۱)

 يل لاق يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب نیا نع « هيبأ نع فمرحم نع < بهو

 - :لاق ؟ةعمجلا ةعاس ناش ىف هلا لوسر نع ثذدحی كابا تعمسآ رمع نب هللا دبع
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 اهناب فنصملا حيجرت
 هتلدآ عم رصعلا دعب

 نع «ينزملا فوع نب ورمع ثيدح نم «يذمرتلاو جام نبا یورو

 ایا لا هاتآ ال ايش اهیف ُدبعلا َهَّللا لأسی ال ًةعاَس ةعُمُجلا يف َّنإ» :لاق ةي يبنلا

 فارصنالا ىلإ ةالّصلا مام نیح» :لاق ؟یه َةَعاَس هيأ !هللا لوسر اي :اولاق

 او

 نب هللا دبع لوق وهو «نیلوقلا حجرآ اذهو ءرصعلا دعب اهنآ : يناثلا لوقلاو

 يف دمحأ هاور ام لوقلا اذه ةجحو .قلخو «دمحأ مامالاو «ةريره يبأو مالس

 ةعمجلا يف نا» : لاق لي يبنلا نأ «ةريره يبأو دیعس يبآ ثیدح نم «هدنسم»

 َدْعَب يهو هاي هاّطغأ الإ ار اًهيف هللا لأي ملسم دبع اهقفاوُب ال ةعاس

 مام الا سلجی نأ نيب ام يه» :لوقی همت هللا لوسر تعمس :لوقی هتعمس معن : تلق

 نألف عاطقنالا امآ .بارطضالاو عاطقنالاب لعأ دقو «ةالصلا یضقت نأ ىلإ

 هسفن ةمرخم نع دلاخ نب دامح نع دمحآ لاق .هیبآ نم عمسي مل ریکب نب ةمرخم

 یر و ار ل يبآ نب دیعس لاق اذکو
 نع :لوقی ةنيدملا لهأ نم ادحآ عمسأ مل :ينيدملا نبا يلع لاق .اندنع تناك

 يف يفتكي ملسم :لاقي الو يبآ تعمس :هثیدح نم ءيش يف لاق هنإ :ةمرخم

 نم حيرصتلا دوجو :لوقن انأل ءانه كلذك وهو ةرصاعملا عم ءاقللا ناكمإب نعنعملا

 هاور دقف «بارطضالا امأو «عاطقنالا ىوعد يف فاك هيبأ نم عمسي مل هنأب ةمرخم

 .هلوق نم ةدرب يبأ نع مهريغو ةرق نب ةيواعمو .بدحالا لصاوو قاحسإ وبأ

 مهو ؛يندملا ريكب نم هثیدحب ملعأ وهف «يفوك ةدرب وبأو «ةفوكلا لهأ نم ءالؤهو
 .باوصلا وه فوقوملا نأب ينطقرادلا مزج اذلو .دحاو وهو ءددع

 يف ىجرت يتلا ةعاسلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۳۸) هجام نبا هاور ()

 موي يف ىجرت يتلا ةعاسلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (140) يذمرتلاو «ةعمجلا

 عمو «فيعض وهو «ينزملا فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك هدنس يفو ةعمجلا .
 :«بيهرتلاو بيغرتلا» ىف يرذنملا لاقو «بیرغ نسح یذمرتلا لاق دقف كلذ

 يف اثیدح هل ححصو ر Na E رك
 نبا ظفاحلا لاقو .ملعأ هللاو .هنیسحتو لب .هل هحيحصت ظافحلا دقتناف ءحلصلا

 نع «بدحألا لصاو نع ةريغم قيرط نم ةبيش يبأ نبا هاورو : «حتفلا» يف رجح

 .هلوق ةدرب يبأ
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 ا «رصعلا

 نا ةعُمجلا ٌموي» :لاق كلك يبنلا نع ریاج نع .يئاسنلاو دواد وبأ یورو

 اهوُسمَتْلاَف «ُهاَطْعَ الإ اهنا هللا ناني نتعب ُدَجوُي آل ةعاَس اًهيف ءَةَعاَس َرْشَع

 . «رصعلا َدْعَب ةَعاَس ك

 الأ نمحرلا دبع نب ةملس یبآ نع «هننس» ىف روصنم نب دیعس یورو

 .ةعمجلا موي يف يتلا ةعاسلا اوركاذتف «اوعمتجا ة5 هللا لوسر باحصأ نم

 .ةعمجلا موي نم ةعاس ٌرخا اهنآ اوفلتخي ملو اوقّرفتف

 ل هللا لوسرو تلف :لاق «مالس نب هللا دبع نع : «هجام نبا ننس» يفو

 ُدْبَع اهقفاوُي ال ةَعاَس ةَعُمجلا مْؤَي يف (ةاروتلا ينعي ,) هللا بانك يف دج ان لا

 راشأف : هللا ُدْبَع َلاَق ُةَتَجاَح هل هللا یضق الا ًائْيَش َلَجَو رم هل لأسب يلصُي ٌنِمْوُم

 . ةعاس َضْعَب وأ هللا لوسر اي تقدص :تلق . َةَعاس ضعَب وأ يك هّللا لوسر ی

 تل اهنإ 2 تلف . (راهّتلا تاعاّس نم ةعاس ٌرخا يه» : لاق ؟يه ةعاس يأ : تلق

 الإ ُهْسِلْجُي ال َسّلَج مث ءىّلص اذإ َنمؤملا ّدبعلا نإ ىلب :لاق «الص ةعاس
 ."7ةالّص يف وهف «ةالّصلا

 هدنس يفو ةريره يبأو ديعس يبأ ثيدح نم ۲۷۲/۲ ؛دنسملا» يف مع افق 3

 دهشی نکل «ناسللا» و «نازيملا» يف مجرتم لوهجم وهو يراصنألا ةملس نب دمحم

 ۱ .هدعب ام هل

 تعمجلا موي يف يه ةعاس ةيأ ةباجالا باب :ةالصلا يف (۱۰۸) دواد وبأ هاور )

 هححصو دیج هدانساو تعمجلا 5 باب :ةعمجلا يف ۱۰۰ ۰۹۹/۳ يئاسنلاو

 نبا ظفاحلا هنسحو «يوونلا اضیآ هححصو ييهذلا هقفاوو ۰۲۷۹/۱ مکاحلا

 يتلا ةعاسلا يف ثیدحلا رثکآ (لبنح نبا ينعي) دمحآ لاقو :يذمرتلا لاق :رجح

 «حتفلا» رظناو سمشلا لاوز دعب یجرتو < ءرصعلا ةالص دعب اهنآ تا ةباجإ یجرت

Fe 

 يف ىجرت يتلا ةعاسلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۳۹) هجام نبا هجرخآ (۳)

 ۱ . نسح هدانساو ةعمجلا

۳/۹ 



 ءيش يال :45 يبنلل ليق :لاق «ةريره يبأ ثيدح نم «دمحأ دنسم» يفو
 سه و ی a ها ی یک

 یر اا یو یا یی هی زی

 هل بیجتسا اهیف هللا اَعد ْنَم ٌةَعاَس اهنم تاَعاَس ثالث رخا يفو ءةَّسْطَبلا اهیفو
. 

 نب هملس يبأ تیدح نم يئاسنلاو .يذمرتلاو «ادواد أ ننس يفو

 هيف َْتَعَلَط موی ُرْيَخا 6 هنا لوسر لاق“ :لاق ةريره يبأ نع «نمحرلا دبع

 هيفو «تام هيفو «هیلع بیت هيفو طبْهَأ هيفو دا قلخ هيف ةَعُّمَجلا موی ٌسْمَّسلا

 یّتح حبصت نيح نم ءةَعُمجلا موي ةَحيِصُم يهو الإ ةّباد ْنم امو ءةعاّسلا موقت

 ُدْبَع اهفداصُي ال ةعاس هيفو ءسنالاو ٌنجلا الإ ءةَعاّسلا نم اقفش ٌسْمَّسلا ملط

 يف كلذ :بعك لاق «اهایا ٌهاطعأ الإ انام جر علل لای يلدا وهو منش

 قدص :لاقف ءةاروتلا ٌبعک أرقف :لاق ةَعُمِج لك يف لب :تلقف ؟موی ةنس لک

 مَم يسلجمب هتئدحف همالس اع تی شرا ل رر

 : تلف : ةَرْيَرُه وُبأ لاق . یه ةعاَس َةّيأ تملع دقو :مالس ْنب هللا ُدْبَع لاقف «بغک

 فيك : تلقف «ةَعُمُجلا مْوَي نم ةعاَس رخا يه :مالَس نب هللا ُدْبَع لاقف ءاهب ينربخآ

 منش دبع اهواي ال» اب هللا لوس لا و عملا مز نم ةعاس رخ يه

 لدي هلا :مالس نب ها اف ؟اهیف ىلعت ال ٌهَعاَسلا كلتو لست وك

 یاب ی سرا هةالصل رب كل : هلع هللا ُلوُسَر

 © اد وه :لاقف .یلب : تلقف : لاق

 فیعض وهو تلاضف نب جرفلا هدنس يفو ۰۳۱۱/۲ «دنسملا» يف جا اوو ()

 .ةريره يأ نم عمسی مل ةحلط يبآ نب يلعو
 يذمرتلاو تعمجلا ةليلو ةعمجلا موي لضف باب :ةالصلا يف (۱۰۶)دواد وبآ هاور (۲)

 يئاسنلاو ةعمجلا موی يف یجرت یتلا ةعاسلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (4)

 تعمجلا موی ءاعدلا اهیف باجتسی يتلا ةعاسلا رکذ باب :ةعمجلا یف ۵ ۳

 .۳۵۵ ص مدقت دقو «حيحص هدانساو ۱۸۳ و ۰۱۸۲/۱ هطوملا» يف كلام اضیآ هاورو

۳/۸۹۰ 



 ةيقبىلعفنصعلا در ءةالصلا نم هغارف ىلإ ةبطخلا ٌمامالا حتتفی نيح نم اهر :لاق نم امآو
 .يرعشالا ىس وم يبا نب ةدرب يبا نع (هحیحصا يف ملسم هاور امب جتحاف لاوقل ۱ ۱ 9

 o لبر رع جداا يللا رم اكمل : لاق
 أم یها : لوقی لي هللا لوسر تعمس : تا تق : لاق ؟ةعمجلا

 . ۲ ۱)«خالصلا مامالا يضفي ةر نأ ىلإ مامالا سلجی نأ

 نم «هجام نباو «يذمرتلا هاور امب حتحاف قالصلا ةعاس يه :لاق نم امأو

 يف َّنِإ» :لوقی ةا هللا لوسر تعمس :لاف «ينزملا فوع نب ورمع ثیدح
 !هللا لوسر اي :اولاق همی هل ان نی هيف دل هلالی ال ةَعاَسل ةعُمُجلا
 اذه نکلو .«اهنم فاّرصنالا ىلإ ةالصلا ُماقت نیح» :لاق ؟يه ةعاس ةيأ
 الا ُتملع اميف هوري مل ثيدح وه :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق .فیعض ثيدحلا
 ٌجتحُي نمم وه سيلو «هدج نع «هيبأ نع .فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك
 ةدرب يبأ نع «ةرق نب ةيواعم نع «فوع نع «ةدابع نب حور ىور دقو . هثیدحب

 ىلإ ٌمامإلا اهيف جرخي يتلا ةعاسلا يه : ا و
 . كب ُهَّللا باصأ : رمع نبا لاقف .ةالصلا یضقت

 ةعاسلا نع هتلأس هتأرما نأ رذ يبأ نع «5 ةرجح > نب نمحرلا دبع یورو

 سمشلا عفر عم يه :اهل لاقف يلا ل لا
 . قلاط تنأف ءاهدعب ىنتلأس ناف « ريسيب

 دعبو (يَّلَصُي مئاق وُهو» ةريره 5 ثيدح يف هلوقب اضیآ ءالؤه جتحاو
 : رمع ونا لاق 0 ثيدحلا رهاظب ذخألاو .تقولا كلذ يف ةالص ال رصعلا
 تلاز اذإ» :لاق هنأ هِي يبنلا نع .يلع ثيدحب اذه ىلإ بهذ نم اضيأ جتحي
 اف ءمكجئاوح هللا ىلإ اوبلطاف «حارزالا تخارو اور لا

 . لعم وهو ۲۷۷ص هجیرخت مدقن )1(

 . فبعض وهو ۳۷۸ص هجي رخت مدقت )۲

۳۸1 



 ةعاس ةالصلا ةعاس
 ةباجالا اهیف یجرت
 ةعاسلا تسيل اهنکلو

 ةصوصخملا

 رس

 .«[۲۵ :ءارسالا] «(اروفغ َنيِباَوآلِل نا ُهَنِإَف8 : الت مث «نيباوألا ةعاس

 يتلا ةعاسلا :لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع «ريبج نب ٌديعس یورو

 «ريبج نب ديعس ناکو . سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نيب ام :ةعمجلا موی ركذت
 .فلسلا رثكأ لوق وه اذهو سمشلا برغت ىتح ادحآ مّلكُي مل ءرصعلا ىلص اذإ

 ليلد ال لاوقألا ةيقبو «ةالصلا ةعاس اهنأب : لوقلا هيليو .ثيداحألا رثكأ هيلعو

 . اهیلع

 ةعاس امهالکف ءاضيأ ٌةباجالا اهیف ىجرُت ٌةعاس ةالصلا ةعاس نأ يدنعو

 ةنيعم ةعاس يهف ءرصعلا دعب ةعاس ٌرخا يه ةصوصخملا ةعاسلا تناك ناو «ةباجإ

 وأ تمدقت ةالصلل ةعباتف ءةالصلا ةعاس امأو ءرخأتت الو مدقتت ال مویلا نم

 یلاعت هللا ىلإ مهلاهتباو مهعّرضتو مهتالصو نیملسملا عامتجال نال .ترخأت

 قفتت اذه یلعو ءةباجالا اهيف ىجرت ةعاس مهعامتجا ةعاسف «ةباجالا يف اریثأت

 هللا ىلإ لاهتبالاو ءاعدلا ىلع هتمأ ضح دق ةَ يبنلا نوكيو ءاهلك ثيداحألا

 . نيتعاسلا نيتاه يف ىلاعت

 «یوقتلا یلع ىا يذلا دجسملا نع انك دقو هلك هلوق اذه ریظتو

 نأ يفنيال اذهو .'”ةّئيدّملا دجسم ىلإ راشآو «اذه مکدجنَ وه» : لاقف

 ا رك ات «یوقتلا یلع اسم الا هیف تلزن یذلا 7

 نر يلع رمش

 هوحن یورو .ةيلاعلا نأ رع ردتملا نبا هاكح 00 : «حتفلا» يف ظفاحلا لاق 21

 نع ةبورع يبأ نب ديعس قيرط نم ركاسع نبا ىورو : لاق ؛ يلع نع ثيدح ءانثأ يف

 ناكر +نضخلا تلازا اذإ ءاعذلا اه تالا ةغاسلا نور اوناک :لاق ةداتق

 ءادتیاو « ةعمجلا تفو لوخد ءادتیا و تعئالملا عامتجا تفو اهنا كلذ يف مهذخأم ۱

 . كلذ وحنو ناذألا

 وه یوقتلا ىلع سسآ يذلا دجسملا نأ نايب باب : ححلا يف (۱۳۹۸) ملسم هاور (۲)

 بعک نب يبأ نع بابلا يفو .يردخلا دیعس يبأ ثيدح نم ةنيدملاب ةي یبنل لا دجسم

 Ns دمحأ دنع

AY 



 نأ ىلإ مامالا سلجي نأ َنْيِبام ىه» ةعمجلا ةعاس يف هّلوق كلذكو
 َدْعَب ةَعاَس رخآ اهوسمتلاف» رخآلا ثيدحلا يف هلوق يفاني ال «ةالصلا يضقنت
 . (رصعلا

 ی

 ل ْنَم :اولاق ؟مکیف َبوقّرلا نودعت ام  هلوق ءامسالا يف اذه هبشيو
 . “ايش هدلو نم مد مل نم بوقرلا» : لاق هل دّلوي

 لصح ام رجالا نم هدلو نم هل لصحی مل ذإ بوقرلا وه اذه نأ ربخأف

 .ًابوقر هل دلوي مل نم یمسی نأ يفاني ال اذهو ءًاطرف مهنم مدت نمل

 . عاتم الو هل مهرد ال نم : :اولاق ؟مکیف نلفملا وام هلوق هلثمو

 ءاذه مطل دقو يتأيو «لابجلا لاما تانّسحب ةمايقلا م موب ي يتأي نم سلفملا» : لاق
 (هتاتسح نم اًذهو «هتانسح نم اذه زا اذ مد كّمسو زف برضو

 . ذحلا

 مقا هدر يذلا فول اذهب نيكسملا سيل» : كي 505
 او مالا لاس 1 يذلا نيكسملا نکلو ناّرمتلاو ةرمتلاو َناَتِمْثّللاَو

 . ۳۳ نات ل طب

 باب :«ةلصلاو ربلا» يف )51١8( ملسمو ۰۳۸۳ و ۳۸۲/۱ «دنسملا» يف دمحأ هاور (۱)
 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم بضغلا دنع هسقن كلمي نم لضف

 ربلا» يف (۲۵۸۱) ملسو ۰۳۷۲ و ۳۳۶ و ۳۰۳/۲ «دنسملا» يف دما هاو 0
 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثیدح نم ملظلا ميرحت باب : «ةلصلاو
 دق يتأيو «ةاکزو مایصو ةالصب ةمايقلا موی يتأي يتمأ نم سلفملا» . . . قي هللا لوسر
 نم اذه یطعیف .اذه برضو ءاذه مد كفسو .اذه لام لکأو اذه فذقو اذه متش
 نم ذخأ ییلعام یضقی نأ لبق هتانسح تينف ناف .هتانسح نم اذهو .هتانسح
 .«رانلا يف حرط مث .هیلع تحرطف مهایاطخ

 نیکاسملا يف ءاج ام باب : 4 يبنلا ةفص يف ٩۲۳/۲ «اطوملا» يف كلام هاور (9)
 -يفو «(ًافاحلإ سانلا نولآسی ال) هللا لوق باب :ةاکزلا يف ۰ ۰۲۹۹/۳ يراخبلاو
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 . للملا لهأ عيمج اهمظعی ءرصعلا دعب ةعاس رخا ىه ةعاسلا هذهو هني وف عوكل
 0 ۲ عیمج اهمظعی ةعمجلا

 هلیدبت ىف مهل ضرغ ال امم اذهو فباجالا ةعاس يه باتکلا لها دنعو للملا لهأ

 .مهنموم هب فرتعا دقو «هفيرحتو

 كلذ ليق امك «ثيداحألا نيب كلذب عمجلا مارف ءاهلقنتب لاق نم امأو ني م

 :لك يبنلا اهيف لاق دق ردقلا ةليل ناف .ءيوقب سيل اذهو ءردقلا ةليل يف

 ملو ۰ "«یقبت ةعسات يف ءىَقِبَت ِةَعباَس يف «ىقبت ِةَسماَح يف اهوشمتلاف»
 .ةعمجلا ةعاس يف كلذ لثم ءىجي

 اهنأب حيرص ٌثتيدح اهيف سيل ءردقلا ةليل يف يتلا ثيداحألاف اضيأو

 .امهنيب قرفلا رهظف «ةعمجلا ةعاس ثيداحأ فالخب ءاذكو اذك ةليل

 ردقلا ةليل نإ :لاق نم لوق ٌريظن وهف «تعفُر اهَّنِإ :لاق نم لوق امأو

 مالا نع اهملع عفرف «ةمولعم تناك اهّنآ دارآ نإ «لئاقلا اذهو ءتَعفُر

 نأ دارأ ناو مهضعب نع عفر ناو ءةمألا لک نع اهملع عفرُي مل :هل لاقيف

 ةحيحصلا ثيداحألل فلاخم لطاب لوقف «تّعفر ةباجإ ةعاس اهنوکو اهتقيقح

 .ملعأ هللاو .هيلع لوعي الف ءةحيرصلا

 رئاس نيب نم تصح يتلا ةعمجلا الص هیف نآ :نورشعلاو ةيداحلا صاوخل فنصملا ةعباتم

 ددعلاو عامتجالا نم اهریغ يف دجوت ال صئاصخب تاضورفملا تاولصلا

 نم ءاج دقو .ةءارقلاب رهجلاو «ناطبتسالاو تماق الا طارتشاو .صوصخملا

 :ةاکزلا يف (۱۰۳۹) ملسمو «(افاحلإ سانلا نولأسي ال) باب :ةرقبلا ةروس ريسفت =

 :. نریکتسملا نيسقت تاب : ةاكزلا یف ۸5۵/۵ یئاسنلاو ؛ ینغ دجی ال يذلا نيكسملا باب

 هلمع طبحی نأ نم نموملا فوخ باب :نامیالا ىف ٠١5 ۰۱۰8/۱ يراخبلا هاور (۱)

 رشعلا نم رتولا يف ردقلا ةليل يرحت باب : حیوارتلا ةالص يفو ء.رعشي ال وهو

 (۱۳۸۱) دواد وبآ هجرخأو .نعللاو باسنلا نم ىهني ام باب : تدألا یفو ءرخاوألا

 . سابع نبا ثيدح نم

TAS 



 نم ءةعبرألا ننسلا يفف ءرصعلا ةالص يف الإ هریظن تأي مل ام اهيف ديدشتلا

 : لاق هَ 6 هلا لوسر نإ - ةبحص هل تناكو _ يرْمضلا دّعَجلا يبأ ثيدح

 ءنسح ثيدح :يذمرتلا لاق ()«هبلق ىلَع لا َعَبْط ءانؤاهت عَمُج ثالث كرت
 فرعی مل :لاقف «يرمضلا دعجلا يبأ مسا نع ليعامسإ نب دمحم تا

 . ثيدحلا اذه الإ ي يبنلا نع هل فرعأ ال :لاقو «همسا

 مل ناف «رانیدب قّدصتي نأ اهكرت نمل ٌرمالا فی يبنلا نع ننسلا يف ءاج دقو
 نع «ةربو نب ةمادق ةياور نم يئاسنلاو «دواد وبأ هاور .رانید فصنف «دجی

 نب ییحی لاقو . فرعی ال ةربو نب ةمادق :دمحآ لاق نکلو فلت نة رس

 اي یا

 نع نكحي ًالوف الإ «نيع ضرف ةعمجلا نأ ىلع نوملسملا عمج

 ةالص امأو :لاق هنأ هوشنم هيلع طلغ اذهو «ةيافك ضرف اهنأ 0

 نأ لئاقلا اذه نظف عمجلا ةالص هيلع بجت نم لك ىلع بجتف .دیعلا
 صن اذه لب ءدساف اذهو .كلذك ةعمجلا تناك «ةيافك ضرف تناك امل ديعلا

 نأ :امهدحأ «نیرمآ لمتحي اذهو «عيمجلا ىلع بجاو ديعلا نأ يعفاشلا نم

 دواد وبأو «رذع ريغ نم ةعمجلا كرت يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۵۰۰) يذمرتلا )۱(

 : ةعمجلا يف ۸۸/۳ يئاسنلاو «ةعمجلا كرت يف دیدشتلا باب :ةالصلا يف )

 باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۲۵) هجام نباو «ةعمجلا نع فلختلا يف دیدشتلا باب

 هححصو «نسح هدنسو ۰1۲۵ ۰۲4/۳ «دنسملا» يف دمحأو قعمجلا كرت نميف

 هجام نبا دنع دهاش هلو یيبهذلا هقفاوو ۰ ١/ مكاحلاو )٥٥٤(« نابح نبا

 ثيدح نم 2 يريصوبلا هححصو ظفاحلا هنسحو «رباج ثيدح نم (۱۱۲۰)
 .مکاحلا هححصو ؛نسح هدنسو ۳۰۰/۵ دمحآ دنع ةداتق يبأ

 ۸٩/۳ يئاسنلاو «ةعمجلا كرت نم ةرافك باب :ةالصلا يف (۱۰۵۳) دواد وبأ هاور (۳)
 يفو ۱4 و ۸/۵ دمحأو «رذع ريغ نم ةعمجلا كرت نم ةرافك باب :ةعمجلا يف
 (0۸۲) نابح نبا هححص دقف «كلذ عمو .لوهجم وهو ةربو نب ةمادق هدنس
 نسحلا ثيدح نم (۱۱۲۸) هجام نبا هاورو «يبهذلا هقفاوو ۰۲۸۰/۱ مكاحلاو

 .ةرمس نع

 ١م ١1ج داعملا داز م6



 بجي ةيافكلا ضرف ناف «ةيافك ضرف نوکی نأو «َةَعُمُجلاك نيع ضرف نوکی

 دعب ضعبلا نع هطوقسب نافلتخی امنإو «ءاوس نایعالا ضرفک «میمجلا ىلع

 نیرخالا لعفب هبوجو

 هللا ىلع ءانثلا اهب دصقي يتلا ةبطخلا هيف نأ :نورشعلاو ةيناثلا

 دابعلا او ۳ ا هلوسرلو دنا لاا هل هدایفلاو یا

 .هنانج یلاو ءهيلإ مهبرقی امب مهتیصوو «هتمقنو هسأب نم مهزیذحتو «همايأب

 .اهل عامتجالاو ةبطخلا دوصقم وه اذهف «هرانو هطخس نم مهبرقی امع مهیهنو

 هلو تدابعلل هيف غّرفتي نأ بحتسي يذلا مویلا هنأ :نورشعلاو ةثلاثلا

 لعج هناحبس هللاف «ةبحتسمو ةبجاو تادابعلا نم عاونأب ةيزم مايألا رئاس ىلع

 ُمويف ءايندلا لاغشأ نع هيف نوّلختيو «ةدابعلل هيف نوغرفتي ًاموي ةَّلم لك لمال
 ةباجإلا ةعاسو «روهشلا يف ناضمر رهشك مايألا يف وهو «ةدابع موي ةعمجلا
 هل تملس ءملسو هتعمج موي هل حص نم اذهلو .ناضمر يف ردقلا ةليلك هيف

 نمو «هتنس ٌرئاس هل تمِلَس «ملسو ناضمر هل حص نمو ءهتعمج ُرئاس

 نازيم ةعمجلا ٌمويف دیس ام هک عع دنا تیایز كح كعب

 . قيفوتلا هللابو . رمعلا نازيم ححلاو «ماعلا نازيم ناز ‹عوبسألا

 ناكو «ماعلا يف ديعلاك عوبسألا يف ناك امل هنأ :نورشعلاو ةعبارلا

 هللا لعج قالص موي ةعمجلا ٌموي ناكو «نابرقو ةالص ىلع ًالمتشم ٌُديعلا

 نو .هماقم امئاقو نابرقلا نم الكب دجسملا ىلإ هیف لیجعتلا هناحبس

 نع ؟نیحیحصلا» يف امک o تالصلا دجسملا ىلإ هيف حئارلل

 ا لا ةعاَسلا يف حار ْنَم» :لاق هنأ فای يبنلا نع «ةريره

 ةعاّسلا يف َحاَر ْنَمو «ةَرقَب برف امّنأكف «ةيناتلا ةَعاّسلا يف َحاَر ْنَمو هند

 . "3َنَرْقَأ اشک برق امّئأكف كلام

 )١( یف (۸۵۰) ملسمو تعمجلا لضف باب :ةعمجلا ىف ۰ ۰۲ يراخبلا هاور =

۳۸۹ 



 : نیلوق ىلع ةعاسلا هذه ىف ءاهقفلا فلتخا دقو

 .امهریغو دمحأو

 فورعملا وه اذهو لاوزلا دعب ةسداسلا ةعاسلا نم ءازجأ اهنآ : يناثلاو

 . نیتجحب هيلع اوجتحاو تيعفاشلا ضعب هراتخاو كلام بهذم ىف

 يذلا ٌردغلا لباقم وهو «لاوزلا دعب الإ نوكي ال حاورلا نأ :امهادحإ

 ا  :یلاعت لاق لاوزلا لبق الا نوکی ال

 .لاوزلا دعب الإ نوکی الو :يرهوجلا لاق ۲

 اونوکی ملو «ریخلا ىلع ءيش صرحآ اوناک فلسلا نأ :ةيناثلا ةجحلا

 لوأ يف اهيلإ َريكبتلا كلام ركنأو .سمشلا عولط تقو نم ةعمجلا ىلإ نودغی

 .ةنيدملا لهأ هيلع كردن مل :لاقو ءراهنلا

 نع هنع هللا يضر رباج ثيدحب لوالا لوقلا باحصآ جتحاو

 ةدوهعملا تاعاسلاو :اولاق .۱«ةَعاَس ةَرْشَع اتن ةعمجلا ُمْوَي» لك يبنلا

 .ةيليدعت تاعاس :ناعون يهو «ةعاس ةرشع اتنث يه يتلا تاعاسلا يه

 غلب امنإ بيي يبنلا نأ .لوقلا اذه ىلع لديو :اولاق «ةينامز تاعاسو

 ۱۰۱/۱ ةأطوملا» يف كلام اضيأ هاورو «ةعمجلا موي كاوسلاو بيطلا باب :ةعمجلا =
 باب :ةالصلا يف (144) يذمرتلاو .ةعمجلا موي لسغ يف لمعلا باب :ةعمجلا يف

 موي لسغلا يف باب :ةراهطلا يف (۳۵۰) دواد وبأو «ةعمجلا ىلإ ريكبتلا يف ءاج ام

 يبأ ثيدح نم مهلك ةعمجلا تقو باب :ةعمجلا يف ۹۹/۲ يئاسنلاو «ةعمجلا

 يف حار نمو «ةجاجد برق امنأكف ةعبارلا ةعاسلا يف حار نمو» :همامتو . . .ةريره

 نوعمتسي ةكئالملا ترضح مامالا جرخ اذإف ءةضيب برق امنأكف ةسماخلا ةعاسلا

 . « رک ذلا

 .ةعمجلا موي يف يه ةعاس بأ ةباجالا باب :ةعمجلا يف )٠١58( دواد وبأ هاور )١(

 .يوق هدنسو ةعمجلا تقو باب :ةعمجلا يف ۹۹/۳ يئاسنلاو

TAY 

 ىف ةعاسلاب دوصقملا

 يف حار نمد :هلوق

 «ىلوألا ةعاسلا

 ةعاسلا ناب لاق نم ةلدأ

 راهنلا لوا نم ىلوألا
 هل فنصملا حيجرتو



 نم اراغص ءازجآ ةعاسلا تناك ولو «اهیلع دزي ملو «تس ىلإ تاعاسلاب

 ناك اذإ ام فالخب «ءازجأ ةتس يف رصحنت مل «ةعمجلا اهیف لعفت يتلا ةعاسلا

 تلخدو «تجرخ ىتم ةسداسلا ةعاسلا ناف ءةدوهعملا تاعاسلا اهب دارُملا

 كلذ دعب نابرق دحأل بتكُي ملو «فحصلا تيوطو امالا جرخ «ةعباسلا

 نع «هنع هللا يضر يلع ثيدح نم ؛دواد يبأ نئس» يف هب احرصم ءاج امك

 َنوُمْرَيَف «قاّوْسَألا ىلإ اًتاَياَرِب ٌُنيطايَّسلا تّدَع ءةَعُمُجلا مری ناك اذإ» كي يبلا

 ٌسِلْجَتَف «ةكئالملا وُدْعَتَو «ةعمْجلا نَع هو ثئابَرلا وأ ثيبارتلاب سالا
 ىح ِنيتعاَس نم لیلا هققاس نی لر یی هیجاتتلا باونأ ىلع
 . امالا جرحي

 تلاقف «تاعاسلا كلت يف ملعلا لهأ فلتخا : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 مهدنع لضفألاو ءاهئافصو سمشلا عولط نم تاعاسلا دارأ :مهنم ةفئاط

 ةفينح يبأو «يروثلا لوق وهو «ةعمجلا ىلإ تقولا كلذ يف ُريكبتلا

 .اهيلإ روكبلا بحتسي مهلك لب «ءاملعلا رثكأو «يعفاشلاو

 عولط لبقو «رجفلا دعب اهيلإ ركب ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نب كلام ناك :لبنح نب دمحأل ليق :لاق «مرثألا ركذو .انسح ناك «سمشلا

 ثيدح فالخ اذه :لاقف رکاب ةعمجلا موی ریجهتلا يغبني ال :لوقي سنأ

 :لوقي لَك يبنلاو ءاذه يف بهذ ءيش يأ ىلإ هللا ناحبس :لاقو . ةي يبنلا

 هنأ «ةلمرح نع «رمع نب ییحی رکذف كلام امأو :لاق رو يدهملاك)

 راهنلا تاعاس لوأ نم وذغلا وهآ :تاعاسلا هذه ریسفت نع بهو نبا لأس

 نخب كلاين تلاش بهو نا لاقت ؟حاورلا تاعاس لوقلا اذهب دارأ امنإ وأ

 اهب مهوثبريل «تاجاحلا مهنوركذي :يأ ثئابرلاب :هلوقو .فیعض وهو هجيرخت مدقت )١(

 يهو ةثيبر عمج :ثئابرلاو «هتطبثو هتسبح اذإ :رمألا نع هتثبر :لاقي تعمجلا نع

 تسيل :يباطخلا لاق «ثيبارتلا» ةياورو «هماهم نع ناسنالا سبحي يذلا رمألا
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۳۸۹۸ 



 هذه اهیف نوکت ةدحاو ةعاس دارآ امنإ هناف «يبلقب 7 يذلا امأ :لاقف ءاذه

 وأ «ةعبارلا وأ «ةثلاثلا وأ «ةيناثلا وأ .ةعاسلا كلت لوأ نم حار نم «ثاعاسلا

 نوكي یّتح َةَعُمُجلا تيلص ام كلذک نكي مل ولو .ةسداسلا وأ «ةسماخلا

 «بيبح با ناكو .كلذ نم ابيرق وأ ءرصعلا تقو يف تاعاس عست ٌراهنلا

 يف فيرحت اذه كلام لوق :لاقو «لوألا لوقلا ىلإ ليميو ءاذه كلام رگ

 يف تاعاس زوجي ال هنآ كدي :لاقو .هوجو نم لاحمو «ثیدحلا ليوأت

 تقو وهو «راهتلا نم ةسداسلا ةعاسلا يف لوزت اإ سمشلا نأ :ةدحاو ةعاس

 اذه يف تاعاسلا نأ ىلع كلذ لدف «ةبطخلا ىلإ مامالا جورخو ناذآلا

 نم :لاقف «راهنلا تاعاس لوأب ًادبف «تافورعملا راهنلا 507 يه ثيدحلا

 ةسماخلا ةعاسلا يف :لاق مث «ةندب برق امّنأكف «ىلوألا ةعاسلا يف حار

 .هظفل يف نّیب ثيدحلا حرشف «ناذألا تقو ناحو «ريجهتلا عطقنا مث «ةضيب

 دّهزو نوکیال امو «لوقلا نم فّلخلاب َحرشو «هعضوم نع َفّرُح هنكلو

 معزو «راهنلا لوأ نم ريجهتلا نم 5 هللا لوسر هيف مهبغر اميف ّسانلا هحراش

 دقو :لاق سمشلا لاوز برق ةدحاو ةعاس يف ممتجی امن هلك كلذ نآ

 هعضوم يف كلذ انقْس دقو .راهنلا لوأ يف ةعمجلا ىلإ ریجهتلاب داثالا تءاج

 .ةيافكو نایب هيف امب ننسلا حضاو باتك نم

 اذه :لاقو ءرمع وبأ هيلع در مث «بيبح نب كلملا دبع لوق هلك اذه

 هركنأ يذلا لوقلا لاق يذلا. وهف «یلاعت هللا همحر كلام ىلع هنم لماحت

 حاحصلا راثآلا هل دهشت كلام هلاق يذلاو «ليوأتلا یو فلج او

 هيف حصی امم اذهو «هدنع ةنيدملاب لمعلا اننا دل فو نا ةياوو وف

 نمف .ءاملعلا ةماع ىلع ىفخي ال ةعمج لك دّدرتي رمأ هنأل .لمعلاب ٌحاجتحالا

 يبأ نع «بّیسملا نب ديعس نع يرهزلا هاور ام كلام اهب جتحي يتلا راثالا

 باوب نم باب لک ىَلَع ما تعمجلا موي ناک اذِإ» : لاق 385 يبنلا نأ «ةريره

 ةعمجلا ىَلِإ ُرجَهُملاف لژالاف لوألا ءّساّنلا َنوُبَتَكَي «ةكئالم دجَْملا

۳۸۹۹ 



 ءاَشبك يِدهُملاَك هيلي يذلا مٿ رب يدْهُملاك هيلي يزلا مٿ هدب يدهلاك
 اوعَمَتساو .فحصلا تّیوط امالا َسلَج اذإف ءَةَْضْيَبلاَو ةَجاَجَّدلا رکذ ىح

 سانلا نوبتكي :لاق هنإف «ثيدحلا اذه يف ام ىلإ ىرت الأ :لاق .“'«ةبطخلا

 لعجف هيلي يذلا مث «ةندب يدهملاك ةعمجلا ىلإ ٌرّجهملاف «لوألاف لوألا

 كلذو ءريجهتلاو ةرجاهلا نم ةذوخأم يه امنإ ةظفللا هذهو ءارجهم لوألا

 تقولا كلذ نأل .سمشلا عولط تقو كلذ سيلو «ةعمجلا ىلإ ضوهنلا تقو

 ملو .؟هيلي يذلا من . هیلی يذلا منا :ثیدحلا يفو «ریجهت الو ةرجاهب سیل

 يفو ««دیهمتلا» يف ةروکذم «ةريثك ظفللا اذهب قرطلاو :لاق .ةعاسلا ركذي

 يدهملاك رجهملا» اهرثکآ يفو 56 يدهملاك ةعمجلا ىلإ لجعتملا» اهضعب

 يف ةعمجلا ىلإ حئارلا لعج هنأ ىلع لدي ام ءاهضعب يفو . ثیدحلا «اَرورَج

 ةيناثلا ةعاسلا لوأ يفو «كلذک اهرخا يفو «ةندب يدهملاك ةعاسلا لوأ

 هلك دري مل :يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو .كلذك اهرخا يفو .ةرقب يدهملاك

 .ةرجاهلاو ریجهلا يف اهيلإ ضهانلا .«ةنَدَب يدُهُملاك ةَعّمِجلا ىلإ ٌرَجِهملا» : هلوقب

 تعمجلا ىلإ ضوهنلل ایندلا لهآ ضارغآ نم هلامعأو هلاغشال كراتلا دارآ امنإو

 «هريغ ىلإ ضوهنلاو «نطولا كرت وهو ةرجهلا نم ذوخأم كلذو «ةندب يدهُملاك
 الو ةعمجلا ىلإ ريكبتلا ٌةبحأ :هللا همحر يعفاشلا لاقو .نورجاهملا يّمس هنمو

 .رمع يبأ مالک هلك اذه .ايشم الإ ىتوت

 كا

 ةظفل ىلع :اهدحأ «رومأ ةئالث ىلع راهنلا لوأ ريكبتلا راكنإ رادمو : تلق

 ملسمو تعمجلا موي ةبطخلا ىلإ عامتسالا باب :ةعمجلا يف ۳۳۲/۲ يراخبلا هاور )١(

 :ةعمجلا يف ۹۸/۳ يئاسنلاو تعمجلا موي ريجهتلا لضف باب :ةعمجلا يف (۸۵۰)

 يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۰۹۲) هجام نباو تعمجلا ىلإ ريكبتلا باب

 ظ .ةعمجلا ىلإ ريجهتلا

۳۹۰ 



 نم نوتأی اونوکی مل مهناف «ةنيدملا لهأ لمع : ثلاثلاو ءرحلا ةدش تقو ةرجاهلاب

 . راهنلا لوآ

 اذهو «لاوزلا دعب يضملا ىلع قلطت اهنآ بير الف «حاورلا ةظفل امأف

 خاورو هس اَهْوُدُعل :یلاعت هلوقک قدغلاب تنرف اذإ رثکالا يف نوکی امنإ
 لر ُهَل لا َّدَعَأ ءَحاَرَو دجْسَملا ىلإ ادغ ْنَم» : ةا هلوقو ۰۲۱۲ :أبس] «رهش

 .رعاشلا لوقو . “حار وأ اَدَغ اَمّلك ةََّجلا يف

 00 ال شاع ْنَم ا اَنتاَجاَحلوُدَْعَنَو حورن

 تناك اذإ «ءىجي امنإ اذهو «یضملاو باهذلا ىنعمب حاورلا قلطی دقو

 . ودغلاب نارتقالا نع ةدرجم

 يف حاورلا لمعتسی برعلا ضعب تعمس :«بیذهتلا» يف يرهزألا لاقو
 مهدحآ لوقیو «كلذك اّودغو ؛اوژاس اذإ :موقلا حار :لاقي «تقو لک يف ریسلا

 : رخالا لوقیو ءاوريس : يأ اوحوژ :لوقیف «هباحصأ بطاخیو «حؤرت : هبحاصل
 يضملا ینعمب وهو «ةتباثلا ةحيحصلا رابخألا يف ءاج ام كلذ نمو نوح ال

 . ۳)یشعلاب حاورلا ینعمب ال ءاهيلإ ةمحلاو ةعمجلا ىلإ

 سلج نم باب :ةعامجلا يف ۱۲۶/۲ يراخبلاو ۰۵۰۹/۲ «دنسملا» يف دمحآ هاور (۱)

 باب :دجاسملا يف (11۹) ملسو دجاسملا لضفو «ةالصلا رطتنی دجسملا يف

 هريره یبآ تیدح نم تاجردلا هر عفرتو ایاطخلا هر ىحمت ةالصلا ىلإ ىشملا

 . هنع هللا يضر

 .اهعلطمو ۶۷۷/۳ «ناویحلا» يف ظحاجلا اهدروآ ةديصق نم يدعسلا ناتلصلل تیبلا (۲)

 ىلا مهو ةاد لا كر شا ااا
 يستف موسی كلذ دسعب یستآ اهمويتمّرهةليلاذإ

 . .حورن

 يقبامةجاحهلىقبتو هب زا جا اا هم توست

 . هيف اهجیرخت رظناو

 . ۲۲۲ ۰۲۲۱/۵ «بيذهتلا» (۳)

۳۹۱ 

 ینعمب حاورلا يتأي دق
 باهذلا



 ینعمب ریجهتلا يتأي دق
 ریکیتلا

 يه :يرهوجلا لاق ةرجاهلاو ریجهلا نمف ءرّجهملاو ریجهتلا ظفل امأو

 : سیقلا ٌؤرما لاق ناهنلا رّجه : هنم لوقت رحلا دادتشا دنع راهنلا فصن

 ٠ ارُجَهو زاها ماص اذإ لومد .ةرشجباهنع ملا لَسَواهغَدف ( 2 وعرب رسم ها ۰ 1۹ ریس و ^ 2 7 5 ا وا ها2

 : رجهتلاو ریجهتلاو ةترجاهلا تفو يف : يآ ‹ نیرجهم انلهأ تا :لاقیو

 .ةنيدملا لهأ لوق هب رّرقي ام اذهف «ةرجاهلا ىف ریسلا

 قلطی هناف «حاورلا ظفل يف مالکلاک «ریجهتلا ظفل يف مالکلا : نورخالا لاق

 :.دیکبتلا هب دا یو

 نع «حلاص يبا نع «يمُس نع كلام یور : «بیذهتلا» يف يرهزألا لاق

 اوقبتسال «ريجهَّنلا يف ام الا ُمَلْعَي ول» : ی هللا لوسر لاق :لاق «ةريره يبأ
 . “هيلا

 .“هةندب يدُهُملاك ةعُمُجلا ىلإ ٌرجهملا» :عوفرم رخا ثيدح يفو

 نم ليعفت ثيداحألا هذه يف ريجهتلا نأ ىلإ سانلا نم ٌريثك بهذيو :لاق
 ‹يفحاصملا دواد وبآ ىور ام هيف باوصلاو «طلغ وهو لاوزلا تقو ةرجاهلا

 رار یک تا ا ها ىلإ ا لادا نیما نع

 .ثیدحلا اذه ريسفت يف هلاق كلذ لوقي ليلخلا تعمس :لاق ءيش لك ىلإ

 نم مهرواج نمو زاجحلا لهأ ةغل يهو «حيحص اذهو :يرهزألا لاق

 كيل لاق عنسيق

 .اهعلطم يتلا هتديصق نم 57 ص هناويد يف تيبلا (۱)

 اعرف ود طبی تاو اناا قوش كلام
 و ر یهو اے کا و ا و

 ۱ .رحلا ةدشو ةرجاهلا نم : رجهو «لدتعاو ماق : راهنلا ماص

 اضیآ هاورو ةالصلل ءادنلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف ۱ «أطوملا» يف كلام هاور (۲)

 . اهتماقاو ماهتسالا باب : ناذألا يف ۷۸/۲ يراخبلا

 . ۳۹۰ص هجيرخت مدقت )۳(

۳4۲ 



 E اوُرَكَتبا ام َدْعَب رّجهب ْنيطقلا َحاَر

 حار :لاقي يضملاو باهذلا : مهدنع حاورلاو راکتبالاب رجهلا نرقف

 .ناک تقو ّىأ اوَُمو اوقخ اذإ : موقلا

 هب دارآ «هّیل اوقبتسال «ریجَُلا يف ام مال ملی ْوَل» : ي هلوقو
 لاق ءاهتاقوأ لوأ يف اهيلإ يضملا وهو .تاولّصلا عیمج ىلإ ریبکتلا
 ترجاهلا تقو جرخ اذإ :لجرلا رجه :نولوقي برعلا رثاسو : يرهزألا
 یهو :لاق .ةرجاهلاب چرخ اذإ :لجرلا رّجه :ديز يبآ نع دی و یورو
 نع ۰ بال یور امیف " یرذتملا يندشنآ :يرهزألا لاق مث .راهنلا فصن
 :هتقان يف يعبّرلا ساّوج نب ةتثعج لاق : لاق ««هرداون» ریو نبا

 رفجلا یضورعپ 52 5 ١ يرد يح نیک ٣

 رجح شب ال يدلاسلاب

a سي N 

 © رجلا دو رجلا يأ ي

 . رحّسلا تقوب نوركبي : يآ جفلا ریجهب نورجهب : يرهزألا لاق

 ٌةياغ اذهف ءراهنلا لَوأ ةعمجلا ىلإ نوحوُرَي اونوکی مل ةنيدملا لهأ نوک امأو
 عامجإ :لوقي نم دنع الو «ةجحب سيل اذهو هللا همحر كلام نامز يف مهلمع

 ۱ . 5 ص هناوید )۱(

 نع ةيبرعلا ذخآ بیدالا يوغللا يورهلا يرذنملا لضفلا وبآ رفعج نب دمحم وه ()
 «ءابدالا مجعم» ه ۳۲۹ يفوت يرهزألا نع یور تافنصم ةدع هلو «دربملاو بلعت

 . ١

 :رفجلاو 4۵5 ۰۳/۰ «بيذهتلا» (9)

 قنایالاو «لییاکملا نم برض :يدلاخلاو «لقثلا :رقولاو «طاشتلا نم اهقش بكرنو
 . هقان عمج

 دن تناك اذإ :رارضم ةقانو .دجنب عضوم

۳۹۳ 



 راهنلا لوآ نم ةعمجلا ىلإ حاورلا كرت الإ هيف سيل اذه نإف «ةجح ةنيدملا لهأ

 هشاعمو هلهأ حلاصمو هحلاصمب لجرلا لاغتشا نوكي دقو .ةرورضلاب زئاج اذهو

 الو ءراهنلا لوآ نم ةعمجلا ىلإ هَحاَوَر نم لضفأ هايندو هنيد رومأ نم كلذ ريغو

 ةالصلا ّيلصي ىتح هالصم يف لجرلا سولجو «ةالصلا دعب ةالصلا َراظتنا نأ بير

 يذّلاو» :ِلي لاق امك «ةيناثلل رخآ تقو يف هدوعو هباهذ نم لضفأ رخ الا

 ۳ «هلفأ ىلإ ځور م يّلصُي يا َنِم لصف مامإلا عم اًهيَلَصُي م ةالَصلا ری

 راظتنا نأ» ربخأو "" '”«هالصُم يف ماد ام هيلع يلصت لّرت د مل ةكئالملا نأ» ربخأو

 7 «طابّرلا هنأو «تاجردلا هب هيو اياطخلا هب هللا وُحمي امم «ةالصلا دعب ةالصلا

 لدي اذهو “47 «ىّرخ أ رظتنب سلجو ٌةَضيِرَف ىَضَق نعب هتکنالم يهاب هللا نآ» ربخأو

 مث «بهذي نمم لضفأ وهف «ةعمجلا رظتني سلج مث .حبصلا یّلص نم نأ ىلع
 هنأ ىلع لدي ال كلذ نولعفي ال مهريغو ةنيدملا لهأ نوكو ءاهتقو يف ءيجي

 . ملعأ هللاو «راهنلا لوأ يف ٌريكبتلاو اهيلإ ءيجملا اذكهف «هوركم

 ةقدصلاو ايالا راس ىف اهیلع هرم هف ةقدصلل نأ :نورشعلاو ةسماخلا

 رئاس ىلإ ةبسنلاب ناضمر رهش يف ةقدصلاک عوبسالا مايأ رئاس ىلإ ةبسنلاب هيف

 يف رجفلا ةالص لضف باب :ناذألا يف ۱۱۱/۲ «هحیحص» يف يراخبلا هاور (۱)

 نم . دجاسملا ىلإ اطخلا ورک باب : دجحاسملا يف (T1۲) ملسمو هعامح

 أ مظعأ ا اهيلصي یتح :الصلا رظتنب يذلاو :مدعبأف یشمم اهبلإ 8

 . «مانی مث اهيلصي يذلا نم
 ءاهيلإ يشملاو ةالصلا راظتنا باب :ةالصلا رصق ىف ۱۲۰/۱ «اطوملا» ىف كلام هاور (۲)

 ملسمو «ةالصلا رظتني دجسملا يف سلج نم باب :ناذألا ىف ۱۱۹/۲ يراخبلاو

 يبأ ثيدح نم ةالصلا راظتناو ةعامجلا ةالص لضف باب :دجاسملا يف (549)

 هرو
 ءاهيلإ ىشملاو ةالصلا راظتنا باب : ةالصلا رصق ىف ١١1١/١ اطوملا» ىف كلام هاور (۳)

 نیا ثيلح نم هراكملا ىلع ءوضولا عابسإ لضف باب : ةراهطلا يف (؟١61) ملسمو

 .ةريره

 ةالصلا راظتناو دحاسملا موزل باب : تاعامجلاو دجاسملا يف (۸۰۱) هجام نبا هاور 62

 .«دئاوزلا» يف يريصوبلا هححصو « حيحص هدانساو « ورمع نب هللا دبع تیدح نم

۳۹ 



 ةعمجلا ىلإ جرخ اذإ «هحور هللا سدق ةيميت نبا مالسالا خيش تدهاشو . . روهشلا

 هتعمسو ءارس هقيرط يف هب قدصتیف «هريغ وأ زبخ : نم تيبلا يف دجو ام ذخأي

 نيب ةقدصلاف . لع هللا لوسر ةاجانم يدي نيب ةقدصلاب انرمأ دق هللا ناك اذإ :لوقي

 انئدح :برح نب ريهز نب دمحأ لاقو . ةليضفلاب ىلوأو لضفأ ىلاعت هتاجانم يدي

 وبأ م :لاق «سابع نبا نع .دهاجم نع «روصنم نع «ریرج انثدح «يبأ
 يف ملسم لجر اهقفاوُي ال ةعاسل ةعمجلا يف نإ : :هریره وبا افق يبحر «ةریره

 موی نع مکندحا انأ : بعک لاقف ای هاتآ الإ ائيش لجو زع هللا لأسي ةالص
 لاو بلاو «ضرألاو ثاوامسلا هل تعزف ةعمجلا موي ناك اذإ هنإ | تعمجلا
 ةكئالملا تّمحو ‹نيطايشلاو مدا نبا الإ ةايلك و قئالخلاو نجشلاو «لابجلاو

 جرخ اذإف مامالا جرخي ىتح لوالاف لوألا ءاج نم نوبتكيف .دجسملا باوبأب

 ىلع قحو «هيلع بتك امل .هللا قحل ءاج دعب ءاج نمف < هح اًوًَوط «مامالا
 ةقدصلا نم ٌمظعأ هيف ةقدصلاو تبانجلا نم هلاستغاك ذئموي لستفی نأ ملاح لك

 نبا لاقف .ةعمجلا موي لثم ىلع بّرغت ملو سمشلا عّلطت ملو «ماّيألا رئاس يف
 ويم سمی تط هلهأل ناك نإ یرآ انآ و «ةريره يبأو بعک ثیدح اذه : : سابع

 يف نینموملا هئايلوأل هيف لجو رع هللا ىّلجتي موي هنأ :نورشعلاو ةسداسلا
 ةرايزلا ىلإ مهقبسأو مامالا نم مهّيرقأ مهنم مهبرقآ نوكيف هل مهترايزو «ةنجلا

 نع «ناظقيلا يبأ نع «كيرش نع «نامي نب ىيحي یورو .ةعمجلا ىلإ مهقبسأ
 : لاق [۳۰ :قّ] 4كیزَم اَنَْدَلَو# : لجو زع هلوق يف .هنع هللا يضر كلام نب سنا

 . "!ةعمج لک يف مهل ىّلجتي

 نع «يدوعسملا ميعن : يبأ ثيدح نم ((همجیعما يف يناربطلا ركذو

 ا هةعْجلایلا اوعراس : ها دبع لاق : لاق ةا ييآ نع .ورمع نب لاهنملا

 يف هنم نونوکیف روفاک نم بيثك يف ةعمج لک يف ةنجلا هال زی لجو زع

 .(۵6۵۸) «فنصملا» يف وهو « حیحص هدانساو «تاقث هلاحر )۱(

 يف ریثک نبا هرکذو .ءافعض مهتئال هخيشو يضاقلا كيرشو .نامیلا نب ییحی 99
 . متاح يبأ نباو رازبلا ةياور نم ۲۲۸/6 «ریسفتلا»

۳۹۵ 

 هيف هللا يلجت موي
 ةنجلا يف هئايلوأل



 اعيش ةمارکلا نم مهل هناحبُس ُهَّللا ثدحْیف .ةعمجلا ىلإ مهعراست ردق ىلع بر
 هللا ثدحأ امب مهنوئدحیف .مهیلهآ ىلإ نوغجری مث «كلذ لبق هؤأر دق اونوکی مل

 نالجر : هللا دبع لاقف «نیلجرب وه اذاف .دجسملا هللا ٌدبع لخد مث :لاق .مهل

 . ۱ ثلاثلا يف كراب هللا أشي نإ «ثلاثلا انأو

 نب هللا دبع عم تحُر :لاق سيق نب ةمقلع نع «بَعّشلا» يف يقهيبلا ركذو
 امو «ةعبرأ عبار :لاقف «هوقبس دق ةثالث دجوف تعمج ىلإ هنع هللا يضر دوعسم

 َنوُسِلَجَي سما ْنِإ» لوقي ةي هللا لوسر ُتعمس ينإ :لاق مث .ديعبب ةعبرأ عبار

 ثلاثل من «يناثلا من لوألا ءةَعْمْجلا ىلإ ْمِهِحاَوَر رذق ىَلَع هّللا نم ةمایقل موي
 ديعبب ةعبرَأ عبزآ اَمَو :لاق مث .«عبارلا يث )۲(

 ‹نسحلا نب ناملس نب دمحأ انثدح :«ةیژرلا» باتك يف ينطقرادلا لاق

 نسحلا وبأ عفان انثدح «رفعج نب ناورم انثدح «دمحم نب نامثع نب دمحم انئدح

 مهثدخأف «مهّبَر نوُنِمْؤُملا یأر «ةّماّيقلا موی ناك اَذِإ» : هللا لوسر لاق :لاق

 َمْوَيَو ٍرطفلا موی تانموَملا هارتو «ةعمج لك يف ركب ْنَم هيلإ رظّنلاب ادهَع
 ا

 انئدح «يرکسلا نایفس نب یسوم نب دمحم انثدح «حون نب دمحم انثدح

 .مصاع نع «ةبيط يبأ نع «سیق يبأ نب ورمع انثدح «يزارلا مهجلا نب هللا دبع

 نع «هنع هللا يضر كلام ني سا نع «ناظقیلا يبأ ريمع نب نامثع نع

 ةتکللاک اًهيف ِءاَضْيَبلا ةاوملاك هدي یفو لیربج یناتآ» :لاق ج هللا لوسر
 4 و

 نوكتل كاع هللاا ةَعْمُجلا هذه لاق ؟ ريس ای اا ا یادوکلا
١ ١8 

 وبأو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور :لاقو ۱۷۸/۲ «دئاوزلا عمجم» يف ىمثيهلا هركذ (۱)

 . عطقنم وهف ؛هيبأ نم عمسي مل ةديبع

 .ةعمجلا ىلإ ريجهتلا ىف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ ىف )١١895( هجام نيا هاورو (؟)

 .«دئاوزلا» يف يريصوبلاو «بیهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا هنسح «نسح هدانسإو

 .فرعیال نم هدنس يف )۳)

۳۹۹ 



 اهیف تنآ 7 ری اهیف کل : لا ؟اهیف اَنَل اَمَو :تلف َكِدْعَب ْنِم كموقلو اديع كت
 بع لجو رع هللا لان ال ةا اهب كلو َكِدْعَب نم ىَراَصَّتلاَو دوهیلاو لوألا

 هللا هْداَعَأَو 4 نم لضفأ ها الإ م ۳۹ ا اف الإ مق هل وه ايش اًهيف
 امو N كلذ ْنِم ٌمظْعَأ وُ م نح عد الو ییلَع بوت وه ام رش و
 مالا ُديَس يس اَنَدْنِع وهو «ةَعُمُجلا مری موق ةَعاَسلا يه :َلاَق ؟ءادوَسا ۹
 :لاق ؟دیزَملا ُمْوَي اَمَو ! ليربج ای :تلق :لاق .ديرملا مي ةرخآلا لری
 مری ناك اذاف آل نم حيف ااو جلا يا لو رع ك أ أ كلد

 ىح ویلا ُءيجَيَف ءو نم َرِباَنَمب يسرکلا فح مٿ ا
 َح ىَنَحُءاَدَهّشلاو نوقيّدصلا ؛ ٌءيِجَيف .بهذ نم َرِباَتَمب ُرِباَتَملا فح ا

 ىَلَجَتَي مث : لاق كلا ىَلَع اوُسِْجَي ىَتَح فرفلا لفآ ؛يجي یو هاَهْيَلَع اوُسِلْجَي
EEEءيِدْعَو مکتقدص يذلا اأ :لوقیف هيلا و ل  

 7 نواف «ينولسف ينمارَك لَم اذه .يتمغن مکیلع تنَْنأو
 : لاق .ىضدلا ةنولاشف ءينولَسف ينو کل «يراد مكر ياضر
 هات تی نت ع مهر يهتلت ىح ىَتَح هانی من ءىضرلاب مه
 ریل بو عرب مث : لاق .ِرَشَب بلق یلع رطخ الو الرا
 نم ةفرغ لک : لاق . مهف رع ىلإ فرغلا له ءيجيو .ءادهشلاو نوبل هَ عري
 E دج م ةفرغو «ءاَرْمَح ةتوقاي مص ال اهیف لصَو ال ولو
 اهباوزآ اهیف هاه اعنا ايف ةيلدتم ةَدِرَطُم اهراهنآ اهنم اهقالغأو اهفئاقسو اّهیلالعو
 متي ىلإ ْمُهْنِم جوخأ ءيش ىلإ اوُسِيَل : لاق .اهُمَدخو

 ) «دیزملا ُمْوَي َكِلْذَف میرکلا ههجَر ىَلِإ رظتلاو لَجَو ّرَع هلل

 و

 . «ةيؤرلا» باتک ىف ینطقرادلا نسحلا وبآ اهرکذ «قرط ةدع ثیدحلا اذهلو

 يف ۸/۱ هوحنب «يعفاشلا دنسم) يف وهو ريمع نب نامثع فعضل فيعض هدانسا )۱(

 ردلا) يف يطويسلا هدروأو . ةباج الا ةعاس يفو ةعمجلا موي لضف باب :ةعمجلا

 ايندلا يبأ : نباو « ىلعي يبأو ا فیس یبآ نيل هت دارو ٠ ۸/1 «روثنملا

 « هیود رم نیاو .؛طسوأللا» يف يناربطلاو .رذنملا نباو « ریرج نباو « ةنجلا ةفص يف

 . «ةنابالا» يف يزجسلا رصن يبأو ‹ةيؤرلا يف يقهيبلاو «(ةعيرشلا» يف يرجالاو

۳۹۷ 



 هلوق يف دهاشلا وه

 دهاشو ۳ :یلاعت

 4دوهشمو

 مويب هباتك يف هب هللا مسقأ يذلا ةهاشلا كد نك أ: نورشعلاو نالا

 نب یسوم انأبنآ «یسوم نب ها دبع انئدح :هیوجنز نب دیمح لاق ةعمجلا

 لاق :لاق ةريره يبأ نع مار نبا دع نع «دلاخ نب بويأ نع ( ةديبع

 ةفّرَع موي وه : : دوهشملا مولا مایقلا موي :دوعْؤملا ْمَریلا» : قلا لوسر

 ءةَعُمجلا مری نم لا ل ا ا ةَعُمَجلا موي دهاشلاو
GUE ESزا 41 تاكتنلا الإ  i 

 . (۷هلم ُهَداَعأ الا رش

 نب یسوم نع «حور نع « هدنسم) يف اسا يبأ نب ثراحلا هاورو

 . ةدیبع

 ينندح ‹ شایع نب ليعامسإ نب دمحم ثيدح نم .«يناربطلا مجعم» يفو

 : لاق يرعشألا كلام يبأ نع ؛ديبع نب حيرش نع ؛ةعرز نب مضمض ينئدح « يب

 ٍءقَعُمُجلا ٌمْوَيدِهاَشلاو ءةَماَيقلا موی: دوعؤَملا ٌمْوَيْلا» : طلا لوسر لاق

 ةالص ىَطْسُولا ةالَّصَو ءال هللا ُهَرَحَد ةَعُمْجلا ُمْوَيَو هةَفَرَع ُمْوَي :دوهشعلاو
 )۳) و ۳ ) ©
 ۱ ۱ 'ارضَعلا

 ثيدح اذه :لاقو «جوربلا ةروس نمو باب :ريسفتلا يف ۳۳۳١( يذمرتلا هور )١(

 ثيدحلا يف فعضي ةديبع نب ىسومو «ةديبع نب ىسوم ثيدح نم الإ هفرعن ال
 44١/5 «ریسفتلا» يف ريثك نبا هركذو .هظفح لبق نم هريغو ديعس نب ىيحي هفعض
 يذبرلا ةديبع نب ىسوم نع قرط نم ةميزخ نبا ثيدحلا اذه ىور اذكهو :لاقو

 يطويسلا هدروأو .هبشأ وهو ةريره يبأ نع افوقوم يور دقو «ثيدحلا فيعض وهو
 يف ايندلا يبأ نباو «ديمح نب دبعل هتبسن دازو 077١/5 ةروثتملا ردلا» يف

 هيودرم نباو «متاح يبأ نباو «رذنملا نباو ۰۱۲۹/۳۰ ريرج نباو .«لوصألا»

 تل يف يقهيبلاو

 يف يمئيهلا هرکذو .هییآ نم عمسی مل هنأ هيلع اوباع شايع نب ليعامسإ نب دمحم (۲)

 د اا هيفو :لاقو جوربلا ةروس ريسفت يف 7١ه /ا/ «دئاوزلا عمجم)

 نبال هتبسن دازو ۰۳۳۲/۲ «روثنملا ردلا» ىف یطویسلا هدروآو . فیعض وهو شايع -

 ۹ يناربطلاو ۱۲۹/۳۰ ریرج

 .رکاسع نباو هیودرم نبال هبسنو ۳۳۲/۷ يطويسلا هرکذ (۳)

۳۹۸ 



 مامالا لاق دقف «ةريره يبأ ریسفت نم هنأ : _ ملعأ هللاو  رهاظلاو : تلف

 ديبع نب سنويو ديز نب يلع تعمس ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح : و

 ىلإ هعفرف دیز نب يلع امآ «ةريره يبآ نع ‹مشاه ينب ىلوم رامع نع ناثدحي

 دوهشَمَو دهاشو# : ةيالا هذه ىف : لاق هنأ ةريره ابأ ذعی ملف سنوی امآو تلا

 .' ةمايقلا موي :ٌدوعوملاو تفرع موي دوهشملاو تعمجلا موی : دهاشلا : لاق ) و و و 5 ۳ 1 ۴

 لابجلاو «ضرألاو ٌثاوامسلا هنم عزفت يذلا مويلا هنأ :نورشعلاو ةنماثلا
 نب راّمع نع «باّوجلا وبآ یورف «ْنجلاو سسنالا الإ اهلك قئالخلاو ناحبلاو

 «ةريره وبأو بعک عمتجا :لاق ‹ سابع نبا نع «دهاجم نع «روصنم نع « قيزر

 ملم دبع اهففاوُي ال َةَعاَسل ةعُمُجلا يف نإ" 45 هللا لوسر لاق : ةريره وبأ لاقف
 ْنَع مکن الا :بعک لاقف . «هایا هاطعآ الإ :رح لاو انا ری اهيف هللا لاني

 لابجلاو «ضزالاو ٌتاوامّسلا هَل تعف عجل مری ناك اذإ ها ةعَمجلا موی

 باب ۳ نقاتل با لک ینالخلاد راحیلاو

 نأ ملاح لک یلع قحیو هيلع بتک املو هللا قل ءاج دعب ءاج نمو .مهفحص
 ؛ مّيألا راس يف ةَقَدّصلا ّنِم لصف هيف ةَقَدَّصلاو تبانجلا نم هلاستغاك هيف لسي

 تری اھ راغ ناف ةعْمُجلا مک موي ىَلَع ْبْرَْت ْمَلَو ُيْمَّشلا علطت مو

 37 عموی هنم سمی نأ بیط هلهال ناك نم «یرآ ااو ةريره یاو بعک

 موي ىلع بئرغت الو سمشل ملت اله يبنلا نع :ةريرُه يبأ تیدح يفو
 نیلقثلا نيذه الإ ةعمجلا مويل عزفت يهو الإ ةباد نم امو تعمجلا موي نم لضفأ

 هيف موقت يذلا مويلا هنأ كلذو .' حیحص ثيدح اذهو .«سنالاو نجلا نم

 نم مهلزانم ىلإ سانلا هيف ثعبيو ءايندلا هيف بّرختو «ملاعلا یوطیو «ةعاسلا

 امآ EY e 014۹ /۲ مكاحلاو ۰۲۹۸/۲ ا«دنسملا» يف دمحأ هج رخآ )۱(

 . يوق هدنسف «فوقوملا امآو .دیز نب يلع فعضل فيعضف «عوفرملا
 .حیحص وهو ۳۷۵ ص هجیرخت مدقت )۲(

 . ۵۹ص هجيرخت مدقت )۳

۳۹۹ 

 هيف عزفت يذلا مويلا وه
 نجلاو سنالا الإ قئالخلا



 هللا یده يذلا مولا وه

 هل ةمالا هذه

 . رانلاو ةنجلا

 لهآ هنع لضأو «ةمألا هذهل هللا هرخّدا يذلا ٌمويلا هنأ :نورشعلاو ةعساتلا

 » : لاق دم يبنلا نع ةريره يبأ ثیدح نم .«حیحصلا» يف امك < «مهلبق باتکل

 ر 4 لا E i E ملا تعلط

 موي ىَراَصّنللو ءَتْبَّسلا موي وی دوهیللو ال ره «عبت ۾ هيف 5 اتلاف هلع سالا

 . «اتل هللا هرخذا ۳ ثیدح يفو . "دخلا

 «نمحرلا دبع نب نيصح نع «مصاع نب يلع انثدح :دمحأ مامالا لاقو

 دع انآ انين *تلاق ةت ةشئاع نع .«ثعشألا نب دمحم نع «سيق نب رمع نع

 لاق ءَكِْيَلَع ُماَّسلا : :لاقف هل نذأف ,دوهيلا نم لجر نذأتسا ذ « يب يبنلا

 لثم لاقف «ةيناثلا لخد مث :تلاق < «ملکتا نآ تنی : تلاق . َكِيَلَعو : ی يبنلا

 ءةثلاثلا لخد مث ءمّلكتأ نأ تمَمهَف :تلاق ُهَكْيَلَعَو : هيو يبنلا لاقف كلذ

 ا او ی

 ىلإ رظنف :تلاق لجو رع هللا هب ب مل امب هلا لوسر نرتختا .ةريزاتشلاو

 ْمَلَف ْمُهْيَلَع ُهاَندَدَرَ الق اولاق شنل الو شخفلا ابحي ال هللا دا هم :لاقف
 نود امک ءيش یلع اندی ال مه قم مقام ىلإ مو هات ترشی

 ال هللا َناَدَه يتلا ةلْيقلا ىلَعَو 08-50 اهل هللا اند يتلا ةعمجلا ىلع

 ا | :مامالا فلخ اَنِلْوَف یلعو اهنع اوُلضو

 نورخالا ْنَحَت» ء5 يبنلا نع «ةريره يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو

 اذه «ْمهِدعَ نم هاتوأو .اتلبق نم باتکلا و مد ءةمايقلا َمَْي نوبل

 بت هيف ال ساّتلاف هَل هللا اتادهف «هيف اوفلتخاَ ْمِهْيَلَع ُهَّللا ضرف يذلا مهمی

 . ۳دغ َدْعَب ىَراَصّنلاو ءادغ ذولا

 .ديبع وبأ اهاكح «ميملاب َدْيَمو ةروهشملا يهو «ءابلاب ناتغل «ديب» يفو

 . ۳۹ص هجیرخت مدقت )۱(

 .هریغو حیحصلا يف دهاوش هلو «نسح هدنسو ۱۳۵ 2222/5 یا هاور )۲۱

 . ۳۹۳ص هجیرحن مدقت )۳)

£ 



 : يناثلاو اهیینعم رهشآ وهو اریغا ینعمب اهنآ :امهدحآ نالوق ةملکلا هذه یفو

 : هل ادهاش ديبع وبأ دشنأو ! ىلع» ىنعمب

 e مور ا

 تکله ول لاخإ يّنأ َدْيَب كاد تلعف ادْمَع

 . نينرلا نم يلعفت : ينرت

 نم هتريخ ناضمر َرهش نأ امك عوبسالا مايأ نم هلل ةريخ هنأ :نوثالثلا
 الك دمحمو « ضرالا نم  هنریخ ةكمو «يلايللا نم هتريخ ردقلا ةليلو «ماعلا روهش

 . هقلخ نم هتريخ

 هدوجْنلا يبأ نب مصاع نع «ةيواعم وبآ نابیش انثدح : سايإ يبأ نب مدا لاق
 راتخاو نوهشلا راتخا لَجو رع هللا نإ :لاق .رابحألا بعك نع حلاص يبأ نع

 ةليل راتخاو «يلايللا راتخاو ةعمجلا موی راتخاو یايالا راتخاو ناضمر رهش
 نيبو اهنيب ام رفكت ةعمجلاو ةالصلا ةعاس راتخاو «تاعاسلا راتخاو «ردقلا
 رفکی جحلاو «ناضمر نيبو هنیب ام ٌرفکی ناضمرو ثالث دیزتو «یرخالا ةعمجلا

 نيب لجرلا توميو «ةرمعلا نيبو اهنیب ام رفکت ةرْمعلاو ءجحلا نيبو هنيب ام
 يف نیطایشلا دَّمصُتو «نیتالص ينعي اهرظتنی ةنسحو ءاهاضق ةنسح :نیتنسح

eریخلا يغاب ای : يف لاقیو .ةنجلا ٌباوبأ هيف حتفتو ءرانلا باوبأ قلغتو  : 
 . رشعلا يلايل نم َّنهيف لمعلا هللا ىلإ بحأ لایل نم امو « عمجأ ناضمر . .مله

 يف اهيفاوتو «مهروبق نم مهخاورآ وندت یتوملا نإ :نوئالثلاو ةيداحلا

 يف مهاقلیو «مهيلع ملسيو یيهب رمي نمو مهراّز نوفرعیف .ةعمجلا موی
 هیف يقتلت موی وهف «مایالا نم هریغ يف مهب مهتفرعم نم رثكأ مويلا كلذ
 لهأو .نورخالاو نولوألا ىقتلا تعاسلا هيف تماق اذإف «تاومألاو ءايحألا

 هُملاظو ٌمولظملاو «هلمعو لماعلاو كبعلاو ٌبرلاو «ءامسلا لهأو ضرألا

 اذهلو .ءاقللاو عمجلا موي وهو طق كلذ لبق ايقتلت ملو ءٌّرمقلاو سمشلاو

 رظناو ٠١١ ص «ینغملا» يف ماشه نبا هدشنأو ءديبو «ننر :ناسللا يف تيبلا ۷
 «حابر زيزعلا دبع قيقحت يدادغبلل ۲۳/۳ «ينغملا دهاوش حرش» يف هحرشو هجيرخت

 . قاقدلا دمحأو

٤۰١ 

 مایآ نم هللا ةردخ

 عویسالا

 یتوملا حاورآ وندت هيف

 مهروبق نم



 وبأ لاق .قالتلا موی وهف «هريغ يف مهئاقتلا نم رثكأ ایندلا يف هيف سانلا يقتلي
 جلداف تعمج لک لخدیف ردابی هللا دبع نب فّرطم ناك :دیمح نب ديزي حايتلا
 اسلاج رف لک بحاص تیارف :لاق تعمحلا موي رباقملا دنع ناك ادا ىتح

 نوملعت وملعتو :مهل تلقف : لاق «ةعمجلا يتأي فّرطم اذه :اولاقف .هربق ىلع

 هيف لوقت امو :تلق ریطلا هيف لوقت ام ملعنو «معن ا ی

 ۲ حلاص ٌموي ملس مَّلس ٌبر :لوقت :اولاق ؟ريطلا

 مصاع لهأ ضعب نع «هریغو «تامانملا» باتك يف ايندلا يبأ نبا ركذو

eنيتنسل هتوم دعب يمانم يف ّيردحجلا امصاع تيأر :لاق » 

 ةضور يف هللاو انآ :لاق ؟تنآ نیاف : تلق ؛یلب لاق ؟تم دق سیلآ :

 ىلإ اهتحیبصو ةعمج ةليل لک عمتجن «يباحصأ نم ٌرفنو انآ نت
 ؟مکحاورآ مآ مکماسجآ : تلق . مکرابخآ یقلتنف «ينزملا هللا دبع نب ركب

 نوملعت لهف :تلق :لاق «حاورألا یقالتت امنإو اسجالا تيلَب تاهیه :لاق
 تسلا ًةلیلو «هلک ةعمجلا ويد تعمجلا ةّيشع اهب ملعن :لاق ؟مكل انترايزب

 لضفل :لاق ؟اهلک مايألا نود كلذ فيكف :تلق :لاق .سمشلا عولط ىلإ

 يعول رب

 لك بهذي ناك هنأ ءعساو نب دمحم نع ءاضيأ ايندلا يبأ نبأ ركذو
 مهل و وعدیو شدی ؛روبقلا ىلع فقيف «ةناّبجلا | يتأب یتح تبس قد

 دن هلق ًامويو :ةعمجلا موي مهراژژب نوملعي ىتوملا

 راز نم :لاق هنأ «كاحّضلا نع ينغلب :لاق «يروثلا نايفس نع ركذو
 فيك :هل ليقف .هترايزب تيملا ملع سمشلا عولط لبق تبسلا موی اربق

 ۱ 00 ةعمجلا موي ناكمل :لاق ؟كلذ

 يبآ نبال «روبقلا باتکا نع ٦ ۰۵ ص «حورلا» هباتك يف هللا همحر فنصملا هدروأو )۱(

 . . .حایتلا يبأ نع نامیلس نب رفعج انث .شادخ نب دلاخ قیرط نم ايندلا

 .۵ ص «حورلا باتک» يف فلؤملا رابخألا هذه ركذ (۲)

e 



 صوصنم اذه موصلاب ةعمجلا موی دارفإ هرکی هنأ :نوئالثلاو ةيناثلا

 يهنلا ثیدح رکذف ؟ةعمجلا موی مایص : هللا دبع يبال لیف : مرثالا لاق ءدمحأ

 .درفي نأ امأو هموصی ناك مايص يف نوكي نأ الإ :لاق مث «درفپ نأ نع

 .سيمخلا موی هرطف عقوف ءاموي رطفيو ءاموي موصي ناك لجر :تلق .الف

 الإ اذه :لاق ؟ادرفم ةعمجلا راصف «تسلا موي هرطفو تعمجلا موي هموصو

 .ةعمجلا دمعتي نأ هرك امنإ ةصاخ هّموص دّمعتي نأ

 عمسأ مل :كلام لاق «مايألا رئاسك هّموص ةفينح وبأو كلام حابأو

 «ةعمجلا موي مايص نع ىهني هب ىدتقي نمو هقفلاو ملعلا لهأ نم ادحأ

 لاق .هارحتي ناک هارأو هم وصی ملعلا لهأ ضعب تيأر دقو 6 نسح هماصو

 نبا یورف ةعمجلا موی مایص يف ةي يبنلا نع ٌراثآلا تفلتخا :ربلا دبع نبا

 :لاقو ءرهش لك نم مايأ ةثالث موصي ناك 346 يبنلا نأ .هنع هللا يضر دوعسم
 5 rE 1) ٠ 5 تیوب ون
 رمع نبا نع يور دقو .حیحص ثيدح اذهو ةعمجلا موی ارطفم هتيأر املق

 هركذ . طق ةعمجلا موی رطفی يك هللا لوسر تيأر ام :لاق هنأ ءامهنع هللا يضر

 يبا نب ريمع نع «ميلس يبا نب ثيل نع «ثایغ نب صفح نع «ةبيش يبأ نبا

(۲( 
 . رمع نبأ نع «ريمع

 هرکد يذلا ام و . هيلع بظاويو هموصي ناك هنأ ١ سابع نبا یورو

 هنآ « مسج ينب نم لجر نع ٠ ميلس نب ناومص نع «يدرواردلا یورو

 يف ءاج ام باب :موصلا يف (۷6۲) يذمرتلاو ۰4۰1/۱ «دنسملا» يف دمحأ هاور )١(

 دواد وبأو « ةييبنلا موص باب :مایصلا يف ۲۰8/6 يئاسنلاو .ةعمجلا موی موص

 موی موص نع يهنلا ثیداحآ ثیدحلا اذه ضراعی الو «نسح هدنسو (۲4۵۰)

 اهموصی ناك يتلا مايألا يف عقو اذإ هرطفی نكي مل هنأ ىلع لمحي هنأل .ةعمجلا

 .لوقلاو لعفلا نيب اعمج موصلاب هدارفإ ةهارك كلذ داضي الو

 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو «لوهجم ريمع يبأ نب ريمعو فيعض ميلس يبأ نب ثيل ()

 وهو رفعج يبأ نب نسحلا هيفو رازبلاو ىلعي وبأ هاور :لاقو .هانعمب ۳

°۳ 

 موصلاب هدارفإ هرکی



 تعمجلا موي ماص نما :اَع هللا لوسر لاق :لوقي ةریره س

 .“'«اينّدلا | ماي 7 مايا نم رز رَرغ مای ةرشع

 .هل ضراعم ال

 ات رك | ا و : تلق

 "معن : لاق ؟ةعمجلا

 نب رباج تلأس :لاق دابع نب دمحم نع .«ملسم حیحصا ىفو

 ؟ةعمجلا موب مايص نع جت ع هللا لوسر ىهنأ : تلات فوطی وهو « هللا دبع

 .۳) بلا هذه پرو معن :لاق

 ع هللا لوسر تعمس 9 :لاق « هریره يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو

 ET َموصَي نأ الإ ةَعَمْجلا َمْوَي ْمكذحأ ّنَموصي ال :لوقي

 .'*”يراخبلل ظفللاو . (هدعب

 صحت ال : لاق 395 يبنلا نع 4 ,ةريره يبا نع «ملسم حیحص) يفو

 نيب نم مایصب ة ةعمحلا موي e الو .يلايللا نيب نم مايقب ؛

 | له هموُصَي مْوَص يف َنوُكَي نآ الا مال رثاس

 لحد هيَ يبنلا نأ» .«ثراحلا تس ةيريوج نع ««يراخبلا حيحصاا يفو

 نیدیرثف :لاق . ال :تّلاق ؟سمأ تْمصأ :لاقف «ةمئاص يهو ةعمجلا ٌموب اهيلع

 مشج ينب نم لجرلاو ؛ءىطخيف هريغ بتك نم ثدحي ناك زيزعلا دبع وه يدرواردلا )١(
 . لوهجم

 .(۱۱6۳) ملسمو ۰۲۰۳/6 يراخبلا هجرخآ (۲)

 .ادرفنم ةعمجلا موي مایص ةهارك باب : :مایصلا يف (۱۱8۲) ملسم هاور (۳)
 موی ا حبصأ اذإو .ةعمجلا موي موص باب :مايصلا يف ۲۰۳/6 يراخبلا هاور )٤(

 .(۱۱44) ملسمو «رطفي نأ هيلعف ةعمجلا

 )۱۱٤٤(. ملسم هاور (5)

۰ 



 '"(يرطفأف :لاق .ال : تلاق ؟ادغ يموصَت نأ

 موي اوُموصت ال١ :لاق يب يبنلا نأ «سابع نبا نع «دمحآ دنسم» يفو

 : ةدح ةعمحجلا

 ږی هللا لوسر ىلع تلخد :لاق يدزألا ةدانج نع اشا (هدنسم» يفو

 ىلإ اوُمله» :لاقف «ىدغتي وهو مهنما انآ ءدزألا نم ةعبس يف ةعمج موي

 لاق .ال :انلق ؟سمآ متمصآ :لاقف . مايص انإ !هللا لوسر اي :انلقف «ءادغلا

 :لاق . لک هللا لوسر عم انلكأف :لاق .اورطفأف :لاق .ال :انلق ؟ادغ نوُموصتف

 5-5 ۳ وهو برشف «ءام ءاناب اعد ربنملا ىلع سّلجو جرخ املف

 .'"'”«ةعمجلا َمْوَي موصَب ال هنأ مهيري «هيلإ نورظنی سانلاو

 مري : هللا لوسر لاق : لاق ؛ ةريرش يبأ نع ءاضيأ (هدئسم) يفو

 ذأ ةف اوموصَت نآ الإ ماض موب مکدیع موي اولَعجَت الف ءديع ُمْوَي ةَعُمجلا

 هد

 نع «نایبظ نب نارمع نع «ةنییع نب نایفس نع «ةبيش يبأ نبا رکذو

 مكنم ناك نم :لاق ءهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع ءدعس نب میکح

 موي ْمصي الو .سیمخلا موي هموص يف نكيلف ءامايأ رهشلا نم اعوطتم

 موي :نيحلاص نيموي هل هللا عمجيف «ركذو بارشو ماعط موي هنإف «ةعمجلا

 موي امئاص حبصأ اذإو ةعمجلا موي موص باب :مایصلا يف ۲۰۳/6 يراخبلا هاور (۱)
 . كلذ يف ةصخرلا باب :موصلا يف (۲۲۲) دواد وبأو رطفی نأ هيلعف ةعمجلا

 نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسحلا هدانسإ يفو ۲۸۸/۱ «دنسملا» يف دمحأ هاور (؟)

 . فيعض وهو سابع

 وأ «يقرابلا ةفيذح هدنس يفو يدزالا ةدانج ثيدح نم ۱۰۸/۳ مكاحلاو دمحأ هاور (۳)

 . يئاسنلل (۱۱۹۸) ت «ةباصالا» يف ظفاحلا هازعو .لوهجم وهو يدزألا

 يفو 477/١ «كردتسملا» يف مكاحلاو ۰۵۳۲ و ۳۰۳/۲ «دنسملا» يف دمحأ هاور (:)
 دقو .يلجعلا ريغ امهقثوي مل يرعشالا نب رماعو قشمد دجسم نذوم رشب وبآ هدنس

 .هانعمب وهو هيلع قفتملا ةريره يبآ ثیدح رم
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 )ریملسملا عم هکسن مویو «همايص

 ةعمجلا موص اوهرک مهنا :میهاربا نع «ةریغم نع «ریرج نبا ركذو موي موص ةهارك ةلع
 7 ةعمجلا

 . ةالصلا ىلع اًوَوَقَيِل

 هيلع لكشُي نكلو ءاهدحأ اذه ءرومأ ةثالث :هتهارك يف ذخأملا : تلق

 .هيلإ هدعب وأ «هلبق موي مضب ةيهاركلا لاوز

 اذه ىلع دروأ دقو ءِكبهيلإ راشأ يذلا وهو ءديع موي هنأ :يناثلاو
 .مارح ديعلا موي موصو «مارحب سيل هموص نأ :امهدحأ .نالاكشإ ليلعتلا

 ديع سيل هنأب «نيلاكشالا نع بيجأو «هدارفإ مدعب لوزت ةهاركلا نإ :يناثلاو

 ماص اذإ امأو .ماعلا ديع موصل وه امنإ ٌميرحتلاو ؛عوبسألا ديع لب . ماعلا

 لوزتف او ةعمج هنوك لجأل هماص دق نوکی الف «هدعب سس وأ هلق توت

 اذه ناو ا هما يف ًالخاد نوکی لب .هصیصخت نم ةئشانلا ةدسفملا

 نم يذمرتلاو «يئاسنلاو «هدنسم» يف هللا همحر دمحأ مامالا هاور ام لمحي

 موي رطفي هيَ هللا لوسر تيأر اَمَّلَق :لاق حص نإ دوعسم نب هللا دبع ثيدح

 ال ءًاعبت همايص يف لخدي ناك هنأ ىلع هلمح نيعت ءاذه حص نإف .'"ةَعُمْج
 22( نیحیحصلا) يف ةتباثلا يهنلا ید اتا نيأو . هنع يهنلا ةحصل هدرفي ناك هنأ

 يذمرتلا مكح دقو .حيحصلا لهأ نم دحأ هوري مل يذلا زاوجلا ثيدح نم

 !؟اهيلع مدقُي مث «ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا هب ضراعت فيكف «هتبارغب

 بجویو «هیف سيل ام نيّدلاب قحلي نأ نم ةعيرذلا دس :ثلاثلا ذخأملاو

 «ةيويندلا لامعألا نع درجتلاب مايألا ضعب صيصخت يف باتكلا لهأب هبشتلا

 ناك «مايألا ىلع لضفلا ّرهاظ ناك امل مويلا اذه نأ : ىنعملا اذه ىلإ مضنيو

 هب مهلافتحاو .هموص يف سانلا عباتت ةَّلظَم يف وهف ءايوق هموص ىلإ يعادلا
 اذهلو .هنم سيل ام عرشلاب قاحلإ كلذ يفو «هريغ موي موصب نولفتحي ال ام

 یلايللا نيب نم مايقلاب ةعمجلا ةليل صيصخت نع يهن  ملعأ هّلاو  ىنعملا

 . فيعض نايبظ نب نارمع )

 .نسح وهو ۰۳ص هجيرخت مدقت )۲)
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 ةياور تیکحو «ردقلا ةليل ىلع مهضعب اهلضف یتح «يلايللا لضفآ نم اهنأل
 اهَّدسو «ةعيرذلا غراشلا مسحف «ةدابعلاب اهصیصخت نظم يف يهف «دمحأ نع

 . ملعأ هللاو .مايقلاب اهصيصخت نع يهنلاب

 : لیق ؟مايصلاب هريغ موي صيصخت يف نولوقت ام :ليق ناف

 ءاروشاع مويو «ةفرع مويو «نينثالا مويك «عراشلا هصصخ ام صيصخت

 ءءاعبرألاو ءدحألاو «یائالثلاو «تبسلا مويك «هريغ صيصخت امأو :

 مهدايعأ مايأ صيصختل رافكلاب هبشتلا ىلإ ترقآ اهنم ناك امو .هوركمف

 . میرحتلا ىلإ ٌبرقأو «ةهارك دشأف «مايصلاو ميظعتلاب

 دقو «داعملاو !دبملاب مهريكذتو سانلا عامتجا موي هنإ :نوثالثلا ةثلاثلا
 تدابعلل هيف نوغّرفتي اوت عوبسالا يف ةمأ لكل یلاعتو هناحبس هللا عرش

 5 وکر تالا ناتو داعملاو !دبملا ال هک نوه

 مايألا قحأ ناکو «نيملاعلا بر يدي نيب امايق ربكألا عمجلا موي مهعامتجا
 ةعمجلا موي كلذو «قئالخلا هيف هللا عمجي يذلا مويلا بولطملا ضرغلا اذهب

 مويلا اذه يف مهعامتجا عرشف ءاهفرشو اهلضفل ةمألا هذهل هللا هرخّداف
 اعرف عامتجالا موي وهف «هتمارك لينل ممألا عم هيف هيف مهعامتجا رّدقو « هتعاطل
 نوکی ةالصلاو ةبطخلا تقو هفاصتنا رادقم يفو هترح الا يف اردقو «ایندلا يف

 نم دوعسم نبا نع تبث امك «مهلزانم يف رانلا لهأو .مهلزانم يف ةنجلا لهآ

 يف ةنجلا لهأ لیقی ىتح ةمايقلا موي ٌراهنلا فصتنی ال :لاق هنأ هجو ريغ

 ًارقتسم ريخ ذئموي ةَّنَجلا ٌُباحصأ# أرقو «مهلزانم يف رانلا لهأو «مهلزانم
 4 میححلا ىلإل مهلیقم نا من :أرقو [۲6 :ناقرفلا] يقم نسحأو
 اهل يتلا ممألا هفرعت امنإ ةعبس مايألا نوك اذهلو .هتءارق يف يه كلذكو

 ممأ نع مهنم هاّقلت نم الإ كلذ فرعت الف ءاهل باتك ال ةمأ امأف «باتك

 رهشلا فالخب تعبس مايألا نوک اهب فرعی ةيّسح ةمالع انه سيل هنإف ؛ءايبنألا

 «مايأ ةتس يف امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا هللا قلخ املو ءاهلوصفو «ةنسلاو

 هدروأ ربخلاو .اهل ريسفت دوعسم نبا ةءارقو «(ميحجلا یل ال مهعجرم نإ مث) ةوالتلا )010

 . عاطقنا هدنس یفو ۳ «هریسفت) ىف ریثک نبا

{¥ 

 سانلا عامتجا موي



 يتروس ةءارق ةلع
 ةالص يف رهدلاو ةدجسلا

 ةعمجلا موی رجق

 اموی عوبسالا يف مهل عرش «هئایبنآو هلسر ةنسلأ ىلع هدابع ىلإ كلذب فّرعتو

 ٌيطو ملاعلا لّجأبو «هل اوقلخ امو قلخلا ةمكحو .كلذب هيف مهرکذ

 ال وقو ا هيلع ادعو هناحبس هأدب أمك رمألا دوعو ‹ضرألاو تاوامسلا

 (لیزنت ملا) يتروس ةعمجلا موي رجف يف أرقي ای يبنلا ناك اذهلو ءاقدص

 نوكيو ناك امم ناتروسلا ناتاه هيلع تلمتشا امل (ناسنالا ىلع ىتأ له) و

 ال «رانلاو ةنجلا ىلإ روبقلا نم مهتعبو « قئالخلا رسحو داعملاو !دبملا نم

 هروس نم ةدجسب یتأیف هتفرعمو هملع صقن نم هنظی امك ةدجسلا لجأل

 .اهلعفي مل نم ىلع رکنیو «ةدجسب لضف ةعمجلا موي رجف نأ دقتعيو را

 ةروسلاب ءاهوحنو دايعألاك «رابكلا عماجملا يف ةي هتءارق تناك اذكهو

 امو .مهممأ عم ءايبنألا صصقو .داعملاو !دبملاو دیحوتلا ىلع ةلمتشملا

 .ةيفاعلاو ةاجنلا نم مهقّدصو

 تبرتقا) و (دیجملا نارقلا و ق) يتروسب نيديعلا يف أرقي ناك امك
 كاتأ له) و «(ىلعألا كبر مسا حبس) ب :ةراتو (رمقلا قشناو ةعاسلا

 نم تنکضن امل ؟؟ةعمجلا ةروسب ةعمجلا ىف أرقي ةراتو ۰ "(ةیشاغلا ثيدح

 تاب : نیدیعلا ةالص يف ۱ ملسمو ۰۲۱۸ و ۳۲۷/۵ «دنسملا» يف دمحآ هاور )۱(

 يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (0۳4) يذمرتلاو «نیدیعلا ةالص يف هب أرقي ام

 یحضألا يف أرقيام باب :ةالصلا يف (۱۱۵4) دواد وبآو «نیدیعلا يف ةءارقلا

 ثیدح نم .نیدیعلا يف ةءارقلا باب : نیدیعلا ىف ۱۸۶ ۰۱۸۳/۳ یئاسنلاو «رطفلاو

 ۱ . هنع لا یضر ينيللا دقاو يبأ

 :لاق ريشب نب نامعنلا نع ةعمجلا يف أرقي ام باب :ةعمجلا يف (۸۷۸) ملسم هاور (؟)

 له) و (ىلعألا كبر مسا حبس) ةعمجلا يفو نيديعلا يف أرقي ةَ هللا لوسر ناك
 يف ةءارقلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۵۳۳) يذمرتلا هاورو (ةيشاغلا ثيدح كاتأ

 مسا حبس) ب :نيديعلا يف ةءارقلا باب :نيديعلا يف ۱۸4/۳ يئاسنلاو «نيديعلا

 :ةالصلا ةماقإ يف (۱۲۸۱) هجام نباو (ةیشاغلا ثيدح كاتأ له) و (ىلعألا كبر

 . نيديعلا ةالص يف ةءارقلا يف ءاج ام باب

 ثيدح نم ةعمجلا يف أرقي ام باب :ةالصلا يف (۱۱۳4) دواد وبأو ۸۷۷(۰) ملسم هور (۳)

 5 . هنع هللا يضر ةريره يبأ

۹۸ 



 راثكإب رمألاو .اهنع قئاعلا ملعلا كرتو ءاهيلإ يعّسلا باجیاو ءةالصلا هذهب رمألا
 َكالهلاو بطعلا ىلاعت هركذ نايسن يف ناف «نيرادلا يف ٌحالفلا مهل لصحيل هللا ركذ
 قافنلا نم ةمالل ًاريذحت (نوقفانملا كءاج اذإ) ةروسب ةيناثلا يف أرقيو «نيراّذلا يف
 ركذ نعو ءةعمجلا ةالص نع مهدالوأو مُهلاومأ مهلت نأ مهل اريذحتو «يدرملا
 نم وه يذلا قافنالا ىلع مهل اضحو هدب الو اورسخ كلذ اولعف نإ مهنأو «هللا

 نوبلطي ةلاح ىلع مهو توملا موجه نم مهل اریذحتو «مهتداعس بابسأ ربكأ
 دفو مودق دنع لعفی كي ناك كلذكو ءاهيلإ نوباجُي الو ءةعجرلا نوتمتيو «ةلاقإلا
 ىَّلص امك «كلذل ةيرهجلا ة ةالصلا ةءارق ليطي ناكو نارقلا مهعمسُي لا كيرف

 .ةيآ ةئام وحنب رجفلا يلصُي ناكو .(ق) و (روطلا) ب و (فارعألا) ب برغملا

 ناميالا نم نامیالا لوصأل ريرقت يه امنإ ب هتبطخ تناك كلذكو
 هللا ّدعأ امو :نانلاو تنجلا رکذو «هئاقلو هلسرو .هبتکو هتکئالمو هللاب
 نم نم بولقلا ًالمیف «هتيصعم لهأو هئادعال ّدعأ امو «هتعاط لهأو هئابلوال

 دیفت امنإ يتلا هريغ بطخک ال «همايأو هللاب ةفرعمو و اناهيإ هه
 ناف .توملاب فیوختلاو قایحلا ىلع حنا يهو «قئالخلا نيب ةكرتشم اقا
 ةصاخ ةفرعم الو هل ًاديحوت الو ءهللاب ًاناميإ بلقلا يف لّصحُي ال رمآ اذه
 هناقل ىلإ قوشلاو هتبحم یلع سوفنلل ًاثعب الو «همایأب اریکذت الو «هب
 یهلاومآ مسقت 7 «نوتومی مهنآ ريغ فدئاف اودیفتسی ملو نوعماسلا جرخیف

 دیحوت یو !؟اذهب لصح ناميإ يأ يرعش تيل ايف «مهماسجأ بارتلا يلبيو
 .!؟هب لصح عفان ملعو ةفرعمو

 نایب ةليفک اهدجو .هباحصآ بطخو ي يبنلا بطخ لمأت نمو
 تیلکلا نامیالا لوصأو هلالج لج ترلا تافص رکذو .دیحوتلاو یدهلا
 مهفوخت يتلا همايأو هقلخ ن يلا یلاعت هئالا رکذو ءهللا ىلإ ةوعدلاو
 هللا ةمظع نم نورکذیف «هيلإ مهّیحی يذلا هرکشو هركذب الاوان نف
 ام هرکذو «هرکشو هتعاط نم نورمأیو «هقلخ ىلإ هبّبحُي ام «هئامسأو هتافصو
 يفخو كهعلا لاط مث .مهبحأو هوُيحأ دقو نوعماسلا فرصنیف «هيلإ مهبّبحي
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 نامیالا لوصال



 اهقئاقح ةاعارم ريغ نم ماقت اموسر رماوالاو ٌعئارشلا تراصو «ةوبنلا ژون

 موسرلا اولعجف هب اهونیز امب اهونیزو .اهروص اهؤطعأف ءاهدصاقمو

 0 يغبني ال يتلا دصاقملاب رخ اهب لالخالا يغبني ال انس عاضواالاو

 ظح مدع لب صقنف میدبلا ملعو .رقفلاو 556 بطخلا اوعّصرف ءاهب

 .اهب دوصقملا تافو ءاهنم بولقلا

 .(ق) ةروسو نارقلاب بطخی نأ رثکی ناک هنأ الع هبطت نم ظفح اممف

 يف نم الا (ق) تظفح ام :نامعنلا نب ثراحلا تنب ماشه مآ تلاق

 . """ربنملا ىلع اهب بطخي امم ای هللا لوسر

 ‹فعض اهيفو ناعدج نب ديز نب يلع ةياور نم يَ هتبطخ نم ظفحو

 لامعألاب اوُردابو ءاوتوُمَت نأ لبق لجو زع هللا ىلإ اوبوت ٌسانلا اهّیآ اي»
 هل مکرکذ ةرثکب مکیر نیبو مکنیب ىلا اولصو ةاولعتت نآ ل ةحلاصلا

 هللا نأ اوملعاو .اوقزرتو .اودّمحتو ءاورجؤت ةينالعلاو ٌرسلا يف ةقدصلا ةرثكو

 يرهش يف ءاذه يماقم يف ةبوتكم ةضيرف ةعمجلا مكيلع ضرف دق «لجو زع
 يف اهکرت ْنَمَف ءاليبَس اهيلإ َدَجَو ْنَم «ةّمايقلا مْوَي ىلإ ءاَذَه يماَع يف ءاذه
 لداع وأ رئاج ٌمامإ هلو ءاهب افافختسا وأ ءاهب ادوحج يتامم دعب وأ يتايح

 و وا ها هلو الا هما يف هل كراب الو هلمش هللا عمج الف

 یتح هل ةكرب الو الأ هل ّجح الو الأ «هل ةاكَر الو الأ «هل مَوَص الو الأ ءهل

 ات الو الا واجز اما وب الو الأ هيلع هللا تان تاك نانا تزف
 هفْيَس فاخیف ْناطلُس ُهَرَهْقَي نأ الا ءاَئِمْوُم رجاف نمی الو الأ ءًارجاهُم ٌيبارعأ
 او

 يف (۱۱۰۳) و (۱۱۰۲) دواد وبأو «ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب :(۸۷۲) ملسم هاور (۱)

 اب :ةالصلا حاتتفا يف ۱۷/۲ يئاسنلاو ۰ سوق ىلع بطخي لجرلا باب : ةالصلا

 .(ق) ب حبصلا يف ةءارقلا

 نب هللا دبع ثیدح نم ةعمجلا ضرف ىف باب :ةالصلا ةماقإ ىف (۱۰۸۱) هجام نبا هاور (۲)

 لا نبع نی رباج روع بیسملا نب دیعس ف ناعدج نیدیز قر يلع نع»«يوتعلا دمحم
 = . فیعض «ناعدج نب دیز نب یلعو «كورتم يودعلا دمحم نب هللا دبعو « هنع هللا یضر
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 اب ذوعتو «هفختسنو «هثیعتسن هلل دمحلا» :اضيأ هتبطخ نم ظفحو
 هل يداه الف لِلَصُي نمو هل لضم الف ءهللا دهب نم ٠ ءانسفنأ ٍرورش نم
 سوا هدبع تا ديكو ا كيش ال هّدحو هللا الإ هلا 1 دین 3

 و للا لب نم عالي ارین اریشپ قحلاب هلسرا

 ۱۲ دواد وبآ هاور .«ائيش هللا رضي الو كَسفن الإ ٌرْضَي ال هناف امهصعی نمو
 .جحلا يف هبطخ رکذ یلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو .

 هبطخ ىف ةي هیده يف

 هلأ یتح هّبضغ دتشاو هّتوص العو «هانيع تّرمحا .بطخ اذإ ناك
 نرمی نْيَتاَهَك ةَعاّسلاو نأ تشعب» : لوقیو امكاّسمو ْمُكَحبَصا لو «شیج
 هللا باتک ثيدحلا َرْيَخ َّنإف ردت اعد :لوقيو . (ىَطْسْؤَلاَو ةّباّبَّسلا هّيعَبصأ نی
 :لوقيلاب اس ةعذب كو ءاهئاَئتحُم ررثلا ور دمحم يذم يذهلا ری

 يف يناربطلا هاور :لاقو ۰۲۲۰/۱ «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا هدروأ ثيدحلاو ِ-

 . هنم رصخآ يردخلا دیعس يبأ ثيدح نم «طسوألا»

 ثيدح نم سوق ىلع بطخي لجرلا باب :ةالصلا يف (۱۰۹۷) دواد وبأ هاور )١(
 نإ مث لوهجم وهو يندملا ضايع وبأ هدانسإ يفو هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع
 دقف ءهريغ نم ريبعتلا اذه راکنتسا یی هنع حص دقف د اخت نمو» :هلوق يف
 ۳۷۹ و ۲٣٣/٤ دمحأو ۲ يئاسنلاو (۱۰۹۹) دواد وبأو ۸۷۰) ملسم یور

 هللا عطي نم :لاقف يڪ يبنلا دنع بطخ الجر نأ متاح نب يدع ثيدح نم

 بيطخلا سئي» ةع هللا لوسر لاقف .یوغ دقف ءامهصعي نمو ءدشر دقف «هلوسرو
 ربمضلا کرک هيلط رکا امنإ :ءاملعلا لاق «هلوسرو هللا صعي نمو : لق «تنأ

 يف لي لاق امك ءهمسا ميدقتب ىلاعت و ایت فطعلاب هرمآو «ةيوستلل يضتقملا
 مث «هللا ءاش ام :لقیل نکلو «نالف ءاشو هللا ءاش ام :مکدحآ لقي ال» رخالا ثیدحلا
 ةيشاح» يف يدنسلا هدروآ امیف مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا لاقو .نالف ءاش
 یلاعت هبر نيبو هنیب ریمضلا يف عمجلا هل زوجي ناك هنأ ات هصئاصخ نم :«یئاسنلا
 مهوأ عمج اذإ هريغ نأل .هنود هريغ نم عنتمي امنإو :لاق «هريغ ىلع عنتمم كلذو
 . كلذ ماهيإ هيلإ قرطتي ال هبصنم ناف ءوه هفالخب ةيوستلا هقالطإ
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 ءاعاّيض وأ اَنْيَد كرت ْنَمَو هلغالف الام كرت ْنَم هفت نم وَ لكي ین

 .ملسم هاور "" "«یلعو يلف

 مث هيلع ينو هللا ُدَمْحَي ءةَعُمجلا َمْوَي ي يبنلا ةبطخ تناك : ظفل يفو

 .هرکذف هتْؤص الع دقو كلذ رثأ یلع لوقي

 رک ۳
 الق < هللا دهي ْنَم» : لوقت م هل هاب هيلع ييو هلا ُدَمْحَي :ظفل يفو

 .«هّللا باك ثيدَحلا ُرْيَخَو هَل يداه الف < للضت ْنَمَو هل ] لضم

 e ةلالض ةعذب لكو» ی و

 "دعب اكأ» : دهشتلاو ءانثلاو ديمحتلا دعب هتبطخ يف لوقي ناكو

 تاملکلا دضعَيو :«ركذلا رثکیو تالصلا لیطیو هةطخلا مف ناكر

 . ””«ههقف نم ٌةلَم «هتبطخ َرَصِقَو لْجَرلا ةالص لوط ّنإ» :لوقی ناکو عماوجلا

 مهرمأیو «هعئارشو «مالسالا َدِعاوق هتبطخ يف هباحصأ ُمَّلَعَُي ناکو

 نأ بطخي وهو لخادلا رمأ امك «ىهن وأ رمآ هل ضّرع اذإ هتبطخ يف مهاهنيو
 00 و
 ۰ نیتعکر يلصي

 نب رباج ثیدح نم ةبطخلاو ةالصلا فیفخت باب :ةعمجلا يف (۸۲۷) ملسم هاور (۱)

 ةبطخلا فيك باب :نیدیعلا يف 184 ۳ يئاسنلا هاورو .هنع هللا يضر هللا دبع

 . حيحص هدانساو «رانلا يف ةلالض لكو» ةدايزب

 نم باب :ةعمجلا يف سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم ۳۳۵ ۰۳۳۶/۲ يراخبلا هاور (؟)

 نمو .ةمرخم روت ثيدح نم ا هارو دعب امأ ءانثلا دعب ةبطخلا يف لاق
 ۱ .مهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح

 فيفخت باب :ةعمجلا يف (859) ملسمو ۰۲۲۳/۶ «دنسملا» يف .دمحآ هاور (۲)

 نايبلا نم ناو بطخلا اورصقأو ةالصلا اوليطأف» هرخا ىف دازو ةبطخلاو ةالصلا

 ءيش لكو «لجرلا هقف هب فرعي امم كلذ نإ : يأ ايل هنئم» هلوقو س

 . هل ةنئم وهف ءءيش ىلع لد

 نم نيتعكر یلص بطخي مامالاو ءاج نم باب :ةعمجلا يف ۳۶۲/۲ يراخبلا هاور )٤(

 و ا ا شیب و ٩ لات ها ترم ا .ةينح
 = باب :ةعمجلا يف (۸۷۵) ملسم اضیآ هاورو «نیتعکر لصف :لاق ءال :لاق ؟تيلصأ
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 (۱) سولجلاب هرمآو «كلذ نع سانلا باقر ىطختملا یهنو

 هباحصأ نم دخآ نم لاؤسلا وأ ءضرغت ةجاحلل هتبطخ ٌعطقي ناکو
 و

 .اهّمتيف «هتبطخ ىلإ دوعي مث «هبيجيف

 نسحلا ذخأل لزن امك «اهمتْیف دوعي مث تجاحلل ربنملا نع لزن امیر ناكو

 . ۲۳۱. هتبطخ متأف «ربنملا امهب فر مث ءامهذخأف ءامهنع هللا يضر نیسحلاو

 .نالف اي لص «نالف اي ْسلجا «نالف اي لاعت : هتبطخ يف لجرلا وعدي ناكو

 .ةجاحو ةقاف اذ مهنم ىأر اذإف «هتبطخ يف لاحلا ىضتقمب مهرمأي ناكو

 . "هيلع مهضحو .ةقدصلاب مهرمأ

(۱) 

(۲) 

(۳( 

 مامالاو لجر لخد اذإ باب :ةالصلا يف (۱۱۱۵) دواد وبأو بطخی مامالاو ةيحتلا
 .بطخی مامالاو ةعمجلا مد ةالصلا باب :ةعمجلا يف ۱۰۳/۳ يئاسنلاو .بطخی
 مامالاو دجسملا لخد نميف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۱۲) هجام نباو

 يئاسنلاو «ةعمجلا موی سانلا باقر يطخت باب :ةالصلا يف (۱۱۱۸) دواد وبآ هاور
 موی ربنملا ىلع مامالاو سانلا باقر يطخت نع يهنلا باب :ةعمجلا يف ۳۴
 رسب نب هللا دبع عم انك :لاق بيرك نب ريدح وهو ةيرهازلا يبأ ثيدح نم «ةعمجلا

 نب هللا دبع لاقف سانلا باقر یطختی لجر ءاجف ةعمجلا موی ني يبنلا بحاص
 هل لاقف .بطخی ةي یبنلاو ةعمجلا موي سانلا باقر یطختی لجر ءاج :رسپ
 . نسح هدانساو «تیذا دقف سلجا» : ةي يبنلا
 دواد وبأو «نیسحلاو نسحلا بقانم باب :بقانملا يف (۳۷۷) يذمرتلا هاور
 يف ۱۰۸/۳ يئاسنلاو ءثدحي رمألل ةبطخلا عطقي مامالا باب :ةالصلا يف (۱۱۰۹)
 يف (۳۱۰۰) هجام نباو «ةبطخلا نم هغارف لبق ربنملا نع مامالا لوزن باب :ةعمجلا

 .نسح هدانسإو .لاجرلل رمحألا سبل باب :سابللا
Eقشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا باب :ةاكزلا يف (۱۰۱۷) «هحيحص» يف ملسم  

 راهنلا ردص ىف جب هللا لوسر دنع انك :لاق ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ثيدح نم ةرمت
 نم مهتماع فرش یدلقتم ءابعلا وأ رامنلا يباتجم ةارع ةافح موق هءاجف :لاق

 لخدف «ةقافلا نم مهب ىأر امل ءَ هللا لوسر هجو رعمتف ءرضم نم مهلك لب ءرضم
 اوقتا سانلا اهيأ اي) :لاقف بطخ مث ىلصف ماقأو نذأف الالب رمأف ءجرخ مث
 .هرخا ىلإ ثيدحلا ( . .مكبر
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 .') هئاعدو یلاعت هللا رکذ دنع هتبطخ يف ةباَّبَسلا هعبصأب ريشُي ناکو

 20 هتبطخ يف ُرطملا طَحَق اذإ مهب يقستسي ناكو

 لإ جرخ ءاوعمتجا اذإف «ٌسانلا عمتجي ىتح ةعمجلا موي لهمُي ناكو

 «داوس الو «ةحرط الو «ناسلیط سبل الو بيدي بن صنایع نفو

 مشق « ههجوب سانلا لبقتسا «ربنملا دعص اذاف <« «مهیلع ملس «دجسملا لخد اداف

 عرف اداف «ناذألا يف لالب ارت « سلجي من تلبقلا لب عدي ملو ‹مهيلع

 الو ربخ داريإب ال «ةبطخلاو ناذألا نيب لصف ريغ نم بطخف يب يبنلا ماق «هنم

 . هریغ

 لبق اصع وأ سوق ىلع دمعي ناك امنإو هريغ الو افيس هديب ذخأي نكي ملو

 ىلع دمتعي ةعمجلا يفو «سوق ىلع دمتعی برحلا يف ناكو «ربنملا ْذْخَّتي نأ

(۱) 

(۲) 

 نب ةرامع ثيدح نم ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب :ةعمجلا يف (815) ملسم ىور

 نيديلا نيتاه هللا حبق :لاقف «هيدي اقارب رتا ىلع ةاووم ب رشي كا :لاق ةبيور

 تحبسملا هعبصأب راشأو اذكه هديب لوقي نأ ىلع ديزي ام ةي هللا لوسر تيأر دقل

 ۱۰۸/۳ يئاسنلاو «ربنملا ىلع نيديلا عفر باب :ةالصلا يف (۱۱۰6) دواد وبآ هاورو

 .ةبطخلا يف ةراشالا باب : ةعمجلا يف
 نم ةعمجلا موي ةبطخلا يف ءاقستسالا باب :ةعمجلا يف ۳۲۲ يراخبلا یور

 لع يبنلا امنیبف ټيلي يبنلا دهع ىلع ةنس سانلا تباصآ :لاق كلام نب سنآ ثيدح

 لایعلا عاجو «لاملا كله :هللا لوسر اي :لاقف يبارعآ ماقف .ةعمج موی يف بطخی

 امهعضو ام هديب يسفن يذلاوف «ةعزق ءامسلا يف یرن امو هيدي عفرف ءانل هللا عداف

 ىلع رداحتي رطملا تيأر ىتح هربنم نع لزني مل مث .لابجلا لاثمأ باحسلا راث ىتح
 ةعمجلا ىتح هيلي يذلا دغلا دعب نمو دغلا نمو كلذ انموي انرطمف يبت هتيحل
 قرغو «ءانبلا مدهت هللا لوسر اي لاقف .هریغ لاق وأ :يبارعألا كلذ ماقو .ىرخألا

 ةيحان ىلإ هديب ريشي امف انيلع الو انيلاوح مهللا» :لاقف هدي عفرف ءانل هللا عداف لاملا

 ملو ا ةانق يداولا لاسو ةبوجلا لثم ةنيدملا تراصو تجرفنا الإ باحسلا نم

 باب :ءاقستسالا يف (۸۹۷) ملسم هجرخأو .دوجلاب ثدح الا ةيحان نم دحأ ءىجي
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 ناك هنأ لاهجلا ضعب هنظي امو فیس ىلع دمتعا هنأ هنع ظفحی ملو . ؟"اصع
 طرف نمف «فیسلاب ماق نيدلا نأ ىلإ ةراشإ كلذ نأو اتا .فیسلا ىلع دشت
 الو ‹«سوق الو فیسب هاقري ناك هنأ ربنملا ذاختا دعب هنع ظفحي ال هناف هلهج
 وأ اصع ىلع دمتعی ناك امناو «ةتبلا افیس هديب ذخأ هنأ هذاختا لبق الو «هريغ
 .سوف

 هل دنتسبعذچ یلز بطخی هقاختا لی ناکو تاجرد ثالث هربنم ناکو

 لک هيلإ لزنف ءدجسملا لهأ هعمس انينح ٌعّذجلا ّنح «ربنملا ىلإ لّوحت املف

 قاصتلا هدقفو «يحولا نم عمسي ناك ام دقف امل ّنح : :سنأ لاق ""هّمضو

 . اف ىبنلا

 نم ابیرق يبرغلا هبناج يف عضو امناو .دجسملا طسو يف ربنملا عضوي ملو
 . ؟۳)اشلا رمم ردق طئاحلا نيبو هنیب ناکو « طئاحلا

 ةعمجلا یف نات بطخ وا .ةعمجلا ريغ ىف و يبنلا هيلع سلج اذإ تاكو

 ثيدح نم سوق ىلع بطخی لجرلا باب :ةالصلا يف (۱۰۹۱) دواد وبآ هاور (۱)
 ال هللا لوسر عم ةعمجلا اهیف اندهش امايأ اهب انمقأف» :هيفو ىفلكلا نزح نب مكحلا
 «صیخلتلا» ىف ظفاحلا لاق امك نسح هدنسو «...سوق وأ اصع ىلع اثکوتم ماقف
 (۱۱60) دواد وبأ هاور ءاربلا ثيدح نم دهاش هلو .ةمیزخ نبا هححصو ۲
 . ٠١١ ۰۱۵۵ ص ؛«يبنلا قالخأ» يف خيشلا يبأ دنع رخاو

 نبأ ثيدح نم مالسالا يف ةوبنلا تامالع باب بقانملا يف 4/1 يراخبلا هاور )۲ )

 0 ءاج ام باب سن ۰۵) ( تین  رمع

 0 e هجام ا «رباج ثثيدح نم 20 هحام 0 ,ةيطخلا

 ثيدح نم (۱1۱8) و لهس ثيدح نم (515١)و .سنآ ثيدح نم )
 ٠١۱. ۰۲۳۹ ص ريثك نبال «لوسرلا لئامش» رظناو .بعك نب يبأ

 يلصملا نيب نوكي نأ يغبني مكردق باب :ةالصلا يف ٤۷٥/۱ يراخبلا هاور (۳)
 دواد وبأو « ةرتسلا نم يلصملا وىد باب : ةالصلا يف )۵۰٩( ملسمو ترتسلاو

 هنع هللا يضر عوكألا نب ةملس ثیدح نم «ربنملا عضوم باب : الصلا يف (۱۰۸۲)
 .ةاشلا رمم ردق ةلبقلاو ربنملا نيب ناك : ظفلب
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 . ةبطخلا تقو يف مهلبق ةَ < ههجو ناکو مههوجوب هيلإ هباحصأ رادتسا ةبطخلل تاصنالاب رمالا

 «ةيناثلا بطخيف موقی من .ةفيفخ هسلج سلجی مث  بطخیف موی ناکو

 مهرمأیو «هنم وئدلاب سانلا رمأي ناکو .ةماقالا يف لالب ذخأ ءاهنم غرف اذإف

 :لوقيو .0"2اغل ذَقف تصنأ :هبحاصل لاق اذإ لجرلا نأ مهربخُيو «تاصنالاب

 طی ٌمامالاو لا و لک تا : لوقي ناکو 200( ةعمج الف اغل لَم

 هاور .«ةَعُمج هل تَسْيَل تصنأ :هل لوقي يذّلاو ءارانشا لمخَی رامحلا لكك وهف

 ."دمحأ مامالا

 ؟ةروسلا هذه تلزنأ ىتم :لاقف ءينڙمغي رذ وبأ وأ ءادردلا وبأو « هللا ماّيأب انركذف

 یتم كتلأس : لاق ءاوفرصنا املف < ؛تککسا نأ هيلإ راشأف ءنآلا ىلإ اهعمسأ مل ينإف

 e مويلا كتالص نم كل سيل هی : لاقف «ينربخت ملف ةروسلا هذه تلزنأ

 يآ هل لاق يذلاب هربخأو « كلذ هل ركذف اک هللا لوسر یلا بهذف «توغل

 « روصنم نب ديعسو «هحام نبا هركذ 00 قدصا : دی هللا لوسر لاقف

 يف (۸۵۱) ملسمو «ةعمجلا موي تاصنالا باب :ةعمجلا ىف ۳۳/۲ يراخبلا هاور (۱)

 ل 0 ربو ٠ . ةبطخلل ةعمجلا 0 ی : هعمجلا

 . اهل تاصنالاو ةيطخلل

 نموا هوا يف هظفلو (۷۱۹) «دنسملا) يف ديا هات ليوط ثيدح نم ءزج وه (۲)

 ةأرما ىلوم ةلاهجل فيعض هدانسإو . "هل ةعمج الف ملكت نمو ملكت دقف هص : لاق

 ثیدح نم ۰ ) «هحیحص» يف ةميزخ نبا هاور ام هل دهشي نكل يناسارخلا ءاطع

 . نسح هدنسو «ارهظ هل تناك ىطخت وأ اغل نمو» اعوفرم ورمع نب هللا دبع
 هدروأو «فيعض وهو ديعس نب دلاجم هدنس ىفو «سابع نبا ثيدح نم (۲۰۳۳) (۳)

 هلعأو «ريبكلا» يف يناربطلاو رازبلل هتبسن دارو 284 /۲ «عمجملا» يف يمثيهلا

 . دلاجمب

 ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۱۱۱) هجام نباو ۰۱8۳/۵ «دنسملا» يف دمحآ هاور )٤(

 ثيدح نم هوحنب (۵۷۷) نابح نبا هاورو نسح هدانساو ةبطخلل عامتسالا يف ءاج

 . ۱۸/۲ «عمجملا» رظناو نیل هيفو ةيراج نب ىسيع هيفو «رباج
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 .«دمحأ دنسم» ىف هلصأو

 | ها ور و ر ا ية .دو و هم هل
 اهنم هظح وهو وغلی اهرضح لجر رم الت ةعمجلا رضخیا :45 لاقو

 ُهَعْنَم ءاش ناو هل ءاش نإ َلَجَوَرَع هللا اعد َلُجَر َوُهَف وعذی اهَرضَح لجرو

 يهف < دحأ ذی ملَو ملم َةََقَر طخ مَ .ٍتوُكُسَو ٍتاصنإب اهرضح لُجَرَو

 لجو زع هللا ١ نأ َكِلْذَو ماي ثالث ةدايزَو ءاهيلت يتلا ة لا مْوَي ىلإ هل ٌةَراَفَك

 وواد وبأو دمحأ هركذ '«اهلاأ رع هَ حل ءَج نمل :.لوقي

 ىلا 32

 دحأ مقي ملو تطخلا يف ب يبنلا ذخأ ناذألا نم لالب غرف اذإ .ناکو

 0 ادحاو الإ ناذألا نكي ملو «ةتبلا نيتعكر عكري

 ايى يبنلا ناف تسلا لدت هیلعو یاملعلا يلوق حصأ اذهو ءاهلبق اهل ةَّنس ال
 ذخأ ءهلمكأ اذاف ةعمجلا ناذآ يف لالب ذخآ ربنملا يقر اذإف «هتیب نم جرخی
 نولصُي اوناک یتمف «نيع يار ناك اذهو «لصف ريغ نم ةبطخلا يف ة5 بل
 مهلك اوماق «ناذألا نم هنع هللا يضر لالب غرف اذإ اوناک مهنآ نظ نمو ! تل
 ءاهلبق هنس ال هنأ نم هانرکذ يذلا اذهو ةئّسلاب سانلا لهجأ وهف ٠  نیتعکر اوعكرف
 . يعفاشلا باحصأل نيهجولا ٌدحأو «هنع روهشملا يف دمحأو كلام بهذم وه

 اهل تبثيف «ةروصقم ٌرهظ اهنأ جتحا نم مهنم ةَّنُس اهل نإ :اولاق نيذلاو
 فلاخُت اهسفنب ةلقتسم ٌةالص ةعمجلا ناف ءادج ةفيعض ةجح هذهو « رهظلا ٌماكحأ
 يف اهقفاوتو اهل ةربتعملا طورشلاو .ةبطخلاو «ددعلاو رهجلا يف رهظلا

 دراومب اهقاحلا نم یلوآ قافتالا دراومب عازنلا ةلاسم یافتلا سیلو ‹تقولا

 . هيف اقفتا امم رثكأ اهنال «یلوآ قارتفالا دراومب اهقاحلإ لب «قارتفالا

 دساف سايق اضيأ وهو «رهظلا ىلع سایقلاب انه اهل ةّنّسلا تبثآ نم مهنمو
 «نيدشارلا هئافلخ ةنّس وأ «لعف وأ لوق نم ةي ىبنلا نع اتباث ناك ام َةّنٌسلا ناف
 سایقلاب اذه لثم يف ننسلا ُتابثإ زوجي الو «كلذ نم ءيش انتلأسم يف سيلو

 مالكلا باب - ةالصلا يف (۱۱۱۳) دواد وبأو eT «دنسملا» يف دفا هاور )۱(

 Sele يورد E طخي انا

 ١ ۱-۸ج داعملا داز ۶ ۷

 ةبطخلا لبق ةنس ال



 ناك «هعرشي ملو هلعفی مل اذإف « ةي يبنلا دهع يف هلعف ُببس دقعنا امم اذه نأل

 سایقلاب اهدعب وأ اهلبق ةنس دیعلا ةالصل عرشُي نأ ءاذه ریظنو .ةّتْسلا وه هکرت

 الو «رامجلا يمرل الو ةفلدزمب تیبملل لسغلا نسي ال هنأ حیحصلا ناك كلذلف

 اولستغی مل هباحصأو َةْلَي يبنلا نأل ءءاقستسالل الو .فوسکلل الو .فاوطلل

 . تادابعلا هذهل مهلعف عم كلذل

 لبق ةالصلا باب :لاقف «هحيحص» يف يراخبلا هرکذ امب جتحا نم مهنمو

 رمع نبا نع «عفان نع كلام انأبنأ .فسوی نب هللا دبع انثدح :اهدعبو ةعمجلا

 برغملا دعبو «نيتعكر اهدعبو «نيتعكر رهظلا لبق يلصٌی ناک و يبنلا نأ

 «فرصنی یتح ةعمجلا دعب يلصُي ال ناکو نیتعکر ءاشعلا لبقو «هتيب يف نیتعکر

 لبق ةنسلا تاب يراخبلا هب دری ملو «هیف ةج ال اذمو (۳یتمکر يلصی
 اذه رکذ مث ؟ءيش اهدعب وأ اهلبق ةالصلا يف درو له هنأ هدارم امناو تعمجلا

 . ءيش اهلبق دري ملو ؛اهدعب الإ ةنسلا لعف هنع ورُي مل هنأ : يأ «ثيدحلا

 دیعلا لبق ةالصلا باب :لاق هناف «نيديعلا باتک يف لعف ام ریظن اذهو

 لبق ةالصلا کھا اغ ئا وغ اديعس تفحم اا وبآ لاقو اهدعبو

 موی جرخ 3 يبنلا نأ سابع نبا نع «ریبج نب دیعس ثيدح رکذ مث .۳"دیعلا

 ا ثيدحلا لالب هعمو امهّدعب الو امهّلبق لصي مل < نیتعکر یلصف طفلا

 )١( ظفاحلا لاقو .اهلبقو ةعمجلا موی ةالصلا باب :ةعمجلا ىف ۲ يراخبلا هاور :

 «ناتعکر اهیدی نيبو الا هضورفم ةالص نم ام :اعوفرم ریبزلا نب هللا دبع ثيدح

 «ةالص نیناذآ لک نيب» لفغملا نب هللا دبع ثيدح هلثمو . ۱

 ؛عضوملا اذه یوس يراخبلا يف هل سيلو يفوكلا راطعلا نومیم نب ییحی همساو ()

 .فیرحت وهو ءالعلا وبآ عوبطملا يفو
 لاق اهدعبو دیعلا لبق ةالصلا باب :نیدیعلا ىف اقلعت ۳۹/۲ يراخبلا اور (۳)

 سابع نبا ثيدح مدقت دق و ا اذه هرثأ ىلع فقأ ملو «حتفلا» يف ظفاحیلا

 نأ سابع نبا نع :هظفلو دیعلا دعب ةبطخلا باب يف قايسلا اذه نم متأب عوفرملا

 ثيدحلا . . .اهدعب الو اهلبق لصي مل ؛نیتعکر رطفلا موي ىلص ا يبنلا
 )٤( ملسمو .اهدعبو ديعلا لبق ةالصلا باب :نيديعلا ىف ۲ يراخبلا هاور )۸۸٤( =
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oعرشُت ال هنأ ىلع ًالاد اثیدح دیعلل رکذو وتو وا  

 . كلذك ةعمجلا نم هدارم نأ ىلع لدف هدمت الو اهلق ةا

 يف ركذ دقو - رهظلا نع ًالدب تناك امل ةعمجلا نأ مهضعب نظ دقو
 ناكو» :لاق امناو «كلذك ةعمجلا نأ ىلع لد - اهدعبو رهظلا لبق ةنسلا ثيدحلا
 هنأو ةعمجلا دعب ةنسلا ةالص عضومل انايب «فرصني ىتح ةعمجلا دعب يلصُي ال
 دعب عوطتلا باب يف ركذ دق يراخبلا نأل نم طلغ نظلا اذهو .فارصنالا دعب

 لبق نيتدُجَس ا هللا لوسر عم تيلص :هنع هللا يضر رمع نبا ثيدح ةبوتكملا

 یاشعلا دعب نيتدجسو برغملا دعب نيتدجسو رهظلا دعب نيتدجسو «رهظلا

 ةّلقتسم ةالص ةباحصلا دنع ةعمجلا نأ يف حيرص اذهف . .(١)ةعمجلا دعب نيتدجسو

 مل املف ءرهظلا مسا تحت اهلوخدل اهركذ ىلإ جتحي مل الإو ءرهظلا ريغ اهسفنب
 . اهلبق اهل ةنس ال هنأ َملَع ءاهدعب الإ ةنس اهل ركذي

 نی ا نا ات یو نا

yy ر كلو لس :لاق DE e 

 نيناه نأ نع لدي «ءيجت نأ لبق» :هلوقو :ةيميت نبا تاكربلا وبأ لاق
 : سابعلا وبأ هديفح انخيش :لاق .دجسملا ةيحت اتسيلو تعمجلا ةنس نيتعكرلا
 لجو لخد : لاق «رباج نع ا و ا ثيدحلاو « طلغ اذهو

 لَصف :لاق .ال :لاق «َتْيَّلَصأ» :لاقف ءبطخي ةي هللا لوسرو ةعمجلا موی

 يف ۱۹۳/۳ يئاسنلاو .یلصملا يف اهدعبو ديعلا لبق ةالصلا كرت باب :نیدیعلا يف =
 اب : ةالصلا يف )١١69( هاو وأو ءاهدعبو نيديعلا لبق ةالصلا باب الا

 يف ءاج ام باب : ةالصلا ةماقإ يف (۱۲۹۱) هجام نباو دیعلا ةالص دعب ةالصلا

 .اهدعبو دیعلا ةالص لبق ةالصلا

 )١( ةبوتکملا دعب عوطتلا باب : عوطتلا يف 1۱۱/۳ يراخبلا .

 مامالاو دجسملا لخد نميف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف )١١١5( هجام نبا هاور (۲)

 .بطخي مامالاو لجرلا لحد اذإ باب :ةالصلا يف )١١17( دواد وبأو .بطخی
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 ِنْيَتعْكَر ریل ل ُماَمالاو َةَعْمجلا مکذحآ ءاج اذإ» :لاقو . “ريَ ر و و ر

 يف هجام نبا دارفأو «ثيدحلا اذه يف ظوفحملا وه اذهف . "*امهيف زوج و

 ۱ يد و يعم

 امنإ «ةاورلا نم فيحصت اذه :يزملا ظفاحلا جاّجحلا وبأ انخيش لاقو

 امنإ هجام نبا ٌباتكو :لاقو .خسانلا هيف طلغف «سلجت نأ لبق تيلصأ» وه

 ظافحلا ناف ملسمو يراخبلا يحيحص فالخب «هب اونتعی مل خویش هتلوادت

 طالغأ هيف عقو كلذلو :لاق ءامهحيحصتو امهطبضب اوَتَتعاو ءامهولوادت

 ایت السا يكس E يذلا » نأ هه یا لدي كلا
 دحاو ركذي مل ءاهريغو ننسلاو ماكحألا لهأ نم كلذ يف اوفنصو ءاهدعبو

 ةيحت لعف بابحتسا يف هوركذ امنإو ءاهلبق ةعمجلا ةنس يف ثيدحلا اذه مهنم

 هله ين اهلعف نم عنم نم یلع هب اوجتحاو نیا ىلع ار یی

 اهیلع ةمجرتلاو كانه اهّركذ ناكل «ةعمجلا ةنس يه تناك ولف ءلاحلا

 ءا يبنلا نأ سنا یا لب نت تی ند كارا: اين شو ار

 هس تناک ولو .دجسملا ت اهنا لجال لخادلا الإ نیتعکرلا نیتاهب رمأي مل

 .هدحو لخادلا اهب صخی ملو :اضیا نيدعافلا اهب زغأل «ةعمجلا

 ام ان لح : لاق « ۷ هننس) يف دواد وبآ هاور امب جتحا نم مهنم و

 لیطی رمع نبا ناك :لاق «عفان نع بویآ انئدح لیعامس) انثدح :لاق

 لي هللا لوسر نأ تدحو « هتیب يف نیتعکر اهدعب يلصيو «ةعمجلا لبق ةالصلا

 .دارأ امنإو ءاهلبق ةنس ةعمجلل نأ یلع هيف ةجح ال اذهو . "كلذ لعفي ناك

 نيتعكر ىلص بطخي ع ءاج نم باب :ةعمجلا يف ۳۶۲/۲ يراخبلا هاور (۱)

 بطخی مامالاو ةيحتلا باب : ةعمجلا يف )۸۷١( ملسمو «نیتفیفخ

 مامالاو ازت ۳ اذ باب :ةالصلا يف (۱۱۱۷) دواد وبأو (۸۷۰) ملسم هاور (۲)

 يف ۱۱۳/۳ يئاسنلاو «ةعمجلا دعب ةالصلا باب :ةالصلا ىف (۱۱۲۸) دواد وبآ هاور (۳)

 .حیحص هدانسإو سنا تم عن ةلاطإ باب :ةعمجلا -
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 ةعمجلا دعب نیتعکرلا يلصي ناك هنأ :كلذ لعفی ناك ةَ هللا لوسر نإ :هلوقب

 يف تبث امك ءامهيف لضفألا وه اذهو ءدجسملا يف امهيلصي ال هتيب يف
 نیتعکر ةعمجلا دعب يلصي ناك هلع هللا لوسر نأ رمع نبا نع «نیحیحصلا»

 تعمجلا یلصف تکمب ناك اذإ هنأ ءرمع نبا نع «نئسلا» يفو .هتيب يف

 ىلص «ةنيدملاب ناك اذإو ءاعبرأ یلصف مدقت مث «نيتعكر یلصف مدقت
 هل ليقف دجسملاب لصُي ملو «نیتعکر یّلصف .هتیب ىلإ عجر مث «ةعمجلا
 نبا ةلاطإ انمأو . "كلذ لعفی ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاقف
 ىلإ ءاج نمل ىلوألا وه اذهو قلطم ٌعوطت هنإف .ةعمجلا لبق ةالصلا رمع
 ادن و نال ا ا ا :الملاپ لدم ذا ةعبجلا

 ي يبنلا نع يلذهلا 4 ةشيبنو «ةريره

 یتآ من ۰ تعمحلا موی ل نما : 3ك يبنلا نع ۰ ه ریره وبآ لاق

 مث e نم غرقی یتح تصنآ مث « هل ام یلصف ٠ دجسملا

Eيفو ۰ ۰ نال لضفو :یرخلا ةعمجا نیو هی مهر  

 لجو 0 هل ادب ام لم : جرخ مامالا دجب مل ناف را يذؤي ١ دجسملا

 نا همالک و هتعمج مامالا يضقفي ینح تصنأو عمتساف < « سلج «جرح مام الا

 ۲۳هاهیلت يتلا ةعمجلل َةراَّمَك نوكت نأ اهلك هبونذ كلت هتعمج يف هل رفغُي مل

 . مهنع هللا ىضر ةباحصلا يده ناك اذكه

 يتنث ةعمجلا لبق يلصي -ناك هنأ :رمع نبا نع انيور :رذنملا نبا لاق
 هک ره

 .نسح هدانساو ةعمجلا دعب ةالصلا باب : ةالصلا يف (۱۱۳۰) دواد وبآ اور )١(
 . ةبطخلا يف تصنأو عمتسا نم لضف باب :ةعمجلا يف (۸۵۷) ملسم هجرخا )۲(
 .۷۵ /۵ «دنسملا» يف وهو ٤۳۷ص هجيرخت مدقت (۳)

 . عوطتلا ةالص يف هجيرخت مدقت 62
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 نأ ىلع لیلد اذهو .*""تاعکر نام يلصي ناك هنأ «سابع نبا نعو

 قورملا وا ۳ فلتخا كلذلو «قلطملا عوطتلا باب نم مهنم ناك كلذ

 ناك هنأ .دوعسم نبا نع يوُرو : «عماجلا» يف يذمرتلا لاقو «كلذ يف مهنع

 . ٌيروثلاو كرابملا نبا بهذ هيلإو .“"اعبرأ اهدعبو اعبرآ ةعمجلا لبق يلصي

 اذإف ر نآ تیرات دق : سمشلا نآ "۷ نآ 0 ر :ىلا موی ناک

 ماق ناذألا يف ذخأ اذإف ءنذؤملا َنَذوُي ىتح ةالصلا نع كسمأ «تبراق

 يف رظتنا .ةضيرفلا یلص اذإف «مالسلاب امهنيب لصفي ءاعبرأ وأ نيتعكر ىلصف

 يلصتف «عماجلا ةرضحب يتلا دجاسملا ضعب يتأيف «هنم جرخي مث .دجسملا

 يلصيف «موقي مث «سلجی مث ءاعبرأ ىلص امبرو «سلجی مث «نيتعكر هيف

 تسلا دعب ىلص اميرو «يلع ثيدح ىلع تاعكر تس كلتف «نييرخأ نيتعكر

 نأ :ةياور هباحصأ ضعب اذه نم ذخأ دقو .رثكأ وأ «لقأ وأ ءرخأ اتس

 ناف رهاظ الو لب ءحيرصب اذه سیلو اعبرآ وأ نیتعکر ةنس اهلبق ةعمجلل

 متأف ماق يهنلا تقو لاز اذإف «يهنلا تقو يف ةالصلا نع كسمي ناك دمحآ

 . نیتعکر الا كردي مل امبرو .اعبرآ كردآ امبرف مامالا حورخ ىلإ هعوطت

 «هننس» يف هجام نبا هاور امب «اهلبق هنسلا توب ىلع جتحا نم مهنمو

 نب رشبم نع «قیقب انئدح یر دبع نب ديزي انئدح «ییحی نب دمحم انثدح

 ناك :لاق سابع نبا نع «يفْوَعلا ةيطع نع «ةاطرأ نب جاجح نع «ديبع

 نبا لاق .اهنم ءيش يف اهنيب لصفي ال ءاعبرأ ةعمجلا لبق عكري ي يبنل

 .عوطتلا ةالص يف هجيرخت مدقت (۱)

 ةعمجلا لبق ةالصلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۵۲۳) ثيدحلا دعب يذمرتلا هركذ (۲)

 .اعنرآ ةعمجلا لبق يلصي ناك هنأ دوعسم نب هللا دبع نع يورو :لاقف هدعبو

 لبق يلصي ناك دوعسم نبا نأ ةداتق نع رمعم نع (067؟5) قازرلا دبع هجرخأو

 جرخأو دوعسم نبا نم عمسي مل ةداتقو «تاعكر عبرأ اهدعبو تاعكر عبرأ ةعمجلا

 نأ انرمأي هللا دبع ناك :لاق يملسلا ¿ نمحرلا دبع يبأ نع (0075) اضیآ قازرلا دبع

 . حیحص هدنسو اوا اهدعبو انا ةعمجلا لبق يلصن

{۲ 



 .""هرکذف تعمجلا لبق ةالصلا باب : هحام

 نیسلدملا مامإ :دیلولا نب ةيقب :اهادحإ «ایالب ةدع هيف ثیدحلا اذهو

 . عامسلاب حرصی ملو  هنعنع دقو

 :دمحأ نب هللا دبع لاقو .ثیدحلا رکنملا ع ن اه ةيئاثلا

 7 وع مت 2 وبار سس لاقو .تذک ةعوض ثیداحآ وا ا هون فقب هنع یور اف

 .اهیلع عباتی ال هثيداحأ «ثيدحلا كورتم ديبع نب رشبم : ينطقرادلا

 . سلدملا فيعضلا ةاطرأ نب جاجحلا : ةثلاثلا

 هفعضو «هبق ملکتی میشه ناك : يراخبلا لاق « یفوعلا ةيطع : ةعبارلا

 .هريغو دمحأ

 يصمحلا ديبع نب رشبمو هب جتحی ال يفؤوعلا ةيطع : يقهيبلا لاقو

 : مهضعب لاق . هب مدع ال «ةاطرأ نب جاجحلاو «ثيدحلا عضو فا ب وسم

 مهطبض مدعل یافعضلا ةئالثلا ءالؤه ضعب ىلع بلقنا ثيدحلا لعلو

 ا هام نیک يلا دعي. وه اتو اهرا هما لت لاف « فئاقلإو
 ثيداحألا ضعب رکذ رمع نب هللا دبع ةياور يف يعفاشلا لوق :اذه ریظنو «حیحصلا) يف تن

 ًاعفان عمس هنأک :يعفاشلا لاق .«مهس لجارللو نامهس سرافلل» :يرمعلا
 لجارللو .نامهس سرافلل لاف مهس لجارللو نامهس سرفلل :لوقی
 نم دحآ کشی سیلو :لاق «هللا دیبع هیخآ ثیدحل اقا هم نوکی یتح . مهس

 . ظفحلا يف هللا دبع هيخأ ىلع رمع نب هللا دیبع میدقت يف ملعلا لهأ

 ةريره يبأ ثيدح يف ةيميت نبا مالسالا خيش هلاق ام اذه ريظنو : تلق

 ةَّزعلا بر عضَی ىتح ؟دیزم نم له : لوقت يهو ءاّهيف یقلی منهج لازت ال»
 9 ےس © ےس

 :یشنیف :ةنجلا امأو .طق ءطق :لوقتو ءضْعَب ىلإ اهضْعَب يورّيف «هّمدق اهيف

 تعمجلا لبق ةالصلا ىف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ ىف (۱۱۲۹) هجام نبا هاور )۱(

 .ءافعضلاب لسلسم هدانس) :«دئاوزلا» ىف يريصوبلا لاق .!دج فیعص هدانساو
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 ةعمجلا دعب ةنسلا

 اهل لا ءیشنیف «رانلا امآ :لاقف ةاورلا ضعب ىلع بلقناف ۲«اقلح اهل هللا

 وُيرشاو اولکف لیلب ندو الالب نإ» ةشئاع ٌثيدح اذه ژیظنو :تلق و

 ضعب ىلع بلقناف ۲۲« نیحیحصلا) يف وهو (موتکم مأ نبا نو یتح

 . «لالب نذؤي یتح اوبرشاو اولکف «ليلب نی موتکم مأ نبا :لاقف قاورلا

 امك ُكْرْيَي الف مکدحآ ىَلَص اذإ» ةريره يبأ ثيدح يدنع ابا وو

 هلاق امیف  ملعأ هللاو  َّمهَو هنظاو “هيك لبق هيدي مضیلو ریعبلا رب

 نب لئاو لاق امك .«هیدی لبق هیتبکر مضیلو» .قودصملا قداصلا 2

 يباطخلا لاقو .“هيدي لبق هیتبکر عضو دجس اذإ ةي هللا لوسر ناك : رجح

 تقبس دقو .ةريره يبآ ثیدح نم حصآ ءرجخ نب لئاو ثیدحو :هریغو

 هلل دمحلاو باتکلا اذه يف ةافوتسم ةلأسملا

 ءاهّتدس نيتعكر ىلصف هلزنم ىلإ لخد فعمحلا یلص اذإ هِي هك ناكو

 (دیزم نم له لوقتو) :هلوق باب :(ق) ةروس ريسفت يف 108/8 يراخبلا هاور (۱)
 يف (۲۵۱۰) يذمرتلاو «نورابجلا اهلخدي رانلا باب :ةنجلا يف (5887) ملسمو

 .رانلا لهأو ةنجلا لهأ دولخ يف ءاج ام باب :ةنجلا

 لوق باب :موصلا يفو ءرجفلا لبق ناذألا باب :ناذألا يف ۸۷/۲ يراخبلا هاور (۲)

 باب :مايصلا يف (۱۰۹۲) ملسمو لالب ناذآ مکروحس نم مکنعنمی ال لي يبنلا

 ٠ .رجفلا عولطب لصحی موصلا يف لوخدلا نأ نايب

 هيدي لبق هیتبکر عضي فيك باب :ةالصلا يف (۸۶۱) و (۸4۰) دواد وبأ هاور (۲)

 يف ناسنالا نم ضرالا ىلإ لصیام لوآ باب :حاتتفالا يف ۲۰۷/۲ يئاسنلاو

 نیدیلا لبق نیتبکرلا عضو يف ءاج ام باب ::الصلا يف (۲۱۹) يذمرتلاو .هدوجس

 فلؤملا أطخأ دقو ؛حیحص ثيدح وهو ۰۳۸۱/۲ «دنسملا» يف دمحأو دوجسلا يف

 كلذ ليصفت مدقت دقو «مهو هنأ نظف همهف يف هللا همحر

 يف نيديلا لبق نيتبكرلا عضو يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (514) يذمرتلا هاور )٤(
 يئاسنلاو «هيدي لبق هيتبكر عضي فيك باب :ةالصلا يف (۸۳۸) دواد وبأو ءدوجسلا

 يفو «هدوجس يف ناسنالا نم ضرألا ىلإ لصی ام لوأ باب :حاتتفالا يف ۲

 . ظفحلا ءيس وهو يضاقلا كيرش هدنس

٤ 



 ۶ع

 : تلق .نیتعکر یلص .هتیب يف یلص ناو .اعبرآ یلص .دجسملا يف یلص
 ىَّلص اذ| ناك هنأ رمع نبا نع دواد وبآ رکذ دقو «ثيداحألا لدت اذه ىلعو
 . ''”نيتعكر ىلص «هتيب يف ىلص اذإو EE دجسملا يف

 دعب ىلصي ناك هِي ىبنلا نأ ءرمع نبا نع :«نیحیحصلا» يفو
 ظ . ب یف نیتعکر ةعمجلا

 ُْكُدَحَأ ىَلَص 2 ينلا نع ؛ةريره يبأ نع «؟ملسم حيحص# يفر
 . ملعأ هللاو . ")(تاَعكَر عبر اهدعب لصیلف ةعمجلا

 نإ :ةيميت نبا سابعلا وبأ انخیش لاق .اعبرآ اهدعب ّيلصُي نأ اهالص ْنَم رمأو

 لصف

 نیدیعلا يف 25 هيده يف

 ةنيدملا باب ىلع يذلا یّلصملا وهو هىَّلَّصُملا يف نيديعلا يلصُي ةه ناك
 هدجسمب ٌدیعلا لصُي ملو «جاحلا لِمْحَم هيف عضوُي يذلا یلصملا وهو «يفرشلا

 وهو «ثيدحلا تبث نإ دجسملا يف ديعلا مهب یلصف رطم مهباصأ ةدحاو ةرم الإ

 .امئاد ىّلصملا ىف امهلعف ناك هّيدهو «" هجام نباو دواد ىبأ ننس ىف

 نيديعلل اهلی ةَلح هل ناكف «هبايث لمجأ امهيلإ جورخلل سّبلي ناكو

 .يوق هدانساو «ةعمجلا دعب ةالصلا باب :ةالصلا يف (۱۱۳۰) دواد وبأ هاور (۱)

 (۸۸۲) ملسمو .اهلبقو ةعمجلا دعب ةالصلا تای : ةعمجلا يف ۳۵۶/۲ يراخبلا هاور )۲(
 ءاج ام باب :ةالصلا يف (۵۲۱) يذمرتلاو .ةعمجلا ۳ ةالصلا باب :ةعمجلا يف

 دعب ةالصلا باب :ةالصلا يف (۱۱۳۲) دواد وبأو اهدعبو ةعمجلا لبق ةالصلا يف

 .ةعمجلا دعب مامالا ةالص باب :ةعمجلا يف ۱۱۳/۳ يئاسنلاو .ةعمجلا

 .(۸۸۱) ملسم هاور )۳(

 موي ناك اذإ دجسملا يف سانلاب يلصي باب :ةالصلا يف )١١1١( دواد وبأ هاور (6)
 يف ديعلا ةالص يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۳۱۳) هجام نباو رطم
 .لوهجم وهو ةورف يبأ نب ىلعألا دبع نب ىسيع هدنس يفو .رطم ناك اذإ دجسملا

 .يميتلا هللا ديبع ىيحي وبأ هخيش اذكو
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 رمح وه سیلو «رمحأ ادرب ةرمو «نیرضخ نیر سَبلَي ناك ةرمو «ةعمجلاو

 طوطخ هيف امنإو ءادرُب نكي مل «كلذك ناك ول هناف «سانلا ضعب هّنظي امك ًاتّمصُم
 نم هيي هنع حص دقو .كلذ نم هيف ام رابتعاب رمحأ يمسف «ةينميلا دوربلاك رمح

 یأر امل ورمع نالا دبع رمآو ؛رمحألاو رفصعملا سل نع يهنلا ضراعم ريغ

 مث ةديدشلا ةهاركلا هذه رمحألا هرکیل نكي ملف ()امهقرحی نأ نيرمحأ نیبوث هيلع

 . ةديدش ةيهارك هتیهارک وأ ءرمحألا سابل ٌميرحت ليلدلا هيلع موقي يذلاو هلی

 يف امأو وا «تارمت رطفلا ديع يف هجورخ لبق لكأي الب ۶ ناکو

 نم لکأیف <« .ىّلصملا نم مجری یتح ُمَعْطَي ال ناکف ءىحضألا ديع

 ثيدح : نافیعض ناثيدح هيفو «هيف ثيدحلا حص «نیدیعلل لستغي ناكو

 ةياور نم «دعس نب هكافلا ثيدحو )سلم نب ةرابج ةياور نم «سابع نبا

 هنأ ةّتْسلل هعابتا ةدش عم رمع نبا نع تبث نکلو ."”يتمسلا دلاخ نب فسوی

 .* هجورخ لبق دیعلا موي لستغي ناك

 .یّلصملا ىلإ لصو اذإف «هيدي نيب لمحت ةَرََعلاو ءايشام جرخي وَ ناكو

 الو ءانب هيف نكي مل ًءاضف كاذ ذإ ناك یّلصملا ناف ءاهيلإ ّىلصيل هيدي نيب تبصُن

 ار . طئاح

 بوشلا لجرلا سبل نع يهنلا باب :سابللا يف 53١ (., (YT) ا/ا/) ملسم هاور )١(

 .رفصعملا سبل نع يهنلا ركذ باب : ةنيزلا يف ۳۲۰۳/۸ يئاسنلاو « رفصعملا

 نیدیعلا ىف لاستغالا ىف ءاج ام باب :ءالصلا ةماقإ ىف (۱۳۱۵) هجام نبا هاور (۲)

 سلغملا نب ةرابجو . ىحضألا مويو رطفلا موي لستغي هَ هللا لوسر ناك :لاق هظفلو

 .اضيأ فيعض ميمت نب جاجح هخيشو «فيعض

 :نابح نبا لاقو «دحاو ريغ هبذك يتمسلا دلاخ نب فسويو )١71١7( هجام نبا هاور (۳)

 «نیدیعلا لسغ يف لمعلا باب :نیدیعلا يف ۱۷۷/۱ «اطوملا» يف كلام هجرخآ (4)

 . (۵۷۵) «فنصملا» يف وهو ‹ حيحص هدانسإو

 موي مامالا يدي نيب ةبرحلا وأ ةزنعلا لمح باب :نيديعلا يف ۳۸۱/۲ يراخبلا هاور (0)
 ديعلا موي ةيرحلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف )١7٠١5( هجام نباو «دیعلا

 ش .رمع نبا ثيدح نم هل ظفللاو
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 ةدش عم رمع نبا ناکو .یحضألا لجعیو « رطفلا ديع ةالص رخ ی ناکو

 . یلصملا ىلإ هتیب نم ربكيو e «ةنسلل هعابتا

 ""ةماقا الو ناذآ ريغ نم ةالصلا يف ذخأ یلصملا ىلإ یهتنا اذإ ةع ناکو

 . كلذ نم ءيش لعفی ال هنأ : : ةنسلاو تعماج ةالصلا : : لوق الو

 ا ی ی ا اا“
۳ 

 اهدعب

 عبس ىلوألا يف ربکی «نیتعکر يّلصيف «ةبطخلا لبق ةالصلاب أدبي ناکو

 ملو ةریسی ًةتكس نيتريبكت لُك نيب تكسي «حاتتفالا ةريبكتب ةيلاوتم تاريبكت
 دمحي :لاق هنأ دوعسم نبا نع رکذ نکلو «تاریبکتلا نيب نيعم ٌركذ هنع ظفحی
 هیرحت عم رمع نبا ناکو . . لالخلا هرکذ « ال ی يبنلا ىلع يّلصيو .هیلع ينئيو هللا
 . ةريبكت لك عم هيدي عفري «عابتالل

 هی «باتکلا ةحتاف أرقف «ةءارقلا يف ذخأ ریبکتلا متآ اذإ 4 ناکو

 قشناو ةعاسلا تبرتقا) ءىرخألا يفو «نیتعکرلا ىدحإ يف (ديجملا ق)

 نبا نع ءءاطع ثيدح نم (5) (885) ملسمو ۰۳۷۷ ۰۳۷۵/۲ يراخبلا هجرخآ )1١(
 هجرخآو .یحضالا موی الو رطفلا موي نذژی نكي مل :الاق هللا دبع نب رباجو سابع
 :لاق ةرمس نب رباج ثيدح نم (۵۳۲) يذمرتلاو (۱۱8۸) دواد وبأو (۸۸۷) ملسم

 .ةماقإ الو ناذأ ریغب نيترم الو ةرم ريغ نیدیعلا 85 هللا لوسر عم تیلص
 يذمرتلاو .اهدعبو دیعلا لبق ةالصلا باب :نیدیعلا يف ۳۹۲/۲ يراخبلا هاور )

 ۱۹۳/۳ يئاسنلاو .اهدعب الو دیعلا لبق ةالص ال ءاج 7 باب :ةالصلا یف ()

 ةماقإ يف (۱۲۹۱) هجام نباو .اهدعبو نیدیعلا لبق ةالصلا باب : نیدیعلا يف
 نبا ثیدح نم مهلك .اهدعبو دیعلا ةالص لبق ةالصلا ىف ءاج ام باب :ةالصلا

 نع بيعش نب ورمعو .يردخلا ديعس يبأ نع بابلا نو ءامهنع هللا يضر سابع
 .هدج نع هيبأ

 يبأ ثيدح نم نيديعلا ةالص يف هب أرقي ام باب :نيديعلا يف (۸۹۱) ملسم هاور )۳,
 = «ق) ب نیدیعلا يف ةءارقلا باب :نيديعلا يف A /؟ يتاسنلاو يثيللا دقاو
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 ۱(ةیشاغلا ثیدح كاتآ له) و (یلعالا كبر مسا حّبس) امهيف أرق امبرو

 . كلذ ٌريغ هنع حصي ملو اذهو اذه هنع حص

 ءدوجسلا نم ماقو «ةعكرلا لمكأ اذ مث «عکرو ربك «ةءارقلا نم غرف اذإف
 أدبي ام لر ریبکتلا نوکیف «ةءارقلا يف ذخأ نیبکتلا لمكأ اذإف «ةيلاوتم اسمح ربك

 «نيتءارقلا نيب ىلاو هنأ ة5 هنع يوُر دقو «عوكرلا اهيلي ةءارقلاو «نيتعكرلا يف هب
 «ةءارقلا دعب ريبكتلا لعجو أرق «ةيناثلا يف ماق املف «مکرو أرق مث «ًألوأ ربكف

 لاق .يروباسينلا ةيواعم نب دمحم ةياور نم هناف ءهنع اذه تبثي مل نكلو

 . بذكلاب دحاو ريغ هامر : يقهيبلا

 هيبأ نع .فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك ثيدح نم يذمرتلا ىور دقو

 يفو ةءارقلا لق اعبس ىلوألا يف نيديعلا يف رّبك ةا هللا لوسر نأ هدج نع

 اذه نع يراخبلا ينعي ًادمحم تلأس :ينمرتلا لاق .۱:ءارقلا نك اسمخ الا
 ثیدحو :لاقو .لوقأ هبو اذه نم حصأ ءيش بابلا يف سیل :لاق «ثيدحلا

 اذه يف هدج نع «هیبآ نع  بیعش نب ورمع نع يفئاطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع
 .اضيأ حيحص وه بابل

 نباو «نيديعلا يف ةءارقلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (0۳۶) يذمرتلاو «(تبرتفاو =
 . نيديعلا ةالص يف ةءارقلا يف و ءاج ام باب ةالصلا ةماقإ يف (۲۸۲) هحام

 يتاسنلاو ۵۳۳(۰) يدمرتلاو )۵۷۰٩( قازرلا دبعو تعمجلا ىف (AVA) ملسم هاور )۱(

 . ریشب نب نامعنلا ثیدح نم (۱۲۸۱) هجام نیاو ۳

 (۱۲۷۹) هجام نباو نیدیعلا يف ریبکتلا باب :ةالصلا يف (۵۳0) يذمرتلا هجرخآ (۲)

 ينطق رادلاو «نیدیعلا ةالص يف مامالا ربکی مک يف ءاح ام باب : ةالصلا ةماقإ يف

 نع « هللا دبع نب ريثك ثيدح نم ۳ يقهيبلاو ۰۳۹۹/۲ يواحطلاو ۱

 يذمرتلا هنسح امناو «هللا دبع نب ريثك يف مهمالکل فیعض هدانساو هدج نع « هيبأ

 هجام نباو ۱۱۶۹(۰) دواد وبأ هجرخآ ةشئاع نع بابلا يفف ة ةريثكلا هدهاوشل

 نبا هيفو 1۸1/١1 ىنطقرادلاو 4۸/۱ مكاحلاو ۰۳۹/۳۲ يواحطلاو )۱۳۸+

 »°1۸ /۲ دمحأ دنع هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع نعو ‹فيعض وهو ةعيهل

 «ةیا رلا بصن) رظناو « نسح هدنسو 6۱۳۲۱۷۸ هحام نیاو ۱۱۵۱(۰) دواد يبآو

11/1 ۳۹ 

۲۸ 



 يف اعبس «ةريبكت ةرشع يتنث ديع يف ربك ة5 يبنلا نأ هثيدح ديري : تلق
 بهذأ انأو :دمحأ لاق .اهدعب الو اهلبق لصي ملو ترخ الا يف اسمخو یلولا

 يف هثیدح ىلع دمحآ برض اذه ورمع نب هللا دبع نب ریثکو :ت تلق .اذه ىلإ

 و ةراتو «هثيدح ححصُي ةرات يذمرتلاو نیش هثيدح يواسُي ال :لاقو «دنسملا»

 وو
 7ص

 تيدح حضي همحح عم بابلا يف ءيش حصا هنأب ٌيراخبلا حرص دقو قيس

 . ملعأ هللاو . هيلإ بهذي هنأ ربخأو « بيعش نب ورمع

 سولج سانلاو «سانلا لباقم ماقف «فرصنا :ًةالصلا لمكأ اذإ يي ناكو

 اثعب عطقي نأ ديري ناك نإو .مهاهنيو مهرمأيو مهیصویو مهظعيف « مهفوفص ىلع
 ُجِرْخُي نكي ملو «هيلع ىقري ربنم كلانُه نكي ملو . هب رمأ ءيشب رمأي وأ .هعطق ۶ ۰ و 5 و 2230 1 5
 عم تدهش :رباج لاق ءضرألا ىلع امئاق مهبطخي ناك امنإو ‹ةنيدملا ربنم
 ا دخلا ا اج .ديعلا مری ةالصلا 5 هللا لوسر

 « سالا ظعوو هتعاط یلع ثحو « هللا یوفتب رمأف «لالب یلع ًائكوتم ل

 , هيلع قفتم ۳۳۷ 0 نت و ميك 7

 شمانلاو < سانلا لباقم م 0 فرصنی مث السا EE لوأف .یلصْملا
( 

 E هاور . ثیدحلا . . .مهفوفص ىلع سولج

 سانلاب يلصُيف «دیعلا موی جرخی ناك هل هنأ : يردخلا دیعس وبآ رکذو
 .سولج فوفص مهو ساتلا لیقتسم :هتلحار ىلع فقیف ی « نیتعکر

 ناف .ءیشلاو متاخلاو ط رقلاب «ءاسنلا قدصتي نم ٌرثكأف ,«اوقَّدَصت» : لوقيف

 ° فرصنا الإو «مهل هركذي ًاثعب ثعبي نأ ديرُي ةجاح هل تناك

 ديعلا ىلإ جرخي ناك امنإ يب يبنلا ناف یهو اذه نأ يل عقي ناك دقو

 .(۸۸۵) ملسمو ۰۳۷۷/۲ يراخبلا هجرخأ (۲)

 .نيديعلا ةالص لوأ يف (۸۸۹) (9)

 .ليلق دعب دنسلا لاجر فنصملا ركذيسو ءحیحص هدانسإ )€(

۲۹ 

 دیعلا يف مهبطخي ناك

 ضرالا ىلع امئاق



 نأ ىلإ «ینمب رحنلا موي هتلحار ىلع بطخ امنإو «هیدی نيب ةزنعلاو «أیشام
 نب ركب يبأ نع «هدنسم» يف ثیدحلا اذه رکذ دق ظفاحلا دّلْخَم َّنب يقب تيأر

 نب ضایع انئّدح «سيق نب دواد انئّدح ءريمث نب هللا دبع انئّدح «ةبيش يبأ

 ناك :لاق ءيردُخلا ديعس يبأ نع «حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع

 .نيتعكرلا كني سانلاب يلصُيف نطل وب نم ديعلا موی جرخی 5 هللا لوسر
 ءاسنلا قدصتي نم ٌرثكأ ناکو .هاوقَّدَّصت» :لوقیف «سانلا لبقتسیف «ملسُي مث
 ,:تیدختلا کدو

 نع «دواد انثّدح «رماع وبآ انئَّدح دالخ نب ركب وبآ انئّدح :لاق مث

 «سانلاب يلصُيف .رطفلا موي يف جرخی 5 ْیبنلا ناك :دیعس يبأ نع ضایع

 هلثم ركذف ءاوُهَّدَصَت١ :لوقيف سولج مهو مهلبقتسی مث .نيتعكرلاب أدبيف
 نع «ةماسآ يبأ نع «بيرك يبأ نع هاور هنأ الإ هجام نبا ٌدانسإ اذهو
 «لالب ىلع اثكوتم ماق :رباج لاق امك هیلجر ىلع موقي مث :هلعلو .''دواد
 . ملعأ هللاو .هتلحارب : بتاکلا ىلع فّحصتف

 تدهش لاق «سابع نبا نع «نيحيحصلا» 9 اجرخآ دقف : لیق ناف

 «مهنع فا يضر نامثعو «رمعو «ركب يبأو لک هللا يبن عم رطفلا ةالص

 رظنأ ينأك هلك هللا يبن لزنف :لاق .بْطخي مث «ةبطخلا لبق اهلی مهّلكف

 هعمو ءاسنلا ىلإ ءاج ىتح مهقشب لبقآ مث «هديب لاجّرلا ا
 هللاب نکرشپ ال ن أ یلع كتعيابي ك ُتانِمْؤُملا ءاَج اذإ سل اهُيَأ اي ۳ «لالب

 ."تیدحلا ءاهنم غرف ىتح ةيآلا التف .[۱۲ :ةنحتمملا] ای

 نيديعلا ىف ةبطخلا ىف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ ىف (۱۲۸۸) هجام نبا هجرخأ )1١(

 (o۳€) «فنصملا» و ۵ عو ٣٤و ۳١/۳ «دنسملا) ىف وهو ١ حيحص هدانسإو

 . 4۷/۳ «ىقهيبلا نئس#»و

 .ديعلا مرب ءاسنلا مام الا ةظعوم باب : نيديعلا يف ۹ اا يراخبلا هاور )۲(

 (۱۱۳) دواد وبآ اضیآ هاورو «نیدیعلا ةالص باب :نیدیعلا ىف (۸۸8) ملسمو

 باب : نیدیعلا يف A/F يئاسنلاو «ديعلا موي ةبطخلا باب :ةالصلا يف (55١١)و

 ^ ءاح ام باب : ةالصلا ةماقإ ىف (۱۲۷۳) هحام نیاو الصلا دعب نیدیعلا ىف ةبطخلا

22 



 تالصلاب أدبف «ماق يب يبنلا نأ رباج نع ءاضيأ «نیحیحصلا» يفو
 نهرگذف ءاسنلا ىتأف لزن بم هللا ٌئبن غرف املف دعب سالا بطخ مث
 هلعلو «هتلحار ىلع وأ بنم ىلع بطخي ناك هنأ ىلع لدي وهو .'”ثيدحلا

 ؟هوحن وأ نيط وأ نبل نم ربنم هل ينب دق ناك

 نكي مل ربنملا نأ بير الو و :يق بیر لف

 امأو «هيلع رکنأف ۰ مکحلا ت نار خا اه ره یی نم جرخب

 ىلع ناورم ةرامإ يف تلصلا نب ُريثك هانب نم لوأف «نیطلاو نبّللا ربنم
 ىلع یلصملا يف موقي ناك ی هلعلف "”«نيحيحصلا» ىف وه امك «ةنيدملا

 ءاسنلا ىلإ هنم ردحني مث ءةبطصم یمس يتلا يهو ناک وأ ‹ عفت رم ناكم

 . ملعأ هللاو .نهركذيو «نهظعيف «نهبطخيف «نهیلع فقيف

 ءدحاو ثيدح يف هنع ظفحُي ملو «هللا دمحلاب اهَّلك هبطخ حتتفی ناكو

 نع «هننس» يف هجام نبا ىور امنإو < رییکلاب نیدیملا يتبطخ حتتفپ ناک ه

 رثکیو «ةبطخلا فاعضآ َنّيَب ریبکتلا رثکی ناك هنأ ي 5 يبنلا نذؤم ظرقلا دعس

 لقو .هب اهحتتفي ناك هنأ ىلع لديال اذهو "۳  ریدیعلا ی يف ریبکتل

 ریبکتلاب ناحتتفی : ليقف یاقستسالاو نیدیعلا ةبطخ حاتتفا يف ٌسانلا فلتخا

 خيش لاق .دمحلاب ناحتتفی :ليقو رافغتسالاب ءاقستسالا ةبطخ حتتفت لیقو

 . هنع هللا يضر سابع نبا ثیدح نم نیدیعلا ةالص يف =

 نب رباج ثيدح نم )۱۱٤١١( دواد وبأو )۸۸٥(. ملسمو ۰۳۸۸/۲ يراخبلا هاور )۱(

 . هنع هللا يضر هللا دبع

 ملسمو «ربنم ريغب ىلصملا ىلإ جورخلا باب :نيديعلا يف ۳۷8/۲ يراخبلا هاور )۲(

 :ةالصلا يف (۱۱6۰) دواد وبآ اضيأ هاورو . نیدیعلا ةالص باب : نیدیعلا يف (889)

 ةالص يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۲۷۵) هجام نباو «دیعلا موي ةبطخلا باب
 يدعم نب تلصلا نب ریثکو .هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم نيديعلا

 .لئاسرلا ىلع ناورم نب كلملا دبعل ابتاك ناك يدنكلا برك
 يفو «نیدیعلا يف ةبطخلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۲۸۷) هجام نبا هاور (۳)

 رامع نب دعسو «فیعض وهو نذؤملا دعس نب رامع نب دعس نب نمحرلا دبع هدنس
 . لوهجم

١ 

 هبطخ حتتفي ناك
 ةلدمحلاب



 ا شا دن هی ات
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 صخرو .بهذي نأو «ةبطخلل سلجی نأ «ديعلا دهش نمل یو صخرو

 روضح نع دیعلا ةالصب اوئزتجی نأ تعمجلا موي دیعلا عقو اذإ مهل

 سلا

 يف عجريو «قيرط يف بهذيف ءديعلا موي قيرطلا فلاخی يب ناكو

 : ليقو «ناقيرفلا هتكرب لانيل :ليقو «نيقيرطلا لهأ ىلع َمّلسيل :ليقف رخا

0010 

(۲) 

(۳) 

 يف يدهلا باب :بدألا يف )٤۸٤١( دواد وبأو ء(۸1۹۷) «دنسملا» يف دمحأ هاور

 يف نابح نباو «حاكنلا ةبطخ باب :حاكتلا يف (۱۸۹6) هجام نباو «مالكلا

 نمحرلا دبع نب ةرف هدانسإ يفو «هللأ ر رکاش دمحآ قیقحت ۱۳۹/۱ «هحیحص)

 نبأ ناف تعصف هرز 1 يدع تا عو ای تیلعتا ركتم هما لا يرفاعملا

 نب دیعسو بیعشو لیقعو سنوي هاور :ادنسم ةرق ثیدح نم هجرخآ نأ دعب دواد

 حالصلا نبا هنسح دقف كلذ عمو ءالسرم ی يبنلا نع يرهزلا نع زیزعلا دبع

 : .يوونلاو
 هجام نباو ءديع موي ةعمجلا موي قفاو اذإ باب :ةالصلا يف ۰ ۰۷۳) دواد وبأ ىور

 ثيدح نم موي يف ناديعلا عمتجا اذإ اميف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف )11١(

 ءاش نمف «نادیع اذه مكموي يف عمتجا دق» :لاق ةي هللا لوسر نع ةريره يبأ

 «دئاوزلا» يف يريصوبلا هححصو «نسح هدنسو «نوعّمجمم اناو ةعمجلا نم هأزجأ

 يئاسنلاو ۱۰۷۰(۰) دواد يبأو ۰۳۷۲/۶ دمحآ دنع مقرآ نب ديز نع بابلا يفو

 ريغ هقثوي مل يماشلا ةلمر يبآ نب سايإ هدنس يفو ۱۳۱۰(۰) هجام نباو ۳۴

 هدنسو (۱۳۱۲) هجام نبا دنع رمع نبأ نعو «تاقن هلاجر یقایو «نابح نبا

 موی يف ديع قفتا ناو 00/3 «ينغملا» يف يسدقملا ةمادق 1 لاقو . فیعض

 الأ الإ هنع طقست ال اهناف مامالا الا دیعلا یلص نمع ةعمجلا روضح طقس «ةعمج

 لاق نممو «ناتياور مامالا ىلع اهبوجو يف :لیقو ةعمجلا هب يلصي نم هل عمتجی
 دیعسو يلعو E بهذم اذه :ليقو «يعازوألاو يعخنلاو يبعشلا اهطوقسب

 .ةعمجلا بجت :ءاهقفلا رثكأ لاقو «ريبزلا نباو سابع نباو رمع نباو
 نم ديعلا موي عجر اذإ قيرطلا فلاخ نم باب :نيديعلا يف ۳۹۲/۲ يراخبلا هاور

 اورو «قيرطلا فلاخ ديع موي ناك اذإ دي يبنلا ناك :هظفلو هللا دبع نب رباج ثيدح

 رض



 رئاس يف مالسإلا رئاعش رهظیل :لیقو ءامهنم ةجاح هل نم ةجاح ّيضقيل
 مايقو .هلهأو مالسإلا ةرع مهتيژرب نیقفانملا ظيغيل :ليقو قرطلاو جاجفلا

 و دجسملا ىلإ بهاذلا ناف یعاقبلا ةداهش رثکتل :لیقو «هرئاعش

 هلزنم ىلإ عجری یتح ةئيطخ طحت یرخالاو «ةجرد عفرت هیتوطخ ىدحإ
 .اهنع هلعف ولخی ال يتلا مکحلا نم هریغلو لک كلذل هنإ :حصألا وهو ليقو

 تا نه يتلا ىلإ هف رع موی رجفلا ةالص نم رّبكي ناك هنأ 4 هنع يورو

 كأ ُهَّللا كأ ُهَّللاو للا الا هل ال بكا ُهَّللا بک ُهَّللا :قیرشتلا مايأ
N 

 لسصف

 فوسکلا ةالص يف ةَ هيده يف

 لاکو هءادر جی اعزف اعرسُم دجسملا ىلإ يب جرخ ٠ ا اهل

 یلصف یدقتف اهعولط نم ةا ۳ نیحمر رادقم ىلع راهنلا لر يف اهفوسک

 «عکر من .ةءارقلاب رهج تلیوط ةروسو «باتكلا ةحتافب ىلوألا يف أرق ۰ « نيتعكر

(۱) 

 وبأ هاورو 500 ةريره يبأ ثيدح نم ۰ ۰۱) هجام نباو ۰۵1۱ يذمرتلا

 هجام نبا هاورو «رمع نبا ثيدح نم )۱۳۹۹) اضيأ هجام نباو )١١65( دواد

 ۱ . عفار يبأ ثیدح نم (۳۰)

 ناك :لاق دوسألا يبأ نع «قاحسإ يبآ نع .صوحالا يبأ نع ةبيش ييآ نبا یور

 رحنلا موي نم رصعلا ةالص ىلإ ةفرع موي رجفلا ةالص نم ربكي دوعسم نب هللا دبع
 هلاجرو «دمحلا هللو ربكأ هللا ءربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال .ربكأ هللا ءربكأ هللا» :لوقي

 نع ءمصاع نع «ةدئاز نع يلع نب نيسح نع اضيأ ةبيش يبأ نبا یورو .تاقل
 رخا نم رصعلا ةالص ىلإ ةفرع موي رجفلا ةالص دعب ربكي ناك هنأ يلع نع .قیقش

 نم امأف 144/١: «كردتسملا» يف مكاحلا لاقو :حيحص هدانسإو .قيرشتلا مايأ
 نم ريبكتلا مهنع حيحصف «دوعسم نب هللا دبعو سابع نب هللا دبعو يلعو رمع لعف

 نبا نع ۱۸۲ ص «هننس» يف ينطقرادلا جرخأو قیرشتلا مايأ رخا ىلإ ةفرع ةادغ

 اوناک مهنآ ةدع ديناسأب نافع نب نامثعو تباث نب ديزو يردخلا ديعس يبأو ءرمع
 .قيرشتلا مايأ رخا نم رهظلا ىلإ رحنلا موي نم رهظلا دعب نوربكي

TY 

 لوألا ءزجلا داعملا داز

 موي رجف نم ريبكتلا
 ةفرع



 «لوالا مايقلا نود رهو مايقلا لاطأف عوکرلا نم هسار عفر مث . عوكرلا لاطأف

 ءةءارقلا يف ذأ مث ءهُدْمَحْلا كل ان ُهَدِمَح ْنَمل لا عمَس» :هسأر عفر امل لاقو

 مث .عوكرلا نم ةأر عفر من لوالا عوک رلا نود وهو عوكرلا لاطأف «عکر من

 يف لعف ام لثم یرخألا ةعکرلا يف لعف مث .دوجسلا لاطأف ةليوط ةدجس دجس

 عبرآ نیتعکرلا يف لمکتساف ؛نادوجْسو ناعوكُر ةعکر لک يف ناکف «ىلوألا

 ادوقنع ذخأي نأ مهو ءرانلاو ةنجلا كلت هتالص يف ىأرو .تادجس عبرآو تاعكر

 ره اهشدخت ةأرما ىأرف «رانلا ىف باذعلا لهأ كارو ایا مهیریف «ةنجلا نم

 «رانلا يف هءاعمأ رجي كلام نب ورمع یأرو ءاشطعو اعوج تتام یتح اهتطبر

 «فرصنا مث «بذعُي جاحلا قراس اهیف یأرو «ميهاربإ نيد رّيغ نم لوأ ناكو

 هللا تايا نم نايا َرَمَقلاَو سْمّسلا ْنِإ» :هلوق اهنم ظفخ «ةغيلب ةبطخ مهب بطخف

 ءاورّبكو هللا اوعداف كل میر اداف « هتایحل و ِدَحَ 5 نافسخب ال

 ينزت وأ «هدبَع ینژی ن هللا نم َرَيْغَأ ٌدَحَأ اَم هللاو :دّكَحُم ی ی ءاوُلَصو

 و البلق مثکحض مع ام نومّلْعَت ْوَل هللاو هدتحم هما ان أ

 مح «هب متدعو :يش لک اذه يماَقَم يف تیر ُدَعَل» : لاقو

 اَضْعَب اهضْعَب مطْخَي منهج تیار ْدَقَلَو 4 ينوميأر َنيج ةنجلا نم افطق ذآ نأ

 .«(ُتْرَحْأَت ينوُمّتيَأر ّنيح

 ديرأ ينشيأر دق ىح

 2ے م

e 0رثكأ تاو ور یو یو وار  

 د لك مدل مادا ىلإ تنتشآ ولا كس 3 0 رخ :لاق

 : لاق رأ مو ۳ ریل EL : هل لاقت ثا ىتؤي «لاجَدلا

 او ا ؛ ىَدَهلاَو تاتّيبلاب وب هلا لوُسَر 1 هججم : لوقیف «ْنَقوُملا

 : لاق وأ قفانُملا اّمأو ءاتمؤمل تنك نإ اَنْمِلَع ذقف اخلاص من : هل لاقف ااو
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 .*)«هثلقف ايش نولوقی َساَّنلا تغمس «يرذآ ال لو اترملا

 «هللا دمح لس امل هلك هنأ هللا همحر لبنح نب دمحأل ىرخأ قیرط يفو

 سالا اَهّيَأ» : لاق من هلوسرو هذبع هاو هلل الا هل ال نأ دهشو .هیلع ىنثأو

 ال یاب بالاتر ےک نم ی ين شرت یا نرم ع هاب مک
 بر تالاسر تغلب ذَ نبأ دهن :لاقف لج مام ؟كلدب ينومتربخا

 نأ َنوُمَعْرَي الاجر ناف ُدْعَب اَمأ» لا هتل يلا تیر كتل تحصن
 تزمل اهعلاطم ْنَع موج هذه لاّوَرَو لا اذه فک و ءسْمّشلا هذه فوشک

 َكَرابَت هللا تايا ْنم ٌتايا اهل ءاوبذك ذق مهّنإو «ضزألا لأ نم َءاَمظُع لاَجر

 نم تیر ذقل هللا هلا ماو توت مهم دی نم رن دبع اب تي لار

 ُموُقَت ال  ُمَلْعَأ ُهَّللاو - نو ېکترخاو ْمُكاَيند رمآ نم  هوفال من ام يَلَصأ تن

 «ىرْسُيلا نْيَعلا حوُسْمَم «لاجَدلا روغألا مهرحا اباَذك نوتالت َجْرْخَي یّتح ةَعاَسلا 2

 ی هةشناع ةّرجخ َنيبو هی ءِراَصْنألا َنَم ذبح خیل ىبحت يبأ يَ ء اهنا

 نم حلاص هعفل ا ناو هقدصو هب نما نف لا هنأ مُعْرَي فوق ری

 SS فلس هلع نم ءيشب بقا م او هب رفك ْنَمَو َفْلَس هلّمَع

 تبن نيف يه لا ر هاو سل تیر وشل الاهل ضزالا ىلع

 بابو «فوسکلا يف ةقدصلا باب :فوسكلا يف ٤۳۹ ۰۳۸/۲ يراخبلا هجرخأ )۱(

 بابو .تفسخ وأ سمشلا تفسک :لوقی له بابو ترس يف مامالا ةبطخ
 .فوسكلا يف ةءارقلا يف رهجلا بابو .هتایحل الو دحآ تومل سمشلا فسکتت ال

 ۱۸۷ ۰۱۸/۱ أطوملاو )٩۰۳( و فوسکلا ةالص باب :فوسکلا يف )٩۰۱( ملسمو

 فوسکلا ةالص باب :فوسکلا ىف 44۷/۲ یيراخبلا هجرخآو .تشئاع ثيدح نم

 باب :دجاسملا يفو «رفك نود رفكو ریشعلا نارفك باب :ناميالا يفو «ةعامج
 يف مامالا ىلإ رصبلا عفر باب :ةالصلا ةفص يفو ٠٠١ ران وأ رونت همادقو یلص نم
 نارفک باب :حاکنلا يفو «رمقلاو سمشلا ةفص باب :قلخلا ءدب يفو «ةالصلا

 ةالص يف ب يبنلا ىلع ضرع ام باب :فوسکلا يف )٩۰۷( ملسمو «ريشعلا

 (404) ملسم هجرخآو «سابع نبا ثيدح نم ۱۸۷ ۰۱۸۱/۱ ًاطوملاو فوسکلا

 نم الإ أضوتي مل نم باب :ءوضولا يف ۲۵۱/۱ يراخبلا هجرخآو «رباج ثيدح نم
 .ءامسآ ثیدح نم ۱۸٩ ۰۱۸۸/۱ ًاطوملاو )٩۰۵( ملسمو «لقثملا يشغلا
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 ةفص ىف فالتخالا نایب

 ف وسکلا ةالص

 مج نا یّتح «هدونجو لجو رع هللا هکلهب دف لال دوری ¢ سدقَملا

 اذه ءْنِمْؤُم اي ما دانا هراز طئاحلا لأ :لاق أ طئاحلا
 اوومآ اورت ى كلو نوک نلو : لاق ةلكفاف لاف رفا اذه : لاق وا يدري

 اهم مک رکذ مكين ناک له : مکی نولءاستو .مکسفنآ يف اهنأش مكتبي ُمَقاَمَتي

 ."”(ٌضْبَقلا كلذ رَّثَأ ىلع مش «اهبتارم ّنَع لاّبج لوژت یّتحو :اركذ

 هنع يوُر دقو .اهتبطخو فوسكلا ةالص ةفص نم 3 هنع حص يذلا اذهف

 7 تاعوکر ثالثب ةفكر لك :اهنم

 ' ”تاعوكر عبرأب ةعكر لك :اهنمو

 رابک نکلو .دحاو عوکرب ةعكر لک تیّلَص ةالص ىدحإك اهنإ :اهنمو

 هنوريو «يعفاشلاو «يراخبلاو «دمحأ مامالاك كلذ نوححصی ال تمئالا

 ىّلص ةي يبنلا نأ مهضعب یور :لاقف لئاس هلأس دقو يعفاشلا لاق رخ

 ءال :لاق ؟تنآ هب لوقتأ :هل تلقف :يعفاشلا لاق «ةعکر لك يف تاعكر ثالثب

 يف نيعوكرلا ٌتيدح ينعي ؟مكثيدح ىلع ةدايز وهو تن هب لقت مل مل نكلو

 هجوو «دارفنالا ىلع عطقنملا تبثن ال نحنو «عطقنم هجو نم وه : شلل

 ريمع نب ديبع لوق عطقنملاب دارأ :يقهيبلا لاق اطلغ ملعأ هللاو ها

 د :هيفو «ثيدحلا ... :ةشتاع يارب ةتيسح : ءاطع لاق ل

  يفابو «نابح نبا ريغ هقثوي مل يدبعلا دابع نب ةبلعث هدنس يفو ١5/86 دمحأ هجرخأ (۱)

 ۰۱4۰/۳ يئاسنلاو ۱۱۸۶(۰) دواد وبأ ارصتخم هجرخأو «تاقث هلاجر

 يف (۱۱۷۷) دواد وبأو . .فوسكلا ةالص باب :فوسكلا يف )٩۰۱( ملسم هاور )۲(

 رخا عون باب :فوسکلا يف ۱۳۰ و ۱۲۹/۳ يئاسنلاو :فوسکلا ةالص باب :ةالصلا

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع ريمع نب دیبع ثیدح نم فوسکلا ةالص نم

 . ءالص يف هل يبنلا ىلع ضرع ام باب :فوسکلا يف )٩۰۹( و (۹۰۸) ملسم هاور (۳)

 ةالص يف و عبرآ لاق نم باب :ةالصلا يف (۱۱۸۳) دواد وبأو «فوسكلا

 هک
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 نب دیبغ نع «ءاطع نع :ةداتق لاقو .'” تادجس عبرأو تاعوكُر ثالث ةعكر لک
 ةشئاع نع هدنسأ امنا . ءاطعف ا عبرآ يف تاعکر كس :اهنع 2« ريمع

 نم اهل مزلاو هشئاعب صخا ةرمعو ةورعو هفالخ ةشئاع نع «ةرمعو «هورع نع و 1 5 تع ت ۰ Fs - .٠ ۰ رم هع ۳ 73 ۶

 امأو :لاق .ةظوفحملا يه نوکت نأ ىلوأ امهتیاورف «نانثا امهو ع اج لبيع
 ىف سمشلا تفسکنا» : رباج نع ءاطع ثيدح هبصف اطلغ یعفاشلا هاري يذلا

 امنإ :سانلا لاقف نی هللا لوسر نب ميهاربإ تام موية هللا لوسر دهع

 يف تاعکر تس ساّنلاب ىلصف ء4 يبنلا ماقف «ميهاربإ تومل لا تفل
 .'*”ثيدحلا تادجس عبرآ

 ملع «ریبزلا يبآ ثیدح ةصقو «ثیدحلا اذه ةصق يف رظن نم : يقهيبلا لاق
 نت «ةدحاو ةرم اهلعف امنإ اهنع ربخآ يتلا ةالصلا نأو ايدو

 نع «ءاطع نع ‹«ناميلُس يبأ نبا ينعي دا يعني الخلا قوم: لاق

 لك يف عوكرلا ددع يف رباج نع ا نع «يئاوتسدلا ماشه نيبو «رباج
le Eعم هنوکل «طقف نیعوکر ةعكر لك يف نأ ين  

 ةرمع ةياور عوكرلا ددع يف هتياور و كلملا دبع نم ظفحأ ريبزلا يبأ
 اه نبا نع راو قيفاطفو+ باع ن رک ةناوروب ااغ نع ةورغو

 دقو «هريغو ميلس نب ییحی ةياور من ءورمع نب هللا دبع نع ةملس يبأ ةياورو
 نع «ءاطع نع ةداتقو جيرج نبا هاورف .ءاطع نع هتياور يف كلملا دبع فلوخ

 نع ريبزلا يبأ نع ماشه ةياورف «تادجس عبرأ يف تاعكر تس : : ريمع نب ديبع
 امنإ نيتللا ءاطع يتياور نم ىلوأ ٌريثك ددع اهقفاوُيو فالخلا اهيف عقي مل يتلا رباج

 1 هجیرخت مدقت ()

 .هجیرخت مدقت (۲)

 .مدقت (۳)

 .هجیرخت مدقت )٤(
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 يذلا .نامیلس يبأ نب ؛ كلملا ٌدبع هنع اهب درفتي ىرخألاو «مهوتلاب امهدحأ د دانسإ

 . ثيدح ريغ يف طلغلا هيلع دخ -| دق

 نع «سابع نبا نع «سوُواط نع «تباث يبأ نب بيبح ثيدح امأو :لاق

 مث ءأرق مث ءعكر مث ءأرق مث ؛عكر مث ءأرقف .فوسك يف یلص هنأ 225 ينل
 يف ملسم هاورف ءاهلثم ىرخألاو :لاق دجس مث «عكر مث ءأرق مث ؛عکر
 ناكف .ةقث ناك ناو بيبحو «تباث يبأ نب بيبح هب درفت امم وهو " "؟هحیحص»

 قوثوم ريغ نع هلمح نوكي نأ هبشیف «سوواط نم هعامس هيف نيبي ملو «سلدب

 نع ؛سوواط نع هاورف «لوحألا يكملا نامیلس هنتمو هعفر يف هفلاخ دقو «هب

 ددع يف اضيأ ناميلس فلوخ دقو .ةعكر يف تاعكر ثالث هلعف نم سابع نبا

 هريغو راسي نب ءاطع هاور امك «هلعف نم سابع نبا نع ةعامج هاورف «عوكرلا

 نب دمحم ضرعأ دقو :لاق .ناعوكر ةعكر لك يف ينعي ب يبنلا نع .هنع
 «حيحصلا» يف اهنم ائيش جّرخُي ملف «ثالثلا تاياورلا هذه نع يراخبلا ليعامسإ
 يف يراخبلا لاقو الاجر قثوأو ءاددع رثكأو ءادانسإ حصأ وه ام نهتفلاخمل

 عبرأ فوسکلا ةالص يف يدنع تایاورلا حصآ : : هنع يذمرتلا یسیع رع يبأ ةياور

 eel یا

 ««ةعكر لك يف تاعكر عبرأ» اعوفرم ةفيذح نع يوژو :يقهيبلا لاق

 ع هواتسإو

e 

 «ةعكر لك يف تاعوكر سمحخ» اعوفرم بعك نب ّيبأ نع يورو

 . هنیدح دانسا لثمب اجتحی مل حیحصلا احاصو

 ددع يف تایاورلا حیحصت ىلإ ثیدحلا لهآ نم ةعامج بهذو :لاق

  (0010مقر )٩۰۹(.

 «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا هدروأو ۰۳۹۹/۳ «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هاور )۲(

 يف ظفاحلا لاقو . . .مالك هيفو یلیل يبآ نب دمحم هيفو رازبلا هاور :لاقو ۲

 .ادج ظفحلا ءىس قودص :«بيرقتلا»

 رفعج وبأ هدانسإ يفو تاعكر عبرآ لاق نم باب :ةالصلا يف (۱۱۸۷) دواد وبآ هاور (۳)

 . فیعض وهو يزارلا
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 نممف «زئاج عيمجلا نأو ؛ارارم اهلعف ی يبنلا نأ ىلع اهولمحو «تاعكرلا

 نب ركب وبأو «ةميزخ نب قاحسإ نب دمحمو .هیوهار نب قاحسإ هيلإ بهذ
 بهذ يذلاو .رذنملا نبا هنسحتساو «يباطخلا ناميلس وبأو «يعبضلا قاحسإ

 رابخألا عوجر نم انركذ امل ىلوأ رابخألا حيجرت نم يعفاشلاو يراخبلا هيلإ

 . هنبا يفوت موي يب هتالص ةياكح ىلإ

 لك يف هدحو ةشئاع ثيدحب هذخأ اضيأ دمحأ نع صوصنملاو :تلق
 ةالص نأ ىلإ بهذأو :يزورملا ةياور يف لاق .نادوجسو ناعوكر ةعكر

 ناتدجسو ناتعکر ةعكر لك يف «تادجس عبرأو «تاعكر عبرآ فوسکلا

 ركب يبأ ٌرايتخا اذهو .اذه ىلع ثیداحالا ٌرثكأ .ةشئاع ثيدح ىلإ بهذآو

 فععضي ناكو .ةيميت نبا سابعلا يبأ انخيش ٌرايتخا وهو .باحصالا ءامدقو

 26 يبنلا ىَّلص امنإو ءطلغ يه :لوقيو «ثيداحألا نم هفلاخ ام لك
 . ملع هللاو .ميهاربا هئبا تام موي ةدحاو ةرم فوسكلا

 رافغتسالاو ءءاعدلاو تالصلاو لا رکذب فوسكلا يف ةي رمأو

 1 .ملعأ هللاو تقاتعلاو «ةقدصلاو

 لصف

 ءاقستسالا یف ةَ هيده ىف

 .هوجو ىلع ىقستسا هنأ هيو هنع تبث

 ءانْتْغَأ مُهَّللا» :لاقو ءهتبطخ ءانثأ يف ربنملا ىلع ةعمجلا موی :اهدحأ

 ."7«اقْسا َّمُهَّللا ءاَنقْسا مُهَّللا ءانقسا مُهَّللا ءا ّمُهّللا .اتثغآ مُهَّللا

 یّلصملا ىلإ هيف نوجرخب اموي نمانلا دعو ة4 هنأ :يناثلا هجولا
 كاسر نم اغ لا اعضاوتم جلا تعلط امل جرخف

 ءاعدلا باب :ءاقسسالا يف (AAV) ملسمو 39 5 ۱۷۲-۰ يراخبلا هج رخآ )۱(

 ثيدح نم ءاعدلا رکذ باب :ءاقستسالا ىف ۱۱۱ ۰۱۲۰/۳ یئاسنلاو «ءاقستسالا ىف

 . كلام نب سن
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 هنم بلقلا يفف الاو «حص نإ - ربنملا َدِعّص ار تارا غ
 :هئاعدو هتبطخ نم ظفح أمم ناکو .هرّیکو هيلع ىنثأو هللا لمحف ءيش

 هللا الا هلإ ال ندا موي ك كلام «ميحّرلا نمحرلا «نيملاعلا بر هلل ُدْمَحْلا»

 ملل يرث ام لعْفَت ءتنأ الإ هلإ ال لا تأ مه دیری ام لعق

RASام ااو لا اع  
 عوضتلا يف ذخأو «هيدي عفر مث .۲۳«نیح ىلإ ًاغالبو ءاَنَل َةَوَق انیلع هتلر ےک م 0

 ىلإ لّوح مث .هیطبا ضايب ادب ىتح عفرلا يف غلابو یاعدلاو «لاهتبالاو
 لعجف «تلبقلا لبقتسم وهو هءادر كاذ ذإ لّوحو «ةلبقلا لبقتساو .هرهظ سانلا

  .هرهظل هنطبو «هنطبل ءادرلا ّرهظو «نميألا ىلع رسيألاو ءرسيألا ىلع َنميألا
 «كلذك ٌسانلاو «ةلبقلا لبقتسم ءاعدلا يف ذخأو «ءادوس ةصيمخ ءادرلا ناكو

 فتبلا ءادن الو ةماقإ الو ناذأ ريغ نم ديعلا ةالصك نيتعكر مهب یلصف لزن مث

 كبَر مشا حسو :باتكلا ةحتاف دعب ىلوألا يف أرقو «ةءارقلاب امهیف رهج

 . #ةيشاغلا ثيدح كاتأ له : ةيناثلا يفو . «ىلعألا

 یف ادرجم ءاقستسا ةنيدملا ربنم ىلع یقستسا ةَ هنأ :ثلاثلا هجولا

 هجام نباو ءاقستسالا ةالص باوبآ عامج باب :ةالصلا يف )١١75( دواد وبآ هاور (1)

 لاحلا باب :ءاقستسالا يف ۳ يئاسنلاو ۰۱۹۲ ۰۱۹۱/۱ يواحطلاو ۱۳۲(۰)

 ام باب :ةالصلا يف (۵۵۸) يذمرتلاو «جرخ اذإ اهیلع نوکی نأ مامالل بحتسی يتلا

 .حیحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو .نسح هدانساو ءاقستسالا ةالص يف ءاج

 . سابع نبا كدب نما( ۳) نابح نباو ۰ ۸) و )14۰0( 2 ةميزخ نبا هححصو

 مالی يفو اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح نم (۱۱۷۳) هوحنبو هلوطب دواد وبأ هاور (۲)

 أطخ يرهزلا ريغ نع هتیاور يف نأ الا ةقث :«بیرقتلا» يف لاق يليألا ديزي نب سنوي
 هقفاوو ۰۳۲۸/۱ مكاحلاو )5١5( نابح نبا هححص دقف كلذ عمو ءاهنم اذهو

 مكاحلا هضعب یورو «دیج هدانسإ بيرغ ثيدح اذه :دواد وبأ لاقو .يبهذلا

 زيزعلا دبع نب دمحم هدنس ىفو .سابع نبا ثيدح نم 57/7” ینطقرادلاو . ۱

 :متاح وبآ لاقو «ثیدحلا كورتم :یئاسنلا لاقو .ثیدحلا رکنم :يراخبلا ةف لاق

 ؛هحیحص» يف يراخبلا جرخأو لاحلا لوهجم زیزعلا دبع وبأو ثیدحلا فیعض
 .یقستساف .یلصملا ىلإ جرخ يَ يبنلا نأ ديز نب هللا دبع ثيدح نم ۲

 . نیتعکر یلصو «هءادر لوحو «ةلبقلا لبقتساف
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 )خالص ءاقستسالا اذه ىف ال هنع ظفحب ملو هعمج موی ريغ

 ‹ هيدي .دجسملا يف سلاج وهو یقستسا هِيَ ٤ هنأ : عبارلا هجولا

 اعيرَم ا انقسا مُهّللا» : دئنيح هئاعد نم ظفحف « لجو زع هللا اعدو

 e ٌراَض َرْيَغ اعفان «ثئار َرْيَغ الجاَع اط

 ءاروزلا نم ًابيرق تيزلا راجحأ دنع یقستسا ةي هنأ :سماخلا هجولا
 ‹ رجح ةفذق وحن مالسلا باب مویلا یعدب يذلا دجسملا باب جراخ ىهو

 (۳) E فا

 نوكرشملا هقبس امل هتاوزغ ضعب يف ىقستسا ةي هنأ :سداسلا هجولا
 ضعب لاقو هل هللا لوسر ىلإ اوکشف .شطعلا َنيملسملا تاصاف املا ىلإ

 غلبف «هموقل یسوم یقستسا امك مرا این ناك ول :نيقفانملا
 دب طب هن ا مکیتنی نأ 5 َىَسَع ؟اهولاق ْدَقَوَأ» :لاقف ؛ة یبنلا كلذ
 ليسلا َمعفأف نا e هلظأ یتح «هئاعد نم هيدي در امف ءاعدو

 .اًووتراف «سانلا برشف «يداولا

 رشناو ٍءكَمِئاَهَبَو ٌكَداَبِع قش مُهّللا» : :ءاقستسالا يف هئاعد نم ظفحو
 اعفان و ا تم 5 انقْسا مُهّللا» ملا دل يخأو « كتمحر

 يف ءاعدلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۲۷۰) «هجام نبا ننس» رظنا (۱)
 . ءاقستسالا

 يقهيبلاو ءءاقستسالا يف نيديلا عفر باب :ةالصلا يف )١١19( دواد وبأ هاور (۲)
 ۰۳۲۷/۱ مکاحلا هححصو «حیحص هدانساو هللا دبع نب رباج ثيدح نم ۳
 ! :دالبلا تعرمأ :لاقي .بصخو ةعارم اذ 3 ءاعيرم :هلوقو يسا هقفاوو
 میبرلل اتبنم : يا لار ای :یوریو . . تبصحآ

 ۱۳۳/۵ ا .ءاقستسالا يف ديديلا عفر باب :ةالصلا يف )١١14( دواد وبأ هاور (۳)
 هقفاوو اش مکاحلا هححصو «حیحص هدنسو محللا يبا یلوم ريمع نع

 نع محللا يبا یلوم ريمع نع (۵۵۷) يذمرتلاو ۰۱۵۹/۳ يئاسنلا هاورو يبهذلا
 .هتاور دحآ نم مهو ی محملا يبأ

 )٤( ثيدح نم ءاقستسالا يف نیدیلا عفر باب :ةالصلا يف (١١ا/5) دواد وبأ هاور -

٤١ 



 .اهف یقستسا ةرم لك ىف ةَ ثيغأو .«لجا َرْيَغ الجاع راض ريغ

 يف رمتلا نإ !هللا لوسر اي :لاقف ال ىلا هلا ماقف ءةرم یقستساو
 نی

 ار بأ موني رج یتح اّنقْسا مُهّللا» : 3 لک هللا لوسر لاقف «دبارملا

 علق نل اهن :اولاقف تبابل يبأ ىلإ اوعمتجاف ترطمأف ؛"هرازاب هدّبوم بل

 ی ی ا او یا ی

 ۲۳!«ءامسلا تلهتساف

 مُهّللا» :لاقو مهل یحصتساف ءاحصتسالا هولأس ءرطملا رثک املو
 فیدوالا نوطبو .بارظلاّو .لابجلاو ماکالا ىلع مهَللا هاَنْيَلَع الو اَنيَلاَوَح

 ."«رَجشلا تباَنَمَو

 (هبرب دّهَع ثیدح

(۲) 

(۳) 

00 

(0) 

 ° «اعفا مُهّللا» :لاق اف یأر اذإ ديك هي ناكو

 0 : لاقف .كلد نع لئسف ءرطملا نم هّبيصي یتح هبو ٌرسحي ناکو

0 

 أ داهلا ۰ نب ديزي نع مهتآ ال نم ينربخأ : هللا همحر يعفاشلا لاق

 «أطوملا» يف كلام هاورو « نسح هدانساو هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع

 . حيحص هدانسإو «لیلف لبق مدقت

 هيفو «ریغصلا» ىف ىناربطلا هاور :لاقو »10/۲ «دئاوزلا عمجم» يف يمئيهلا هركذ

 :ديرملاو .رطملا ءام هنم ليسي يذلا هشن : هبلعت ؟هدیرم بلعتو) . فرعي ال نم

 يئاسنلاو ملسمو يراخيلا دنع هنع سر كلام نب سنآ ۵ ثیدح نم هجيرخت مدقت

 : ةمكألا عمج ماكالاو «برظلا عمج راغصلا لابجلا :بارظلاو «أطوملا» يف كلامو

 ۱ .ضرالا نم عفترملا لتلا يهو
 ۱14/۳ يتاسنلاو .ترطم اذإ لاقي ام باب :ءاقستسالا يف 1۳۰/۲ يراخبلا هاور

 .اهنع هللا یضر ةشئاع ثیدح نم رطملا دنع لوقلا باب :ءاقستسالا یف

 (۵۱۰۰) دواد واو «ماقستسالا يف ءاعدلا باب :ءاقستسالا يف (۸۹۸) ملسم 9
 . رطملا يف ءاج ام باب : بداالا يف

۲ 



 e يذلا اذه ىلإ اب اوجرخا» :لاق لیسلا لاس اذإ ناك ي يبنلا

 .)«هّیلَع هللا حد هنم ٌرّهطَتَف روی

 لاس اذإ ناك رمع نأ هللا دبع نب قاحسإ نع «مهتأ ال نم ينربخأو
 نيكو الإ هكا فسم نع سما ناك امو. ل اا بهذ للا
 . هر

 نبدآو لبقأف ههجو يف كلذ فرع .حيرلاو ميغلا ىأر اذإ هب ناكو

 هيف نوكي نأ ىشخي ناكو «كلذ هنع بهذو .هنع يرس ترطمآ اذإف

 ناك هنأ 007 ا نع هللا دبع نب ملاس نع يورو : : يعفاشلا لاق . تاذعلا

 ابط اما ًاللجم ادع ًائيِرَم انینه اثیغُم اثيغ ائقسا مُهَّللا» :لاق ىقستسا اذإ
 دابعلاب نإ مهللا «نيطناقلا نم انلعجت الو لا اتقْسا ملل ا

 كيلإ الا هوكشن ال ام كْنْضلاو دهجلاو ءاوأللا نم قلخلاو مئاهبلاو دالبلاو
 ال تبنأو یامسلا تاكرب نم انقشاو عرضلا انل رد «َعَرَرلا انل تبثآ مهللا

 نم انع فشکاو «يرعلاو عوجلاو دهجلا انع عفرا مهللا «ضرالا تاکرب نم

 لسرأف هارافغ تنك كنإ «كرفغتسن انإ مهللا .كّریغ هفشکی ال ام ءالبلا
 .۳۸راردم انیلع م ءامسلا

 نأ ینغلبو :لاق ءاذهب مامالا وعدي نأ ٌبحأو : هللا همحر ىعفاشلا لاق

 طمتی ناك يب ىبنلا نأ انغلبو "هيدي عفر ءاقستسالا يف اعد اذإ ناك ةي يبنلا

 ننسلا» يف يقهيبلاو .ءاقستسالا يف ۲۵۳ و ۳۰/۱ «مألا» يف يعفاشلا هاور )۱(

 عطقنم هدانساو «رمع نع هيف يورو ‹ عطقنم اذه : يقهيبلا لاق ۳۵۹۹/۳ «ىربكلا

 . كك هللا لوسر نع وري مل داهلا نب هللا دبع نب ديزي نإف

 . هللا دبع نب ملاسو يعفاشلا نيب عاطقنا هيفو ۱ «مالا» يف وه (5)
 يراخبلا جرخأو ۲۲۳/۱ اغالب «مألا» يفو ۱ «أطوملا» يف كلام هركذ (۳)

 هيدي عفري ال ام يبنلا ناك :لاق كلام , نب سنآ ثیدح نم (۸۹۵) ملسو ۶

 وبآ یورو «هیطب] ضایب یری یتح عفری هناو ءاقستسالا يف الا هئاعد نم ءيش يف
 امم امهنوطب لعجو .هیدی دمو اذکه ىقستسي ناك :سنآ ثیدح نم (۱۱۷۱) دواد
 e هیطبا ضايب تیأر یتح ضرألا يلي

CE 



 لوزن دنع ةباجالا بلط
 ثيغلا

 ا ينل م نأ ينغلبو : لاق هن ايما شعار لوأ يف

 OY : رطاف] اه سفت الف ةَمْحَر نم سال هلا

 نع «لوحكم نع «رمع نب زيزعلا دبع نع مهتأ ال نم ينربخأو :لاق
 ةماقإو «شویجلا ءاقتلا دنع ءاعدلا ةباجتسا اوبلطا» :لاق هنأ هي يبنلا

 . "لا لوو ها

 ةماقاو .ثیغلا لوزن :دنع ةباجالا بلط دحاو ريغ نع تطمح دقو

 نع «دعس E لوصوم ثيدح يف انیور دقو : يقهيبلا لاق .ةالصلا

 تن او . 4 رطّملا تخت و سأبلا دنعو .ءادتلا دنع درب ال ءاعدلا» 335 يبنلا

 ءاعدلا ءامسلا تاوبآ حتفت» :لاق هيَ يبنلا نع تا يبأ نع

 ةَماقإ َدْنِعو ءْتْيَغلا لوزن دنعو «فوفصلا ءاقتلا دنع :نطاوم ةعبرأ يف

 . «ةبْعكلا ةَيْؤُر َدْنِعَو «ةالّصلا

 لصف

 هيف هتدابعو هرفس ىف 37 : هیده يف

 داهجلل هرفسو «هترجهل هرفس :رافسأ ةعبرأ نيب ةرئاد ةي هرافسأ تناك

 . جحلل هرفسو «ةرمعلل هرهسو ءاهرثكأ وهو

 اغالب موجنلاب راطمتسالا باب :ءاقستسالا ىف ۱۹۲/۱ «اطوملا» ىف كلام هاورو )١(
 ۱ ع هدانساو

 وهو ءاعدلا يف ةباجالا بلط باب :ءاقستسالا يف ١ «مالا» يف يعفاشلا هاور (0)

 . لَك يبنلا كردي مل الوحکم نأل لسرم
 : ظفلب ۳۰۰/۳ يقهيبلاو ءاقللا دنع ءاعدلا باب :داهجلا يف (۲۵۶۰) دواد وبأ هاور (۳)

 مهضعب محلي نيح سأبلا دنعو ءءادنلا دنع ءاعدلا :نادرت املق وأ نادرت ال ناتنث»

 تحتو» ةظفل امأو (۲۹۸) و (۲۹۷) نابح نبا هححصو «نسح هدنسو «اضعب

 .لوهجم هيف دنسب يقهيبلاو دواد يبآ دنع يهف ةرطملا

 )٤( فيعض وهو نادعم نب ريفع هدنس يفو (۳۱۰/۳) يقهيبلا هاور .

٤ 



 اهب رفاس «اهمهس جرخ نهّیأف هئاسن نيب عرقآ «ارفس دارآ اذإ ناکو
 .اعیمج نهب رفاس ؛جح املو هعم

 موي جورخلا ۰ بحتسی ناکو راها لوأ نم جوخ «رفاس اذإ ناكو

 . “اھ روک يف هما كرابي نأ ىلاعتو كرابت هليا اعدو محلا

 نيرفاسملا رمأو راهنلا لوأ نم مهنعب ءاشيج را ةيرس ثعب اذإ ناكو

 ربخأو ٤ هدحو لجرلا رفاسي نأ یهو : (۳)مهدحآ اورّمؤي نأ ةن الث اوناك اذإ

 . ©يكر لاو ءناَناَطْيَس نابکاّرلاو ءْناَطْيَش بکارلا نأ

 كبو ‹تهج وت كل ملا" رفسلل ضهني نيح لوقي ناك هنأ هنع رکذو

 « ىَوََتلا ينذّوز لا فا ؟ ال امو ينّمهأ أم ينفكا مهلا تمصتعا
 ع

 .۲«تهَجَوت منی ريخلل ينهجَوَو 5 يل ْرْفْعاَو

 بحأ نمو ءاهريغب ىروف ةوزغ دارآ نم باب :داهجلا يف ۸٠/١ يراخبلا هجرخأ )١(

 . كلام نب بعك ثيدح نم سيمخلا موي رفسلا ىلإ جورخلا
 ((۱۲۱۲) يذمرتلاو ۲۲۰(۰) دواد وبأو ۰۲۱/۲ يمرادلا هجرخآ حیحص ثیدح (۲)

 ۳۹۱و ۳۹۰و ۳۸ /4و 1۳۲و 1۳۱و 4۱۷و 1۱۱/۳ دمحأو ۳۲۳(۰) هجام نباو
 اهنم دهاوش هلو يدماغلا رخص نع «ديدح نب ةرامع نع ءاطع نب ىلعي ثيدح نم
 (۱۳۲۸) و (۱۳۲۲) و (۱۳۱۹) دمحآ مامالا نب هللا دبع دنع يلع ثيدح
 يفو (۲۲۳۸) و (۲۲۳۷) هجام نبا دنع رمع نباو ةريره يبا ثيدحو ۱۳۳۸(۰) و
 نب ساوتلاو «مالس نب هللا دبعو رپاجو سابع نباو «ةديربو «دوعسم نبا نع بابلا
 .ثيدحلا حصي اهعومجمب نکل فاعض اهلكو «نیصح نب نارمعو «ناعمس

 . نسح هدنسو ةريره يبأ ثيدح نم (۲۱۰۹) و (۲۷۰۸) دواد وبأ هجرخآ (۳)
 سانلا نأ ول» اعوفرم رمع نبا ثیدح نم (۱0۷۳) يذمرتلاو ۰۹۲/۷ يراخبلا یور )٤(

 .«هدحو لیلب بکار راس ام ملع ام ةدحولا يف ام نوملعی
 رفسلا يف ةدحولا يف ءاج ام باب : ناذنتسالا يف ۲ «أطوملا» يف كلام هاور (0)

 رفاسی نأ ةيهارك يف ءاج ام باب :داهجلا يف (۱0۷4) يذمرتلاو .ءاسنلاو لاجرلل
 ءهدحو رفاسي لجرلا يف باب :داهجلا يف )۲٩۰۷( دواد واو هدحو لجرلا
 . مکاحلاو ةميزخ نبأ هححصو «نسح هدانسإو

 وهو «رواسم نب ورمع هدنس يفو ۰۱۸۵ ص «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور .(5)
 .بيرغ ثيدح اذه :«راکذألا جيرخت» يف ظفاحلا لاقو  فیعض

° 



 يف هلجر عضی نيح هللا مسب» :لوقی ءاهبكريل باد هيلإ تمّدق اذإ ناکو
 اَمَو اذه اتل رخَس يذلا ۳ :لاق اهرهظ ىلع یوتسا ly باکرلا

 ملل ُدْمَحلا ملل ُدْمَحلا :لوقی مت ءَنوُبلَمْنْمَل ابر یا ناو َنيِنِرْفُم ُهَل انك

 َكَئاَحْبُس :لوقی مث ربك ُهّللا ۱ هللا بک ُهَّللا :لوقی مث ملل ُدْمَحلا

 .«تنآ الا بول رفعي ال نا يل رفغاف .يسفت ْتْمَّلَظ يا

 ٍلَّمَعلا نمو یو ربل اذه انرفَس يف كلاس نإ مُهَّللا» :لوقي ناکو

 بحاصلا تأ مُهّللا یدعب ع وطار ءاذه اَنَرْفَس اَنْيَلَع نوه ملل عرض

 ةَباَكَو را ءاْعَو نم كب ذوعأ ينإ ملل .لهألا يف ةَفيلَحلاَو رفا ىف

 :نهيف دازو «نهلاق ؛عجر اذإو «لاملاو لا يف رظْنَملا Ter بقا

 0 !نوُماح ا نوباع نون نر

 «ةيدوألا اوطبه اذاو ءاورّيك ءايانثلا اولع اذإ هباحصآو وه ناکو
۳۱ 

 َتاَواَمَّسلا ّبَر َّمُهّللا» لوقي اهلوخد دیرپ ةيرق یلع فرش اذإ ناكو

 17 يطال EAE بسا ۱ ۱ دوو للظأ' امو تكلا

 دواد وبأو «ةباد بکر اذإ لوقي ام ءاج ام باب :تاوعدلا يف (۳۸6۳) يذمرتلا هاور )١(

 نبا هححصو «نسح هدنسو «بكر اذإ لجرلا لوقي ام باب :داهجلا يف (۲۲۰۲)

 .۹۸/۲ مكاحلاو (۲۳۸۱) و (۲۳۸۰) نابح

 هریغو جحلا رفس ىلإ بکر اذإ لوقی ام باب :جحلا يف (۱۳۲) ملسم هاور (۲)

 دواد وبآو «ةباد بکر اذإ لوقی ام ءاج ام باب :تاوعدلا يف )۳٤٤٤( يذمرتلاو

 .رمع نبا ثیدح نم «رفاس اذإ لجرلا لوقی ام باب :داهجلا ىف ()

 ملسم هجرخأو «قباسلا رمع نبا ثيدح بقع (۲۵۹۹) دواد وبأ الا هه جرخآ )۳)

 يف قازرلا دبع اهجرخآ امنإو «لوألا دنسلاب ثیدحلا نم تسيل ةجردم يهو اهنودب
 اذهل نطفتف «لضعم وهو . . . يلي يبنلا ناك : لاق جیرج نبا نع ٠١١ /ه «فنصملا»

 هضاير يف هلعجف «هنع هللا همحر يوونلا مام الا اهس دقو ءادج قيقد هناف «جاردالا

 هنع هلقن امیف «راكذألا يلامأ» يف رجح نبا ظفاحلا هيلع هدرو ثیدحلا مامت نم هراكذأو

 . ۱۶۰ /۵ «ةیئابرلا تاحوتفلا» يف نالع نبا
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 ةرغاو اهلها رخو ةيزقلا هذه رخ كلاسآ نیر ام جلیل أ

 ."اهیف ام رشَو اًهِلْهَأ رشو .اهرش نم كب

 رْيَخَو ةيرقلا نم كلاس يا مهَّللا» :لوقي ناك هنأ هنع ركذو

 افرا لا ءاهيف تعَمج ام رش مرش نم تب ْدوُعَأ ءاهيف تعمج ام

TSلإ اَهلْمَأ يحلاص ْبّبَحَو ءاهلْهأ ىلإ اَنببَحَر ها  . 

 نأ ىلإ ارفاسم جرخی نيح نم نیتعکر اهیلصیف «ةيعابّرلا رصقی ناکو

 دخ ااو فتبلا هرفس يف ةيعابّرلا م ۳ .ةنيدملا ىلإ عجري

 الف ءٌموصَيو رطفیو تیو ءرفسلا يف ٌرصقي ناك هيَ يبنلا نأ :ةشئاع

 ىلع بذك وه :لوقي ةيميت نبا مالسالا خيش تعمسو . "حصي

 «فورحلا رخا ءايلاب لوألا تو ٌرصقي ناك :يور دقو «ىهتنا 5 هللا لوسر

 ةميزعلاب يه ذخأت :يأ .موصتو رطفُي كلذكو «قوف نم ةانثملا ءاتلاب يناثلاو

 نينمؤملا مأ تناك ام لطاب اذهو :ةيميت نبا انخيش لاق «نیعضوملا يف

 مكاحلاو (۲۳۷۷) نابح نباو ۰۱۹۷ ص ؛ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هجرخأ )۱(

 هنسحو «يبهذلا هقفاوو مکاحلا هححصو «نسح هدنسو بیهص ثیدح نم ۲

 .«راکذالا يلامآ» يف ظفاحلا

 هدنس يف : ظفاحلا لاق ة ةشئاع نع ۱۹5 ص.«ةلیللاو مویلا لمع» يف ينسلا نبا اور )

 نم هدنس يفو :لاق مث . . .هيلإ هدنس قاسف رمع نبا ثیدحب دضتعی هنکل . فعض

 عم رفاسن انك :لاق رمع نبا نع عفان نع ناسح نب كرابم هاورف .عبوت نکل .فعض

 اضیآ كرابم يفو ةشئاع ثیدح لثم ثیدحلا ةيقب رکذو اهابو انبنجو ءاهانج انقزرا

 : اضم ا هذه نفع يقع ناكل هلاك

 هيفو رازبلا هاور :لاقو ةشئاع ثيدح نم ۱۰۷/۲ «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا هركذ )۳)

 ریکانم هل .ثیدحلا فیعض :دمحآ لاقو .هب جاجتحالا يف فلتخاو دايز نب ةريغملا

 یورو «مهدنع نیتملاب سيل : مکاحلا دمحأ وبآ لاقو «يوقلاب سیل : يئاسنلا لاقو

 دق كلذ لک : تلاق ةشئاع نع ۱2۲/۳ يقهيبلاو ۰۲۲/۱ ينطقرادلاو ۰۱4/۱ يعفاشلا

 ؛كورتم وهو يكملا ورمع نب ةحلط هدنس يفو متآو ةالصلا رصق 2 هللا لوسر لعف

 وهو باو نب دمحم نب دیعس هیفو ةشئاع نع یرخآ قیرط نم ينطقرادلا هجرخآو
 . لوهجم

E 



 فيك «مهتالص فالخ يلصتف «هباحصأ عیمجو هيَ هللا لوسر فلاختل

 رجاه املف «نیتعکر نیتعکر ةالصلا ضرف هللا نإ :تلاق اهنآ اهنع حیحصلاو

 () رفسلا ةالص ترقأو ءرضحلا ةالص يف دیز «ةنیدملا ىلإ ةَ هللا لوسر

 .هعم نیملسملاو و ىلا ةالص فالخب يلصت نآ كلذ عم اهب نی فیکف

 :هریغو سابع نبا لاق ءَ يبنلا توم دعب ةشئاع ت تمنا دقو :تلق

 كعب ديرك و هاا ر ناك هيج يبنلا ناو "۳ نامثع لّوأت امك تلّوأت اهنإ

 طلغف يه متنو رصقي اف هللا لوسر ناکف :لاقو دخ نيثيدحلا نم ةاورلا

 . وه : يآ یو رصقي ناك :لاقف «ةاورلا ضعب

 طورشم رصقلا نأ تنظ :ليقف ءهيف فلتخا دق هتلوأت يذلا ليوأتلاو

 ريغ ليوأتلا اذهو ءرصقلا ُببس لاز .ءٌفوخلا لاز اذإف ءرفسلا يف فوخلاب

 یلع ثلكشا دق ةيالاو ةالصلا رصقی ناکو انمآ رفاس ةَ 5 يبنلا نإف ( حيحص

 دك اذه ناو قلاب هباجاف هک اللا لوسر اهنع لاسف «هریغ یلعو رم
 دارم ٌريغ موهفملا مکح نأ نایب اذه ناکو «ةمالل هعرش عرشو “هللا نم

 )١( ملسمو ۰1۷۰/۲ يراخبلا هاور )1۸۵(.

 ملسمو .هعضوم نم جرخ اذإ رصقب باب : ریصقتلا يف 1۷۰/۲ يراخبلا هاور (۲)

 نأ ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا ثيدح نم «نیرفاسملا ةالص لوآ يف (1۸)

 لاق . رضحلا ةالص تمتأو ءرفسلا ةالص ترقأف .نیتعکر تضرف ام لوآ ةالصلا

 لوأت امك تلوأت اهنا :لاق رفسلا يف متت ةشناع لاب ام :ةورعل تلقف :يرهزلا

 اصتخم رصقلا ىري ناك هنأ نامثع مامتإ ببس نأ لوقنملاو : ظفاحلا لاقو .نامثع

 ميقملا مکح هلف هرفس ءانثأ يف ناکم يف ماقآ نم امأو اا شف ناك دب

 ریبزلا نب هللا دبع نب دابع نع نسح دانسإب ۹4/6 دمحأ هاور ام هيف ةجحلاو «متيف

 راد ىلإ فرصنا مث ةکمب نيتعكر رهظلا انب ىلص ءاجاح ةيواعم انيلع مدق امل :لاق
 هنأل كمع نبا رمأ تبع دقل :الاقف «ءنامثع نب ورمعو ناورم هيلع لخدف «ةودنلا

 رهظلا اهب یلص ةكم مدق اذإ ةالصلا متأ نيح نامثع ناكو :لاق ءةالصلا متأ دق ناك

 غرف اذإف ءةالصلا رصق ءةفرعو ىنم ىلإ جرخ اذإ مث ءاعبرأ اعبرأ ءاشعلاو رصعلاو

 . ةالصلا متأ « ىنمب ماقأو جحلا نم

 = دواد وبأو «نيرفاسملا ةالص باب :نيرفاسملا ةالص يف (585) ملسم هاور (۳)

۸ 



 عون هنأ هّتیاغو «فئاخلاو نمالا نع ةالصلا رصق يف ٌعفترم حانجلا ناو

 رصق لوانتی ًارصق تضتقا ةيالا نإ :لاقی دقو «هل عفر وأ موهفملل صیصخت
 برضلا :نیرمأب كلذ َدّيقو «نیتعکر ناصقنب ددعلا رصقو «فیفختلاب ناكرألا
 ةالص ف «نارصقلا حيبأ «نارمألا دجو اذإف «فوخلاو ‹ضرألا يف

 نیمیقم نينما اوناكف «نارمألا ىفتنا ناو ءاهئاكرأو اهددع ةروصقم فوخلا
 تا لا دحاإ دجُو ناو «ةلماك ةمات ةالص نولصْیف «نارصقلا یفتنا

 يفوتساو ناکرألا ترصق «تماقالاو ٌفوخلا َدِجُو اذإف «هدحو هّرصق مع

 ةفسلا دجو نإف «ةيآلا يف قلطملا رصقلاب سیلو ءرصق عون اذهو .ددعلا
 ءِرْصَق عون اذهو نمآ ةالص تيمسو «ناکرالا يفوتساو ددعلا ّرصت نمالاو

 زنا ناف ا ا رر الا هاه يج ناو ناطملا صفات نو

 لوالاو «ةيآلا رصق يف لخدت مل اهنأو ءاهناكرأ مامتإ رابتعاب ةمات ىمست دقو
 قباحصلا مالك هيلع لدي يناثلاو «نيرخأتملا ءاهقفلا نم ريثك حالطصا

 «نیتعکر نيتعكر ةالصلا تضرف :ةشئاع تلاق ءامهريغو سابع نباو ةشئاعك

 ةالص ْتجِقَأ ءرضحلا ةالص يف ديز لا ىلإ كك 000 رجاه املف

 امناو «عبرآ نم ةروصقم "ف اهدنع رفسلا ةالص نآ یلع لدی اذهف .رفسل

 هللا نفرق : سابع نيا لاقو .ناتعکر رفاسملا ضرف نآو «كلذک ةضورفم يه
 فوخلا يفو ؛نیتعکر رفسلا يفو «اعبرآ رضحلا يف مکیبن ناسل ىلع ةالَّصلا

 . سابع نبا ثیدحب ملسم درفناو ةشئاع ثيدح ىلع قفتم ةعكر

 « ناتعکر ةعمجلاو «ناتعكر رفسلا ةالص . هلع هللا یضر رمع لاقو

 تلق :لاق ةيمأ نب ىلعي نع )١٠١70( هجام نباو ۳۰۱۳۷(۰) يذمرتلاو ()

 مكنتفي نأ متفخ نإ ةالصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيل) :باطخلا نب رمعل
 اي هللا لوسر تلأسف ءهنم تبجع امم تبجع :لاقف سانلا نمأ دقف (اورفك نيذلا

 .«هتقدص اولبقاف «مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص» :لاقف كلذ نع

 )١( و (۲۱۷۷) و (۲۱۲۶) دمحأو ۰۳۳۰/۲ ةناوع وبأو «(541/) ملسم هاور )۲۲۹۳(۰

 يئاسنلاو ۱۲۷(۰) دواد وبأو ۱۱۹/۳ . ۱ =

 ۱-۱۵۵ ج داعملا داز ۹



 نم باح دق و ع دمحم ناسل یلع رصف ريغ مامت «ناتعکر دیعلاو

 ام :ِلك یبنلا لأس يذلا وهو ءهنع هللا يضر رمع نع تباث اذهو .۲یرتفا
 کی هللا اهب قّدصت ٌةَقَدَص» : هللا لوسر هل لاقف ؟اّتمأ دقو رصقن انلاب لب لس 2 ۳ 72 O قم ع 5

 .(ُةَبَقَدَص اولیا

(۱ 

 هللا و هله نأب هباجأ امل تب ب5 يبنلا ناف ‹ هینیدح نيب ضقانت الو

 ددعلا رصف ةيالا نم دارملا سپ هنأ رمع ملع .حمسلا ويشيلا هنیدو .مکیلع

 یلعو . رصق ريغ مامت «ناتعکر رفسلا ةالص : لاقف «سانلا نم ریثک همهف امك

 ءاش ناف «حانجلا هنع يفنم حابم ددعلا رصق نأ ىلع ةيالا يف ةلالد الف ءاذه

 . متأ یاش ناو .هلعف يلصملا

 عبري ملو نیتعکر نیتعکر ىلع هرافسآ يف بظاوي 4 2 هللا لوسر ناكو

 نإ هيف أم نيبنو :كانه هرکذتس امك «فوخلا ةالص ضعي يف هلعف ايش الإ طف

 . یلاعت هللا ءاش

 يلصی ناکف .ةكم ىلإ ةنيدملا نم 4 هللا لوسر عم انجرخ : سنآ لاقو

 . هيلع قفتم .ةنيدملا ىلإ انْعجر یتح نیتعکر نیتعکر

 نیتعکر ینمب لب هللا لوسر عم تیلص .نوعجار هيلإ تو هلل ای :لاق

 باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۰4) هجام نباو «ةالصلا ريصقت يف ۱۱۸/۳ يئاسنلا هاور )١(

 باخ دقو» :هلوق نود ۱۲4/۱ يسلايطلاو ۰۳۷/۱ دمحأو ءرفسلا يف ةالصلا ريصقت

 .(۵44) نابح نبا هححصو حیحص هدانساو «یرتفا ۳

 رصقی یتح ميقي مکو «ریصقتلا يف ءاج ام باب : ریصقتلا يف ۲ يراخبلا اور (۲)

 يف (۵8۸) يذمرتلاو «نیرفاسملا ةالص باب :نیرفاسملا ةالص يف (1۹۳) ملسمو

 :ةالصلا ريصقت يف ۱۲۱/۳ يئاسنلاو .ةالصلا رصقت مک يف ءاج ام باب : ةالصلا

 :ءالصلا ةماق) يف (۱۰۷۷) هجام نباو «ةالصلا هلثمب رصقي يذلا ماقملا باب

 .ةدلبب ماقآ اذإ رفاسملا ةالصلا رصقي مک

(0٠ 



 ینمپ باطخلا نب رمع عم تیلصو «نيتعكر ینمب ركب يبآ عم تیلصو

 ملو ." هیلع قفتم . ناتلّبقتم ناكر تاعکر عبرآ نم يظح تیلف «نیتعکر

 لب «امهنیب رّيخملا نیزئاجلا دحأ نامثع لعف نم عجرتسیل دوعسم نبا نكي

 هئافلخو ةي يبنلا ةموادم نم هدهاش امل عجرتسا امناو ءلوق ىلع یلوألا

 ۱ . رفسلا يف نیتعکر ةالص ىلع

 تبحص :لاق هنع هللا يضر رمع نبا نع «یراخبلا حیحصا يفو

 رَمعو ركب ابأو «نیتعکر ىلع ديزي ال رفسلا يف ناکف ي هللا لوسر
 رخا يف متأ دق نامثعف الإو «نامثع ةفالخ ردص يف ينعي .*" نامثعو

 هلعفل جرخ دقو .هيلع ترکنآ يتلا بابسألا َدحأ كلذ ناكو «هتفالخ
 «تالیوأت

 نأ مهملعی نأ داراف ةنسلا كلت اوُجح دق اوناک بارعألا نأ :اهدحآ

 اذه درو ءرفسلاو رضحلا يف ناتعکر اهنآ اومُهوتی الثل «عبرأ ةالصلا ضرف

 دهع ینیدح اوناکف دا یبنلا جح یف كلذب ىرحأ اوناک مهنأب ليوأتلا

 3 يبنلا مهب عبري ملف ءاذه عمو «ٌبيرق ةالصلاب ذهعلاو «مالسالاب

 هلمع وهف «لزن ثيح مامالاو «سانلل امامإ ناك هنأ :يناثلا ليوأتلا

 قالطالا ىلع قئالخلا مامإ نأب ليوأتلا اذه درو هنطو هنأكف «هتيالو لحمو

 . عبري ملو «قلطملا مامالا وه ناكو «كلذب ىلوأ وه ناك ةي هللا لوسر

 نکاسملا اهيف رثک ةيرق تراصو تینب دف تناك ینم نأ : ثلاثلا ليوأتلا

 لیق اذهلو .ٌءاضف تناك لب ءَ هللا لوسر دهع يف كلذ نكي ملو .هدهع يف

 ريصقت يف (1۹) ملسمو «ینمب ةالصلا باب :ریصقتلا يف 116/۲ يراخبلا هاور )

 ةالصلا باب :ةالصلا ريصقت يف ۱۲۰/۳ يئاسنلاو «ىنمب ةالصلا رصق باب :ةالصلا

 .ةالصلا ربد رفسلا يف عوطتی مل نم باب : ریصقتلا يف 1۷/۲ يراخبلا هاور (۲)

۶ ۱ 



 ىم ۰ :لاقف ؟رحلا نم َكّلظُي اتيب ینمب كل ينبن الأ هللا لوسر اي :هل
 درو . رفسلا لاح يف ۳۳ امنإ عقلا نأ نامنع»لواتف .0١20قَّبَس .ْنَم خان

 .ةالصلا رّصقي ارشع ةكمب ماقآ ةي يبنلا نأب لیوأتلا اذه

 رجاهملا میقی» :ِلكي يبنلا لاق دقو ءاثالث اهب ماقأ هنأ : عبارلا ليوأتلا
 ليوأتلا اذه درو «رفاسم ريغ ميقملاو ات هامسف ۲۲۱« انا هکسن ءاضق دعب

 دقو رفسلا میسف يه يتلا ةماقالاب تسيل رفسلا ءانثأ يف ةديقم ةماقإ هذه ناب

 ثالثلا رامجلا ّمايأ هکشن دعب ىنمب ماقأو ءةالصلا رصقي ارشع ةكمب ل ماقأ
 . ةالّصلا رصقي

 ینمب ناطيتسالاو ةماقالا ىلع مزع دق ناك هنأ :سماخلا ليوأتلا

 اذهو «ةنيدملا ىلإ مجری نأ هل ادب مث یتآ اذهلف تفالخلا َراد اهذاختاو

 «نیلوالا نیرجاهملا نم هنع هللا يضر َنامثع ناف .یوقی ال امم اضيأ ليرات
 ةثالث اهيف مهل صخرو ءمهكسن دعب ةکمب ةماقالا نم نیرجاهملا عنم دقو

 امناو «كلذ نم ةي یبنلا عنم دقو ءاهب ميقيل نامثع نكي ملف تن

 الو «هیف داعُي ال هناف ءهلل كرت امو .هلل اهوکرت مهنال ۳,۳ اهيل يبو
 :رمعل لاقو «هتقدصل قّدصتملا ءارش نم هيب يبنلا عنم اذهلو «عجرتسی

 دواد وبأو «قبس نم خانم ىنم نأ يف ءاج ام باب :جحلا يف (۸۸۱) يذمرتلا هاور )١(

 : كسانملا يف )۳٠٠١( هجام نباو «ةكم مرح ميرحت باب :كسانملا يف )
 ١81/5 دمحأو ۲ يمرادلاو ۷ ۰811/۱ مكاحلاو «ینمب لوزنلا باب

 ةكيسم همأ نع «كهام نب فسوی نع رجاهملا نب ميهاربإ ثيدح نم مهلك ۲۰۷و

 الو ءاهلاح فرعي ال فسوي مأ ةكيسمو .ظفحلا نيل رجاهملا نب ميهاربإو ةشئاع نع

 هنسحو «يبهذلا هقفاوو «مکاحلا هححص دقف كلذ عمو ءاهنبا ريغ اهنع ىور فرعي
 ۱ . يذمرتلا

 دعب ةكمب رجاهملا ةماقإ باب : يي يبنلا باحصأ لئاضف يف ۲۰۸/۷ يراخبلا هاور (۲)
 نم "رجاهملل ةكمب ةماق الا زاوج باب :جحلا يف (۱۳۵۰۲) ملسمو کس ءاضق

 . يمرضحلا نب ءالعلا ثیدح

to 



 . نمشلاب اهذخآ عم هتقدص يف ادئاع هلعجف .۳"«كتفدص يف دعت الَو «اهرتشت

 .عضوم يف ماقأ اذإ رفاسملاو ینمب لّهأت دق ناك هنأ :سداسلا ليوأتلا

 نع «عوفرم ثيدح كلذ يف ىوريو «متأ .ةجوز هب هل ناك وأ «هیف جوزتو

 هيبأ نع .بابذ يبأ نبا نع .يدزألا ميهاربإ نب ةمركع ىورف يب يبنلا
 كلمات تمدق امل !لسانلا هنأ ای :لاقو اعبرأ ینم لمأب نامثع یلص :لاق

-_ 

 يَلَصُي هّنإف ةَدْلَبِب لجّرلا لّهأت اذإ» :لوقي ةي
۰ 7 ۲ 

 < هللا لوسر تعمس یناو ءاهب

 نب هللا دبعو """«هدنسم» يف هللا همحر دمحأ مامالا هاور .«میقُ ةالص اهب )۲(

 هفیعضتو هعاطقناب يقهيبلا هلعآ دقو تا (هدنسم) يف يديمحلا ريبزلا

 ببسي ةبلاطملا نكميو :ةيميت نبا تاكربلا وبأ لاق .ميهاربإ نب ةمركع

 حرجلا ركذ هتداعو «هيف نعطي ملو «هخیرات» يف هركذ يراخبلا ناف .فعضلا

 همزل «جوزت اذإ رفاسملا نأ هلبق سابع نباو دمحأ صن دقو «نيحورجملاو

 رذتعا ام نسحأ اذهو ءامهباحصأو «كلامو «ةفينح يبأ لوق اذهو «مامتالا

 .نامثع نع هب

 ءاهنطو ناك تلزن ثيحف «نينمؤملا َّمأ تناك اهنأ ةشئاع نع َرذتعا دقو

 هجاوزأ ةمومأو ءاضيأ نينمؤملا وبأ ةا يبنلا ناف «فيعض راذتعا اضیآ وهو

 نع «ةورع نب ماشه ىور دقو .ببسلا اذهل متي نكي ملو .هتوبأ نع عرف

 «نيتعكر تيلص ول :اهل تلقف ءاعبرأ رفسلا يف يلصت تناك اهنأ «هيبأ
 ." یلع قشي ال هنإ !يتخأ نبا اي :تلاقف

 يف (۱۱۲۱) ملسمو .هتقدص يرتشي له باب :ةاكزلا يف ۲۷۹/۳ يراخبلا هاور )

 (أطوملا»و ءهيلع قدصت نمم هب قدصت ام ناسنالا ءارش ةهارك باب :تابهلا

 :ةاكزلا يف ۱۰۹/۵ يئاسنلاو .اهیف دوعلاو ةقدصلا ءارتشا باب :ةاكزلا يف ۲۸۲ ۱

 . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم ةقدصلا ءارش باب

 . فیعض هدانساو ۲ ۱ «دنسملا» يف دمحآ هاور (۲)

 يف رصقلا كرت نم باب :ةالصلا يف ۱۳/۳ «یربکلا ننسلا* يف يقهيبلا هاور )۳)

tor 



 اهمتآ امل «نیتعکر رفاسملا ضرف ناك ول :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دقو «میقم عم رفاسم اهمتي نأ جی ملو ؛دوعسم نبا الو «ةشئاع الو نامثع

 نع یور مث رصقو متأ هلك هللا لوسر لعف دق كلذ لك :ةشئاع تلاق

 ةشئاع نع «حابر يبآ نب ءاطع نع .ورمع نب ةحلط نع «دمحم نب میهاربا
 .؟"متأو رفسلا يف ةالصلا رصق يب يبنلا لعف كلذ لك :تلاق

 دانسا حصأو .ءاطع نع «دایز نب ةريغملا هاور كلذكو : يقهيبلا لاق

 انثدح «ىلماحملا نع «ینطقرادلا نع «ىثراحلا ركب وبأ انربخأ ام هيف

 ‹رطفيو متیو ةالصلا رگ رصقی ناك 3345 ىبنلا نأ «ةشئاع نع .ءاطع

 ر

 ركب يبأ قيرط نم قاس مث .""حیحص دانسإ اذهو :ينطقرادلا لاق

 « ريهز نب ءالعلا انثدح « میعن وبآ انأبنأ «يرودلا سابع نع «يروباسينلا

 نم يم یبنلا عم ترمتعا اهنأ .هشئاع نع .دوسألا نب نمحرلا دبع ینئدح

 تنآ ا !هلآ لوسر اب :تلاف اک .تعدق اذآ کج مام ىلإ لا

 ا اي تنسحآ : لاق . ترطفأو تفت تفت و ترصق .ىمأو

 «ةشئاع ىلع ثتذك ثيدحلا اذه :لوقي ةيميت نبا مالسالا خيش تعمسو

 يشو ةتباحصلا رئاسو اک هللا لوسر هالص فالخب یلصتل هنا نكت ملو

 . رجح نبأو ‹« يعليزلا هححص و ‹ حيحص هدانساو تنسلا نع ةبغر ريغ رفسلا . 5-6

 ۲۶۲/۱ ینطقرادلاو ۰۱۱/۱ «دنسملا» و ۰۱۵۹/۱ «مألا» ىف یعفاشلا هاور )1١(

 . كورتم يمرضحلا نامثع نب ورمع نب ةهحلطو ۰۱۲/۳ يقهيبلاو

 «ةیا رلا بصب رظناو « حیحص هدانساو AA /۲Y ىنطقرادلاو E/Y\ ىقهيبلا هاور )۳(

۲/ 1۹1 . 

to 



 .رفسلا ةالص تّرقأو .رضحلا ةالص يف ديزف «نیتعکر نیتعکر ةالصلا تضرف

 .هباحصأو 44 هللا لوسر فلاختو هللا ضرف ام ىلع دیزت اهنأ نظُي فیکف

 ؟ةالصلا متت تناك اهنأش امف :كلذب اهنع هثدح امل ةورعل يرهزلا لاق

 اهّرقأو اهلعف نّسح دق 2 يبنلا ناك اذإف ."" نامثع لوأت امك تلوأت : لاقف

 ىلع لیوأتلا ىلإ اهُمامتا فاضی نأ حصي الو .هجو ذثنیح لیوأتلل امف .هیلع
 رفسلا يف ديزي نكي مل هِي هللا لوسر نأ ءرمع نبا ربخآ دقو «ریدقتلا اذه

 نينمؤملا مأ ةشئاعب ٌنَظْيفأ ."رمع الو ءركب وبأ الو ؛نیتعکر ىلع
 متأ امك تمتأ اهنإف يب هتوم دعب امأو ؟نورصقی مهارت يهو .مهتفلاخم

 مهنم دحاولا ليوأت يف ال مهتياور يف ةجحلاو الیوأت لوأت امهالكو «نامثع

 .ملعأ هللاو هل هريغ ةفلاخم عم

 ار رفحا ةا نحت نإ رمق و ا ديل كلا نب ا لاو

 اي :رمع ْنبا هل لاقف ؟نارقلا يف رفسلا ةالص دجن الو «نارقلا يف فوخلا

 انيأر امك لعفن امنإف ءائيش ملعن الو ءب ادمحم ثعب هللا نإ !يخأ

 نيتعكر يلصُي ناكف ءةكم ىلإ 5 هللا لوسر عم انجرخ : سنآ لاق دقو

 . ةنيدملا ىلإ انعجر ىتح «نيتعكر

 ىلع رفسلا يف ديزي ال ناكف كَم هللا لوسر تبحص :رمع نبا لاقو

 ثيداحأ اهلك هذهو أ” وهنع هللا يضر نامثعو «رمعو ركب ابأو « نیتعک ر

 ايل

 . هح حص

 .ملسمو يراخبلا ةياور نم ٤٤4 ص هجيرخت مدقت (۱)

 . ۱٥٤ص هجيرخت مدقت (۲)

 . نسح هدانسإو ٠١١/۳ «ننسلا» يف يقهيبلا هاور )۳)

 . 1۵۰ ص هجیرخت مدقت 6

 . ۱٥٤ص هجيرخت مدقت (۵)

۶ ۵ ۵ 



 لصف

 هنأ  هنع ظفحُي ملو «ضرفلا ىلع راصتقالا هرفس يف ةي هيده نم ناكو 55
 نكي مل هنإف هرجفلا ةتسو رتولا نم ناك ام وإ ءاهذعب الو اهلبت ءالصلا ةنس یلص و رس

 eld نا دس كفو ره زا نانا كرفس الو ًارضَح امهعديل

 ِلوُسَر يف ْمُكَل َناَك دل :لجو زع هللا لاقو «رفسلا يف حبسي هرأ ملف لكي يلا
 دقف الإو فبتارلا ةنسلا :حيبستلاب هدارمو ١ : تازحألا] 6 ةَتَسح ٌةَوُسأ هللا

 يفو رو ۳ ی هيرو ركل ىلع و نفت هنع حص

 ىلع رفسلا يف يلصي ةي هللا لوسر ناك :لاق 0 نبا نع «!نیحیحصلا)

 ىلع رتویو ضئارفلا الإ «ليللا ًةالص ًءاميإ ءىموي «تهجوت ُثيح هتلحار
E 

 و تو نی يفو «رصقي

 لیلا میت اذهف .۳۳ هتلحار رهظ یلع رفسلا يف لیللاب

 ال نآ وجرأ : لاقف ؟رفسلا يف عوطتلا نع « هللا همح ر وجا لئسو

 تایم نا ران وسلا ع ورب ساب رفسلا يف عوطعلاب لونك

 نع اذه يورو دو ةبوتكملا لبق نوع وطتیف «نورفاسي دلي 2 هللا لوسر

 ملسمو «ةالصلا ربد رفسلا يف عوطتي مل نم باب :ريصقتلا يف ٤١1/١ يراخبلا هاور )۱(

 ۱ .نیرفاسملا ةالص باب :نیرفاسملا ةالص يف (0۸۹)

 باب : ریصقتلا يف 515 و «رفسلا يف رتولا :باپ :رتولا يف 1۰۷/۲ يراخبلا هاور )۲(

 ىلع ةلفانلا ةالص زاوج باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۰۰) ملسمو «ةبوتكملل لزني

 ۱ . رفسلا يف ةبادلا

  ةالص يف (۷۰۱) ملسمو «تبوتکملل لزنی باب :ريصقتلا يف 1۷/۲ يراخبلا هاور )

 . تهجوت ثيح رفسلا يف ةبادلا ىلع ةلفانلا ةالص زاوج باب : نیرفاسملا

 هللا لوسر كردي مل نسحلا نأل لسرم وه )€(

۶ 1 



 يبآو « سابع ن نباو سنأو «رباجو .دوعسم نباو «يلعو ءرمع

 و

 ةضيرفلا لبق يلصت ال ناك هنأ قو يبنلا يده نم رهاظلا وه اذهو «رتولا عم

 وهف ءاهدعب الو اهلبق عوطتلا نم عنمی نكي مل نکلو ءائيش اهدعب الو ةروصقملا
 نأ اذه دیژیو فماقالا ةالص ةنسك قالصلل ةبتار ةنس هنأ ال .قلطملا عوطتلاک

 ةبتار ةنس اهل لعجی فیکف «رفاسملا ىلع افیفخت نیتعکر ىلإ تففخ دق ةيعابرلا
 نفاسملا ىلع فیفختلا دصق الولف «نیتعکر ىلإ ضرفلا ففخ دقو اهیلع ظفاحی

 تممتال ءاحّبسم تنك ول :رمع نب هللا دبع لاق اذهلو ءهب یلوآ مامتالا ناك الإو

 .رفاسم كاذ ذإ وهو «ىحض تاعكر نامث حتفلا موي ىلص هنأ يك هنع تبث دقو

 نع «ثيللا ثيدح نم ؛ننسلا يف يذمرتلاو دواد وبأ هاور ام امأو
 ثرفاس :لاق «بزاع نب ءاربلا نع «يرافغلا ةرسُب يبأ نع «ميلس نب ناوفص

 سما ردت نی كرت هرآ ملف « ا لكَ هللا لوسر عم

 ف چ او لا ی ت اذه ىجا لاق .“'”رهظلا لبق

 هارو ةرسب يبأ مسا فرعي ملو .دعس نب ثيللا ثيدح نم الإ هفرعي ملف

 .ةلمهملا نوکسو «ةمومضملا ةدحوملا ءابلاب :ةرسبو ا

 لق اعيرأ تای  يبنلا نأ :اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح امآو

 حیرصب سیل هنکلو " 7«هحیحص) يف يراخبلا ها و رف هدعب نیتعکرو ‹ رهظلا

 تماق الا وهو هلاوحآ  رثکآ نع تربخأ اهلعلو ءرفسلا ىف كلذ هلعف ىف

 نیتعکر ىلع دزي مل هنأ رمع نبا ربخأ دقو یاسنلا نم هرفسب ملعأ لاجرلاو

 يف (۵۵۰) يذمرتلاو ؛رفسلا يف عوطتلا باب :ةالصلا يف (۱۲۲۲) دواد وبأ هاور )

 هقثو يرافغلا ةرسب وبأ هدنس يفو «رفسلا يف عوطتلا يف ءاج ام باب :ةالصلا

 رمع نبا نع بابلا يفو .تاقث هلاجر يقابو «تاقثلا يف نابح نبا هركذو «يلجعلا

 .هنسحو (۵۵۲) یذمرتلا دنع

 . ۲۹۸ص عوطتلا باوبآ يف يراخبلا ةياور نم هجیرخت مدقت )۲(

 عمال



 هتلحار ىلع هتالص

 . ملعأ هللاو .ائيش اهدعب الو اهلبق يلصُي رمع نبا نكي ملو

 لصف

 ناکو «هب تهّجوت ثيح هتلحار ىلع عوطتلا ةالص يَ هیده نم ناکو

 یورو «هعوکر نم ضفخأ هدوجسو هدوجسو .هعوکر يف هسأرب ءاميإ ءىموي

 ةريبكت دنع ةلبقلا هتقانب لیقتسی ناك هنأ «ءسنأ ثيدح نم ءهنع دواد نه لمح

 ءرظن ثيدحلا اذه يفو .'''هب تهّجوت ثيح ةالصلا ٌرئاس يلصُي مث «حاتتفالا

 ٍّيأ لبق اهيلع يلصُي ناك هنأ اوقلطأ .هتلحار ىلع 557 هتالص فصو نم رئاسو

 نب رماعك ءاهّريغ الو مارحالا ةريبكت كلذ نم اونثتسي ملو ءهب تهجوت ةهج
 سنأ ثيدح نم حصأ مهثيداحأو هللا دبع نب رباجو ءرمع نب هللا دبعو «ةعيبر

 . ملعأ هللاو ءاذه

 يف ملسم هاور دقو «هنع حص نإ رامحلا ىلعو «ةلحارلا ىلع ىلصو

 ۲ دي نبأ تیدح نم ( هححص#

 ربخلا حص نإ نيطلاو رطملا لجأل لحاورلا ىلع مهب ضرفلا ىلصو
 ىلإ ىهتنا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هاور دقو «كلذب

 لفسأ نم ةلبلاو ‹ مهقوف نم ءامّسلاو .هتلحار ىلع وهو هباحصأو وه قيضم

 ىلع عوطتلا باب :ةالصلا يف (۱۳۲۵) دواد وبأو ۰۲۰۳/۳ «دنسملا» ىف دمحأ هاور )

 .دحاو ريغ هححصو «يرذنملا هنسحو .«نسح هدانسإو رتولاو ةلحارلا
 ٠ ىلع ةلفانلا ةالص زاوج باب :نيرفاسملا ةالص يف (۳۵) (۷۰۰) ملسم هجرخأ )۲(

 رمع نبا نع راسي نب ديعس نع «ينزاملا ىيحي نب ورمع نع كلام نع «ةبادلا
 :هريغو ينطقرادلا لاق .ربیخ ىلإ هجوم وهو رامح ىلع ع هللا لوسر تيأر :لاق

 ىلع 4 يبنلا ةالص يف فورعملا امنإو :اولاق ينزاملا ىيحي نب رمع نم طلغ اذه
 هركذ امك سنأ لعف نم رامحلا ىلع ةالصلا نأ باوصلاو «ریعبلا ىلع وأ ةلحار
 ۱ .(۷۰۲) ملسم
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 ىلع ةي هللا لوسر مّدقت مث ,ماقأو «نذأف نذؤملا رمأف تالصلا ترضحف ۰ مهنم

 لاق .""عوکرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجف «ٌءامیا یموی مهب یلصف «هتلحار

 . هلعف نم سنأ نع كلذ تبثو «حامرلا نب رمع هب درفت «بیرغ ثيدح :يذمرتلا

 لصف

 ىلإ رهظلا رخآ «ٌسمشلا غيزت نأ لبق لحترا اذإ هنأ ءب هيده نم ناكو

 یلص «لحترَي نأ لبق سمشلا تلاز ناف ءامهنيب عمجف «لزن مث ءرصعلا تقو
 نيبو اهنيب عمجي ىتح برغملا رخآ ءٌريسلا هلجعأ اذإ ناكو .بكر مث ءرهظلا
 سمشلا تغاز اذإ ناك هنأ «كوبت ةوزغ يف هنع يوُر دقو .ءاشعلا تقو يف ءاشعلا

 رخأ .سمشلا غيزت نأ لبق لحترا ناو «رصعلاو رهظلا نيب عمج «لجتري نأ لبق
 نكل «ءاشعلاو برغملا يف كلذكو ءاعيمج امهيلصيف ءرصعلل لزني ىتح رهظلا
 هلعجو هیف حداق نمو «نسحم نمو هل ححصم نمف «ثیدحلا اذه يف فلتخا

 لاق «ةبيجع ةّلعب يمُر نکل «حيحصلا طرش ىلع هدانسإو «مکاحلاک اعوضوم

 «نوراه نب ىسوم انثدح «هيولاب نب دمحأ نب دمحم نب ركب وبأ انثدح :مكاحلا

 يبأ نع «بيبح يبآ نب ديزي نع «دعس رب ثيللا انثدح يع هفت

 نأ لبق لحترا اذإ كوبت ةوزغ يف ناك +4 يبنلا نأ «لبج نب ذاعم نع «ليفطلا

 ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب :ةالصلا يف )1١١( يذمرتلاو ۰۱۷/4 دمحأ هاور (۱)

 ءروتسم وهو ةرم نب ىلعي نب نامثع نب ورمع هدنس يفو ءرطملاو نيطلا يف ةبادلا
 اذه :يذمرتلا لاقو «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق امك لوهجم ىلعي نب نامثع هوبأو

 هنع ىور دقو «هثيدح نم الإ فرعي ال يخلبلا حامرلا نب رمع هب درفت بيرغ ثيدح

 نيطو ءام يف ىلص هنأ كلام نب سنأ نع يور اذكو ..ملعلا لهأ نم دحاو ريغ

 وبأ لاقو «قاحسإو دمحأ لوقي هبو ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو .هتباد ىلع

 ةبادلا ىلع ةالصلا :لاق ىنعملا حيحص دنسلا فيعض ىلعي ثيدح :يبرعلا نب ركب

 .عضوملا قيضل لوزنلا ىلع ردقي ملو .تقولا جورخ نم فاخ اذإ ةحيحص ءاميالاب

 .ءاملاو نيطلا هيلع هنأل وأ

۶ ٩ 

 نیتالصلا نيب عمجلا

 حیحص ثیدحل



 اذاو ءاعیمج امهیلصٌیو رصعلا ىلإ اهعمجی یتح رهظلا رخآ ءسمشلا غیزت
 لحترا اذإ ناکو ءراس مث ءاعيمج رصعلاو رهظلا یلص «سمشلا غیز دعب لحترا
 برغملا دعب لحترا اذإو «ءاشعلا عم اهيلصي یتح برغملا رخآ ؛برغملا لبق
 ةمئأ هتاور ثیدحلا اذه : مکاحلا لاق .برغملا عم اهألصف ءاشعلا لجع
 ثیدحلا ناك ولف . اهب هلعت ةلع هل فرعن ال مث «نتملاو دانسالا ذاش وهو «تاقث
 نع ناك ولو .ثیدحلا هب انللعل «ليفطلا يبآ نع «ریبزلا يبآ نع «ثيللا نع

 نع جرخ «نيتلعلا هل دجن مل املف «هب انللعل «ليفطلا يبأ نع «بيبح يبأ نب ديزي
 ةياور ليفطلا يبأ نع بيبح يبأ نب ديزيل دجن ملف انرظن مث ءالولعم نوكي نأ
 دحأ نع الو «ليفطلا يبأ باحصأ نم دحأ نع ةقايسلا هذهب نتملا اذه اندجو الو

 اوئدح دقو .ذاش ثيدحلا :انلقف .لیفطلا يبأ ريغ لبج نب ذاعم نع ىور نمم

 ةمالع ثيدحلا اذه ىلع :انل لوقي ديعس نب ةبيتق ناك :لاق يفقثلا سابعلا يبأ نع

 بیش يبأ نب ركب يبأو «نيعم نب ىيحيو «ينيدملا نب ّيلعو «لبنح نب دمحأ
 ةمئأو «ثيدحلا اذه هنع اوبتك ثيدحلا ةمئأ نم ةعبس ةبيتق دع ىتح «ةمثيخ يبأو

 مهنم دحأ نع ای ْمَل مث «هنتمو هدانسإ نم ابّجعت ةبيتق نم هوعمس امنإ ثيدحلا
 :نومأم ةقث ةبيتقو .عوضوم ثيدحلا اذاف انرظنف :لاق مث ءةَّلِع ثيدحلل ركذ هنأ

 نع تبتك نم عم :ديعس نب ةبيتقل تلق :لاق .يراخبلا ىلإ هدانسإب ركذ مث
 نب دلاخ عم هتبتك :لاق ؟ليفطلا يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي ثيدح دعس نب ثيللا

 ثيداحألا لخدُي ينئادملا دلاخ ناكو :يراخبلا لاق . ينئادملا مثیهلا يبأ مساقلا

 . خويشلا ىلع

 نع هاور دواد ابأ نإف «مّلسم ریغ ثيدحلا اذه ىلع عضولاب همكحو : تلق

 يذمرتلاو (۱۲۲۰) دواد وبأو دمحأ هجرخأو «ثيدحلا مولع» هباتك يف مكاحلا هركذ (۱)

 درفتب ثيدحلا ةمئأ نم ةعامج هلعأ دقو :1۸۰/۲ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق .(۵۵۳)

 هاکح «ةبيتق ىلع هلخدأ ءافعضلا ضعب نأ ىلإ يراخبلا راشأو «ثیللا نع ةبيتق

 .«ثيدحلا مولع» يف مكاحلا
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 نع «ةلاضف نب لضفملا انئدح «يلمرلا بهوم نب هللا دبع نب دلاخ نب ديزي
 ذاعم نع «ليفطلا يبآ نع يتلا يبأ نع «دعس نب ماشه نع ءدعس نب ثيللا

 لضفملا نم لجأ ةبيتق ناك نإو «ةبيتق عبات دق لضفملا اذهف "۰. .هرکذف

 ملو انثدح :لاقف عامسلاب حرص ةبيتق نإ مث «هب ةبيتق درفت لاز نكل ءظفحأو
 ءةنامألا نم هب هللا هلعج يذلا ناكملاب هنأ عم .هعامس يف حدقي فيكف «نعنعي

 انئدح «ةبابش انثدح :هیوهار نب قاحسإ یور دقوا .ةلادعلاو .«ةقثلاو  ظفحلاو

 يف ناك اذإ ناك :245 هللا لوسر نأ «سنآ نع «باهش نبا نع «لیقع نع ۰ ثیللا

 «یرت امك داس اذهو .""'لعرا: مث .رصعلاو رهظلا یّلص «سسمشلا تلازف نس
 هل یور دقو «هثيدحب جاجتحالا ىلع قفتملا ةقثلا راوس نب ةبابش وه :هبابشو

 لقأو «نيخيشلا طرش ىلع .دانسالا اذهب دعس نب ثيللا نع «هحیحص» يف ملسم
 عمج هيف سيل نكل «نیحیحصلا» يف هلصأو ا تدخل نوقع نورك نأ تاجو

 نع «هلل دبع نب نيسح نع «ةورع نع «ماشه یورو :دواد وبأ لاق مث .ميدقتلا

 ذاعم ثيدح ينعي «لضفملا ثيدح وحن 5 يبنلا نع «سابع نبا نع «بيرك
 نع «سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسح نع :هظفلو «ميدقتلاو عمجلا يف

 ناك ؟رفسلا يف 5 يبنلا ةالص نع مكربخأ الأ :لاق هنأ «سابع نبا نع «بيرك

 رفاس اذإو «لاوزلا يف رصعلاو رهظلا نيب عمج «هلزنم يف وهو سمشلا تلاز اذإ

 دعس نب ماشهو نیتالصلا نيب عمجلا باب : ةالصلا ئف )١١١4( دواد وبأ هاور )۱(

 نب ةرقو يروثلاو كلامك ریبزلا یبآ باحصأ نم ظافحلا هفلاخ دقو «هبف فلتخم

 دنع سابع نبا نع بابلا يفو «میدقتلا عمج مهتياور يف اوركذي ملف مهريغو دلاخ

 وهو هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسح هيفو ۳۷/۱ ایا و 11۷ )۸ یعفاشلا

 نبا نع تبالق ىبأ نع «بویآ نع «دیز نب دامح قيرط نم دهاش هل نکل « فیعض

 لاق امك هنکل «تاقث هلاجرو ۰۱۰4/۳ يقهيبلاو (۲۱۹۱) دمحآ هجرخآ سابع

 هجو نم یقهیبلا هجرخآ دقو «فوقوم هنأ ظوفحملاو .هعفر ىف كوکشم : ظفاحلا

 . سابع نبا نع هفقوب اموزجم رخا
 . حیحص هداتساو ۰۱۲۲/۳ یقهیبلا هاور )۲(
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 نبا ثيدح نم يعفاشلا هاورو «كلذ لثم ءاشعلاو برغملا يف لاق هبسحأو :لاق

 : ۱۱۳سی نع اغ نو نبا دخ نيو « نیسح نع « ییحی د يبآ

 نب نيسح نع «هریغو ةورع نب ماشه رباکالا هاور اذکه :يقهيبلا لاق

 نعو «ةمركع نع «نيسح نع ‹جيرج نبا نع «قازرلا دبع هاورو .هللا دبع

 : لاق «سابع نبا نع «ةبالق يبآ نع بويأ هاورو «سابع نبا نع امهالك بيرك
 .اعوفرم الا هملعآ الو

 ينئدح :لاق «سيردإ ا ب ليعامسإ انئدح :قاحسا نب ليعامسإ لاقو

 3 نبا نع بيرك نع قورع نب ماشه نع كلام نب ناميلس نع «يخأ
 ره للا غیزت نأ لبق حارف «ریسلا هب دج اذإ ب هللا لوسر ناك : لاق

 عمج ببین غیزت یتح حري مل اذإو .رصعلاو رهظلا نيب عمجف «لزن مث «راسف

 عمج «برغملا ةالص تلخدو بكري نأ دارآ اذإو .بکر مث .رصعلاو رهظلا نيب
 . ءاشعلا ةالص نيبو برغملا نيب

 دلاخ يبأ نع «دیمحلا دبع نب ییحی یور :جیرس نب سابعلا وبآ لاق

 ناك :لاق «سابع نبا نع مسقم نع «مكحلا نع ؛جاجحلا نع «رمحالا

 اذإف ءاعيمج رصعلاو رهظلا ىلص .سمشلا غيزت ىتح لحتری مل اذإ 4 هللا لوسر
 .رصعلا تقو يف امهنيب عمجي ىتح اهرخآ نت مل

 رهظلا نيب 18 ةيميت نبا مالسالا خيش لاق

 رصعلا ةالصل لوزتلاپ هغطقی الو «ءاعدلا تقو لصتیل ؛فوفولا ةحلصمل رصعلاو

 ٠  .ىلوأ ةجاحلاو ةقشملا لجال كلذك ٌممجلاف .ةقشم الب كلذ ناكمإ عم

 اعدلا هل لصّتي نأل رصعلا میدقت ةفرع موي هب قفرأ ناكو : يعفاشلا لاق

 لوزنلاب هعطقي الو «ریسملا هل لصتي نأ ةفلدزملاب قفرأو «رصعلا ةالصب هعطقي الف

 .قباسلا قيلعتلا يف هجيرخت مدقت )١(
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 سانلا نم ریثک هلعفی امك «هرفس يف ابکار عمجل | لَك هيده نم نكي ملو

 بیقع راس اذإو ریسلا هب دج اذإ عمجی ناك امنإو ءاضيأ هلوزن لاح عمجلا الو

 لقنُي ملف «رفاسم ٌريغ لزان وهو هعمج امأو ءكوبت ةصق يف انركذ امك «ةالصلا

 ءانخيشو هللا همحر ىعفاشلا لاق امك «فوقولا لاصتا لجأل ةفرعب الإ هنع كلذ

 ۱ . هيف هدنع رفسلل ریثأت الو «كسنلا مامت نم هلعجو «ةفرعب ةفينح وبآ هصخ اذهلو

 يعفاشلا لعجف «اوفلتخا مث «رفسلا هببس اولعج «يعفاشلاو «كلامو «دمحأو

 تکم لهأل هازوجي ملو «لیوطلا رفسلل ريثأتلا هنع تاياورلا ىدحإ يف دمحأو

 تفرعب رصقلاو .عمجلا ةكم لهال هنع یرخالا ةياورلا يف دمحأو كلام زوجو

 يف ًالصأ هلعجو ءاذه انخيش دّرط مث «هتادابع يف باطخلا وبأو انخیش اهراتخاو

 «فلسلا نم ريثك ُبهذم وه امك «هريصقو رفسلا ليوط يف عمجلاو رصقلا زاوج
 :ةكم لهأب اصوصخم باطخلا وبأو كلام هلعجو

 يف كلذ مهل قلط لب نطفلاو رصقلل ةدودحم ةفاسم هتمأل ٤ ّدحي ملو

 ام امأو ءرفس لك يف مميتلا مهل قلطأ امك «ضرألا يف برضلاو رفسلا قلطم

 ءيش اهنم هنع حصي ملف تیالثلا وأ « نیمویلا وآ (مویلاب دیدحتلا نم هنع یورپ

 . ملعأ هللاو «ةتبلا

 لصف
 هئاكيو « هع وشخو  هعامتسا و «نارقلا ةءارق ىف 2 هيده ىف

 كلذ عباوتو هب هتوص نیسحتو هعامتساو . هتءارق دنع

 الو اذه ال ًاليترت هتءارق تناكو «هب لخُي الو «هژرقی بزح ي هل ناك
 دنع دمی ناكو «ةيآ ةيآ هتءارق ٌمطَقِی ناكو .افرح افرح ةرّسفم ةءارق لب ةلجع

 ناطيشلا نم هللاب ذيعتسي ناكو ,#ميحرلا# دميو 4 نمحرلا# دميف «دملا فورح

2 

 هب دج اذإ عمجی ناك
 ردسلا

 رصقلل ةفاسملا دح

 رطفلاو



 ناك امیرو محتل طبل و هّللاب دو :لوقيف «هتءارف لوا يف ميخرلا

 . هغو هخفنو هزّمه نم میجرلا ن ناطّیشلا ّنم م لب دو يا هل لوقا

 .ةءارقلا لبق ذؤفت ناکو

 هيلع أرقف «دوعسم نب هللا دبع رمأو «هريغ نم نارقلا عمسي نأ ٌةبحُي ناكو

 واني تقرا يدع ءهنم نارقلا عامسل لك عشخو ىپ وهو

 نكي ملو ائدحمو | شف هج طور اا نارقلا أرقي ناكو

 . ةبانجلا الإ هتءارق نم هعنمي

 هتءارق يف حتفلا موي عّجر امك انايحأ هب هتوص عجرُيو «هب یّتغتی ی ناکو

 «تارم ثالث ١١| هعیجرت لفغم نب هللا دبع ىكحو . هانی ًاَحْنَف كل اتختف انإ»
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 :هلوقو اا ف لا تاع لا هه تج اا

 ةالصلا هب حتفتسی ام باب :ةالصلا يف )۷٦٤( دواد وپآو ۸۵ ۰۸۰/4 دمحأ هجرخآ (۱)

 نم ةالصلا يف ةذاعتسالا باب :ةالصلا ةماقإ يف (۸۰۷) هجام نباو «ءاعدلا نم

 هقفاوو ۰۲۳۹/۱ مکاحلاو )٤٤۳( نابح نبا هححصو «معطم نب ریبج ثيدح

 نع نسح دنسب (۲8۲) يذمرتلاو (۷۷۰) دواد وبأو ۰۵۰/۳ دمحأ جرخأو «يبهذلا
 ۰ ربك .لیللا نم ماق اذإ ا هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس ا

 | : لوقی مث .ائالث 3 :لوقی مث ۰ ا ا : لوقی

 «هثفنو هخفنو هزمه نم میجرلا ناطیشلا نم میلعلا تن للاب ذوع ثالث اريك ربکا

 .أرقي مث

 هریغ نم نا رقلا ممتسی نأ بحأ نم باب : نا رقل لئاضف يف ۸۱/۹ يراخبلا اور )

 رقأ» تلق «نارقلا و أرقا» : هل زا يبنلا لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم

 . . يريغ نم هعمسآ نأ بحأ ينإف» :لاق «لزنآ كيلعو كيلع

 .ةيادلا ىلع بابو «عيجرتلا باب :نارقلا لئاضف يف ۸۰/۹ يراخبلا هاور (۳)

 :حتفلا ةروس ریسفت يفو «حتفلا موي ةيارلا اج يبنلا زكر ني باب :يزاغملا يفو

 .هبر نع هتياورو يك يبنلا ركذ باب :ديحوتلا يفو «(انيبم احتف كل انحتف انإ) باب

 - يئاسنلاو «ةءارقلا يف لیترتلا بابحتسا باب :ةالصلا يف (۱87۸) دواد وبآ ©
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 ٍنَسَح يَ هنذاک «ءيل هلا نأ ام : لوقو "نا رقلاب نی مل ْنَم ا

 ال ارایتخا ناك ب هنم عیجرتل اذه نأ تملع .۲۳"نارقلاب ىّ توسل
 تحت ًالخاد ناك امل «ةقانلا ره لجال ناک ول اذه ناف ههل ةقانلا ريل ارارطضا
 یری وهو «هب ین ارايتخا هلعفیو هيكحي لقغم نب هللا دبع نكي ملف «رايتخالا
 عيجرّتلا بسنف «هتءارق يف مجری ناك : : لوقی مث «هتوص عطقني ىتح هل ةلحارلا ره

 . اعيجرت ىمسي لعف هنم نكي مل «ةلحارلا زه نم ناك ولو .هلعف ىلإ

 هل :لاق «كلذب هربخأ املف «يرعشألا ىسوم يبأ ةءارقل ةليل عمتسا دقو
 ءانييزت ىتوصب هتنیزو هتنّسح یا ی ل هلال هعمست كنآ ملعأآ تنک

 هجرخأو «حیحص هدانساو توصلاب نارقلا نییزت باب :ةالصلا يف ۸۰ ۲
 هجام نباو ۳۰و ۲۹و ۲۸۵و ۲۸۳/۶ «دنسملا» يف دمحأو ۰1۷1/۲ يمرادلا

 هقفاوو .مکاحلاو (10۰) نابح نبا هححصو بزاع .نب ءاربلا ثيدح نم 2۱ )
 . يبهذلا

 يوق هدانسإو «ةءارقلا يف لیترتلا بابحتسا باب :ةالصلا يف (۱۷۱) دواد وبآ هاور )1١(
 ثيدح نم ةالصلا يف ۰ ه)و )١:59( اضیآ هاورو «ةبابل 5 ثیدح نم

 يراخبلا هاورو «حيحص هدانسإو ((۱4۷) دنسملا ىف دمحأو «صاقو يبأ نب دعس

 ثيدح نم (هب اورهجا وأ مكلوق اورسأو) ىلاعت هللا لوق باب : ديحوتلا يف ۳

 . ةريره يبأ
 يفو 5 نغتي مل نم باب :نارقلا لئاضف يف ۱ ۰ ٠/4 يراخبلا هاور )030

 لوق بابو .(هل نذأ نمل الإ هدنع ةعافشلا عفنت الو) ىلاعت هللا لوق باب :ديحوتلا
 باب :نیرفاسملا ةالص يف (۷۹۲) ملسمو «(هب اورهجا وأ مكلوق اورسأو) ىلاعت هللا
 بابحتسا باب :ةالصلا يف )١417( دواد وبأو «نارقلاب توصلا نيسحت تاحتسا
 .توصلاب نارقلا نييزت باب :ةالصلا يف ۱۸۰/۲ يئاسنلاو «ةءارقلا يف لیترتلا

 هاور : لاقو یسوم يبآ ثيدح نم ۷ «عمجملا) يف يمئيهلا ظفللا اذهب هرکذد (۳)

 «حتفلا» يف ظفاحلا لاقو . فیعض وهو يرعشالا عفان نب دلاخ هیفو «یلعی
 ةلبل ماق یسوم ابآ نأ ملسم طرش ىلع دانساب سنآ ثیدح نم دعس نبالو ۹
 املف «نعمتسي نمقف .توصلا ولح ناکو .هتوص كب يبنلا جاوزآ عمسف .يلصي

 - نی كلام قيرط نم ينايورللو .اریبحت نهل هتربحل تملع ول :لاقف هل ليق حبصأ
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 ۱ ةكيلُم يبأ نا تعمس :لاق درولا نب ؛ رابجلا دبع نع «هننس» يف دواد وبآ یورو

 اذاف تیپ لحد یتح هان لوا انب رم :ديزي يبأ نب هللا دبع لاق :لوقي

 ْمَل ْنَم ام َسْيَلا :لوقي 45 هللا لوسر تعمس :لوقي هتعمسف «ةئيهلا تر لجر
 ّنسح نكي مل اذإ تيأرأ !دمحم ابآ اي :ةكيلُم يبأ نبال تلقف :لاق .«نارقلاب َّنْعَتَي

 . "'”عاطتسا ام هُّسحِی :لاق ؟توصلا

Sgءاهيف سانلا فالتخا ركذو «ةلأسملا هذه فشک نم دب ال :تلق  

 كلذ يف باوصلا ركذو «مهجاجتحا يف مهيلعو مهل امو «قيرف لك جاجتحاو

 قو م ناحلالا همارف ك ها اا وو لاو ا ها لم

 ديعس نب يلع ةياور يف دمحأ لاقف ءامهريغو كلامو دمحأ كلذ ىلع صن

 ةءارقلا :يزّورملا ةياور يف لاقو . ْثَدْحُم وهو ينبجعت ام :ناحلألا ةءارق يف

 ناحلألا ةءارق :ببطتملا نمحرلا دبع ةياور يف لاقو عمست ال ةعدب ناحلألاب

 ناتخب نب بوقعيو «ىسوم نب فسويو .هّلا دبع هنبا ةياور يف لاقو «ةعدب

 كلذ نوكي نأ الإ ينبجعت ال ناحلألاب ةءارقلا :ثراحلا نب ميهاربإو «مرثألاو

 اونيز» :حلاص ةياور يف لاقو «ىسوم يبأ توص لثم نزحب أرقيف نر

 هللا نذأ ام" :يزورملا ةياور يف لاقو ءهنّسحُي نأ :هانعم «مکناوضاب َنآْرقلا

 نم سیل :هلوق ةياور يفو «نارقلاب ىَّنغتي نأ توصلا نسح يبنل هنذأك ءيشل

 لاقو .هب ينغتسي :لوقي ةنييع نبا ناك :لاقف .«نارقلاب نفتی ّْمَل ْنَم

 ةروس ةءارق ةصق يف ةرق نب ةيواعم ثيدح هل ركذو .هتوص عفري :يعفاشلا

 ول :هيف لاقو E ی ایت سا د

 24/4 يراخبلا ارت اهتربحل يتءارق تا ا هللا لوسر نأ تملع

 تین سا (دواد لا رم رت: ارا تل كتنءارقل عمتسأ

 توصب هتمعب ةوالحو « هب وص نسح هبس : «هیاهنلا» یف لاق ‹ نسحلا توصلا : انه

 ٠ يالا
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 رکنآو ناحلالا ینعم ىلع نوكي نأ هللا دبع وبأ ركنأف ءاهيف عيجرتلاو حتفلا

 .ناحلألا يف ةصخرلا يف اهب جتحُي يتلا ثيداحألا

 : لاقف ةالصلا يف ناحلالا نع لئس هنأ كلام نع مساقلا نبا یورو

 نممو «مهاردلا هيلع اوذخأیل «هب نوتغتی ٌءانغ وه امنإ : لاقو ينبجعت ال

 ءريبج نب دیعسو «بّیسملا نب دیعسو كلام نب سنآ تهارکلا هنع تیوژ
 لاقو . يعخنلا ميهارباو «نیریس نباو .نسحلاو «دمحم نب مساقلاو

 ةءارقلا يف 27 دمحأ لاس الجر تعمس :يربكعلا ديزي نب هللا دبع

 اي :كل لاقي نأ كرسيأ :لاق :دمحم لاق ؟كمسا ام :لاقف ؟ناحلألاب

 لاقو .ةهاركلا يف ةغلابم هذه :ىلعي وبأ يضاقلا لاق ادم :كمكرم

 فّلخ اميف ناكو «ةيصوب لجر ّيلإ ىصوأ :يورجلا زيزعلا دبع نب نسحلا
 لبنح نب دمحآ تلاسف ءاهتماع وأ هتکرت رثكأ تناکو ناحلالاب أرقت ةيراج
 يناس اهعب :اولاقف اينا فك دبع ابآو ؛نیکسم نب ثراحلاو

 : يضاقلا لاق .ةجذاس اهعب :اولاقف .ناصقنلا نم اهعیب يف امب مهتربخأف
 هيلع ضواعی نأ زوجي الف .هورکم اهنم كلذ عامس نأل كلذ اولاق امناو

 . ءانغلاک

 هب توصلا ٌنيسحت وه نارقلاب يتلا :ةفئاط تلاقو : لطب نبا لاق
 نبا لوق وه نوحللاو تاوصألا نم ءاش امب ينغتلاو :لاق «هتءارقب عيجرتلاو

 ركذ :نارقلا يف ناحلألا زاجأ نممو :لاق ءليمش نب رضنلاو ؛كرابملا
 :ىسوم يبأل لوقي ناك هنأ .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع «يربطلا

 نآرقلاب ىنغتي نأ عاطتسا نم :لاقو .نحالتيو ىسوم وبأ أرقيف ءانّبر ان رکذ
 اتوص سانلا نسحأ نم رماع نب ةبقع ناکو «لعفیلف .یسوم يبأ ءانغ
 رمع یکبف «هیلع ضرّعف «اذک ةروس لع ضرعا :رمع هل لاقف ؛نارقلا
 ءدوعسم نياو ؛سابع نبا هزاجأو :لاق متل اهنآ نظآ تنک ام :لاقو

 .ديزي نب دوسالا نب نمحرلا دبع ناکو :لاق ابر يبأ نب ءاطع نع يورو

۶ ۷ 



 يبآ نع يواحطلا رکذو .ناضمر رهش يف دجاسملا يف نسحلا توصلا عبتتي

 ناحلالاب نآرقلا نوعمتسی رمع نب فسویو يعفاشلاو يبأ تيأر :مکحلا دبع

 م نا ىلع القا در نال .ظفالاو - نوزوجملا لاق

 عماس ءیراقلا نیزحت وه يذلا لوقعملا ءانغلاو «توصلا ریست ثیدحلا

 ام :- هعماس برطی يذلا لوقعملا ءانغلا وه رعشلاب ءانغلا نآ امک «هتءارق

 ی يبنلا نأ «ةريره يبأ نع < تملس يبأ نع «يرهزلا نع «نايفس یور
 يود دنع لوقعمو نآرلاب مرا نسح يبنل َنذأ ام ءيشل هللا نذآ ام» : لاق

 یورو ف برطو منرتملا هنسح اذ] توصلاب الا نوکی ال ا نأ ءاجحلا

 نآرقلاب ىنغتي توصلا نسح يبنل نذأ ام ءيشل هللا ذأ اما ثيدحلا اذه يف

 الق ابك تالا UGS وو تیتر هرز كاك اف يحب

 ركذل نكي مل :«هريغ نع هب ينفتسي :ينعي «ةئييغ نبا لاق امك ناك ولو :لاق

 وه امنإ ينغتلا نأ برعلا مالك يف فورعملاو «ىنعم هب رهجلاو توصلا نسح

 : رعاشلا لاق «عیجرتلاب توصلا نسح وه يذلا ءانغلا

 "٠ رامضم رعشل اذهل َءاتغلا نإ دنیا تم اما رام ر

 بت رعلا مالک يف شاف تینعتسا م تفت نأ معازلا ءاعدا امأو :لاق

 . برعلا مالكب ملعلا لهأ نم هب لاق ًادحأ ملعن ملف

 : ىشعألا لوقب هلوق حيحصتل هجاجتحا امأو

 ملص و ےس

 0 خاتملا فیفع قارعلاب اسمراءرما تشکو

 ۶۲۰ نع هئاورد ف یهو ناحل تلا )۱(

 .اهعلطم يدنكلا برکي دعم نب سيق اهب حدمی هديصق نم ۲۵ ص هناوید يف وه (؟6)
 نهم ءانعال| ءرملا یلع نمزلا اذه لوطام كرمعل
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 امناو «هنم طلغ هناف «ءانغتسالا لیوط : ينغتلا لیوط : هلوقب دارآ هنأ معزو

 ناکمب نالف ينغ :برعلا لوق نم ةماقالا : عضوملا اذه يف ينغتلاب یشعالا ینع
 ۰۲4۲ :فارعألا] «اًهيف اوعي 4 نأک* :یلاعت هلوق هنمو «هب ماقأ اذ| :اذك
 : رخالا لوقب هداهشتساو

E E ا SE OEE ايناغت دشا انتم ادا نحنو هتاّيح هيخأ ن يل اتا 
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 دحاو لك ینغتسا اذإ : یّتغت نم لعافت يناغتلا نأل كلذو «هنم لافغ) هنإف

 امهنم دحاو لک برض اذإ .نالجرلا براضت :لاقی امك .هبحاص نع امهنم

 هلثم لوقی نأ زجی مل «نينثا لعف يف اذه :لاق نمو .التاقتو امتاشتو «هبحاص

 : لوقی نأ زئاج ُريغ كلذو ورمع براضتو «دیز یناغت :لوقيف «دحاولا لعف يف
 غ وهو «ءانغتسالا رهظأ هنأ هلئاق هب ديري نأ الإ «ینغتسا ینعمب دیز ینغت

 دیلج ریغ وهو «هسفن نم ادلع رهظآ اذ| :نالف دّلجت :لافی امک «نغتسم

 نم هدعب ىلع ینعملا اذه ىلإ نارقلاب يّتفتلا هجوم هجو ناف «مّركتو « مجشتو
 .نم ىلع بجوُي هنأل مظعأ كلذ يف هثطخ يف ةبيصملا تناك «برعلا مالک موهقم

 ” نأ هل َنذأ امنإو «نآرقلاب ينغتسي نأ هيبنل نذأي مل هرکذ ىلاعت هللا نوكي نأ هلوأت
 :لاق .هذاسف ىفخي ال اذهو «لاحلا نم هب وه ام َفالخ هسفنل هسفن نم رهظی
 لاحملا نم نآرقلاب سانلا نع ءانغتسالا نأ اضیآ ةنييع نبا ليوأت داسف نيبي اممو

 ليذ» يفو «دریبالل ۳ «ىناغألا»و ۵۰/۲ «ةيرصبلا ةسامحلا» يف تيبلا )١(
 اهدروأ تايبأ نم ۱۸4/۱ «لماکلا» يف وهو ةریبه نب رایسل ال" ص «يلامألا

 . يهو بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبعل

 ایل ادب تع ص ما هفشکف | فلاش نا کالسیضف تار

 ا یلاحآ الأ تنقیآ تسضرسع ناف ةد ىل نكت مل ام يخآ تنآآ
 ا یدامت ال تاجاحلا ىف كتوساب د كيو يس اها اف
 ايضار تنک اذ|هیفام ضعبالو ا فذ سا لف
 اا ی ال ك 2145 غ تک نع یف لا نحف

۹ 



 ةنييع نبا دنع نذآلا نوکی نأ الا ءنذؤي ال وأ هيف هل نذوپ هنأ هب دحأ فصوپ نأ

 نیهجو نم طلغ وهف «كلذك ناك ناو «ةحابإو قالطإ وه يذلا نذالا ىنعمب

 نذألا ناف ءةغللا امآ .ههجو نع ىنعملا ةلاحإ نم : يناثلاو «ةغللا نم :امهدحأ

 لاق امك .تصنأو هل عمتسا اذإ : هل نذأي وهف «نالف مالكل نالف نذأ : هلوق ردصم

 اهل قخو اهبرل تعمس ىنعمب ۲[۰ :قاقشنالا] (ْثَّفْحَو اهبل ثنذآو# :ىلاعت
 :ديز نب يدع لاق امك «كلذ

 لو عاَمَس يف هه نا

 ام :وه امنا .ءيشل هللا نذأ ام : هلوق ینعمف . عامتساو عامس يف «ینعمب

 يف ةلاحالا امأو .نارقلاب ینغتی يبنل عمتسا ام سانلا مالک نم ءيشل هللا عمتسا

 نوذأمو عومسم هنأب هفصو زئاج ريغ سانلا نع نازقلاب ءانغتسالا نالف ینعملا

 . يربطلا مالک یهتنا هل

 امب ءاضيأ ةلأسملا هذه يف لاكشالا عقو دقو :لاطب نب نسحلا وبأ لاق

 «حابر نب ّيلع نب ىسوم ينثدح :لاق بابحلا نب ديز انثدح «ةبيش يبأ نبا هاور

 هب اتو نارَقلا اوُمْلَت» : لي هللا لوسر لاق :لاق «رماع نب ةبقغ نع «هيبأ نع

 :لاق .۳«لَقْعلا ّنم ضاخَملا نم ايّصَمَت دشا هل «هديب يسمن يذلاوق ءهوُيتْكاو

 یّتغتی) هلوق يف ةنييع نبا لیوأت ليبنلا مصاع يبال رکذ :لاق «ّبُش نب رمع رکذو

 نع «جیرج نبا انئدح ءائيش ةنييع نبا عنصي مل :لاقف «هب ينغتسي «نارقلاب

 :هردص تیب زجع (۱)

 نددب للعت بلقلا اهیآ

 وهللا وه :نددلاو ۰۱۷۲ ص «يدع ناويد»و ۰۳۰/۲ «يرجشلا نبا يلامآ» يف وهو

 .تعللاو

 نبا نع قاحسإ نب يلع قیرط نم ۱8۹/6 «دنسملا» يف دمحأ هجرخأو يوق هدانس) (۲)

 اونغتو هودهاعتو هللا باتك اوملعت» هظفلو ةبقع نع هيبأ نع يلع نب ىسوم نع «كرابملا
 .«لقعلا يف ضاخملا نم اتلفت دشأ وهل هديب يسفن يذلاوف «هب

۷۹ 



 يكبي اهیلع یّغتی ٌةَفَرْم 4 هللا یبن دوادل تناك :لاق «ریمع نب ديبع نع «ءاطع

 أرقيو «نهیف نوكت ءانحل نيعبسب روبزلا أرقي ناك هنإ :سابع نبا لاقو .يکييو
 :لاقف ةنييع نبا ليوأت نع « هللا همحر يعفاشلا لئسو . ٌعومجلا اهنم ُبَرْطَي ةءارق
 امل نكلو ««نآرقلاب نغتسي مل نم» :لاقل «ءانغتسالا هب دارأ ول ءاذهب ملعأ نحن

 . يّنغتلا هب دارأ هنأ انملع ««نارقلاب ىّنغتيا :لاق

 يف عقوأ هتءارقب بيرطتلاو «هب توصلا نيسحتو «هنییزت نالو :اولاق
 .عامسألا ىلإ هظفلل ذيفنت هيفف «هيلإ ءافصالاو عامتسالا ىلإ ىعدأو «سوفنلا

 لعجت يتلا ةوالحلا ةلزنمب وهو .دوصقملا ىلع نوع كلذو «بولقلا ىلإ هيناعمو
 يف لعجُي يذلا بیطلاو هيوافألا ةلزنمبو «ءادلا عضوم ىلإ هذفنتل ءاودلا يف
 ةأرملا لُجتو «يلحتلاو بیطلا ةلزنمبو ءًالوبق هل ىعدأ ةعيبطلا نوكتل «ماعطلا

 قايتشاو برط نم سفنلل دب الو :اولاق .حاكنلا دصاقم ىلإ ىعدأ نوكيل ءاهلعبل
 مّرحم لك نع تضّوُع امك «نارقلا برطب ءانغلا برط نع تضّوعف «ءانخلا ىلإ
 ةراختسالاب مالزالاب ماسقتسالا نع تضّرع نيكو. «هنم اهل ریخ وه امب هورکمو

 ةنهارملاب رامقلا نعو «حاکنلاب حافّسلا نعو «لکوتلاو دیحوتلا ضحم يه يتلا
 .ينارقلا ينامحرلا عامسلاب يناطيشلا عامسلا نعو «ليخلا قابسو لاصلاب
 .ادج ةريثک هرثاظنو

 :ءارقو ةصلاخ وأ .ةحجار ةدسفم ىلع لمتشی نأ دب ال .مّرحملاو :اولاف

 هعضو نع مالکلا رخت ال اهناف «كلذ نم ًائيش نمضتت ال ناحلالاو بيرطتلا

 نظ امك فورحلا ةدايزل ةنّمضتم تناك ولو ءهمهف نيبو عماسلا ت لوحت الو

 اهمهف نيبو عماسلا نيب تلاحو ءاهعضوم نع ةملكلا تجرخأل ءاهنم عناملا

 . كلذ فالخب عقاولاو ءاهانعم ام ردي ملو

 نوكي ةراتو ءءادألا ةيفيك ىلإ عجار رمآ «نیحلتلاو بيرطتلا اذهو :اولاق

 نع مالکلا جرخت ال ءادآلا تایفیکو ًالُّجعتو افْلکت نوکی ةراتو .ةعيبطو ةقيلس

 هميخفتو هقيقرت ىرجم ةيراج «يّدؤملا توصل تافص يه لب «هتادرفم عضو
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 تایفیکلا كلت نكل ةطسوتملاو ةليوطلا ءاّرقلا دودم یرجم ةيراجو «هتلاماو

 يف راثالاو تاوصألاب ةقلعتم «بیرطتلاو ناحلألا تایفیکو «فورحلاب ةقلعتم

 كلت مر ا ترم تاک ندا ابا کمپ ا هني

 عیجرتک «هلقن نکمآ ام اهنم لقن لب «اهظافلاب هذه لقن نکمی ملو .اهظافلاب

 ىلإ عجار نیحلتلاو بیرطتلاو :اولاق . ۱ :هلوقب حتفلا ةروس يف هيَ يبنلا

 دمی ةءارقلاب هتوص دمی ناك هنأ « ةي يبنلا نع تبث دقو «عیجرتو دم : نیرمآ

 . مدقت امك میجرتلا هنع تبثو «!میحَرلا» دمیو (نمحرلا)

 نب ةفيذح هاور ام ها .هوجو نم انل ةجحلا : كلذ نم نوعناملا لاق

 نوحلَو مكاّيإو «اهتاوضأو بّرَعلا نوخلب نارقلا اوؤرقإ» : ةي يبنلا نع .نامیلا

 ءانغلا عیجرت نارقلاب ا او يدْعَب نم ٌءِيِجَيَس اف قشفلاَو باتكلا له
 e 2۶ مس و 2

 ۰ «مهناش مهبجمُ َنيِذَّلا بوق یهبولق ةنوتفم مهرجانح زواجی ال ءحْوَتلاَو

 يف يذمرتلا ميكحلا هللا دبع وبآ هاورو «حاحصلا ديرجت» يف ٌنيِزَر نسحلا وبأ هاور

 ثيدحب هعم جتحاو ««عماجلا» يف ىلعي وبأ يضاقلا هب جتحاو .«لوصألا رداون»

 ام نا قلا دعش نأ اهم هيناتا ا اكان ید هلك دنا رفا

 . ۲۷ءانغ مهمی الإ ُهَنوُمّدَقُي دمی ام مهلضفآ الو مهترفأب سیل مُهَدَحَأ نومّدقب

 نع ةيقب ثیدح نم «نامیالا بعش» يف يقهيبلاو «طسوألا» يف يناربطلا هجرخآو (۱)

 رویش هرات ی تا ركوب سس هم ىلا ا
 .لوهجم دنحم وأو «نعنع دقو ءافعضلا

 نب نامثع ناظقیلا يبآ نع كيرش ثیدح نم ۹4/۳ دمحأ هجرخآ حیحص ثيدح (۲)

 اورداب» : لوقی او هلا لوسر تعمس :لاق سباع نع < تاعا نع «ناذاز نع « ريمع

 ةعيطقو «مدلاب انانقسلاو ءمكحلا عيبو «طرشلا ةرثكو یاهفسلا ةرمإ :اتس ملات

 هدنسو «اهقف مهنم لقأ ناك ناو مهينغي هنومدقی ریمازم نارقلا نوذختی اوشنو محرلا
 نباو يناربطلا هاور دقف .حیحص ثیدحلا نکل .ناظقیلا يبأو كيرش فعضل فيعض

 الي يبنلا باحصأ نم لجر عم تنك :لاق ناذاز نع ينهجلا ىسوم قيرط نم نيهاش

 رخاو كلام نب فوع ثيدح نم ۲۳ +77 /5 ذمحآ دنع دهاش هلو ٠ . , . سباع هل لاقي

 =امهب حصي ٤٤١/۳ «كردتسملا» يف مكاحلا دنع يرافغلا ورمع نب مكحلا ثيدح نم
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 :هل ليقف ءارقلا عم هنع هللا يضر سنآ ىلإ يدهنلا دايز ءاج دقو :اولاق

 ناكو ههجو نع سنآ فشكف «توصلا يفر ناكو .بّرطو هتوص عفرف ءأرقإ
 یر اذإ ناكو «نولعفي اوُناك اذكه ام !اذه اي :لاقو .ءادوس ةقرخ ههجو ىلع

ESيف َبّرَطُملا نذؤملا لَك ئيبنلا منم دقو :اولاق .ههجو نع ةقرخلا عف  
 ناک :لاق سابع نبا نع «ءاطع نع «جیرج نبا تور امك «بیرطتلا نم هناذآ
 ناک ناف حمس لمس ناذألا َّنِإ» :لكي بلا لاقف .بّرطی نذؤم ةا هللا لوسرل
 نب ينغلا دبع ىورو ۱ ۲۲٩ یتطقرادلا هاور (نَذؤَت الف او ا هام كند

 :لاق فيتا نع ۰ ع اس

 بیرطتلاو عیجرتلاو :اولاق . عيجرت اهیف سيل دملا ةي زای هللا لوسر ةءارق تناك
 دحاولا فلالا و عیجرتو دودممب سیل ام دمو زومهمب سیل ام زمه نمضتپ

 كلذو «نارقلا يف ةدايز ىلإ كلد یدویف «تاءای ءابلاو «تاواو ٌواولاو تافل

 لحب دخ ناف «هنم زوجي ال امو كلذ نم زوجي امل ّدح الو :اولاق «زئاج ريغ

 نأ ىلإ ىضفأ ءّدحب ی مل ناو .هنیدو یلاعت هللا باتک يف ًامكحت ناك نعم
 تاعاقيإلا فانصأ يف ٌعيونتلاو «تاعيجرتلا ةرثكو «تاوصألا يدر هلعافل قلطُي
 نم ريثك هلعفي امكو «تايبألاب ءانغلا لهأ لعفي امك «ءانغلل ةهبشملا ناحلألاو
 فا باتک رییفت نمضتی امم «تاوضألا ءارق نم ينك هلعفیو ءزئانجلا مامآ ءاّرقلا
 ءانغلا لثم هيلع تاعاقيإلا نوعقوُيو یانغلاو رعشلا ناحلأ وحن ىلع هب ءانغلاو

 الو «ناطيشلا نييزت ىلإ انوکرو «نارقلاب ابعالتو «هباتكو هللا ىلع ًءارتجا «ءاوس
 ا و لاو نیت نأ :مولعمو مالسالا ء ءاملع نم دحأ كلذ زيجي

 اذهف مارحلا ىلإ ةلصوملا عئارذلا نم عنملاک «هنم عنملاف اير ءاضفا اذه: ىلإ

 يبأ نع مساقلا قیرط نم نيهاش نبا یورو :سباع ةمجرت يف «ةباصلا» يفو «یوقیو
 . لاصخلا رکذف ٌذ هللا لوسر بحاص يرافغلا سباع نع ةمامآ

 يف يبهذلا لاق يبعكلا ىيحي يبأ نب قاحسإ هذئس يفو ۳4/۱ ىنطقرادلا هاور )۱2

 .ًادج فیعض ثیدحلاف «تابثألا نع ریکانملاب يتأي كلاه «نازیملا»
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 . نیتفئاطلا جاجتحا یهسمو « نیقیرفلا مادقا تا

 ام :امهدحأ نیهجو ىلع يتفتلاو بيرطتلا :لاقي نأ «عازنلا لصفو

 يّلخ اذإ لب «ميلعت الو نيرمت الو فّلكت ريغ نم هب تحمسو «ةعيبطلا هتضتقا
 ناو ءزئاج كلذف «نيحلتلاو بيرطتلا كلذب تءاج «هّتعيبط تلسرتساو «هعبطو

 رل» :ِةلَييبنلل يرعشألا ىسوم وبأ لاق امك «نيسحتو نييزت لضفب هتعيبط ناعأ

 ٌبحلاو ء«ٌبرطلا هجاه ْنَمو نيزحلاو «اریبخت كل ِهنْرَبَحَل مست نا تملع

 سوفنلا نكلو «ةءارقلا يف بيرطتلاو نيزحتلا عفد هسفن نم كلمي ال قوشلاو

 ال عوبطم وهف «هيف عنصتلاو فلكتلا مدعو ءعبطلا هتقفاومل هيلحتستو هّلبقت
 وهو «هنوعمتسیو هنولعفي فلسلا ناك يذلا وه اذهف .فّلکتم ال فلکو «عّبطتم

 هجولا اذه ىلعو .ٌعماسلاو يلاتلا هب رثأتي يذلا وهو ءدومحملا حودمملا ينغتلا

 .اهلك لوقلا اذه بابرأ ةلدأ لمحت

 عبطلا يف سيلو «عئانصلا نم ةعانص كلذ نم ناك ام : يناثلا هجولا

 ءانفلا تاوصأ ملعتي امك نّمتو مصتو فّلكتب الإ لّصحي ال لب هب ٌةحامسلا

 ال ةعرتخم نازوآو ةصوصخم تاعاقيإ ىلع ةبكرملاو .ةطيسبلا ناحلألا عاونأب
 ءاهوُمذو ءاهوباعو .فلسلا اههرک يتلا يه هذهف .فلکتلاو مّلعتلاب الإ لصحت

 لوانتت امن لوقلا اذه بابرأ ةلدأو ءاهب أرق نم ىلع اورکنأو «اهب ةءارقلا اوعنمو

 هل نم لکو «هريغ نم ُباوصلا نيبتيو هابتشالا لوزب لیصفتلا اذهبو هجولا اذه
 ةفلکتملا یقیسوملا ناحلأب ةءارقلا نم ءارُب مهنآ اعطق ملعي «فلسلا لاوحأب ملع

 نأ نم هلل یقتآ مهنآو .ةدودحم ةدودعم ةنوزوم تاکرحو تاعاقیا يه يتلا

 «بیرطتلاو نیزحتلاب نوژرقی اوناک مهنآ اعطق ملعیو اهوغّوسیو .اهب اوؤرقي

 ترات قؤشبو «ةرات برطبو فقرات ّىجشب هنوژرقیو نارقلاب مهتاوصآ نونّسحُيو

 هل عابطلا يضاقت ةدش عم عراشلا هنع هني ملو هیضاقت عابطلا يف زوكرم رمأ اذهو

 SS : لاقو «هب أرق نمل هللا عامتسا نع ربخأو «هيلإ بدنو هيلإ دشرأ لب

 لف الك يذلا عقاولاب رابخإ هنأ :امهدحأ :ناهجو هيفو «نارقْاب نفتی مل
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 يک هتقیرطو هیده نع هلعفی مل نم يدهل يفن هنأ : يناثلاو

 لسصف

 لهأ نم همدخی ناك امالغ داعو هباحصآ 4 ضرّم نم دومی ي ناك

 يدوهبلا ملسأف مالسالا امهیلع ضرعو 3 "”كرشم وهو هّمع داعو ا باتكلا

 : لوقيف لاح نع لاو ۷ ‹ ضيرملا نم وندي ناکو

 ناف ؟«ائيَش يهتشَت لَه» : لوقیف «هيهتشي امع ضیرملا لأسي ناك هنأ وو

 .هب هل رمأ «هّرضي ال هنأ ملعو ًائيش یهتشا

 له تامف يبصلا ملسأ اذإ باب :زئانجلا يف 1777/7 «هحیحص» يف يراخبلا هجرخأ )1١(
 .ضرمف يك يبنلا مدخي يدوهي مالغ ناك : لاق كلام نب سنأ ثيدح نم هيلع ىلصي

 لاقف هدنع وهو هيبأ ىلإ رظنف < . ملسأ :هل لاقف هسأر دنع دعقف «هدوعي 5 يبنلا هاتأف

 نم هذقنأ يذلا هلل دمحلا» :لوقي وهو 336 يبنلا جرخف .ملسأف ی مساقلا ابأ عطأ :هل
 .(۳۰۹۵) دواد وبأ هجرخآو «رانلا

 ترضح امل هنأ هربخأ هنأ هيبأ نع بيسملا نب دیعس ثيدح نم ۱۷۱/۳ يراخبلا هجرخآ )۳(

 يبأ نب هللا دبعو «ماشه نب ؛ لهج ابأ هدنع دجوف ءا © هللا لوسر هءاج تافولا بلاط ابآ
 دنع اهب كل دهشأ ةملك هللا الإ هلإ ال : لق مع اي» :ة5 هللا لوسر لاقف «ةريغملا نب ةيمأ

 ملف !؟بلطملا دبع ةلم نع بغرتأ بلاط ابأ اي : ةيمأ يبأ نب هللا دبعو لهج وبأ لاقف “هلل
 ام رخا بلاط ربآ لاق یتح ةلاقملا كلتب نادوعيو .هیلع اهنض مپ الع هلبا لوسز لپ
 امآ ات هللا لوسر لاقف «هلل الإ هلإ ال لوقي نأ یب او بلطملا دبع ةلم ىلع وه :مهملك
 نأ اونم نيذلاو يبنلل ناك ام) لجو زع هلا لزنأف  كنع هنأ مل ام كل نرفغتسأل هللاو

 (ميحجلا باحصأ مهنأ مهل نيبت امدعب نم یبرق يلوآ اوناك ولو نيكرشملل اورفغتسي
 هللا نكلو تببحأ نم يدهت ال كنإ) لي هلوسرل لاقف «بلاط يبأ يف ىلاعت هللا لزنأو
 .ناميالا يف (15) ملسم هجرخأو (نيدتهملاب ملعأ وهو ءاشي نم يدهي
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 ءاقرتسالاو ةيقرلا

 بهذأ نيالا ّبَر َّمُهّللا» :لوقیو ‹ضيرملا ىلع ىنمُيلا هديب حسمی ناکو

 .؟۲"امقَس رداغُي ال ءافش « كٌّؤافش الإ ءافش ال .یفاشلا تنآ هفشاو «َسأبلا

 الا هل فشاک ال افشا َكِدَيِب ءساّنلا ّبَر بلا حّسْما» :لوقی ناکو

 . «تنأ

 هللا ادعس فشا هللا :دعسل هلاق امك ًاثالث ضیرملل وعدي. ناکو

 . ")ادعس فشا ملل ا

 . "فا ءاش نإ روهط ساب ال» :هل لوقي ضيرملا ىلع لخد اإ ناکو

 حرج وأ «ةحرق هب نَم يقي ناكو .«نوهطو ةراَمك» :لوقي ناك امبرو

 ءانضزأ َةَبْرَت هللا مشب» :لوقيو اهعفري مث «ضرألاب هتباّبس عضيف .ىوكش وأ

 لطبي وهو «*)«نیحیحصلا» يف اذه .هانّبَر ِنْذإِب ءاَنُميِقَس ىَقْشُي انِضْعَب ةقيرب
 .باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا افلأ نيعبسلا ثيدح يف تءاج يتلا ةظفللا

 نم طلغ «نوقري ال» :ثيدحلا يف هلوقف ار الو نونو ال مهنأو

 باسح ریغب ةنجلا اولخد ءالژه نآل كلذو :تلق نرو ال نیذلا

 ثیدح نم (۲۱۹۱) ملسمو نیت يبنلا ةيقر باب :بطلا يف ۱۷۱/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ۱ .يراخبلل اضيأ ةيناثلا ةياورلاو ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 ملسمو «ضيرملا ىلع ديلا عضو باب :ىضرملا يف ۱۰۳/۱۰ يراخبلا هاور (۲)

 .دعس ثيدح نم .(۸) ۳

 .ينسلا نبال ةيناثلا ةياورلاو سابع نبا ثيدح نم ۱۰۳/۱۰ يراخبلا هجرخأ (۳)

 يف (۲۱۹6) ملسمو قلت يبنلا ةيقر باب :بطلا يف ۷ ۰۱۷۱/۱۰ يراخبلا هاور )٤(

 (۳۸۹۵) دواد وبأو ترظنلاو ةمحلاو ةلمنلاو نيعلا نم ةيقرلا بابحتسا باب :مالسلا

 . یقرلا فيك باب : بطلا يف
 : نامیالا يف (۲۲۰) ملسمو :قری مل نم باب :بطلا يف ۱۷۹/۱۰ يراخبلا هاور (۵)

 نبا ثیدح نم .باسح ريغب ةنجلا نیملسملا نم فئاوط لوخد ىلع لیلدلا باب
 . سابع
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 .مهوقري نأ سانلا لاؤس وهو «ءاقرتسالا 0 ىفن اذهلو «مهديحوت لامكل
 مهنوکسو «مهبر ىلع مهلُکوت لامکلف ةنوُلَكَوتَي مهر یلعر» :لاق اذهلو
 ءائيش سانلا نولأسي ال «هب مهجئاوح لازنإو .هنع مهاضرو «هب قلو ؛ هيلإ
 ةرطلا ناف هنودصقی امع مهّدصت ة ةر مهل لضحي الو .اهريغ الو “5
 «لئاس يقرتسملاو ءنسحُم قّدصتم يقارلاو :لاق .هفيضتو ديحوتلا صفت
 هاخآ فنی نآ مکنم عاطتسا ْنَم :لاقو قرتسی ملو « ىَقَر يع يبنلاو
 , 20(هْعفْتيلَف

 .ةشئاع نع «نیحیحصلا» يف يذلا ثيدحلاب نوعنصت امف :ليق ناف

 مث هیفک عمج .هشارف ىلإ ىوأ اذا ناك ی هلي هللا لوسر نأ ءاهنع هللا يضر
 ُدوُعَأ ْلُث و .4قّلَقلا برب ُدوُعَأ لفل و ٠ هک للا ره ل أرقف ءامهيف ثفن
 هسأر ىلع امهب أدبيو هدسج نم عاطتسا ام امهب حسمیو 4 سالا رب
 ىكتشا املف : ام تاق تارم تالت كف قي ؛هدسج نم لأ هر
 “هب كلذ لعفأ نأ ينرمأي ناك ای هللا لوسر

 .اذه :اهدحأ .ظافلأ ةثالثب يور دق ثيدحلا اذه نأ :باوجلاف
 .نهب هیلع تفنآ تنک *تلاق :تلاخلاو میش نان تاک هنأ : يناثلاو
 هسفن ىلع أرقي .یکتشا اذإ ناك اد ظفل يفو اهتکربل هسفن ديب حسمأو

 ىلع ثفنی ع ناكو .اضعب اهضعب رش ظافلالا هذهو ثفنیو تاذّوعملاب
 ةشئاع رمأي ناکف .هلك هدسج ىلع هدي رارمإ نم هعنمي هعجوو هفعضو . هسقن
 ميم را دا رج زر ا

 .رباج ثيدح نم نيعلا نم ةيقرلا بابحتسا باب :مالسلا يف (۲۱۹۹) ملسم هاور )۱(
 باب :نارقلا لئاضف يفو «ةیقرلا يف ثفنلا باب : بطلا يف ۰ يراخبلا هاور (؟)

 (۲۱۹۲) ملسمو «مانملا دنع ةءارقلاو ذوعتلا باب : تاوعدلا يفو تاذوعملا لضف
 ام باب :بدالا يف (۵۰۵7) دواد وبأو تاذوعملاب ضیرملا ةيقر باب :مالسلا يف
 .مونلا دنع لاقي
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 ىلع ثفنلا دعب هديب حسملا ترکذ امنإو «هيقرأ نأ ينرمأي ناك :لقت مل يهو

 « هديب هدسح حسمأ نأ : يآ «هب كلذ لعفأ نأ ينرمأي ناك :تلاق مث « هلسح

 .لعفي وه ناك امك

 اب مايألا نم اموی ٌصْحَي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هيده نم نكي ملو

 وا ل ىضرملا ةدابع هتمأل عرش لب «تاقوألا نم اتقو الو « ضيرملا

 ىَشَم َمِلْسُملا ُهاَحَأ لْجَلا َداَع اذإ» :هنع «دنسملا» يفو ا اون يفو
 ر ر 3

 OE E E ءَسْلَج اذاف سلجی ىّتح - َةّنجلا ةفرخ يف

 َنوُعْبَس هیلَع ىَلَص هَءاَسَم ناک ناو بسی ى كلم علا درك يلع ىلا
 هللا تح ألا انكم ۲ اب بد e م

 او «َّيِسْمُي ىح تناك راهّللا نم ةعاس ّيأ هیلع َنوُلَصُي كلَم فلا َنيِعْبَس 2

 ."""«حبضی یّتح تناك ليللا نم ةا

 ةهبج ىلع هدي عضي انایحآ ناكو «هريغو دمرلا نم دوعي ناكو

 ههجو حسمی ناکو "«هفشا ّمُهَّللا» :لوقیو هنطبو هردص حسمي مث «ضيرملا

 شا
3 

 .**"«نوعجا هيلإ او هّلل انإ» :لاق ضيرملا نم سئي اذإ ناكو

 يف ءاج ام باب :زئانجلا يف )١557( هجام نباو (1۱۲) «دنسملا» يف دمحأ هاور (۱)

 . يوق هدانسإو ا داع نم باو

 ‹ضيرملا ةدايع يف ءاج ام باب :زئانجلا يف (459) يذمرتلاو ۷۵6(۰) دمحأ هاور (۲)

 نع اذه دنسأ :دواد وبأ ناف و تدايعلا لضف باب : زئانجلا يف (۳۰۹۸) دواد وبآو

 هقرط یدحا ۲۹۱/۳ مکاحلا ححصو .حیحص هجو ريغ نم لَك يبنلا نع ىلع

 . يبهذلا هقفاوو

 .دعس ثيدح نم ملسمو يراخبلا ةياور نم 1١٤ص هجيرخت مدقت (۳)

 ۳۳۱/۲ «دئاوزلا عمجم» يف يمئيهلا ظفاحلا هدروآ امناو «ظفللا اذهب هدجن مل (5)

 اغ توملل نإ» :ع هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا يضر سابع نبا نع هانعمب

 = يناربطلا هاور :لاقو ««نوعجار هيلإ انإو هلل انا» لقيلف ءهيخأ ةافو مكدحأ یتآ اذإف
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 لصف

 زئانحلا يف 5  هیده يف

 ناك امو ءاهنفدو ءاهعابتاو ءاهيلع ةالصلاو
 كلذ عباوتو نفدلا دعبو ةزانجلا ةالص يف تيملل هب وعدي

 المتشم «ممألا رثاس يدهل افلاخم .يدهلا لمكأ زئانجلا يف لب هیده ناك
 ناسحالا یلعو .هداعم مویو هربق يف هعفنی امب هتلماعمو تیملا ىلإ ناسح الا ىلع

 ناکو . تيملا هب لماعُي امیف هدحو هلل يحلا ةيدوبع ةماقإ یلعو .هيراقأو هلهأ ىلإ
 .لاوحألا لمكأ ىلع ىلاعتو كرابت ٌبرلل ةيدوبعلا ةماقإ زئانجلا يف هيده نم
 هفوقوو ءاهلضفأو هلاوحأ نسحأ ىلع هللا ىلإ هزیهجتو «تیملا ىلإ ناسحالاو
 ةرفغملا هل نولاسیو «هل نورفغتسیو هللا نودمحی اوفس هباحصأ فوقوو

 وه موقی مث « هترفح هوعدوی نأ ىلإ هيدي نيب يشملا مث «هنع زواجتلاو ةمحرلاو
 هدهاعتي مث «هيلإ ناك ام جوحا تیبتتلا هل نیلئاس هربق ىلع هيدي نيب هباحصأو
 راد يف هّبحاص ْیحلا دهاعتی امك هل ءاعدلاو هيلع مالسلاو «هربق يف هل ةرايزلاب

 . ایندلا

 ةبوتلاو تیصولاب هرمآو الا هریکذتو هضرم ىف هدهاعت : كلذ لوأف

 نع ئهنلا مث گا)همالک رخآ نوكتل هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هنيقلتب هرضح ْنَم ٌرمأو

 .مالك هيفو يدسألا عيبرلا نب سيق هيفو «ریبکلا» يف 5

 :(۳۱۱۷) دواد وبأو «(9ال5) يذمرتلاو )4١5(., «هحیحص» يف ملسم جرخأ 21(
 يع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثیدح نم ۵ | 4 يئاسنلاو
 دمحأو ۰۳۵۱/۱ مكاحلاو ۳۱۱۲(۰) دواد وبآ یورو «هللا الإ ها ال مکاتوم اونقل»
 رخا ناك نم» ی هللا لوسر لاق :لاق لبج نب ذاعم ثیدح نم نسح دنسب ۵
 نابح نبا ره يبآ ثيدح نم دهاش هلو «ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال همالك

 دنع هللا الإ هل ال همالک رولا ناك نم هللا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل» ظفلب )
 .«هباصأ ام كلذ لبق هباصأ ناو رهدلا نم اموی ةنجلا لخد توملا
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 قلحو «بايثلا قشو .دوُدخلا مطل نم «روشُلاو ثعبلاب نمؤت ال يتلا ممألا ةداع

 . كلذ عباوتو ةحاينلاو «بدّتلاب توصلا عفرو « سوؤرلا

 ناكو «بلقلا نرخو « هعم توص ال يذلا ءاکیلاو تلل عوشخلا نسو

 E بّرلا ي يضرُي ام الإ لوقت الو بْلَقلا نَّرْحَيَو ُنْيعلا عمذَ» : ا

 ایفانم كلذ نکی ملو ملا نع یضرلاو «عاجرتسالاو ةنحتلا هتمأل و

 مهمظعأو ءهئاضق يف هللا نع قلخلا ىضرأ ناك كلذلو ؛بلقلا نحو نيعلا عمدل

 ةقرو .دلولل ةمحرو هنم ةفأر ميهاربإ هنبا توم موي كلذ عم ىكبو ل

 هرکذب لغتشم ناسللاو .هرشو لجو زع هللا نع ىضّرلاب ءیلتمم بلقلاو «هيلع

 .هذمحو

 فر E : هل ليقف «كحضي لعج «هدلو

 ملعلا لهآ نم ةعامج ىلع اذه لكشأف «هئاضقب ىضرأ نأ تْبَبخأف یياضقب

 قلخلا ىضرأ وهو ميهاربا هثبا تام موي ةي هللا لوسر يكبي فيك :اولاقف

 نبا مالسإلا خيش تعمسف «كحضي نأ ىلإ فراعلا اذهب ىضرلا غلبيو «هللا نع

 ةيدوبعلا ىطعأ هنإف «فراعلا اذه يده نم لّمكأ ناك ةي انيبن ٌيْذَه :لوقي ةيميت

 هللا دمحف .هیلع ةقرلاو .دلولا ةمحرلو «هللا نع ىضرلل هّيلق عستاف ءاهقح
 هتیدوبعو «ءاكبلا ىلع ةفأرلا هتلمحف «ةفأرو ةمحر ىكبو «هئاضق يف هنع ّيضّرو

 مان نيعوتات قاده راعلا هو سخت ی لا تضل هع حمو

 نع ىضرلا ةيدوبع ةثلغشف ءامهب مايقلاو امهدوهشل هنطاب مستی ملو «نيرمألا

 .ةفأرلاو ةمحرلا ةيدوبع

 «نونوزحمل كب انا :لي ىبنلا لوق باب :زئانجلا ىف ١1١ ۰۳ يراخبلا هاور )1١(

 (91؟5) دواد ها نايبصلل 5 هتمحر باب :لئاضفلا يف (5815) 0

۰1۸۰۰ 



 لصف

 هفیظنتو «هريهطتو «هّلا ىلإ تيملا زيهجتب عارسالا ايا هیده نم ناکو

 ناك نأ دعب هيلع یلصتیف «هيلإ هب ىتؤُي مث «ضیبلا بایثلا يف هنیفکتو « هبييطتو

 مث «هزیهجت رضحي من « ىضقي ىتح هدنع ميقيف وا عدل "ىلا لب

 ۰ 0 1 7 3 2 "رع
 اذإ اوناكف «هيلع قشي كلذ نأ ةباحصلا یار مث «هربق ىلإ هعيشيو هیلع يلصي

 شب كلذ ۷ اوآر مث . هنیفکتو هلسغو هزیهجن رضحف « ه وعد تملا یضق

 هيلع يلصيف «هریرس ىلع لو هيلإ هنولمحیو «مهتيم نوزهجُي مه اوناکف .هیلع

 ىلع يلصُي ناك امنإو .دجسملا يف هيلع ةالصلا بتارلا هیده نم نكي ملو

 امك «دجسملا يف تيملا ىلع انايحأ يلصي ناك امبُرو ءدجسملا جراخ ةزانجلا

 هتنس كلذ نكي مل نكلو ..دجسملا يف هيخأو ءاضيب نب ليهس ىلع ىلص

 يبأ نع «ةمأوتلا ىلوم حلاص ثيدح نم «هننس» يف دواد وبأ ىور دقو «هتداعو

 ءيش الف دجْسَملا يف ةّراَتج ىلع یلَص ْنَم١ :ةع هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 : نئسلا باتكل هتياور يف بيطخلا لاقف «ثیدحلا ظفل يف فلتخا دقو .(۲۱ «هل

 يف هجام نبا هاور دقو هل ءيش الف» هيوري هریغو ؛هّیلع ءيش الف» لصألا يف

 اذه هريغو دمحأ مام الا فعض دق نکلو .(ءيش هل سسّیلف) : هظفل و «هننس)

 دواد وبأو دجسملا يف زئانجلا ىلع ةالصلا باب :ژئانجلا يف )٩۷۳( ملسم هاور (۱)

 هجام نباو «دجسملا يف زئانجلا ىلع ةالصلا باب :زئانجلا يف (۳۱۹۰) و (۳۱۸۹)

 ثيدح نم دجسملا يف زئانجلا ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب :زئانجلا يف (۱۵۱۸)

 . ةشئاع

 نباو .دجسملا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا باب :زئانجلا يف (۳۱۹۱) دواد وبآ هاور (۲)

 ٩۱/4 يقهيبلاو ۰۲۸۶ ص يواحطلاو ۰1۵هو ۲ جا( ۱۵۱۱۷ هاش

 امك طالتخالا لبق ةمأوتلا یلوم حلاص نم عمس بئذ يبأ نبا نأل «يوق هدنسو

 دما ملا ةت

 ۱-۱۲۵ ج داعملا دار ۶ ۱

 تسملا زیهجتب عارسالا

 تيملا ىلع ةالصلا مکح

 دجسملا يف



 : یقهیبلا لاقو «ةمأوتلا یلوم حلاص هب درفت امم وه :دمحأ مامالا لاق ثیدحلا

 يف فلتخم حلاصو  هنم حصأ ةشئاع ثيدحو حلاص دارفأ يف دعي ثيدح اذه

 ىلص هنأ ءامهنع هللا یضر رمعو ركب يبأ نع ركذ مث .هحرجي كلام ناك «هتلادع

 ةقث وه : نيعم نبا نع يروّذلا سابع لاق امك «هسفن يف ةقث حلاصو : تلق
 .هكرت ًاكلام نإ :هل تلقف .ةجح ةقث :ىيحيو میرم يبأ نبا لاقو .هسفن يف
 عمسف «ترخ نأ دعب هكردأ امنإ يروثلاو ءَفِرَح نأ دعب هكردأ اكلام نإ :لاقف
 ةقث وه :ينيدملا نب يلع لاقو . فّرخی نأ لبق هنم عمس بئذ يبأ نبا نکل «هنم

 لبق هنم بئذ يبأ نبا عامسو فرخلا دعب يروثلا هنم عمسف ريكو فرخ هنأ الإ
 هبشُي امب يتأي لعجو «ةئامو نيرشعو سمخ ةنس يف ريغت :نابح نبا لاقو . كلذ

 زیمتی ملو ميدقلا هثيدحب ريخألا هثيدح طلتخاف .تاقثلا نع تاعوضوملا

 . همالك ىهتنا كرتلا قحتساف

 ميدق هنم هعامسو «هنع بئذ يبأ نبا ةياور نم هنإف «نسح :ثيدحلا اذهو

 كلس دقو . طالتخالا لبق هب ثَّدح ام درل ابجوم هطالتخا نوكي الف «هطالتخا لبق
 ةالص :لاقف ءرخآ اكلسم ةشئاع ثيدحو ءاذه ةريره يبأ ثيدح يف يواحطلا

 نم نيلعفلا رخا كلذ كرتو «ةخوسنم دجسملا يف ءاضيب نب ليهّس ىلع ءب يبنلا
 الإ هولعفيل اوناك امو «ةشئاع ىلع كلذ ةباحصلا ةماع راكنإ ليلدب 4 هللا لوسر

 يقهيبلا :مهنم «ةعامج يواحطلا ىلع كلذ درو .تلقن ام فالح اوملع امل

 موي هركذل «ةشئاع هتور ام خسن ةريره يبآ دنع ناك ولو :يقهيبلا لاق .هريغو

 ىف باطخلا نب رمع ىلع لص مویو .دجسملا يف قیدصلا ركب يبآ ىلغ يلع
 ةريره وبأ هركذلو دجسملا هلاخدإب اهرمأ ةشئاع ىلع ركنأ نم هركذلو .دجسملا

 هيف تور املف «زاوجلاب ةفرعم هل نكي مل نم هركنأ امنإو «ربخلا هيف تور نيح
 .هريغب هوضراع الو ؛هوركني ملو اوتكس «ربخلا

 يف امهيلع َيَّلَص امهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ نأ تبث دقو :يباطخلا لاق
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 يفو .امهیلع ةالصلا اودهش راصنألاو نیرجاهملا ةماع نأ مولعمو «دجسملا

 يبأ ثیدح ینعم نوکی نأ لمتحیو :لاق «هزاوج ىلع لیلدلا راکنالا مهکرت

 دجسملا يف اهیلع یلص نم نأ كلذو «رجألا ناصقن ىلع ًالوأتم «تبث نإ ةريره

 یلصف ةزانجلا ىلإ یعس نم نأو .هنفد دهشي الو هلهآ ىلإ فرصنی هنأ بلاغلاف

 ىلع اضيأ رجوی دقو .نیطاریقلا رجأ زرحأو .هنفد دهش «رباقملا ةرضحب اهیلع
 نم ىلإ ةفاضالاب رجألا صوقنم دجسملا يف هيلع يلصُي يذلا راصو .هاطخ ةرثك
 .دجسملا جراخ هيلع يلصي

 ىنعم دحتيل هيلع ءىش الف يأ هل ءىش القا : هلوق ینعم ةفئاط تلوأتو

 : يأ ء[۷ :ءارسالا] 4اهلف ْمُتَأَسَأ ناو :ىلاعت لاق امك ناضقانتی الو «نيظفللا

 . نيثيدحلا نيذه يف سانلا قرط هذهف اهیلعف

 جراخ ةزانجلا ىلع ةالصلا هيدهو هنس نأو ءًالوأ هانرکذ ام باوصلاو

 . دجسملا جراخ اهیلع ةالصلا لضفالاو «زئاج نیرمالا الکو .رذعل الا دجسملا

 . ملعا هللاو

 ههجو ةيطغتو «هینیع ضيمغتو «تام اذإ تیملا ةيجست ةي هیده نم ناکو

 كلذکو .(یکبو نوعظم نب نامثع لّبق امك تیملا لّبقُي امبر ناکو «هندبو

 . ل هتوم دعب هلّبقف هيلع بک قيّدّصلا

 .لساغلا هاري ام بسحب رثکآ وآ ءاسمخ وآ ائالث تیملا لسغب رمأی ناکو

 نم )١505( هجام نباو (4۸۹) يذمرتلاو ۳۱۲۳(۰) دواد وبا هجرخآ نسح ثیدح (۱)

 ةعيبر نب ذاعم ثيدح نم دهاش هلو حیحص نسح :يذمرتلا لاقو «ةشئاع ثیدح

 . نسح هدانسٍاو «رازبلا هاور :لاقو ۲۰/۳ «عمجملا» يف يمثيهلا هرکذ

 ثيدح نم توملا دعب تیملا ىلع لوخدلا باب :زئانجلا يف ٩۱/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 ۱ . سابع نباو ةشئاع
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 )"هک رعملا یلتق ءادُهْشلا لسی ال ناكو .ةريخألا ةلسغلا يف روفاكلاب رمأيو

 دیدحلاو دولجلا مهنع عزني تاكو ‹ مهليسغت نع یه نأ كفا مام الا کدو

 . مهيلع لصي ملو ۰۲۳ مهبايث يف مهنفديو

 امهو هيبوث يف نفكيو «رذسو ءامب لسغي نأ رمآ .مرحمملا تام اذإ ناكو

 ىلو نم رمأي ناكو ۳سأر ةيطغتو هبييطت نع یهنیو «هژادرو هرازإ :همارحإ ابوث

(010 

(۲) 

(۳( 

 رباج نع دحأ موي نيملسملا نم لتق نم باب :يزاغملا يف ۲۸۸/۷ يراخبلا جرخأ

 :لوقي مث دحاو بوث يف دحأ یلتق نم نيلجرلا نيب عمجي ناك ایا لوسر نأ
 ديهش انآ :لاقو .دحللا يف همدق ءدحأ ىلإ هل ريشأ اذإف .نارقلا اذخآ رثكأ مهيأ

 .اولسغي ملو مهيلع لصي ملو مهئامدب مهنفدب رمأو «ةمايقلا موي ءالؤه ىلع

 (۱۵۱۵) هجام نباو .لسغي ديهشلا يف باب :زئانجلا يف (۳۱۳۶) دواد وبأ ىور

 نم ۴ يقهيبلاو ۰۲۸/۱ يواحطلاو )٠٥۷۹( «فنصملا» يف قازرلا دبعو

 .دولجلاو ديدحلا مهنع عزني نأ دحأ ىلتقب هي هللا لوسر رمأ :لاق سابع نبا ثيدح

 نوكو .طالتخالاب يمر دقو بئاسلا نب ءاطع هيفو .مهبايثو مهئامدب اونفدي ناو

 ىلصُي هنأ ىلإ موق بهذو «دمحأو يعفاشلاو كلام بهذم وه هيلع ىلصي ال ديهشلا
 ۰۱۱۹/۲ مکاحلا یور امل .قاحسإو «يأرلا باحصأو يروثلا لوق وهو «هيلع

 ل هنأ رباج نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «يفنحلا دامح يبأ قیرط نم ۰
 ىلصف ةزمح بناج ىلإ اوعضوف ءادهشلاب ءيج مث «هيلع یلصف «ةزمحب يتآ
 نبا نعو ؛حیحص هدنسو 177/١ دمحآ دنع دوعسم نبا نع بابلا يفو . . . مهيلع

 يقهيبلاو ۰۱۹۸/۳ مکاحلاو ۰1۷/۳ ينطقرادلاو (۱۵۱۳) هجام نبا دنع سابع

 هدنسو ۲۹۰/۱ يواحطلا دنع ریبزلا نب هللا دبع نعو ۰۲۹۰/۱ يواحطلاو ۶

 يلصيو نوفصی یلتقلاب يتأ مث تاریبکت عست ربکف ءهيلع یلص هنأ :هیفو يوق
 باوصلاو :۳۹۵/۶ «ننسلا بیذهت» يف هللا همحر فلوملا لاقو . مهعم هیلعو مهيلع

 نم دحاو لکب راثالا ءيجمل اهکرتو مهیلع ة:الصلا نيب ریخم هنأ ةلأسملا يف

 .هبهذمو هلوصأب قيلألا يهو .دمحأ مامالا نع تاياورلا ىدحإ اذهو «نيرمألا

 0 0:0 ملسمو «تام اذ] مرحملا ةنس باب :ححلا يف ۵0/1 يراخبلا جرخآ
 هلي يبنلا عم ناك الجر نأ سابع نبا نع تام اذإ مرحملاب لعفی ام باب :جحلا يف
 هونفکو ءردسو ءامب هولسغا» : لا لوسر لاقف .ءتامف مرحم وهو هتقان هتصقوف

 و ډه = .«ایبلم ةمايقلا موي ثعبي هنإف «هسأر اورمخت الو «بيطب هوسمت الو هيبوث يف
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 ناکو ؛نفکلا يف ةالاغملا نع یهنیو «ضايبلا يف هنفکیو «هنفک نسحي نأ تیملا

 . بشُعلا نم هیلجر ىلع لعجو «هسأر ىطغ ؛ندبلا عیمج رتّس نع ُنفكلا ٌرّصق اذإ
 لصف

 مل ناف ؟ال مأ نيد هيلع له :لأس «هیلع يلصُي تيم هيلإ مّدق اذإ ناكو

 نأ هباحصأل نذأو .هیلع لصي مل «نيد هيلع ناك نإو «هيلع ىَّلص ءنيّد هيلع نكي

 الو «هنیدب ٌنهترم دبعلاو ءةبجوم هتعافشو «ةعافش هتالص ناف «هيلع اولصي
 نیدملا ىلع يلصُي ناك هیلع هللا حتف املف .هنع ىضقُي ىتح ةنجلا لخدي

 . "''هتثرول هلام عديو «هنید لّمحتيو

 سابع نبا ىلصو ههْيِلَع ىَنْنَأَو هللا َدِمَحو ربك «هيلع ةالصلا يف ذخأ اذإف
 اهنأ اوُمَلْعَتل» :لاقو هارهج باتكلا ةحتافب ىلوألا ةريبكتلا دعب أرقف «ةزانج ىلع

 . "اةّنس ىلوألا يف ةحتافلا ةءارق نإ هس ةمامآ وا لاق كلذکو 2113

 «یلاف اعایض وأ الك كرت نم ةي يبنلا لوق باب :تاقفنلا يف 401/4 يراخبلا یور (۱)
 يف (۱۰۷۰) يذمرتلاو .هتئرولف الام كرت نم باب :ضنارفلا يف (۱۱۱۹) ملسمو
 نأ» ةريره يبآ ثیدح نم مهلك «نویدملا ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب : زئانجلا

 ؟لضف هنیدل كرت له :لأسیف .نيدلا هيلع یفوتملا لجرلاب ىتؤي ناك هللا لوسر

 املف .مکبحاص ىلع اولص :نیملسملل لاق الاو یلص «ءافو كرت هنأ ثدح ناف

 نینمزملا نم يفوت نمف .مهسفنأ نم نينمؤملاب یلوآ انآ :لاق حوتفلا هيلع هللا حتف
 . "هتئرولف ءالام كرت نمو .هؤاضق يلعف انید كرتف

 ءزئانجلا ىلع باتکلا ةحتاف ةءارق باب :زئانجلا ىف ۱۱4/۳ يراخبلا هاور (۲)

 تالا اف فا الا عیار شفا اع فان : زئانجلا يف ۰ ۰۲۷) يذمرتلاو

 يف ۷۵/6 يئاسنلاو «ةزانجلا ىلع أرقي ام باب :زئانجلا يف (۳۱۹۸) دواد وبأو

 ۱ . ءاعدلا باب : زئانجلا

 )  )۳لاق فینح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع (14۲۸) «فنصملا* يف قازرلا دبع یور :

 ىلع يلصُي مث .نارقلا مأب أرقي مث ءربكي نأ زتانجلا ىلع ةالصلا يف ةنسلا
 يف ملسي مث «ىلوألا ةريبكتلا يف الإ أرقي الو «تیملل ءاعدلا صلخي مث « لي يبنلا

 يف مكاخلا هاورو «حتفلا» يف ظفاحلا لاق امك حيحص هدانساو ؛هنيمي نع هسفن =
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 حصي الو .باتکلا ةحتافب ةزانجلا ىلع أرقي نأ رمآ هنأ ءب يبنلا نع ركذيو

 رکدو «هنس یه لب ةزانجلا ةالص ىف ةحتافلا ةءارق بجت ال :انخیش لاق .هدانس]

 ةالصلا يف ييي يبنلا ىلع ةالصلا «ةباحصلا نم ةعامج نع «لهس نب ةمامآ وبآ

 . ۲۱ ةزانجلا ىلع

 ؛ةريره يبأ نع «يربقملا ديعس نع «يراصنألا ديعس نب ىيحي یورو

 : رخ هّللاو انآ : لاقف ةزانجلا ىلع ةالصلا نع تماصلا َنب ةدابع لأس هنأ

 ال ناك ًانالف َكَدْبَع نإ ّمُهّللا لو الب یبنلا ىلع يّلصت مث يكتف اذ

 ءائيسُم ناك ناو ءهناّسْحِإ يف ذزف ءانسخُم ناك نإ «هب ُمَّلْعَأ َتْنَأَو كب كرش

 E رج امرخت ال َمُهّللا 0

 لصف

 نع ظفح كلذل «تیملل ءاعدلا وه :ةزانجلا ىلع ةالصلا دوصقمو ةالصلا يف تیملل ءاعدلا
 هيلع

 .ِةلَي هيلع ةالصلاو ةحتافلا ةءارق ْنم لقنُي مل ام هنع لقنو هِي يبنلا

 رک هلع فعاو .هفاعو همحراو رفغا ههل : هئاعد نم ظفخف

 یی امك ایاطخلا نم ٠ م هقنو 7-0 حلاو ءاملاب ةلسغاو ES عسوو هلزن

 هل نم ای الهأو «هراد نم م اريح اراد هلو سندلا نم ضسألا بولا
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 باذَع نمو رْبَعلا باذَع نم داد تّتَحلا ةلخذأو هجوز نم اریخ اجر

 . يبهذلا هقفاوو هححصو ۲۲۱/۱ «كردتسملا)

 ثیدح نم ۳۹/۶ يقهيبلاو ۰۳۱۰/۱ مکاحلاو ۰۲۷۰/۱ «2لا» يف يعفاشلا جرخآ (۱)

 اودهش نيذلا ءانبأو مهئاملعو راصنألا ءاربک نم ناکو فينح نب لهس نب ةمامآ يبأ

 نأ ةزانجلا ىلع ةالصلا يف دال يبنلا باحصأ نم لاجر هربخأ اَ هللا لوسر عم اردب

 .ثالثلا تاریبکتلا يف ةالصلا صلخیو كي يبنلا ىلع يلصي مث مامالا ربکی

 .الاق امك وهو .يبهذلا هقفاوو مکاحلا هححصو

 . ٠٠/٤ يقهيبلا هجرخآ (۲)
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 . راثلا (۱)

 انرکذو اتریبکو اَنِريِغَّصَو مو ءاي زفغا علل : هئاعد نم ظفحو

 ةتيفوت نمو مالالا ىَلَع هیخأف هام هی رم ْنَم ملل اتبئاغو اتدهاشو الو

 . هدب اًنتفت الو هر َرْجَأ اتغرخت ال ملا .نامیالا یلَع هفوتف ام

 هقف م لبحو َكِتَمَذ يف نالف َّنْب نالف 5 مهلل» :هئاعد نم ظفحو

 62: 2م
 همخ راو هل ] رفغاف لاو ءانولا لأ تنأف راّثلا باذع نمر بلا ةف ْنَم و ی 7 مه

 . ۳ «میحرلا وغلا تنأ كنا

 اَهَتقَرَر 3 ءاهتقلخ آو اهر تنآ مهلل» : اضيأ هئاعد نم ظفحو

 سا ع لس نو ص تم رس

 ار هد اهتینالعو اًهّرس ملغتو ور تضف كنار یالسالل اتم تو

 . ۷*۲ اهل رفغاف

 (۱۰۲۵) يذمرتلاو «ةالصلا يف تیملل ءاعدلا باب : زئانجلا يف )٩۱۳( ملسم هاور (۱)
 باب :زئانجلا ۷۳/۶ يئاسنلاو .تیملا ىلع ةالصلا يف لوقي ام باب : زئانجلا يف

 ىلع ةالصلا يف ءاعدلا يف ءاج ام باب :زئانجلا يف (۱۵۰۰) هجام نباو ءاعدلا
 . كلام نب فوع ثيدح نم ۲۸ و 5 دمحأو ةزانجلا

 دواد وبأو .تیملا ىلع ةالصلا يف لوقي ام باب :زئانجلا يف (۱۰۲4) يذمرتلا هاور )
 يف ۷4/64 يناسنلاو .تیملا ىلع ةالصلا يف لوقی ام باب :زئانجلا يف )۳۲٠١(

 يف ءاعدلا يف ءاج ام باب : زئانجلا يف (۱8۹۸) هجام نباو .ءاعدلا باب :زئانجلا
 (۷۵۷) نابح نبا هححصو «هنع هللا يضر ةريره يبآ ثيدح نم ةزانجلا ىلع ةالصلا
 نأل .رضی ال لاسرالاب هلالعاو ءاولاق امك وهو .يبهذلا هقفاوو ۳۵۸/۱ مکاحلاو
 ۱ تبثأو حجرآ مهتياورف .ةعامج هولصو نيذلا

 دمحأو (۱8۹۹) هجام نباو «تیملل ءاعدلا باب : زئانجلا يف (۳۲۰۲) دواد وبآ هاور (۲)
 ظفاحلا لاق امك نسح هدانسإو .هنع هللا يضر عقسألا نب ةلئاو ثیدح نم ۴۳
 .(۷۵۸) نابح نبا هححصو ؛راكذألا جيرخت» يف

 نب يلع هدنس يفو هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم (۳۲۰۰) دواد وبآ هاور (4)

 جیرخت» يف نالع نبا لاق .تاقث هلاجر يقابو نابح نبا ريغ هقثوي مل «خامش
 -اذه :هظفل ام ؛ءاعدلا» يف يناربطلا قيرط نم هجيرخت دعب ظفاحلا لاقو :«راكذألا
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 حصو «تاريبكت عبرآ بكي ناکو «تیملل ءاعدلا صالخإب رمأي هل ناکو ىلع ةالصلا يف ريبكتلا
 م ع وي ع ةرادجلا

 رّمكف اتسو ءاسمخو .اعبرا نورّبكي هذعب ةباحصلا ناكو ءاسمخ ربك هنأ هنع

 . لسم هركذ ءاهربك ةي يبنلا نأ ركذو ءاسمخ مقرأ نب دي

 ناكو ""اتس فينخ نب لهس ىلع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ربكو

 .«ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأو نسح ثيدح 2

 يذمرتلا اضيأ هاورو «ربقلا ىلع ةالصلا باب :زئانجلا يف (15ا1) ملسم هاور 000

 يف (۳۱۵۷) دواد وبأو .ةزانجلا ىلع ريبكتلا يف ءاج ام باب :زئانجلا يف (۱۰۲۳)

 ريبكتلا ددع باب :زئانجلا يف ۶ يئاسنلاو تزانجلا یلع ریبکتلا باب : زئانجلا

 .اسمخ ربکی نمیف ءاج ام باب :زئانجلا يف (۱۵۰۵) هجام نباو یزانجلا یلع

 يف «يراخبلا حیحص» يفو «حیحص هدانساو ۳۱/6 «ننسلا» يف يقهيبلا هاور )۲(

 :لاق ةنييع نبا نع دابع نب دمحم ثيدح نم «اردب ةئالملا دوهش باب :يزاغملا

 نب لهس ىلع ربك ايلع نأ لقعم نب هللا دبع نم هعمس يناهبصألا نبا انل هذفنآ

 ۲80/۷ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق ءاددع رکذی ملو ءأردب دهش هنإ :لاقف «فینح

 ربك : هیف لاقف ؛دانسالا اذهب يراخبلا قیرط نم «جرختسملا) يف ميعن وبآ هدروأ دقو

 دانسالا اذهب دابع ۷ «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا هجرخآو مع

 يف يراخبلا E ETE مكاحلاو يناقربلاو يليعامسالاو

 هدروأو «ةنييع نبا نع ءروصنم نب ديعس هجرخآ اذكو .دابع نب دمحم نع «خيراتلا»

 لوقو «ردب لهأ نم هنإ :لاقف ءانيلإ تفتلا :مكاحلا هتياور. يف داز «اسمخ» ظفلب

 يف مهريغ ىلع ًالضف اهدهش نمل نأ ىلإ ريشي ءاردب دهش دقل هنع هللا يضر يلع
 نأ مهدنع اروهشم ناگ هنآ یلع لدی اذهو «تزانجلا تاریبکت يف یتح ءيش لك
 حیحص» يفو ؛سمخ ریبکتلا مهضعب نعو .ةباحصلا رثکآ لوق وهو مبرآ ریبکتلا

 زيبختلا نا :لاق اسنآ نآ مدقت دقو كلذ يف عوفرم ثیدح مقرآ نب ب دیز نع «ملسم

 رخا هجو نم ةمليخ يبأ نبا یورو ا یلوالا نأو ثالث ر یلع

 «یشاجنلا تام یتح هاینامئو هو اشو او راها رك لاک هنأ اعر

 ىلع عامجإلا دقعنا :رمع وبأ لاق ءتام ىتح كلذ ىلع تبثو ادا هلع رك

 يف لاقو «یلیل يبأ نبا الإ سمخب لاق نم راصمألا ءاهقف نم ملعن الو «عبرأ

 ناك :«بذهملا» حرش يف :يوونلا لافو «هلثم فسوي ا نع ةيفنحلل «طوسبملا»

 = مامالا رک ول نکل عبرآ هنأ ىلع اوعمجأو «ضرقنا مث «فالخ ةباحصلا نيب
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 سانلا رئاس یلعو مخ زا نم مهریغ یلعو ءاتس ردب لهآ ىلع ربك

 600: یتطقرادلا هرکذ اعبرآ

yTاو  e,ب  

 .هدعب نم هباحصأو وه هلعف لب «عبرالا ىلع داز امم عنمی مل ةي ٌيبنلاو

 .سابع نبا ثیدحب جتحا نم مهنم «عبرألا ىلع ةدايزلا نم اوعنم نیذلاو

 نر را E نایب بنا ااغ اع راضي وقعا هنأ

 يف لالخلا لاق دق .ثیدحلا اذهو .اذه اب هلعف نم رخآلاف ءرخآلاب ذخؤي امنإو

 نع «حیلملا يبأ ثيدح نع دمحأ مامالا لئس :لاق :برح ينربخآ : «للعلا»

 «لصأ هل سيل بذک اذه :دمحآ لاقف . ثیدحلا رکذف «سابع نبا نع «نومیم

 نب نوميم نأب اوجتحاو .ثیدحلا عضي ناکو ناحطلا دايز نب دمحم هاور امنإ

 ءمالسلاو ةالصلا هيلع مدا ىلع تّلص امل ةكئالملا نأ سابع نبا نع ىور نارهم

 يف لاق دق ثیدحلا اذهو .مدا ينب ای مکتنس كلت :اولاقو عبرآ هيلع كرت

 ابأ تعمسف .ةکمب ناك يذلا يروباسينلا ةيواعم نب دمحم رکذ یرج :مرثالا

 نب نومیم نع «حیلملا يبأ نع اهنم رکذف .ةعوضوم هثیداحآ تیآر :لاق هللا دبع

 ءاعبرأ هيلع تربك «مدآ ىلع تّلص امل ةكئالملا نأ «سابع نبا نع نارهم

 فور نآ نم هل یقتأو اثیدح حصآ ناك حیلملا وبآ : لاقو هللا دبع وبآ همظعتساو

 .اذه لك

 ال نکل «حيحصلا ىلع ادماع ناک نا اذکو «ایسان ناك نإ هتالص لطبت مل نخ

 .ملعأ هللاو حیحصلا ىلع مومآملا هعباتی

 .حیحص هدنسو ۰۳۷/۶ يقهيبلاو ۰۲۸۷/۱ يواحطلاو ۰۷۳/۲ ينطقرادلا هاور )1١(

 كورتم وهو زازخلا رمع وبآ نمحرلا دبع نب رضنلا هدنس يفو ۰۳۷/6 يقهيبلا هاور (۲)

 رثکآ عامتجا نأ الا ةفيعض اهلك رخآ هوجو نم ظفللا اذه يوُر دقو :يقهيبلا لاقو

 . كلذ ىلع لیلدلاک عبرألا ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا
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 ةالص نم میلستلا

 ةزانجلا

 نأ ياي يبنلا نع «ّيبأ نع ؛ییحی ثيدح نم يقهيبلا هاور امب اوجتحاو

 مدا ينب اي مکتنس هذه : ی ياسا م

 .افوقومو اعوفرم يور دقو . “حصي ال اذهو

 اسان نإ ةا دبعل تلف : همقلع لاق اک نو تاغ باحصأ ناکو

 : هللا دبع لاقف ءاسمخ مهل تيم ىلع اورّبكف ماشلا نم اومدق ذاعم باحصأ نم

 مامالا فرصنا اذإف .مامالا ربك ام رک تقر كلا ف تلا ىلع. نسل

 لصف

 مَّلسي ناك هنإ :هنع يورف .ةزانجلا ةالص نم ميلستلا يف يب هيده امأو

 . نیتمیلست ملسی ناک هنأ . هنع یورو .ةدحا و

 335 يبنلا نآ «ةريره يبآ نع .يربقملا ثيدح نم .هریغو يقهيبلا یورف

 يف دمحأ مامالا لاق نکل ."' 'ةدحاو ةميلست ملسو : اهيرأ يكف نو اس ىلع نلف

 . «للعلا» يف لالخلا هركذ .عوضوم يدنع ثيدحلا اذه :مرثألا ةياور

 ةنعنع اشا هیفو «فیعض وهو «دعس نب نامثع هدنس يفو ۰۳۱/6 يقهيبلا هاور )۱(

 . نسحلا

 يف مزح نباو ۳۷/۶ يقهيبلاو (14۰۳) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخآ (۲)

 . حیحص هدنسو ۱۲۲/۵ «یلحملا»

 سبنعلا يبأ قیرط نم ٤۳/٤ يقهيبلاو ۰۳۱۰/۱ مکاحلاو ۰۷۲/۲ يتطقرادلا هجرخآ (۳)

 ایا اهیلع ربکف .ةزانج ىلع یلص لي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع «هیبآ نع

 ةزانجلا ىلع ةدحاولا ةميلستلا :مکاحلا لاقو .نسح هدنسو .ةدحاو ةميلست ملسو

 نب هللا دبعو «رمع نب هللا دبعو ؛بلاط يبآ نب يلع نع هيف ةياورلا تحص دق

 نولمسي اوناك مهنأ :ةريره يبأو «یفوآ يبأ نب هللا دبعو «هللا دبع نب رباجو «سابع
 . 144 ۰٩۳/۳ «فنصملا» رظناو .ةدحاو ةميلست ةزانجلا ىلع
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 ةزانج ىلع یلص هنا : ىفوأ يبأ نب هللا دبع انثَّدح :يرجهلا مي ميهربإ لاقو

 نعو هنيمي نع ملس مث اسمخ ربکی هنأ اننظ یتح ةعاس ثکمف + اسوأ ربکف ( هتنیا

 تيأر ام ىلع مکدیزآ ال ينإ :لاقف ؟اذه ام :هل انلق «فرصنا املف «هلامش

 . 211ه هللا لوسر منص اذکه وأ «عنصي ة٤ هللا لوسر

 «ئمانلا ّنُهكرت نهلعفی ا 6 هللا لوسر ناك لالخ ثالث :دوعسم نبا لاق

 . يقهيبلا امهركذ )السا يف میلستلا لثم ةزانجلا ىلع میلستلا :نهادحإ

 وبآو «يئاسنلاو «نیعم نب ییحی هفعض «يرجهلا يدبعلا ملسم نب ميهاربإ نکلو

 ربك : لاقو هنع نایفس نع ةلمرح باتک ىف یعفاشلا هاور دق ءاذه هثیدحو «متاح

 ىلع دیزآ نأ نورت متنک :لاق مث ٠ ملسف موقلا هب حبو ؛ةهاس ماف مث ءاعبرآاهیلع

 . هلامشو هنیمی نع مّلس مث : لقي ملو ءاعبرأ ربك ةا هللا لوسر ثيأر دقو « عبرأ

 غل لر «كلذك هنع يبراحملا ثيدح نم هجام نبا هاورو

ET 

 .هريغو ريبكتلا يف وأ « طقف ريبكتلا يف هك هل هازع

 .ةدحاو ملسي ناك هنأ .كلذ فالخ ىفوأ ىبأ نبا نع فورعملاو :تلق

 دحأ نع فرعتأ «هللا دبع يبأل ليق «مساقلا نب دمحأ لاق . هنع دمحأ مامالا هركذ

 يرجهلا قاحسإ وبأ ملسم نب ميهاربإ هدنس يفو ٤۳/٤ «ننسلا» يف يقهيبلا هاور )۱(

 هل دهشي نکل .«بیرقتلا» يف ظفاحلا لاق امك تافوقوم عفر ثیدحلا نيل وهو

 .هدعب يذلا دوعسم نبا ثيدح

 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو .نسح هدانساو 15/14 (ةضيلا) يف يقهيبلا هاور (۲)

 يف يوونلا لاقو تاقث هلاجرو «ریبکلا» يف يناربطلا هاور :لاقو ۳

 .دیج هدنسو :۲۳۹/۵ «عومجملا»

 يفو اعیرآ ةزانجلا ىلع ریبکتلا يف ءاج ام باب :زئانجلا يف (۱۵۰۳) هجام نبا هاور (۳)

 .مدقت امك فیعض وهو يرجهلا ميهاربإ هدنس

۹۱ 



 نم ةتس نع نکلو ءال :لاق ؟نیتمیلست ةزانجلا ىلع ملسُي ناك هنأ ةباحصلا نم

 َنباو رمع َنبا رکذف «هنیمی نع ةفيفخ ةدحاو ةميلست نوملسُي اوناک مهنآ ةباحصلا
 دازو . تبا نب دیزو «یفوآ يبآ نباو عقسالا نب ةلثاوو «ةريره ابأو «سابع

 نب ةمامأ ابأو كلام نب سنأو «هللادبع نب رباجو «بلاط يبأ نب يلع :يقهيبلا

 هامسو ي يبنلا كردأ ةمامأ وبأو «ةباحصلا نم ةرشع ءالؤهف .فینح نب لهس

 رابك نمو ةباحصلا يف دودعم وهو «ةرارز نب دعسأ : ةمامأ يبأ همأل هدج مساب

 . نیعباتلا

 يف ةنسلا ىلع سایقلاو «رثالل عفرت :يعفاشلا لاقف «نيديلا عفر امأو ةالص يف نيديلا عفر

 . مئاق وهو ةالصلا يف اهرّبك ةريبكت لك يف هيدي عفري ناكل يبنلا ناف «ةالصلا 000

 ناعفري اناك امهنأ كلام نب سنأو ءرمع نبا نع هاور ام رثألاب ديري : تلق

 لوآ يف هيدي عفري ناك هنأ ی هنع ركذيو "۱ ةزانجلا ىلع ارّبك املك انما

 . ننسلا يف يقهيبلا هرکذ ؛یرسیلا یلع ینمْیلا عضیو «ریبکتل

 ىلع ینمیلا هدي عضو هی يبنلا نأ «ةريره يبأ ثیدح نم يذمرتلا يفو لامشلا ىلع نيميلا عضو
 5 5 ١ 3 ةزانجلا ةالص يغ

 . يواهرلا نانس نب ديزيب فيعض وهو «ةزانجلا ةالص يف یرسیلا هدي

 نع ركذي :لاقو E a رمع نبا قيرط دانسإو CEE «ننسلا» يف يقهيبلا هاور )۱(

 فيي يبنلا نع عوفرملا يف تبثي ملو «ةزانجلا ىلع ربك املك هيدي عفري ناك هنأ سنأ

 باحصأ نع ملعلا لهأ رثكأ ىأرف ءاذه يف ملعلا لهأ فلتخاو :يذمرتلا لاقو

 نبا لوق وهو ةزانجلا ىلع ةريبكت لك يف هيدي لجرلا عفري نأ مهريغو فی يبنلا
 يف الإ هيدي عفري ال :ملعلا لهأ ضعب لاقو «قاحسإو دمحأو ىعفاشلاو كرابملا

 .ةفوكلا لهأو يروثلا لوق وهو ءةرم لوأ

 ىف ءاج ام باب :زئانجلا ىف (۱۰۷۷) يذمرتلاو ۰۳۸/6 «ننسلا» ىف ىقهيبلا هاور )

 نانس نب ديزي ةورف وبأو يملسالا ىلعي نب ىيحي هدنس يفو «ةزانجلا يف نيديلا عفر

 مل هنإف . يديألا عفر امأو :۱۲۸/۵ «ىلحملا» ىف مزح نبا لاقو «نافیعض امهو

 الف ءطقف ةريبكت لوأ يف الإ ةزانجلا ةريبكت نم ءيش يف عفر هنأ ی يبنلا نع تای

 = ةيفنحلا بهذم وهو . . .صن هب تأي مل ةالصلا يف لمع هنأل .كلد لعف زوجي

۹۲ 



 لصف

 “" ربقلا ىلع ىلص «ةزانجلا ىلع ةالصلا هتتاف اذإ يب هيده نم ناكو

 تقوی ملو "٠ رهش دعب ةرمو " ثالث دعب ةرمو «ةليل دعب ربق ىلع ةرم ىلصف

 .اتقو كلذ ىف

 نع یوریو !؟ربقلا ىلع ةالصلا ىف ٌكشي نم : هللا همحر دمحأ لاق

 ف «ناسح اهلك هجوآ ةتس نم ربقلا یلع یلص + ةزانجلا هتناف اذإ ناك هك یبللا

 یلص هنآ يبنلا نع يور ام رثکآ وه ذإ رهشب ربقلا ىلع ةالصلا دمحأ مامالا

 وبآ و كلام اهنم 7 :تتیهلا لوف ادا امی هللا همحر يعفاشلا ةد « هدعب

 . ابئاغ ناك اذإ يلولل الإ هللا امهمحر ةفينح

(۳( 

 .*” ةأرملا طْسَوَو لجرلا سأر دنع ٌموقي ناك هنأ فب هیده نم ناکو

 ىَلَصُي لقطلا» :لاق هنأ هنع حصف «لفطلا ىلع ةالصلا يي هيده نم ناكو

 . مهريغو
 نم ربقلا ىلع ةالصلا باب :زئانجلا يف (404) ملسو ۰۱۵۲/۳ يراخبلا هجرخأ

 ملسمو ۰8۰/۱ يراخبلا دنع ةريره يبأ نع بابلا يفو «سابع نبا ثيدح
 .حیحص هدنسو ۰1۸/4 يقهيبلا دنع يبنلا باحصأ ضعب نعو «(45)

 . 17/5 يقهيبلا هجرخآ

 نب ديزي نع ديعس نب ديوس هاورو حیحص لسرم وه :لاقو ٤۸/٤ يقهيبلا هجرخأ

 . . .الوصوم سابع نبا نع «ةمركع نع «ةداتق نع «ةبعش نع « عيرز
 ۱۰۳(۰) يذمرتلاو ۳۱۹6(۰) دواد وبا هجرخأ لوألا ناحيحص ناثیدح هيفو

 نب سنأ نع 5٠١٠و ۱۱۸/۳ دمحأو )۲۱٤۹(« يسلايطلاو ۰۲۸۳/۱ يواحطلاو

 )3١945(, دواد وبأو ۹14(۰) ملسمو 2177/7 يراخبلا هجرخآ يناثلاو كلام

 يسلايطلاو ۰1۹و ۱6/۵ دمحأو ۱۰۳۰(۰) يذمرتلاو ۰۷۱ ۰۷۰/64 يئاسنلاو

 يف تتام ةأرما ىلع ب یبنلا ءارو تیلص :لاق بدنج نب ةرمس نع )٩۰۲(

 .اهطسو اهیلع ةالصللة55 هللا لوسر ماقف .اهسافن

۹۳ 

 ربقلا ىلع ةالصلا

 لفطلا ىلع ةالصلا



 نم مهنإف «مكلافطأ ىلعاولص» ءاعوفرم «هجام نبا ننس» يفو ۰ 0 ی ك

 . «مكطارفأ

 ؟طقسلا ىلع ىلصُي نأ بجي ىتم :دمحأ تلأس :ةدبع ىبأ نب دمحأ لاق

 . حورلا هيف خفي هنأل رهشآ ةعبرآ هيلع ىتأ اذإ :لاق

 حيحص :لاق ؟«هيلع ىلصُي لفطلا» ةبعش نب ةريغملا ثيدحف : تلق

 نب ديعس هلاق دق :لاق ؟اهريغ الو رهشألا ةعبرألا نایب اذه يف سيل : تلق «عوفرم

 حالا
 ۰ بيبا

 فلتخا دق : لیق ؟تام موي ميهاربإ هنبا ىلع 5 غیبنلا یلص لهف :ليق ناف

 تام :تلاق اهنع هللا ىضر ةشسئاع نع «هننس) ىف دواد وبأ ىورف كل ىف

 . "كو هللا لوسر هيلع لصُي ملف ءارهش رشع ةينامث نبا وهو 45 يبنلا نب میهاربا (۳) ل د ۶ E ا ف

 نبا نع يبأ ينئّدح :لاق «ميهاربإ نب بوقعي انئّدح :دمحأ مامالا لاق

 نع .هرمع نع ؛مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع ينثدح قاحسإ

 .هركذف . . . ةشئاع

 ۵1 ۰۵۵/4 يئاسنلاو ۳۱۸۰(۰) دواد وبأو ۰۲۵۲و ۲4۸و ۲4۷/4 دمحآ جرخآ )۱(

 ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم (۱۵۰۷) و ء(١۸٤۱) هجام نباو ۱۰۳۱(۰) يذمرتلاو

 ءاهمامأو ءاهفلخ يشمي يشاملاو «ةزانجلا فلخ ريسي بکارلا» : لاق لَك يبلا نع

 ةرفغملاب هيدلاول ىعديو ءهيلع ىلصي طقسلاو ءابرزت اهراس نعو «اهنیمی نعو
 مکاحلاو )۷٦۹(« نابح نباو «يذمرتلا E حیحص هدانساو «ةمحرلاو

 . يبهذلا هقفاوو ۰۳ ۱۰۳و ۱

 هدنس يفو «لفطلا ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب : زئانجلا يف (۱۵۰۹) هجام نبا هاور )۲

 .كورتم فیعض وهو يماشلا يبلكلا يخباطلا ديبع نب يرتخبلا
 قاحسإ نبا حرص دقو «تاقث هلاجرو ۱ دمحأو ۳۱۸۷(۰) دواد وبآ هجرخآ (۳)

 . «ةباص الا) يف ظفاحلا هنسحو .ثيدحتلاب
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 . قاحسا نبا یهوو ادج رکنم ثیدح اذه : لبنح ةياور ىف دمحآ لاقو

 رماع نب دوسآ انثّدح «يبأ ينثّدح : هللا دبع ىلع ءیرقو : لالخلا لاقو

 «بزاع نب ءاربلا نع «رماع نع «يفعجلا رباج انثدح :لاق «ليئارسإ انثّدح
 . "ارهش رشع ةتس نبا وهو تامو ميهاربإ هنبا ىلعي هللا لوسر یّلص :لاق 00

 یلص 35 هللا لوسر نب ميهاربإ تام امل : لاق ‹ىهبلا نع دواد وبآ ركذو

 راسي نب هللا دبع همسا يهبلاو « لسرم وهو . دعاقملا يف ةي هللا لوز هيلع

 . يفوك

 نبا وهو ميهاربإ هنبا ىلع ىلص لی يبنلا نأ «حابر يبأ نب ءاطع نع ركذو

 . ةنسلا زواجت ناك دق هنإف «ءاطع هيف مهو لسرم اذهو . ةليل نيعبس

 ةحص عنمو «هيلع ةالصلا تبثأ نم مهنمف راثالا هذه يف ٌسانلا فلتخاف

 ثيدح عم لیسارملا هذهو :اولاق :هریغو دمحأ مامالا لاق امك ةشئاع ثيدح

 فعضو «يفعجلا رباجب ءاربلا ٌتيدح فّعض نم مهنمو ءاضعب اهضعب ٌدشي «ءاربلا

 .اهنم حصأ قاحسإ نبا ثيدح : لاقو ليسارملا هذه

 :ةفئاط تلاقف «هيلع لصُي مل هلجأل يذلا ببسلا يف ءالؤه فلتخا مث

 ىنغتسا امك هل ةعافش يه يتلا ةالصلا ةبّرق نع ك هللا لوسر ةونبب ىنغتسا

 . هيلع ةالصلا نع هتداهشب ديهشلا

 ةالصب لغتشاف .سمشلا تفسك موي تام هنإ :ىرخأ ةفئاط تلاقو

 . هيلع ةالصلا نع فوسكلا

 )١( فيعض وهو يفعجلا ديزي نب رباج هدنس يفو ۶ «دنسملا» يف دمحأ هاور .

 امك لسرم وهو «لفطلا ىلع ةالصلا يف باب :زئانجلا يف (۳۱۸۸) دواد وبأ هاور (؟)

 بصن» رظناو اب هللا لوسر كردي مل يهبلا راسي نب هللا دبع ناف «فنصملا لاق

 . ۲۸۰ ۰۲۷۹/۲ «ةيارلا

 . ٩/٤ يقهيبلاو (۳۱۸۸) دواد وبآ هاور (۳)

4٥ 



 رحتنملا یلع ةالصلا
 ادح لوتقملاو لافلاو

 هيلع ةالصلاب رمأ هناف «راثالا هذه نيب ضراعت ال :ةفئاط تلاقو

 مل :لیقو .فوسکلا ةالصب هلاغتشال هسفنب اهرشابی ملو «هیلع يلص : لیقف
 اداو ملع ةدايز هعم نأل «یلوآ تشملا ةياور :ةقرف تلاقو «هيلع لصي

 .تابثالا مّدَق «تابثالاو يفنلا ضراعت

 رام نعل

 لصف

 نم لُع ْنَم ىلع الو «هسفن لتق نَم ىلع ىَلصُي ال هنأ « هلك هیده نم ناكو
0 

 هنع حصف «موجرملا ينازلاك ءادح لوتقملا ىلع ةالصلا يف هنع فلتخاو
 دقو هل لرسر اي اهیلع لص :رمع لاقف «اهمجر يتلا ةينهجلا ىلع یلص ها هنأ

 e لتاقلا ىلع ةالصلا 3 باب اا يف ا )4۷۸( جرخأ (۱)

 ۳" ةالصلا كرت باب نور يف ۶ يئاسنلاو بقا زم ۳۷ ةالصلا يف باب
 ۱٩و ۸۷/۵ دمحأو ۷۷۹(۰) يسلايطلا دواد وبأو ۰۳۹۶/۱ مکاحلاو .هسفن لتق نم

 ب يبنلا يتآ :لاق ةرمس نب رباج ثيدح نم ۱۰۷و ۱۰۲و ۹۷و 95و ۹4و ۳٩و

 (ضیرع ريغ ًاليوط ناك اذإ مهسلا لصن :صقشم ممج) صقاشمب هسفن لتق لجرب
 ىلع يلصي ال مامالا باب :زئانجلا يف (۳۱۸۰) دواد وبأ هجرخأو .هیلع لصی ملف
 يف ملعلا له لهآ فلتخاو «نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو «الوطم هسفن لتق نم

 وهو ؛سفنلا لتاق یلعو ةلبقلا ىلإ یلص نم لک ىلع یلصی :مهضعب لاقف ءاذه
 . هيلع يلصيو «سفنلا لتاق ىلع مامالا يلصي ال :دمحأ لاقو .قاحساو يروثلا لوق

 دواد وبأو ۰14/6 يئاسنلاو 40۸/۲ «أطوملا» يف كلام هجرخأو .مامالا ريغ
 دلاخ نب دیز ثیدح نم ۱۹۲ /۵و ۱۱/6 دمحأو ۲۸4۸(۰) هجام نباو (۲۷۱۰)

 لوسرل كلذ اوركذف «ربیخ موي يفوت لب يبنلا باحصأ نم الجر نأ ينهجلا
 نإ» :لاقف .كلذل سانلا هوجو تريغتف «مکبحاص ىلع اولص» :لاقف « هلل

 يواسي ال دوهيلا زرخ نم ازرخ اندجوف «هعاتم انشتفف (هللا ليبس يف لغ مكبحاص
 .يبهذلا هقفاوو ۰۱۲۷ /۲ مكاحلا هححصو «حیحص هدانسإو .نيمهرد

۶۹۹ 



 «مهتعسول ةنيدَملا لهأ نم َنيِعْبَس نيب تمسق ول يوت تنا دلو :لاقف تنر

 ۱ ل هرکذ .«یلاعت هلل اهسفتب هی ْثداَج نآ نم لضفا ةبوت تدجو لهو

 للك یبنلا هل لاقف : لاقو كلام نب زعام ةصق ««هحيحص» يف يراخبلا ركذو

 اهتبثأف هيلع ةالصلا ركذ يف يرهزلا ىلع فلثخا دقو ''هْيَلَع ىَّلَصَو ارْيَخ
 قازرلا دبع باحصأ نم ةينامث هفلاخو «هنع قازرلا دبع نع «ناليغ نب دومحم
 نب حونو «يلهُذلا ىيحي نب دمحمو «هيوهار نب قاحسإ :مهو ءاهوركذي ملف
 نب دمحأو «هيوجنز نب ديمحو «لکوتملا نب دّمحمو «يلع نب نسحلاو «بيبح
 . يدامرلا روصنم

 عامج ال أطخ بیلع یلص هنإ :نالیغ نب دومحم لوقو :يقهيبلا لاق

 . هفالخ ىلع يرهزلا باحصأ عامج) مث ءهفالخ ىلع قازرلا دبع باحصآ

 هل رفغتسا ام : يردخلا دیعس وبآ لاقف كلام نب زعام ةصق يف فلتخا دقو

 .«كلاّم نب زعاَمل اوُرْفْغَتْسا» :لاق هنإ :بیصحلا نب ةديرب لاقو «هّبس الو
 .هیلع لصف :رباج لاقو . ملسم امهرکذ . كلام نإ زعامل هللا مغ :اولاقف
 مل :یملسالا ةزرب وبأ لاقو 29 عملا قازرلا دبع ثیدح وهو «يراخبلا هرکذ
 . ؟*)وواد وبآ هرکذ «هیلع ةالصلا نع لو یا اف

 اضيأ هاورو «ینزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب :دودحلا يف (۱۱۹1) ملسم هاور )۱(
 دواد وبأو «عضت ىتح یلبحلاب مجرلا صبرت باب :دودحلا يف )١175( يذمرتلا
 نم 0٠44و 4۳۷و 4۳۵و ٤۳/٤ «دنسملا» يف دمحأو ۰۵۱/6 يئاسنلاو 440(۰)

 . هنع هللا يضر نيصح نب نارمع ثيدح

 . ىلصملاب مجرلا باب :نيدترملا ةباتتسا يف ۱۱۵/۱۲ يراخبلا هاور )۲(
 .(۱1۹۵) و ینزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب :دودحلا يف ۲) )۳)

 هلاجرو دودحلا هتلتف نم یلع ةالصلا باب : زئانجلا ۳ (TIA) دواد وبآ هاور )00

 . تاقث

۶ ۷ 



 ءزعام ثیدحو .۲۳اهیلع یّلص هنأ هيف فلتخُي مل «ةيدماغلا ثیدح : تلق

 هللا رفغی نأب هل هژاعد یه : هيف ةالصلا ناف هظافلآ نيب ضراعت ال :لاقی نأ امإ

 : لاقي نأ امإو ا هتزانج ىلع ةالصلا هک رت یه هيف ةالصلا كرتو هل

 . ةيدماغلا ثيدح ىلإ هنع لدع .هظافلآ تضراعت اذإ

 لصف

 . همامأ ايشام رباقملا ىلإ هعبت .تیم ىلع ىلص اذإ دیو ناكو مامأ يشملا ثاحبأ
 1 اهب عارسالاو ةزانجلا

 ابكار ناك نإ اهعبت نمل َّنسو «هدعب نم نيدشارلا هئافلخ ةنس تناك هذهو

 وأ ءاهمامأ وأ ءاهفلخ ام ءاهنم ابیرق نوكي نأ ايشام ناك ناو ءاهءارو نوكي نأ
 اهب نور اوناک نإ ىتح ءاهب عارسالاب رمأي ناكو .اهلامش نع وأ ءاهنيمي نع
 ءةنسلل ةفلاخم ةهوركم ةعدبف «ةوطخ ةوطخ مویلا سانلا ُبيبد امأو ءالَمَر

 لعفي نم ىلع طوسلا عفری ةركب وبأ ناكو . دوهيلا باتکلا لهأب هّیشتلل ةنّمضتمو

 . المر لمرت ةا هللا لوسر عم نحنو انتيأر دقل :لوقيو كلذ

 .ةزانجلا عم يشملا نع لب انيبن انلأس :هنع هللا يضر دوعسم نبا لاق

 : لوقيو ةزانجلا بت اذإ يشمي ناكو ۳" نتسلا لهأ هاور .«ببخلا نوذ ام» :لاقف

 وبأو «ىنزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب :دودحلا يف (۲۳) )١5940( ملسم هاور ()

 نم ةنيهج نم اهمجرب ةي يبنلا رمأ يتلا ةأرملا باب :دودحلا يف (5557) دواد

 . . .هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع ثيدح

 يف ۳/6 يئاسنلاو تزانجلاب عارسالا باب :زئانجلا يف (۳۱۸۲) دواد وبآ هاور (۲)

 يواحطلاو ۰۳۸و ۳۹۱/۵ دمحأو (۸۸۳) يسلايطلاو تزانجلاب ةعرسلا باب :ةزانجلا

 هححصو «يبهذلا هقفاوو ۳۵۹۵/۱ مكاحلا هححصو .حيحص هدانساو ۱/۲۷١

 .۲۷۲/۵ «عومجملا» يف يوونلا مامالا اضیآ

 يف (۱۰۱۱) يذمرتلاو ۲٩۰4و 4۱۹و ۱۵و ۳۹۶/۱ «دنسملا» يف انا و 1

 = : زئانجلا يف (۳۱۸۶) دواد وبأو ةزانجلا فلخ يشملا يف ءاج ام باب : زئانجلا

۶۹۸ 



 امیرو «یشم امیرف .اهنع فرصنا اداف ۱ ةکئالملاو تکرال نکا ملا ۲ ِ ۳ عرب ی و

 . بكر
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 ءالف قراتجلا ممُثْعِبَت اذإ» :لاقو .مضوت ىتح سلجی مل ءاهعبت اذإ ناكو
Eعضوت یّتحا »". 

 : تلق .ضرألاب اهعضو :دارملاو : هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش لاق

 .ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ليهس نع «ٌیروثلا ثيدحلا اذه ىور :دواد وبأ لاق
1 
 یّتح» :لاقو ليهس نع «ةيواعم وبأ هاورو «ضرألاب عضوت ىّح» هيفو :لاق ھم

 دواد وبآ یور دقو «ةيواعم يبآ نم حوا نايمسو : لاق . «دخللا يف عضوت

 یتح ةزانجلا يف ُموقي ذا هللا لوسر ناك : لاق .تماصلا نب ةدابع نع «يذمرتلاو

 يف ٌيوقلاب سیل :يذمرتلا لاق «عفار نب رشب هدانسإ يف نکل . " 'دحللا يف عضوت

 نبا لاقو «فيعض :دمحأ لاقو «هثیدح ىلع عباتي ال :يراخبلا لاقو «ثيدحلا

 ءايشأ يوري : نابح نبا لاقو يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو «ریکانمب ثدح :نيعم

 . اهل ٌدّمعتملا هنأك ةعوضوم

(۲) 

(¥) 

 وبآو ثیدحلا نمل وهو تلا هّللا دبع نب ىيحي هدنس نک ةزانجلاب عارسالا باب

 نابوث ثیدح نم .ةزانجلا يف بوکرلا باب :زئانجلا يف (۳۱۷۷) دواد وبأ هاور

 . یبهذلا هقفاوو مکاحلا هححص و « حیحص هدانساو « هنع هللا یضر

 ملسمو . عضوت یتح دعقی الف ةزانج عبت نم باب : رئانجلا يف ۱۳/۳ يراخبلا هاور

 مايقلا باب : زئانجلا يف (۳۱۷۳) دواد وبأو .ةزانجلل مایقلا باب :زئانجلا يف )۹۵ ۹)

 .يردخلا دیعس یبآ ثیدح نم ةزانجلل

 ىف (۱۰۳۰) يذمرتلاو «ةزانجلل مايقلا باب : زئانجلا يف (۳۱۷۲) دواد وبأ هاور

 :زئانجلا يف (۱۵6۵) هجام نباو «عضوت نأ لبق سولجلا يف ءاج ام باب :زئانجلا

 فیعض وهو «ةدانج نب نامیلس نب هللا دبع هدنس يفو ةزانجلل مايقلا يف ءاج ام باب

 امك فيعض وهو عفار نب رشب هجام نباو يذمرتلا دنس يفو ؛ثیدحلا رکنم هوبآ و

4۹ 



 . بئاغ تيم لک ىلع ةالصلا ب هتنسو هیده نم نكي ملو بئافلا ىلع ةالصلا

 حصو مهیلع ْلصُي ملف .بّیغ مهو نیملسملا نم ٌريثك قلخ تام دقف

 ىلع كلذ يف سانلا فلتخاف "٠ تیملا ىلع هتالص يشاجنلا ىلع یّلص هنأ : هنع

 اذهو ‹بئاغ لك ىلع ةالصلا ةمألل ةنسو .هنم عيرشت اذه نأ :اهدحأ «قرط ةثالث

 صاخ اذه : كلامو ةفينح وبأ لاقو «هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو يعفاشلا لوق

 ىّلصف هریرس هل عفر نوكي نأ زئاجلا نمو :امهُباحصأ لاق هریغل كلذ سلو «هب
 دعبلا نم ةفاسم ىلع ناك ناو .دهاشملا رضاحلا ىلع هتالص ىري وهو هيلع

 ىلع لديو :اولاق .ةالصلا يف 85 يبنلل نوعبات مهف .هورپ مل ناو ةباحصلاو

 نأ امك ةنس هكرتو «هّريغ نیبئاغلا لک ىلع يلصُي ناك هنأ هنع لَم مل هنأ ءاذه
 :ةديعبلا ةفاسملا نم تیملا ریرس اع نآ ىلإ هدعب دحأل لیبس الو لم

 یلص هنأ «هنع يور دقو .هب صوصخم كلذ نأ َملُعَف هيلع َيَّلصُي یتح هل عفرُيو

 هجرخأ دقف .مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج هاور يشاجنلا ىلع ب يبنلا ةالص )

 نباو ۲۳۰۰(۰) يسلايطلاو )۳۲۰٤(« دواد وبأو ۹۵۱(۰) ملسمو ۰۱۱۳/۳ يراخبلا

 . ةريره نأ ثيدح نم (۱۰۳۲) يذمرتلاو ۷۰/6 يئاسنلاو )١9175(« هجام

 يسلايطلاو 54/4 يئاسلاو ۹۵۲(۰) ملسمو ۰۱3۳/۳ يراخبلا هاورو

 . هللا دبع نب رپاج ثيدح نم ۳۱۹و ۲۹۵/۳ دمحأو ۸۱)

 يسلايطلاو (۱5۳۵) هجام نباو ۰۷۰/۶ يتاسنلاو .(۹۵۳) ملسم هاورو

 . نیصح نب نارمع ثيدح نم (۱۰۳۹) یذمرتلاو ۰1۳۳و ۶ دمحأو )۷٩(۰

 ءديسأ نب ةفيذح نع ۷/۶ دمحآو ۱۵۳۷(۰) هجام نباو (۱۰۱۸) يسلايطلا هاورو

 يراصنألا ةثراح نب عمجم نع ۳۷۹/۵و 14/4 دمحأو (۱۵۳۹) هجام نبا هاورو

 نع ۲۱۳و ۲۱۰/۶ دمحآ هجرخآو مع نب هللا دبع نع (۱۵۳۸) هجام نبا هاورو

 اورفغتساف تام دق يشاجنلا مکاخآ نإ» كلك هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب ريرج

 . نمسح هدنسو اهل



 هدانسا يف ناف .حصی ال نکلو ۲ بئاغ وهو ىثيللا ةيواعم نب ةيواعم ىلع
 « ثیدحلا عصي ناك : ینیدملا نب ىلع لاق «لدیز نبا :لاقيو «ديز نب ءالعلا

 ال :يراخبلا لاق "۲۲ سنآ نع ةنوميم يبأ نب ءاطع نع لاله نب بوبحم هاورو

 لصُي مل دلبب تام نإ بئاغلا نأ :باوصلا : ةيميت نبا مالسالا خيش لاقو

 تام هنأل «يشاجنلا ىلعلي يبنلا یّلص امك «بئاغلا ةالص هيلع لص «هیف هيلع

 ةالص هيلع ّلصُي مل تام ُثيح هيلع َيَلَص ناو «هیلع لصُي ملو رافكلا نيب
 ىلع ىلص متي يبنلاو ٠ هيلع نيملسملا ةالصب طقس دق ضرفلا نأل .بئاغلا
 هللاو . مضوم هل اذهو ‹ عضوم هل اذهو «ةنس 5 .هلعفو «هكرتو «بئاغلا

 دنع ژوهشملاو «ليصفتلا اذه :اهحصأو «دمحأ بهذم يف ةثالث لاوقألاو « ملعأ

 طاف املا هناخا

 :هلوقب «بيرقتلا» يف ظفاحلا هفصو ديز نب ءالعلاو ٩۰/۶ «ننسلا» يف يقهيبلا هاور )

 .بذکلاب دیلولا وبآ هامر «كورتم
 فرعی ال : يبهذلا لاق لوهجم لاله نب بوبحمو »۰/۹ «ننسلا يف يقهيبلا هاور (؟)

 .فيرحت وهو بوبحم لدب «دومحم» ةعوبطملا لوصألا يف عقوو ءركنم هثيدحو
 :«ننسلا ملاعم» يف لاق دقف يباطخلا ناميلس وبأ مامالا ليصفتلا اذه ىلإ هقبس دقو )۳,

 ناك هنأ الا هتوبن ىلع هقدصو مك هللا لوسرب نها دف لس لع يشاجنلا : تلق

 ناك هنأ الا هيلع اولصی نأ نیملسملا ىلع بجو تام اذإ ملسملاو «هناميإ متکی

 مزلف «هیلع ةالصلا يف هقحب موقي نم هترضحب نكي ملو ءرفكلا لهأ ينارهظ نيب
  ملعأ هللاو  اذهف «هب سانلا قحأو هیلوو هيبن وه ذإ كلذ لعفي نأ لَك هللا لوسر

 دلبب ملسملا تام اذإ اذه ىلعف «بيغلا رهظب هيلع ةالصلا ىلإ هاعد يذلا ببسلا وه

 رخا دلبب ناك نم هيلع يلصي ال هنإف هیلع ةالصلا يف هقح يضق دقو نادلبلا نم
 یلصی نأ ةنسلا تناك «رذع منام وأ «قئاعل هيلع لصي مل هنأ ملع ناف .هنع ابئاغ

 اوهجوتي ملو ةلبقلا اولبقتسا .هيلع اولص اذإف .ةفاسملا دعبل كلذ كرتي الو «هيلع
 هيلإ بهذ ام ینايورلا نسحتسا دقو «ةلبقلا ةهج ريغ يف ناك نإ تيملا دلب ىلإ
 . يباطخلا

 هم



 ةرانجلل مایقلا

 دحللا ةيئسو نفدلا مکح

 هنأ هنع حصو ءاهل مايقلاب ّرمأ و «هب تّرم امل ةزانجلل ماق هنأ ج هنع حصو

 : لیفو ۲ نیرمالا رخا دوعقلاو « حوسنم مایقلا : ليقف « كد ىف فلتخاف دعف

 نم یلوآ ادهو زاوجلل نایب هکرتو «بابحتساللل نایب هلعفو «نازئاج نارمالا لب

 . خسنلا ءاعدا

 اهبورغ دنع الو ءسمّشلا عولط دنع تیمل | نفدی الأ 345 هيده نم ناكو

 نم هعيسوتو ربقلا قيمعتو دحللا هيده نم ناكو . ةريهظلا مئاق موقي نيح الو ی ل SOS ل ا

 (۱۵۰) يسلايطلاو ۰۳۸۳/۱ يواحطلاو (۱۵44) هجام نباو (457) ملسم جرخأ )۱(

 .انسلجف سلج مث ءانمقف ةزانجلل 365 هللا لوسر ماق :لاق هنأ بلاط يبآ نب يلع نع

 سلج مث زئانجلا يف موقي ناك : ظفلب هنع (۳۱۷۵۰) دواد وبأو ۰۲۳۲/۱ كلام هاورو

 مايقلاب انرمأ ةَ هللا لوسر ناك : ظفلب ۲۸۲/۱ يواحطلاو (1۲۷) دمحأ هاورو دعب

 ماق : ظفلب ۲۷/٤ يقهيبلا هاورو «سولجلاب انرمأو كلذ دعب سلج مث 0 يف

 مهرمأو «كلد دعب دعق مث «هعم سانلا ماقو ‹ عضوت ىتح زئانجلا عم كت اک هللا لوسر

 تدهش :لاق يقرزلا مکحلا نب وعم قيرط ا يواحطلا جرخأو «دوعقلاب

 بلاط يبآ نب يلع تيأرو «عضوت نأ نورظتني اها ينير ترا رف قالا ا

 .مایقلا دعب سولجلاب انرمأ ب يبنلا ناف ءاوسلجا نأ مهيلإ ريشي هنع هللا يضر
 نباو (۱۰۳۰) يذمرتلاو ۰۸۲/4 يئاسنلاو (۳۱۹۲) دواد وبأو (۸۳۱) ملسم جرخأ (0)

 :لاق :رماع نب ةبقع ثيدح نم ۱۵۲/4 دمحأو (۱۰۰۱) يسلايطلاو (۱۵۱۹) هجام

 نيح :اناتوم نهيف ربقن نأ وأ «نهيف يلصن نأ اناهني ٍة هللا لوسر ناك تاعاس ثالث

 نيحو «سمشلا ليمت ىتح ةريهظلا مئاق موقي نيحو عفترت ىتح ةغزاب سمشلا علطت
 ۳ ۲۷/۵ ۰ تسلا ملاعم» يف يباطخلا لاق .برغت یتح بورغلل سمشلا فیضت

 «ثالثلا تاعاسلا هذه يف نفدلاو ةزانجلا ىلع ةءالصلا زاوج يف سانلا فلتخاو

 ةالصلا هرکت يتلا تاقوألا يف زئانجلا ىلع ةالصلا ةيهارك ىلإ ملعلا لهأ رثكأ بهذف

 لاق كلذكو .يعازوألاو يعخنلاو ءاطع لوق وهو رمع نبا نع كلذ يورو ءاهيف

 يعفاشلا ناكو «هيوهار نب قاحسإو لبنح نب دمحأو .يأرلا باحصأو يروثلا نايفس

 -ناک تقو يأ نفدلا كلذكو ءراهن وأ ليل نم ءاش ةعاس يأ زئانجلا ىلع ةالصلا ىري

0.۲ 



 : لاق ربقلا يف تلا عضو اذإ ناك هنأ « هن رکذیو .هيلجرو تيملا س

 لیبس يفو هللا مبا : هیاور يفو .«هّللا لوُسَر ةَّلم ىلَعَو هّللابو هللا 2

 ۱ «هّللا لوس ةَّلم ىَلَعَو هللا

۳ 

 تی هل لاسو :هباحصأو وه هربق ىلع ماق تیملا نفد نم عرف ») ناعو

 . تيبتلا هل ا نأ مهر و

 :مويلا لمانلا هلعفي امك تیملا نقلي الو قلا دنع أرقي سلجی نكي ملو

 نع «ةمامأ یبآ ثیدح نم «همجعم» يف يناربطلا هاور يذلا ثیدحلا امأو

 عمل هرن لع بال موسم مگیاوخإ نم ُدَحَأ تام اذ» 45 يبنلا
 ةّنالف رب َنالف اي لو مك بیج الو ةع إف نالف ا : لقي مث ِهِْبَق سر

 هللا َكْمَحْرَي اَنْدْشْرَأ :ُلوُقَي ِهّنإف .ةّئالف نب َنالف اي :لوُقَي مث ءادعاق يوسي هاف

 .ثيدحلا ةقفاومل ىلوأ ةعامجلا لوق :(يباطخلا لئاقلا) تلق راهن و ليل نف 0
 ءربقلا تيملا لخدأ اذإ لوقي ام ءاج ام باب :زئانجلا يف )١١57( يذمرتلا هاور )۱(

 دواد وبآو «ربقلا تیملا لاخدإ يف ءاج ام باب :زئانجلا يف (۱۵۵۰) هجام نباو
 (1۹۹۰) دمحأو «هربق يف عضو اذإ تیملل ءاعدلا يف باب :زئانجلا يف (۳۲۱۳)
 یذمرتلا هنسحو ءرمع نبا نع ه0 /: يقهيبلاو )1111( و (۵۳۷۰) و (۵۲۳۳) و

 هلو اولاق امك وهو .يبهذلا هقفاوو ۳۱۱/۱ مکاحلاو (۷۷۳) نابح نبا هححصو

 . نسح هدنسو هنع هللا يضر يضايبلا ثيدح نم مکاحلا دنع دهاش ۱

 يف يوونلا لاق امك ديج هدنسو ةريره يبأ ثيدح نم )١970( هجام نبا هجرخأ (0)
 «ریبحلا صيخلت» يف رجح نبا ظفاحلا اهدروأ دهاوش هلو ۰۲۹۲ /۵ «عومجملا»

ATTY 

 يقهيبلاو ؛تیملل ربقلا دنع رافغتسالا باب :زئانجلا يف (۳۲۲۱) دواد وبآ هاور (۳)
 هدانسإ دوجو ءالاق امك وهو يبهذلا هقفاوو ۳۷۰/۱ مکاحلا هححصو ۶

 0 /۵ «عومجملا» يف يوونلا

0۵.۳ 

 تیملا نیقلت



 دیشت الو روبقلا یلعت ال

 اهل ال نأ ةاهش :اَيللا نم هی تجرخ ام زکذا :لوقی مث «دورعشت ال نکلو

 دّمَحُميو ءانيد مآلشإلابو دار هل تیضز کلر هوش دعا واللا

 لوّقیو هبحاص دی امهنم دحاو لك ذی ريكو ارکنُم ناف مام) نارقلابو هایت

 | ی E a Eh اب قلطنا

SNءاّوح ىلإ هستی  eاه  

١ 

8 

 نا و عمو او | فد

 وبأ تام نيح ماشلا لهأ الإ اذه لعف ادحآ تيأر ام :لاقف .هللا الإ هلإ ال نأ

 يبأ نب ركب يبأ نع هيف يوري ةريغملا وبأ ناكو «كلذ لاقف ناسنإ ءاج «ةريغملا

 . هيف يوري شايع نبا ناكو «هنولعفي اوناك مهنأ «مهخايشأ نع «ميرم

 يبأ نع يناربطلا هاور يذلا اذه شايع نب ليعامسإ ثيدح ديري :تلق
 . ةمامأ

 نب ةرمضو «دعس نب دشار نع (هنئس» يف روصنم نب ديعس رکد دقو

 سانلا فرصناو .هربق تّیملا ىلع ّيّوس اذإ :اولاف « ریمع نب ميكحو « بیبح

 ةههشأ هللا الإ هلإ ال : لق ! الف اي :هربق دنع تيملل لاقُي نأ نوشحتسی اوناکف ( هنع

 «دمحم يبن مالسالا ينيدو هللا يبر : لق !نالف اي «تارم تالث هللا الإ هل ال نأ

 لصف

 الو ؛نیلو رّجحب الو «ّرجاب اهژانب الو روبقلا ةيلعت « ايا يع هيده نم نكي ملو

 يفو :«ریبکلا» يف يناربطلا هاور :لاقو ۰40/۳ «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا هركذو (0)

 :هجيرخت دعب «راكذألا يلامأ» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو .مهفرعأ مل ةعامج هدانسإ

 ثيدحلا دنسو «بيرغ ثيدح : ۱۹/۶ 4ةينابرلا تاحوتفلا» ىف نالع نبا هركذ اميف

 .ادج فيعض نيقيرطلا نم

6۵ ۰ ۶ 



 ٌةفلاخم .ةهورکم ةعدب اذه لكف < هاهیلع بابقلا ءانب الو «اهنییطت الو «اهذییشت
 اتمت عدي لأ «نميلا ىلإ هنع هلا يضر بلاط يبأ نب يلع َتعَب دقو . ل هیدهل

 ةفرشملا E EDN ًافرشم ارب لو ءهَّسْمْظ الإ

aالا نا نر ل  

 ریق و میرکلا هربق ناك اذکهو فثطال الو تفرشم ال هباحصأ روبق تناکو

 نیم الو ينبم ال ءارمحلا ةصرعلا ءاحطبب ب ممه ريق هبحاص

 ۲! هیبحاص ربق ناك اذکهو

 دواد وبآو (۱۰6۹) يذمرتلاو ربقلا ةيوست باب :زئانجلا يف (۹0۹) ملسم هاور (۱)
 (۷۱) دمحأو (۱۵۵) يسلايطلاو ۰۳۹۹/۱ مکاحلاو ۸۸/۶ يئاسنلاو (۳۲۱۸)

 ىلع كثعبأ الأ :بلاط يبآ نب يلع يل لاق :لاق يدسألا جايهلا يبآ نع (15١٠)و
 .هتيوس الإ ًافرشم ًاربق الو .هتسمط الإ الاثمت عدت الأ :ِدِْفَي هللا لوسر هيلع ينثعب ام

 ا ناو قلا صصجي نأ ةت 2 هللا لوسر یهن : لاق رباج نع (۹۷۰) ملسم جرخآ )۳۲(

 هجام نباو ۰۸۱/6 یيئاسنلاو (۳۲۳۷) دواد وبآ هاورو .هیلع ینبی نآو «هیلع

 رباجو یسوم نب نامیلس نيب عاطقنا اهدنس يفو هيلع بتکی نآو» ةدايزب (۱۵۳)
 نع جیرج نبا انئدح جيرج نبا قيرط نم ۳۷۰/۱ «كردتسملا» يف مكاحلا هاور نكل

 .رباج نع «ريبزلا يبأ
 للي يبنلا ربق يف ءاج ام باب :زئانجلا يف ۲۰۳/۳ «هحیحص» يف يراخبلا جرخأ (۳)

 ريق یأر هن هثدح هنا رامتلا نایفس نع شایع نب رکب يبآ تیدح نم رمعو رکب ناو
 لاق ءةباحصلا رصع قحل دقو ؛نیعباتلا عابتآ نم اذه رامتلا نایفسو ًامنسم لو يبنلا
 روبقلا مينست بحتسملا نأ ىلع هب لدتساو يباحص نع ةياور هل رآ ملو : ظفاحلا

 يضاقلا ىعداو «ةيعفاشلا نم ريثكو ينزملاو دمحأو كلامو ةفينح يبأ لوق وهو
 «كردتسملا» يف مكاحلاو (۳۲۲۰)دواد وبأ جرخأو .هيلع باحصألا قافتا نيسح
 تلخد :لاق دمحم ا نع ءیناه نب نامثع نب ورمع ثيدح نم ۳۹/۱

 ءامهنع هللا يضر هیبحاصو ةي + يبنلا ربق نع يل يفشكا همأ اي :تلقف ءةشئاع ىلع
 ما ةصرعلا ءاحطبب ةحوطبم ةثطال الو ةفرشم ال روبق ةئالث نع يل تفشکف
 5 .لاحلا لوچ ام نب نامثع نب ورمعو

۵ ۰ ۵ 



 ...دحاسم روبقلا ذختت ال

Cis 
 'ةرخصب هربق فّرعت دیرپ ْنَم َربق ملعُي ناكو :

 لصف

 .'"'اهيلع جرشلا داقيإو «دجاسم روبقلا ذاختا نع 4 هللا لوسر ىهنو

 نأ هتمأ ىهنو روبقلا ىلإ ةالصلا نع یهنو .هلعاف نعل یتح كلذ يف هیهن دتشاو

(۱) 

00 

 تیدح نم نسح دنسب ۳۱۲/۳ یقهیبلا هقيرط نمو (۳۲۰۲) دواد وبأ جرخآ

 جرخأ نوعظم نب نامثع تام امل :لاق هنع هللا يضر ةعادو يبأ نب بلطملا

 نع كلذ ين ربحي يذلا لاق :بلطملا لاق «ءهيعارذ نع رسحو ال

 ميما :لاقو ءهسأر دنع اهعضوف اهلمح مث < ءامهنع رسح نيح 3 هک هللا لوسر

 یغتبملا ققحي د ال رجحلا ناك ادإ : لوقن . «يلمآ نم تام نم هيلإ نفدأو . يخأ ربق

 مسا ةحول ىلع بتکی نأ حصي ذئنيحف ‹ضعب نع اهضعب زييمت مدعو روبقلا ةرثكل

 .هيلع هؤاقدصأو هؤابرقأ فرعتيل هربق ىلع عضوتو « تیملا

 (۳۲۰) يذمرتلاو (۳۲۳) دواد وبأو ۰۳۳۷ و ۳۲۱ و ۲۸۷ و ۱ دمحآ جرخأ

 سابع نبا ثيدح نم (۷۸۸) نابح نبا و (۱۵۷۵) هجام نباو 10 ۰۹6/6 يئاسنلاو

 هدنسو «جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو «روبقلا تارئاز دال هللا لوسر نعل»

 يذمرتلاو ۳۵۰ و ۳۳۷/۲ دمحآ دنع ةريره يبأ ثیدح اهنم اهب نایوقتی دهاوش

 دنیا دفع ناخن ثيدحو (۷۸۹) نابح . نباو (۱۵۷۲۱) هجام نیاو )٠١65(

cE EET /Y(۱۵۱۷) هحام نباو  "VE /تاراوز نعل و يفو ١ 

 هعورشم ىهف ااا ةرايزلا امأ ءءاسنلل روبقلا ةرايز ةرثك ةيهارك ىلع ليلد «روبقلا

 ا ؛ حیحص هدنسو ,1/: يقهيبلاو ۳۷1/۱ مكاحلا دنع ةشئاع ثيدحل نه

 اع هل تلاق 4 ةشئاع نأ هبق و يئاسنلاو دمحأو ۱۰۳) تو

 مكب هللا ءاش نإ اناو «نیرخأتسملاو انم نیمدقتسملا هللا محریو «نیملسملاو

 لاقف ۱۲۹ ةأرملا رقأ د يبنلا نألو «نوقحالل

 داخنا نع يهنلا امأو نا ثيدح نم هریغو يراسل هاور ایربصاو هللا يقتا» اهل

 . كلذ يف ثيداحألا تمدشت دقو ءهجو ريغ نم يت باع هلع حص دقف دحاسم روبقلا

 هم



 ؟)اهیلع اکتیو .اهیلع سلجْی الأو ءأطوتو روبقلا ناهت ال نأ يده ناکو
 م ا 5 17 و ۳ و ۳ ۳0

 وا و اذابعأ دو ؛اهیلاو اهدنع لصف دجاسم ذك ثیحب مظعت الو

 لصف

 روبقلا ةرايز يف 4 هيده يف

 رافغتسالاو .مهيلع مخرتلاو «مهل ءاعدلل اهروزي هباحصآ روق راز اذإ ناك

 اوم .مهل اهعرشو .هتمال اهنس يتلا ةرايزلا يه هذهو مهل

TEهللا ءاش نا انو نیما نیل ریل لفآمکیلع علت  

 .۲۲ةیفاَعلا کلر ال َهَّللا لأْسَت .نوقحال مک

 ةالصلا دنع هّلوقي ام سنج نم ءاهترايز دنع لعفیو لوقی نأ هّيده ناکو
 تیملا ءاعد الا نوکرشملا یبأف .رافغتسالاو مخرتلاو ءاعدلا نم .تیملا ىلع
 هش ولار «هب ةناعتسالاو ؛جئاوحلا هلاؤسو هب هللا ىلع ماسقإلاو هي كارشالاو
 كرش ءالؤه يدهو «تيملا ىلإ ناسحإو ديحوت يده هنإف لَك هيده سكعب «هيلإ
 «تيملا اوعدي نأ ام! :ماسقأ ةثالث مهو «تیملا ىلإو مهسوفن ىلإ ةءاسإو

 دجاسملا يف ءاعدلا نم ىلوأو بجوآ هدنع ءاعدلا نوريو «هدنع وأ «هب اوعدي

 نم )١557(. هجام نباو ۰۹۵/۶ يئاسنلاو (۳۲۲۸) دواد وبأو )٩۷۱( ملسم ىور )۱2

 قرحتف ةرمج ىلع مکدحآ سلجی نأل» :لاق يي هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثیدح

 ."ربق ىلع سلجی نأ نم هل ريخ هدلج ىلإ صلختف «هبایث
 «ةديرب ثیدح نم ۳۹۰ و ۳۵۳/۵ دمحآو ۰۹6/۶ يئاسنلاو )٩۷۵(۰ ملسم هاور )۲,

 لوقی مهلئاق ناکف رباقملا ىلإ اوجرخ اذإ مهملعی لع هللا لوسر ناک» :هظفلو
 نوقحالل مكب هللا ءاش نإ اناو نیملسملاو نینمژملا نم رایدلا لهآ مکیلع مالسلا

 دنع ةشئاع نع بابلا يفو «ةيفاعلا مکلو انل هللا لأسأ «عبت مکل نحنو طرف انل متنآ

 ۳۰۰/۲ دمحأو (۲8۹) ملسم دنع ةريره يبأ نعو ۰۱۸۰/۲ دمحأو )4۷٤( ملسم

 .1۰۸ و

6۵ ۷ 



 مدعو ةيزعتلا مکح
 اهل عامتجالا

 ۰ ع 2 2 1 مور -

 هللابو نيرمألا نيب قرفلا هل نّيبت ءهباحصأو للي هللا لوسر ّيده لمأت نمو

 . قيفوتلا

 عمتجی نأ هيده نم نكي ملو «تيملا لهأ ةيزعت زی هیده نم ناكو
 .ةهوركم ةثداح ةعدب اذه لکو هریغ الو هربق دنع ال ؛نارقلا هل ريو ءا زعلل

 ‹ هلل دمحلاو « هللا ءاضقب ىضرلاو نوكسلا .هیدص نم ناكو

 تدنلاب هتوص عفر وأ بابت ةيصملا لجال فرخ نمم او .'''عاجرتسالاو

 . ۲)هرعش اهل قلح وأ ةحاينلاو

 لاومألا نم صقنو عوجلاو فّوخلا نم ءيشب مکنولبنلو) :یلاعتو كرابت هلوقب ارام )۱0
 هيلإ اناو هلل انا اولاق ةبيصم مهتباصآ اذإ نیذلا نيرباصلا و هكا رمّثلاو سفنألاو

 ملسم یورو «نودتهمل مه كئلوأو وو مهبر نم تاولص مهیلع كئلوأ نوعجار

 : تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نع (۱۵۹۸) هجام نباو )٩۱۸( «هحیحصا يف

 هيلإ انإو هلل انا لوقيف «ةبيصم ا ملسم نم ام» :لوقي هيلو هللا لوسر تعمس

 ؛هتبيصم يف هللا هرجأ الإ اهنم اریخ يل فلخأو يتبيصم يف ينرج ١ مهللا «نوعجار

 . «اهنم ا تاب

 يف (۱۰4) «هحیحص» يف ملسم هلصوو ءاقيلعت ۱۳۳ ۰۱۳۲/۳ يراخبلا جرخآ )٠(

 نم ةيلهاجلا یوعدب ءاعدلاو .بویجلا قشو .دودخلا برض میرحت باب نامیالا
 «ةقاشلاو ةقلاحلاو ةقلاصلا نم ءيرب» : ةي هللا لوسر نأ يرعشالا یسوم يبآ ثیدح

 اهرعش قلحت يتلا :ةقلاحلاو حونلاو ءاكبلاب اهتوص عفرت يتلا يه :ةقلاصلاو

 نب هللا دبع نع (۱۰۳) ملسمو ۰۱۳۳/۳ يراخبلا یورو .اهبو قشت يتلا : ةقاشلاو

 .بویجلا قشو .دودخلا برض نم انم سيل» : ةع هللا لوسر لاق :لاق ءدوعسم

 زاب يبنلا نأ يرعشالا كلام يبآ نع )٩۳4( ملسم یورو «ةیلهاجلا یوعدب اعدو
 نعطلاو .باسحالا يف رخفلا :نهنوکرتی ال ةيلهاجلا رمآ نم يتمأ يف مبرآ» :لاق

 بدنلاب توصلا عفر :ةحاینلاو «ةحاینلاو «موجنلاب ءاقستسالاو ء«باسنألا يف

 نكي مل ناو مارح وهو هالبجاو هافهکاو : لوقی ناب تیملا لئامش دیدعت :بدنلاو

 . ءاکی هعم

6 ۰ ۸ 



 نأ رمآ لب «سانلل ماعطلا نوفّلكتي ال تیملا لهأ نأ زیهیده نم ناکو

 تا م 7۳ ا

 نم وه :لوقیو «هنع یهنی ناك لب ءتيملا يعن كرت « ب هيده نم ناکو
 نأ فاخأ :لاقو تام اذإ ّسانلا هّلهأ هب ملعُي نأ ةفيذح هرك دقو فیلهاجلا لمع

(۲) 

 )۹٩۹۸( يذمرتلاو (۳۱۳۲) دواد وبأو ۱ دمحأو ۰۲۰۸/۱ يعفاشلا جرخأ (۱)
 ثيدح نم 7١/4 يقهيبلاو ۰۱۹۷ و ۱۹ ص ينطقرادلاو )١11١( هجام نیاو
 لال اوعتنصا# : للي يبنلا لاق لتق نيح رفعج يعن ءاج امل :لاق رفعج نب هللا دبع
 هححصو «يذمرتلا هتسحو «نسح هدانسإو «مهلغشی ام مهاتآ ا رفعج
 نم (۱۲۱۲) هجام نیاو ۶ /۲ دمحأ یورو .يبهذلا هقفاوو ۳۷۲/۱ مكاحلا
 ىلإ عامتجالا ىرن وأ دعن انك» :لاق هنع هللا يضر يلجبلا هللا دبع نب ريرج ثيدح
 يوونلا هححصو «حيحص هدنسو «ةحاينلا نم هنفد دعب ماعطلا ةعنصو «تيملا لهأ
 يف مامهلا نب لامكلا صن دقو «دئاوزلا» يف يريصوبلاو ۳۱۳۰/۵ «عومجملا» يف 5
 :لاقو تیملا لهأ نم ماعطلا نم ةفايضلا ذاختا ةهارك ىلع 477/١ "ریدقلا حتف»
 .يوادرملل ۵۵/۲ (فاصنالا» يف امك ةلبانحلا بهذم وهو «ةحيبق هعدب يهو

 نع ۶ يقهيبلاو (۱۷) هجام نباو (۹۸7) يذمرتلاو ۵ دمحآ جرخآ
 نأ فاحا نإ ندا اوال :لاق تیملا هل تام اذإ ناك هنأ ناميلا نب ةفيذح

 لاق امك ءنسح هدنسو .يعنلا نع ىهني لا لوسر تعمس ينإ ءايعن نوكي
 هنوعنصي ةيلهاجلا لهأ ناك ام هبشي ام هنع يهنملا يعنلاو ٩۳/۳ «حتفلا» يف ظفاحلا
 سانلا مالعإ امأ .قاوسألاو رودلا باوبأ ىلع تيملا توم ربخب نلعي نم لاسرإ نم
 یمن دلت هللا لوسر نأ نيخيشلا دنع ةريره يبأ ربخ يف امك حابم وهف .مهبيرق تومب
 أ :لاق يبنلا نأ يراخبلا دنع سنأ ربخو .هیف تام يذلا مويلا يف يشاجنلا
 ةحاور نب هللا دبع اهذخآ مث .بيصأف رفعج اهذخأ مث .بيصأف ديز ةيارلا

00 

 تيملا لهأ ىلإ یعنی لجرلا باب :هلوقب نيثيدحلل يراخبلا مجرت دقو ...بيصاف

5 



 فوخلا ةالص

 لصف

 رصق یلاعتو هتاحبس ُهَّللا َحابأ نأ ءفوخلا ةالص يف ی هيده نم ناكو

 رفس ناك اذإ هدحو ددعلا رصقو ءرفسلاو ٌفوخلا عمتجا اذإ اهددعو ةالصلا ناكرأ

 نم ناك اذهو هعم َرفس ال فوخ ناك اذإ اهدحو ناكرألا رصقو «هعم فوخ ال

 ضرألا يف برضلاب ةيالا يف رصقلا دبيقت يف ةمكجلا ملعُت هبو هلي هيده
 بت رو

 نأ تلبقلا نيبو هئیب ٌودعلا ناك اذإ «فوخلا ةالص يف هيَ هيده نم ناکو

 ءاعيمج نوعکریف عكري مث ءاعيمج نوربکیو یکی یفلخ مهلك نیملسملا فی

 ةصاخ هيلي يذلا ٌفصلاو دوجسلاب ٌردحنی مث «هعم ًاعیمج نوعفریو فری مث

 ىلإ ضهنو «یلوألا ةعکرلا نم غرف اذإف ءٌرُّدعلا ةجاوم ُرّخؤملا فصلا موقیو
 ناکم ىلإ اومّدقتف ءاوماق مث «نيتدجس همايق دعب رخوملا فصلا جس «ةيناثلا

 لوالا ةقيفلا ةلیضف ليكتمل مهناکم لوالا فصلا رخأتو لوألا لا

 امك «ةيناثلا ةعكرلا يف نيتدجسلا ی يبنلا عم يناثلا فصلا َكِردّيِلو ۰ نیتفئاطلل

 اميفو «هعم اوكردأ اميف ناتفئاطلا يوتستف یلوالا يف نيتدجسلا هعم لوألا كردأ

 ةرم لَّوأ اوعنص امك ناتفئاطلا عنص « عكر اذإف «لدعلا ةياغ كلذو «مهسفنأل اًوَّضَن

 مّلسيف «دهشتلا يف هوقحلو «نيتدجس رّجؤملا ٌفصلا دجس .دهشتلل سلج اذإف
 ا

 ۱۷۸ ۰۱۷۷/۳ يئاسنلاو «فوخلا ةالص باب :ةالصلا يف )۱۲۳١( دواد وبآ هجرخأ (۱)

 نیکرشملا یلعو نافسعب وايي هللا لوسر عم انك :لاق يقرزلا شایع يبآ ثيدح نم

 مهیلع انلمح ول ةرغ انبصآ دقل :نوکرشملا لاقف ءرهظلا انیلصف .دیلولا نب دلاخ

 ماق ءرصعلا ترضح املف .رصعلاو رهظلا نيب رصقلا ةيا تلزنف .ةالصلا يف مهو

 هلي هللا لوسر فلخ فصف «همامآ نوکرشملاو ةلبقلا لبقتسم للي هللا لوسر

 نم فوخلا ةالص باب :نیرفاسملا ةالص يف (۸8۰) ملسم جرخأو ۰... فص

 . . هللا دبع نب رباج ثيدح

6۵ ۰ 



 ةقرف : : نيتقرف مهلعجي ةرات ناك هنإف « تلبقلا ةهج ريغ يف وذعلا ناك ناو و 2 ت و

 يف فرصنت مث تعکر نيتقرفلا ىدحإ هعم يلصتف هعم يلصت ةقرفو دعلا ءازاب

 هعم يلصتف هذه ناکم ىلإ ىرخألا م يجتو یرخالا ةقرفلا ناکم ىلإ اهتالص
 .ءامالا مالس دعب ةعكر ةعكر ةفئاط لك يضقتو ملس مث «ةيناثلا ةعكرلا

 يه يضفنو . ةيناثلا ىلإ موقي مث ةعکر نيتفئاطلا ىدحإب يلصي ناك ةراتو

 ةعكرلا هعم يلصتف «ىرخألا ةفئاطلا يتأتو ةةعوالر لبق ملستو ءفقاو وهو ةعكر
 اذإف .دهشتلا ىف اهرظتني وهو ةعكر تضقف «تماق .دهشتلا ىف سلج اذإف «ةيناثلا

 ۲۲! مهب ملسي .تدهشت

 ةفئاطلا يتأتو هلبق ملستف < « نیتعکر نیتفث ةئاطلا یدحاب يلصي ناك ةراتو

 مهلو ءاعبرأ هل نوكتف .مهب ملسيو :نيتريخألا نيتعكرلا مهب يلصُيف «یرخالا
 . ۲۳)نیتعکر نيتعكر

(۱) 

(۲) 

(۳) 

 باوبأ لوأ يفو «عاقرلا تاذ ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۲۹/۷ يراخبلا هج رخآ
 الاجرف متفخ ناف ) : یلاعت هلوق باب : ةرقبلا ةروس يف ریسفتلا يفو «فوخلا ةالص
 وبأو «فوخلا ةالص باب :نیرفاسملا ةالص يف (۸۳۹) ملسو (انابكر وأ
 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم ۱۷۱/۳ يئاسنلاو (۵14) يذمرتلاو (۱۲ ۳ )دواد
 يف ۳۲۱ ۰۳۲۵/۷ يراخبلاو «فوخلا ةالص يف ۱۸۳/۱ «أطوملا» يف كلام هجرخآ
 ثيدح نم (۱۲۳۸) دواد وبأو (۸6۲) ملسمو «عاقرلا تاد ةوزغ باب :يزاغملا
 .فوخلا ةالص عاقرلا تاذ موي ال هللا لوسر عم یلص نمع تاوخ نب حلاص

 كلذب تیمس .دجن نم نافطغ ضرأب تناك ةفورعم ةوزغ : عاقرلا تاذ مویو
 يهو «كلذ ريغ لیقو .قرخلا اهیلع اوفلف ءءافحلا نم تبقن نیملسملا مادقأ نال
 1/۷ «حتفلا» رظنا ا هيلإ بهذ ام ىلع قدنخلا ةوزغ نع ةرخأتم
 ملسم هجرخأو اقامت عاقرل تاذ ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۳۱/۷ يراخبلا هج رخأ

(AT)ةناوع يبأ دنسم يف وهو ال وصوم فوخلا ةالص باب :نیرفاسملا ةالص يف  
 تاذب انك اذإ ىتح لَك هللا لوسر عم انلبقأ :لاق هللا دبع نب رباج ثيدح نم مة
 نم لجر ءاجف ی هللا لوسرل اهانكرت ةليلظ ةرجش ىلع انيتأ اذإ انك :لاق عاقرلا

 - «هطرتخاف لي هللا يبن فیس ذخأف .ةرجشب قلعم يب هلا لوسر فیسو نیکرشملا

۵ ۱ 



 .ىرخألا يتأتو وهب ملسُیو «نیتعکر نیتفئاطلا یدحاب يلصي ناك ةراتو

 Do ةفئاط لكب مهب یلص دق نوکیف ملسُيو ‹ نيتعك ر مهب يلصيف

 ءيجتو ءائيش یضقت الو بهذتف «ةعكر نیتفئاطلا ىدحإب ىلصُي ناك ةراتو

 ةعكر مهلو «ناتعکر هل نوكيف ءائيش يضقت الو «ةعكر مهب يلصُيف «ىرخألا

 : اهب ةالصلا زوجت اهّلک هجوالا هدهو :(۳)ةعکر

 هب لمعلاف «فوخلا ةالص باوبآ يف ىورُي ثيدح لک :دمحأ مامالا لاق

 تلق :مرثالا لاقو «ةزئاج اهلك ءاهيف یورت فعبس وآ هجوآ کم :لاقو

 ادخار راتخت وآ هعضوم يف ثیدح لک ءاهلك داال لوقت : هللا دبع يبال

 نأ زوج هنأ ءاذه رهاظو .نسحف ءاهّلك اهيلإ بهذ نم :لوقآ انآ :لاق ؟اهنم

 سابع نبا ٌبهذم اذهو ءائيش يضقت الو عکر ًةعكر هعم ةفئاط لك َيلصُت

 ينعنمي هللا :لاق ؟ينم كعنمي نمف :لاق ءال :لاق ؟ينفاختأ :ِِلَي هللا لوسرل لاقف

 يدونف :لاق هقلعو فيسلا دمغأف بيي هللا لوسر باحصأ هددهتف :لاق «كنم

 :لاق «نيتعكر ىرخألا ةفئاطلاب ىلصف ءاورخأت مث «نيتعكر ةفئاطب ىلصف «ةالصلاب

 .ناتعكر موقللو «تاعكر عبرأ ةي هللا لوسرل تناكف

 رباج ثيدح نم ۰۲۹۵/۳ يقهيبلاو ۱ ينطقرادلاو ۰۱۷۸/۲ يئاسنلا هجرخآ (۱)

 . نسحلا ةنعنع هيف نأ الا تاقث هلاجرو هللا دبع نبا

 ؛درق يذب یلص هلك ها لوسر نآ سابع نبا ثیدح نم ۲ يئاسنلا جرخآ (۲)

 فرخ الا لو وا قارس اتو میت اروم ی ها ا

 ملو ةعکر مهب یلصف «كئلوآ ءاجو ءءالؤه ناکم ىلإ ءالؤه فرصنا مث «ةعکر

 يواحطلاو (۳۳6) و (۲۰۲۳) «دنسملا» يف دمحآ هجرخأو .حيحص هدانسإو اوضقي

 ۳۹۹ و ۳۸۵/۵ دمحأ هجرخأ ةفيذح نع بابلا يفو ۰۳۳۰/۱ مكاحلاو ۱

 هلاجرو ۰۱۸۳/۱ يواحطلاو ۳ يئاسنلاو ۱۳7(۰) دواد وبآو ۰4۰6 و

 هجرخآ تباث نب ديز نعو يبهذلا هقفاوو ۰۳۳۰/۱ مکاحلا هححصو «تاقث

 . نسح هدنسو ۰۱۱۸/۳ يئاسنلا

o۱۲ 



 مکحلاو ةداتفو .نسحلاو دهاجمو سوواطو هللا دبع نب رباجو

 زاوج يضتقي دمحا مالک مومعو : : «ینغملا) بحاص لاق . هیوهار نب قاحساو

 . هنو رکنپ انباحصأو « كلد

 و

 هذهو هذه ىلإ اهّلك مجرت را تاغ فوخلا ةالص يف 5 هنع ىور دقو

 اهركذو «تافص ّرشع مهضعب اهركذ دقو ءاهظافلأ ضعب تاک اتو اوشا

 ءالؤهو «الوأ هانرکذ ام : حیحصلاو تفص ةرشع ّسمخ وحن مزح نب دمحم وبآ

 امنإو فب يبنلا لعف نم اهوجو كلذ اولعج .ةصق يف ةاورلا فالتخا اوأر املك
 . ملعأ هللاو .ةاورلا فالتخا نم وه

 لوألا ءزجلا مت هقيفوتو ىلاعت هنوعب

 دابعلا ريخ ىده ىف داعملا داز نم

 يناثلا ءزجلا هيليو

 هلواو

 ةاكزلاو ةقدصلا یف دیک هب ده یق اصف

 7١م-١ج داعملا داز ۱ ` مام
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 و فل ملا ةمدقم

 «(راتخيو ءاشي ام قلخب كبرو# ةيآ ریسفت

 RE هتاقولخم نم هللا راتخا ام ركذ يف لضف

 10000000 اهّصاوخو ةكم لئاضف ركذ

 5252570 00 جحلا مايأ يف ةجحلا يف رشع لضف ركذ

 ناضمر نم رخاوألا رشعلاو ةجحلا يذ رشع نيب لضافتلا

 r . . . ءارسالا ةليلو ردقلا ةليل نيب لضافتلا
 00 ةعمجلا موي ةفرعب فوقولا وهو ربكألا جحلا لضف

 كا اهريغو لامعألا نم هللا هراتخا اميف لصف

 و و لسرلا ةثعب ىلإ جایتحالا رکذ يف لصف

 E يوبنلا بسنلا رکذ يف لصف

 ی و و و قاحس) ال ليعامسإ حیبذلا نأ ثحب

 5000757055070 ETETITTE هيدلاو ةافوو يبنلا ةيبرت ةيفيك

 ]9 0 ا يحولا بتارمو هثعبم ركذ

 هاهو مل GG و HK و و و و و #

 a .... زئاج ةداعا نودب رورجملا ىلع فطعلا

O. GSH WS G4 pgp OE H4G EG HH GA E ها 4G GOG اه ¢ 

 I رولا مشل فج طر

۰ 4 © GG. + 

 4 و به ۵ + ©

 4 و و هه هه ®

 ه0 اه و هه »چ

 ي ام هه اه هه

 ايل و مه و ام 4

  hhو # و ام ۰-۵



 0 011 ا هنضاوح ركذ يف لصف

 ساب E e O ضقت كفي a نا ا دم هيلع لزن ام لوأو هثعبم يف لصف

 هل لصأ ال ةنس نوثالثو ثالث هرمعو عفر ىسيع نأ ركذي ام

 هل ل ةيوبنلا ةوعدلا بيترت يف لصف

 EA 0 زی هئامسأ يناعم حرش يف لصف

 ؟لوعفملا نم عقاولا لعفلا نم غاصي له ليضفتلا مسا نأ يف ثحب

 2003700000 ةيناثلاو ىلوألا نيترجهلا ىركذ يف

 ی وحی و رو و د يا لک هدالوأ يف لصف

 ASRS E Ct ډل هتامعو همامعأ يف لصف

 EO EE ا ا ام هجاوزآ يف لصف

 TY هيف فالخلا ركذو ةجوزلا رهم قتعلا لعج زاوج ةلأسم

 ۷ و 1 1 ز ] لع هباتك ىف لصف

 ا عئارشلا يف مالسإلا لهأ ىلإ اهبتك يتلا هبتك يف لصف

 ESR كولملا ىلإ يي هلسرو هبتك يف لصف

 ODER SSS E ا زائ هينذؤم يف لصف

 ۱ با ]ز ز الع هئارمآ ىف لصف

 N اا زای هسرح يف لصف



 OT ald هيدي نيب قانعألا برضي ناك نميف لصف

 نذأي ناك نمو هكاوسو هلعنو همتاخو هتاقفن ىلع ناك نميف لصف

 EE SSS IRO هيلع

 Easier واسم هئابطخو هئارعش يف لصف
 ۱۲۶ ........ رفسلا يف هيدي نيب نودحي اوناك نيذلا هتادخ يف لصف
 00 0 هايارسو هثوعبو هتاوزغ يف لصف

 اب ا ES ا ا هثاثأو هحالس ركذ يف لصف

 IA SSSI OS کر هباود رکد يف لصف

 E ا RES هسبالم يف لصف

 EE ل م نيفتكلا نيب ةمامعلا ةباؤذ هئاخرإ يف ةعيدب ةمكح

 ۱۳۳۲ تر صلاخلا رمحالا سبل نع يهنلا

 ۱۳۰ TY كلذ ریغو همتاخو هلعنو هلیوارس رکذ يف لضف

 ا م هسابلب قلعتي اميف.رخآ لصف
 ۱۳۲ ب N لكألا يف هيده يف لصف
 E Se هلهأ هترشاعمو حاکنلا يف هيده يف لصف

 ۱۳ ۱ edulis ههابتناو همون يف هتریسو هیده يف لصف

 ۱۵۲ رس ا و کا مو SS بوكرلا يف هیده يف لصف

 ۱۳۲ مش هو وا اوت دیبعلاو ءامالاو منغلا هذاختا يف لصف
 ۱9 ی ا هتالماعمو هئارشو هعیب يف لصف

 BR م وو م هتعراصمو هتقباسم يف لصف
 E O هتلماعم يف هیده يف لصف

 asas 0 هباحصأ عمو هدحو هيشم يف هيده يف لصف

 ۱۳۲ SE هئاكتاو هسولج يف هیده يف لصف

 8١م-١ج داعملا دار 6۵ ۷



 AP ا ALL ةجاحلا ءاضق دنع هيده يف لصف

 ا SEs a اهعباوتو ةرطفلا يف هيده يف لصف

 ۱۳۲ ۱ SE 1113 براشلا صق يف هيده يف لصف

 ۱۳۱۷ ۵۲۰ یخ م مم هئاکبو هکحضو هتوکسو همالک يف هیده يف لصف

 E E O ءاكبلا عاونأ ركذ

 ۱۷۲ LE ا DE م اا ا هتبطخ يف هيده يف لصف

 E يا و وا ا تادابعلا يف هيده يف لوصف

 MOC SUICIDE SECO ءوضولا يف هيده يف لصف

 AE neee قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصولاو لصفلا ثحبب

 ۱۱۱۷۲ و و ی طن ا ءوضولا دنع راكذألاو ةبقرلا ىلع حسملا ثحب

 ۱۳۹۲ TOTTI و نیفخلا ىلع حسملا يف هیده يف لصف

 A ا E مميتلا يف هيده يف لصف

 OE CLIC CS ةالصلا يف هيده يف لصف

 IE EONS ةالصلا ىلإ مايقلا دنع ةينلاب ظفلتلا ثحب

 000000 ريبكتلا دعب حاتفتسالا ثاحبأ

 ۱۰۱ ST EET اهب رهجلاو ةلمسبلاب رسلا ثحب

 EF م و امو لو دا (نيما) ب رهجلاو تانكسلا ثحب

 O ا رجفلا يف روسلا هتءارق ثحب

 ۲۲ ا كلذ ريغو روسلا ةءارقو ىلوألا ةعكرلا ةلاطإ يف لصف

 ۳۰۷ نیدیعلاو ةعمجلا يف الا اهنیعب ةروس هنييعت مدع هیده يف لصف

 ۱۳۹ ع حبصلا حالص نم ةيناثلا ىلع ىلوألا ةعکرلا ةلاطإ يف لصف

 ۲۰۹ .. هنم عفرلاو لك هعوکر ةيفيك يف لصف

 ۲ ۱۵۲ مش و ز ز ز ز]ز]ز9 هنم مايقلاو يع هدوجس ةيفيك يف لصف

°۹۸ 



 TT دوجسلا راثكإو مايقلا لوط نيب لضافتلا يف لصف

 Ec SOS نيتدجسلا نيب هتسلج ةيفيك ىف لصف

 LS SE ةحارتسالا ةسلج يف لصف

 1۱ ةياثلا ةعكرلا يف ذوعتلاو دهشتلل سولجلا رکذ

 و یک نیدیلا عفرو دهشتلا رکذ

 19 نييرخألا يف طقف ةحتافلا ةءارق ثحب

 e اهيف مالكلاو ةالصلا يف تافتلالا ثحب
 5 ....... .. ._ةریشالا ةدعقلا يف كّروتلا ةيفيك يف لصف

 00000 دّهشتلا يف هتراشإو هسولج ةيفيك يف لصف

 ا ةالصلا يف ةيعدألا عضوم ركذ

 20000000 و 1 ةالصلا نم مالسلا دعب ءاعدلا ثحب

 ا ةالصلا نم همالس ةيفيك يف لصف

 کر و ةدحاولا ةميلستلا رابخآ فیعضت

 ةجح نیدشارلا ءافلخلا نمز يف هنم ناك ام ةنيدملا لهآ لمع

 هک تک ال هدعب امو

 TT ةالصلا يف هتيعدأ يف لصف

 EEE SS ةالصلا يف هتيعدأ نم ظوفحملا يف لصف

 كلذ ريغو ةالصلا يف ملسم مالس باوجو هعوشخ يف لصف
 < 1 1 ETT هريغو رجفلا يف تونقلا ثحب

 يف تونقلاو هرسو (نیما) رهجو هكرتو نيديلا عفر يف فالتخالا
 ام ةماقالاو ناذألا عاونأو تادهشتلا عاونآو هکرتو رجفلا

 E دحأ ىلع دحأل راكنإو عادتبا هيف سيل حابم يف فالتخا

 TTT تونقلا ثيدح يوار يزارلا رفعج يبآ فعض

۵ ۹ 



 و قم ا و و ی و ماو نیت EEE لزاونلا تونق ثحب

 و ا ا ةباحصلا تونق

 TTT es وهسلا دوجس يف ب هيده يف لصف

 ET ..... هدعبو مالسلا لبق وهسلا دوجس نوک ثحب

 فالتخاو ةالصلا يف هوهس نم هنع ظفح ام عومجم يف لصف

 a Ys كل ىف ةمئالا لوق

 ]۳ ةالصلا يف نینیعلا ضیمغت ةهارك يف لصف

 10100100110 ا هفارصنا

 و ا ب EE ةرتسلا يف هيده يف لصف

 رفسلاو رضحلا يف تاعوطتلاو بتاورلا ننسلا يف هيده يف لصف

 0100 ا تيبلاو دجسملا يف اهنوكو

 1۳ دّجهتلا دعب وأ رجفلا ةنس دعب هعاجطضا يف لصف

 E ES ليللا مايق يف 5 هيده يف لصف

 ليللا لوأ ةالص ركذو هرتوو ليللاب هتالص قايس يف لصف

 ay رتولا دعب اسلاج هتالص يف لصف
 ]۳ رتولا تونق يف لصف

 نرخ ام رج DIES e RRS یحضلا ةالص يف هیده يف لصف

 ]۱ اهیف بیغرتلا ثیداحآ رکذ

 نأ كووول را عر E دف a E دوج ع رف ركشلا دوجس يف هيده يف لصف

 LILES CR E نارقلا دوجس يف هیده يف لصف



 يف دجسی مل ثيدح يوار ديبع نب ثراحلا ةمادق وبا فیعضت

 ۳۳ ملسم ةقيرط رکذو مزح نباو مکاحلا ىلع عینشتلا

 TEE اهموي صئاصخ ركذو ةعمجلا يف ي هيده يف لصف

 TT ةعمجلا أدبم يف لصف

 e ةعمجلا موي صئاصخ ركذ يف لصف
 TE ةعمجلا رجف يف ةدجسلا ةروس ةءارق : یلوالا

 E لك يبنلا ىلع هيف ةالصلا ةرثك بابحتسا : ةيناثلا

 ERE اهيف نيملسملا عامتجاو ةعمجلا ةالص : ةثلاثلا

 eT e اهموي يف لاستغالاب رمألا : ةعبارلا
 0 O ی هيف بّیطتلا :ةسماخلا

 ]9 هيف كاوسلا : ةسداسلا

 CN ASL ا ةالصلل ريبكتلا : ةعباسلا

 E ركذلاو ةالصلاب لاغتشالا : ةنماثلا

 O ......2......... . ةيطخلل تاصتالا : ةعساتلا

 1۳ فهکلا ةروس ةءارق : ةرشاعلا

 رج وب لاوزلا تقو هيف ةالصلا ةهارك مدع : ةرشع ةيداحلا

 o دضتعا اذإ لسرملا ثيدحلا لوبق
 وأ (نيقفانملا) و (ةعمجلا ةروس) ةءارق : رشع ةيناثلا

 ا ......... ةعمجلا ةالص يف (ةيشاغلاو حّبس)
 زر و و NRCS ديع موي هنوك :ةرشع ةثلاثلا

 SS هيف بايثلا نسحأ سبل بابحتسا :ةرشع ةعبارلا

 EET هيف دجسملا ريمجت بابحتسا :ةرشع ةسماخلا

o۲١ 



 ةعمجلا هيلع بجت نمل هيف رفسلا زاوج مدع :ةرشع هسداسلا

 . . هيف رفسلا ىف ةمئالا فالتخا رکذو اهتقو لوخد دعب

 o هيف ةالصلا ىلإ ىلإ ىشاملا رجأ :ةرشع ةعباسلا

 E تائيسلا ريفكت موي هنوك :ةرشع ةنماثلا

 0000 منهج هيف رجست ال هنوك :ةرشع ةعساتلا

 اهيف مهلاوقأو ةباجإلا ةعاس لوح سانلا فالتخا يف لصف

 TT ةعمجلا ةالص هيف هنوك :نورشعلاو ةيداحلا

 ETT ITT ةبطخلا هيف هنوك :نورشعلاو ةيناثلا

 IEE ةدابعلل غرفتي نأ بحتسي :نورشعلاو ةثلاثلا

 ىلإ باهذلا يف ليجعتلا بحتسي :نورشعلاو ةعبارلا

 LI ا ةالصلل ريكبتلاو دجسملا

 ص500 ف دو لا تعا درر الا

 هدابعل لجو زع هللا ىّلجت موي :نورشعلاو ةسداسلا

 e جوربلا ةروس يف دهاشلا وه هنأ :نورشعلاو ةعباسلا

 قئالخلا هنم عزفت يذلا مويلا وه هنأ :نورشعلاو ةنماثلا

e AEE MK E e RSE ا ا نجلاو سينا الإ اهلك 

 ةمالا هذهل هللا هرخّذا يذلا مويلا وه هنأ :نورشعلاو ةعساتلا

 ا باتكلا لهأ هنع لضو

 01000 عوبسالا مايأ نم هللا ةريخ هنأ :نوثالثلا

 2 هيف یتوملا فراعت :نوثالثلاو ةيداحلا

 بر موصلاب هدارفا ةهارك :نوئالثلاو ةيناثلا

o۲ 
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 5017 . . . داعملاو أدبملاب مهریکذتو سانلا عامتجا موی :نوئالثلاو ةثلاثلا

 CN 335 هبطخ يف هیده يف لصف

 CVV anina Sa اهدعبو ةعمجلا لبق ننسلا ثحب

 CE weaned ةاورلا نم بلق اهيف عقو يتلا رابخالا ركذ

 ۴۱9۶ رب SEVER EES نيديعلا ىف 5 هيده يف لصف

 ا و و ا سا يلا ىّلصملا يف ربنملا ركذ

 0 فوسكلا ةالص يف ب هيده يف لصف

 A ا TTT TET اهيف عوكرلا ددعت ثحب

 ا ل ل ا باب اكو هزم ءاقستسالا يف : هيده يف لصف

 CE CDOS هيف هتدابعو هرفس يف 95 هيده يف لصف

 ۱۰۱۲ق شم و و رفسلا يف ةالصلا رصق ثحب

 ۶ 9 و بمب ی نوک هد رک و ی يد رفسلا يف عوطتلا يف هيده يف لصف

 CON bees ITE e ةلحارلا ىلع عوطتلا يف هيده يف لصف

 مل ل نيتالصلا نيب عمجلا يف هيده يف لصف

 Feiss هرفس يف بكار عمجلا مدع يف هيده يف لصف
 ها ل هعوشخو هعامتساو نارقلا ةءارق ىف هيده ىف لصف

 CAN Ee هيلع ةالصلاو تيملا زيهجتب عارسإلا يف هيده يف لصف

 CAY ... ةعنامملا ثيدح ةيوقتو دجسملا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا ثحب

 ٤۸۳ ... هنيفكتو هلسغو . . . تام اذإ تيملا ةيجست يف هيده يف لصف

 ۵ بدون منة لأس هيلع ىلصي تيم هيلإ مّدق اذإ هيده يف لصف

o 



 E eci ةزانجلا ةالص نم ميلستلا يف هيده يف لصف

 CNT SOLES CRONIES SAS نيديلا عفر يف ثحب

 Ys ربقلا ىلع ةالصلا يف هيده يف لصف

 1۹۳ .sss .... لفطلا ىلع ةالصلا يف هيده يف لصف

 ىلع ةالصلا ركذو لاغلا ىلعو هسفن لتاق ىلع ةالصلا كرت يف لصف

 EO يل SELE SLES E موجرملا

 .AA ss كلذ ريغو ةزانجلا مامآ يشملا يف هيده يف لصف

 هذء للا هيف فالتخالا ركذو بئاغلا ىلع ةالصلا يف هيده يف لصف

 هد يي يس ل م ب ةزانجلل مايقلا يف هيده يف لصف

 عضوو «دحللاو «تيملا نفدل ةهوركملا تاقوألا يف هيده يف لصف

 ۲ ere تیملا نیقلت يف لاقي ام ثحبو «ربقلا يف تیملا

 EE موف هن طا اهدييشتو روبقلا ةيلعت مدع يف هيده يف لصف

 o ره دو و TEE دجاسم روبقلا ذاختا نع يهنلا يف لصف

 هرقل ا ی ا و ا روبقلا ةرايز يف هيده يف لصف

 ON يب او ب كو م ERE اهل عامتجالا مدعو ةيزعتلا يف لصف

 2 ی و ی فوخلا ءالص يف لصف

 ۵ ۲ ء



 ةيبناجلا نيوانعلا سرهف

 و نیتداهشلا نع لأسي یتح ةمايقلا موي دبع امدق لوزت ال

 و لوسرلا ةعاط دابعلا ىلع ضرتفا

 و هک #؟كعبتا نمو هللا كبسح# ةيآ حرش

 00 دییأتلاو بسحلا نيب قرفلا
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 ..... (راتخيو) لوعفم يهو ةلوصوم ام نإ :لاق نم ىلع درلا

 ا ETT TEE هناحبس هتیبوبر ىلع لاد رايتخالا

 ی رشبلا نم رایتخالا نایب
 O هصئاصخ نايبو مارحلا دلبلا رایتخا
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 EEE ةجحلا يذ رشعو ردقلا ةليل رشع نيب ةلضافملا

 ی r E ءارسإلاو ردقلا يتليل نيب لیضفتلا نع ةيميت نبا باوج
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 NS ]ز]ز]ز]ز]ز ]ز]ز]ز ]زؤ 00 لقره ىلإ باتكلا

 EES E ءاقلبلا كلم ىلإ باتکلا

 E نامع یلماع ىلإ باتكلا

 SLR OES Ed نيرحبلا كلم ىلإ باتکلا

 ا ل ل نمیلا لآ باتکلا

 o ناسلیطلا سبل هاك لإ ةراشالا

 ly نطقلا هباحصأو وه ةَ هسبل بلاغ

 و هللا حابآ امع نوعنتمی ام ىلع درلا

 0 دهزتلل وأ رخفلل ءاوس ةرهشلا سبل نع يهنلا

 COSI ماعطلا يف 45 هيده

 a قيقرلاو منغلا ذاختا
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 EV SSS O دهشتلا يف ديلا عضو

 ER 00001 ةلبقلا هعباصأ لابقتسا عضاوم

 ۳ SD O و ةالصلا يف ءاعدلا عضاوم

 ۲۱۲۱ DCSE DT EE ةالصلا دعب ءاعدلا يف فنصملا يأر

 ۲ cial Ss ةدحاولا ةميلستلا هنع تبثت مل هنأ نايبو ميلستلا

 ۲۵ ۰ IT UIL N oS ميلستلا لبق ءاعدلا

 ۱۳۵ ۵ EET دارفالا ظفلب ةالصلا يف هتیعدآ يف ظفحملا

 O O ز ز]ز ]ذا مهريغو نيمومأملا لاح يعاري ناك

 ONS ا ا ب اا وا يم اج OCD ةالصلا يف مالسلا در

 0 کی ی ةحنحنلاو ءاكبلا

 ۲ LORIE ا ED لاعتنالاو يفحلا

 I Senco ا را جا طوبا عروس لو وب جيا وب طمعا دحاولا بوثلاب ةالصلا

 ا ا EDED ا يا ل را ا تونقلا

 ) ا 8 وهسلل اهيف دجس يتلا عضاوملا

 OE هيرب كل ا E ةالصلا يف هينيع ضيمغت هيده نم نكي مل

 I ا A DCEO ل ل لا ل وا ةالصلا يف ةرتسلا

 ۳ DS هتیب يف اهل ببس ال يتلا ننسلا يلصي ناك

 ۲۵۵ مس جسم رتولاو رجفلا يتنس الإ ننسلا نم رفسلا يف يلصي نكي مل

 OY ی ]1 1]1]ز]1] ]111 رتولا وأ رجفلا ةنس دكأ امهیآ

 ثلث لدعت صالخالا ةروس : ینعمل حیضوت]

 E e [هعبر نورفاکلاو هفصن ةلزلزلاو نارقلا

 N cla e نميألا هقش ىلع رجفلا هنس دعب هثعجخ

 00 0 Sy ؟اضرف هيلع ليللا مايق ناك له
 ا ی | ضحو ارفس هیلع هث داكن



 ۲ ۶ يم LEMOS هر یک مع یک ته ی ل A مایقلا يف هتاعکر ددع

 اهیف لخدتو ةعکر نوعبرآ اهیلع ظفاحي ناك يتلا تاعکرلا عومجم

 FE GEICO LIO 1 ابا اا جا ةضيرفلا تاعكر

 ۱۳۱/۱۰ ا OSES CO ياا اونو وم مايقلا ةالص عاونا

 0 0101 رتولا دعب ناتعكرلا

 0 O O o رتولا تونق

 ۱۳ E SS هدعبو رتولا رخا يف ءاعدلا

 ۱۳ ۱ 0 N نآرقلل هتءارق ةيفيك

 ۲۲۲ یو هک اهترثک عم ةعرسلا وأ ةءارقلا ةلق عم لیترتلا لضفألا له

 ااا 0 ةلحارلا ىلع عوطتلا ةالص

 .E ااا مو اهلعف 2 يبنلا كرت یور نم

 ۲۳۱۲ یک و و و اهتاعکر ددعو اهل يبنلا ةالص یور نم

 ۳ ۳ ددعلا نایب عم كرتلا ىلع لعفلا حجر نم ةلد نايب

 EV asane 2100000 2 ىحضلا كرت حجر نم نايب

 EE SES e اق ايلين تنا ناب
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 1 > ون

  ۱ا ١ ۱ یر

 م۱۹۹۸ م صم ۸

 وأ باتکلا اذه رشن ةداعاب حمسُي ال ۰۱۹۷۹6 ةظوفحم عبطلا قوقح

 ماظن يأ يف هخسنو هظفح وأ لاکشالا نم لکش يأب هنم ءزج يا

 یرخآ ةغل يأ ىلإ هتمجرت وأ باتکلا نم ءزج يأ سابتقاب حمسُ الو
 . رشانلا نم قبسم يطخ نذإ ىلع لوصحلا نود



 لصف

 ةاكزلاو ةقدصلا ىف ل هيده ىف

 بجت ْنَمَو ءاهباصنو «اهرذقو ءاهتقو ىف يده لمكأ «ةاکزلا يف هيده

 «نيكاسملا ةحلصمو «لاومألا بابرأ ةحلصم اهيف ىعار دقو .اهفرصَمو .هیلع

 یاینغالا ىلع اهب ةمعنلا دقو هبحاصلو لاملل ةرهط ىلاعتو هناحبس هللا اهلعجو

 هنع ٌمفديو «هل هیمنیو هيلع هظفحي لب «هتاكز ید نم ىلع لاملاب ةمعنلا تلاز امف

 كل واو تفت يلع روستا ات تافالا اهب

 هيف بجت يتلا فانس نيب انارَوَد لاومألا ٌرثكأ يهو :لاملا نم فانصأ ةعبرآ يف اهلعج هنإ مث
 ةاكزلا 1 ۲ ۳۹

 . ةيرورض اهيلإ مهتجاحو «قلخلا

 .رامثلاو عرزلا :اهدحآ

 . منغلاو «رقبلاو ءلبالا :ماعنألا ةميهب : يناثلا

 .اهعاونآ فالتخا ىلع ةراجتلا لاومأ : عبارلا

 اهبوجو تقو اهلامك دنع رامثلاو عورزلا لوح لعجو ماع لك ةرم اهبجوآ هنإ مث

 بابرآب رضي ةعمج کرا رهش لک ايتوحوا دا «نوکی ام لدعآ اذهو .اهئاوتساو

 اهبوجو نم لدعأ نكي ملف «نیکاسملاب ٌرضي امم ةرم رمعلا يف اهبوجوو «لاومألا

 . ةرم ماع لک

 ةاكزلا باصت اهلیصحت ىف لاومألا بابرآ یعس بسحب بجاولا ريداقم نيب تواف هنإ مث

û 



 ب اعم ناسنالا هفداص امیف سمخلا بجوأف «هتفشمو «كلذ ةلوهسو

 رفظ یتم ّسمخلا هيف بجوأ لب «الوح هل ربتعی ملو ."''زاكّرلا وهو «لاومالا نم
 . هب

 قوف هتفلکو هبعتو هلیصحت ةقشم تناك امیف رشعلا وهو هفصن بجوأو

 ؛اهرذبو اهیقسو اهضرآ ثرح رشابی ىلا عورزلاو رامثلا يف كلذو «كلذ
 رثب ةراثإ الو ءءام ءارش الو ءدبعلا نم ةفلك الب هدنع نم اهیقس هللا یلوتیو

 . بالودو

 يلاودلاو ٠ ةفلكلاب هّيقس دبعلا یلوت امیف رشعلا فصن بجوأو

 .اهریغو ‹«حضاونلاو

 لمع ىلع افوقوم هيف ءامّنلا ناك اميف ءرشعلا عبر وهو «كلذ فصن بجوأو
 «ةرات صيرتلابو یرات ةرادالابو «ةرات ضرألا يف برضلاب «لاملا بر نم لصتم

 رامثلاو عرزلا ومن ناف اضيأو ءرامثلاو عرزلا ةفلك نم مظعأ اذه ةفلك نأ بير الو

 ومنلا روهظو «ةراجتلا بجاو نم رثكأ اهبجاو ناكف «ةراجتلا ومن نم رثكأو ٌرهظأ

 اميف هروهظو «حضاونلاو يلاودلاب ىقسي امم رثكأ ,راهنألاو ءامسلاب ىقسي اميف

 . عيمجلا نم رهظأو رثكأ زنکلاک ءاعومجم ًالصحم دجو

  001١«اطوملا» يف كلام جرخأ ۲  ۸٩ملسمو ۰۲۸۹/۳ .يراخبلاو )۱۷۱۰(

 يذمرتلاو ) )1٤۲يبأ ثيدح نم 45/5 يئاسنلاو (۳۰۸۵) دواد وبأو (۱۳۷۷) و

 رابج ندعملاو «رابج رثبلاو «رابج ءامجعلا حرج» :لاق ي هللا لوسر نأ ةريره
 يف كلام رکذو ؛ضرالا يف نوفدملا لاملل مسا :زاکرلاو «سمخلا زاکرلا يفو
 يذلا ةيلماجلا نفد زاکرلا نأ :۳۹۳ ص «لاومالا» يف ديبع وبآ هنع هلقنو «أطوملا»

 يف يقهيبلا یورو «لمع ریبک هل فلکتی الو «لامب بلطي نأ ريغ نم ذخؤي
 نفد :سمخلا هيف يذلا زاکرلاو :يعفاشلا لاق :لاق عیبرلا قیرط نم «ةفرعملا)

 :دواد وبآ هنع هاور امیف يرصبلا نسحلا لاقو .دحال كلم ريغ يف دجو ام ةيلهاجلا

 لكل نولوقی مهو ءاهمدقل داع ىلإ بوسنم هنأكو میدقلا :يآ .يداعلا زنکلا :زاكرلا
 يداع : ميدق .



 يذلا لاملل لعج «لق ناو لام لک ٍةاساوملا لمتحی ال ناك امل هنا مث

 عقتو «لاومألا بابرأب فحجت ال ءاهيف ةاساوملا َةرّدقم ًابّصُن ةاساوملا هلمتحت

 ١ ًالاقثم نيرشع بهذللو « ''”مهرد يتئام قِرَولل لعجف «نيكاسملا نم اهعقوم
 «برعلا لبإ لامحأ نم لامحأ ةسمخ يهو «"قسوآ ةسمخ رامثلاو بوبحللو

 ال اهباصن ناك امل نكل ي الر «ةرقب نیئالث رقبللو «ةاش نيعبرأ منغللو

 تارم سمخ سمخلا ترركت اذاف .ةاش اهيف بجوأ ءاهسنج نم ةاساوملا لمتحي

 . بجاولا وه ناكف ءاهنم أادحاو اهُباصن لمتحا «نیرشعو ًاسمخ تراصو

 لبالا ةرثك بسحب «ناصقنلاو ةدايزلا يف بجاولا اذه َّنس َرَّدَق امل هنإ مث

 هقوفو «نوبل تنبو ءَنوُبَل با هقوفو «ضاخم تنبو «ضاخَم نبا نم اهتّلقو

 نأ ىلإ نّسلا داز ءلبالا ترثك املكو «''ةَعّدَجلاَو ٌعَذَجلا هقوفو «ةّقحلاو قحلا

 هللا يضر يلع نع (۱۷۹۰) هجام نباو )١51/5(« دواد وبأو (1۲۰) يذمرتلا جرخأ )١(

 ةقدص اوتاهف «قيقرلاو ليخلا ةقدص نع توفع دق» دي هللا لوسر لاق «لاق هنع

 «نيتئام غلب اذإف ءيش ةئامو نيعست يف سيلو ءامهرد امهرد نيعبرأ لك نم َةّقرلا

 جرخملا تاقدصلا ةضيرف يف هنع هللا يضر ركب يبأ ثيدح يفو «مهارد ةسمخ اهيفف

 سيلف «ةئامو نيعست الإ نكت مل ناف ءرشعلا عبر ةقرلا يفو :۲۵4/۳ يراخبلا يف

 يف ةاكز ال ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .ةضفلا :ةقرلاو «اهبر ءاشی نأ الإ ءيش اهیف

 ىوري ةراجتلا ةاكز اهتميق يف بجتف .تراجتلل نوکت نأ الا ءدبعلا يف الو ليخلا

 كلام بهذ هيلإو «زیزعلا دبع نب رمعو بیسملا نب ديعس لاق هبو «رمع نع كلذ

 . ةفينح يبأ مامالا ابحاص دمحمو فسوي وبأو دمحأو يعفاشلاو

 .الاقثم نیرشع غلبي یتح بهذلا ىف ةاكرلا بجت ال هنأ ىلع ءاملعلا ممجآ (۲)

 ثیدح نم (919) ملسمو ۰۲۵۵/۳ يراخبلاو ۰۲48/۱ «أطوملا» يف كلام جرخآ (۲)

 رمتلا نم قسوآ ةسمخ نود امیف سيل» :لاق 4 هللا لوسر نأ يردخلا دیعس يبأ

 دوذ سمخ نود اميف سيلو ةقدص قرّولا نم قاوأ سمخ نود اميف سيلو تقدص

 لطرلاب :ثلثو لاطرأ ةسمخ و ءاعاص نوتس :قسولاو «ةقدص لبالا نم

 e لورشعو ةينامثو مهرد ةئام وهو «يدادغبلا

 تيمس «ةيناثلا ةنسلا يف تنعطو لوح اهیلع ىتأ يتلا يه :لبالا نم ضاخملا ةنبا (4)

 = :ضاخملاو «ضاخم نبا ركذلاو ءرخا دلوب ضخمت اهمأ نأل «ضاخم ةنبا ۱

۷ 



 هاک زلا دخان نم فانصأ

 لهآ وه نم هؤاطعإ

 ةاکزلل

 ددع ةدايز ةلباقم ىف بجاولا ددع ةدايز لعج ذئنيحف .هاهتنم ىلإ نسلا لصی

 . لاملا

 فحجْی الو «ةاساوملا لمتحي ارذق لاومألا يف لعج نأ هتمکح تضتقاف
 ید ی یا «ءيش ىلإ هعم نوجاتحی الو «نيكاسملا يفكيو + ءاهب
 ذخآلاو «هيلع بجو ام نمي ٌننغلا «نيتفت الا نم ملظلا عق ةوف «ءارقفلا يفكي

 ٌةقافو نيكاسملا ىلع ميظع ٌررض نيتفئاطلا نيب نم دّلوتف ی و

 ىّلوت هناحبس برلاو «ةلأسملا يف فاحلالاو لیحلا عاونآ مهل تبجوآ «ةديدش
 :امهدحآ «سانا نم نفس اسار ات اهزجو مضر ةقدصلا عن
 مهو ءاهتلقو ءاهترثكو ءاهفعض اهفعضو «ةجاحلا ةدش بسحب ذخأيف «ةجاحل ذخأي نم

 مهو هتعفنمل ذخأي نم :يناثلاو .ليبسلا نباو «باقرلا يفو «نيكاسملاو ءارقفلا
 يف ةازغلاو «نيبلا تاذ حالصإل نومراغلاو «مهولق ةفّلؤملاو «اهیلع نولماعلا
 يف هل مهس الف «نيملسملل ةعفنم هيف الو ءًاجاتحم ذخآلا نكي مل نإف ءهللا ليبس
 . ةاكزلا

 هلأس ناو «هاطعأ ؛ةاكزلا لهأ نم هنأ لجرلا نم ملع اذإ 5 هيده نم ناكو
 الو ىنغل اهيف ظح ال هنأ هربخي نأ دعب هاطعأ لاح فرعی ملو ةاكزلا لهأ نم دحآ
 000 54 ىوقل

 نأل «ةثلاثلا ةنسلا يف تنعطو .نالوح اهيلع ىتأ يتلا يه :نوبللا ةنباو .لماوحلا =
 ثالث اهيلع ىتأ يتلا يه :ةقحلاو .نوبل نبا ركذلاو «لمحلا عضوب انوبل ريصت اهمأ
 «قح رکذلاو «بارضلاو لمحلا قحتست اهنأل ءاهب تيمس ةعبارلا يف تنعطو «نينس
 .اهيف نسلا عذجت اهنأل .ةسماخلا يف تنعطو «نينس عبرأ اهل تمت يتلا :ةعذجلاو

 ۹۹/۵ يئاسنلاو «ةقدصلا ىطعي نم باب :ةاكزلا يف (۱۱۳۳) دواد وبأ هجرخآ (۱)
 = :لاق رایخلا نب يدع نب هللا ديبع نع بستکملا يوقلا ةلأسم باب :ةاكزلا يف ۰
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 .اهقح يف اهعضیو ءاهلهأ نم اهذخأي ناکو

 یلع ةاکزلا قیرفت امو «لاملا دلب يف نیذلا نیقحتسملا ىلع ةاک زلا ی قیرفت هیده نم ناکو

 ىلإ هتاعس ثعبي ناك كلذلو دلع وه اهقّرفف هيلإ تلمح اهنم مهنع لضف

 نم ةقدصلا ذخأي نأ لبج نب ذاعم رمآ لب «ىرقلا ىلإ مهثعبي نكي ملو «يداوبل

 . هيلإ اهلمحب هرمأي ملو مهءارقف اهيطعيو نمیلا لهأ ءاينغأ

 ىشاوملا نم م ةرهاظلا لاومألا لهأ ىلإ الإ هتاعّس ثعبي نأ هيده نم نكي ملو

 مهليخن رمت ليخنلا بابرأ ىلع ٌصْرْخيف صراخلا ُثعبي ناكو ءرامثلاو عورزلاو

 رمأي ناكو ۲ ۱)هردقب ةاكرلا نم مهیلع ۰ بنخیف e هنم ی جی مک رظنیو

 ءاهنم هالاسف تقدصلا مسقی وهو عادولا ةجح يف يب يبنلا ايتأ امهنآ نالجر ينربخآ

 اهیف ا الو امكتيطعأ امتنش نإ» :لاقف «نيدلج انارف .هضفخو رصبلا انيف عفرف

 يف (۱۰) هحيحص يف ملسم جرخأو . حيحص هدانسإو «بستکم يوقل الو ينغل

 لكي يبنلا نأ يلالهلا قراخم نب ةصيبق ثيدح نم ةلأسملا هل لحت نم باب :ةاكزلا

 ةلأسملا هل تلحف ؛ةلامح لمحت لجر : ةثالث دحأل الإ لحت ال ةلأسملا نإ» :هل لاق

 ىتح ةلأسملا هل تّلحف هلام تحاتجا ةحئاج هتباصأ لجرو .كسمي مث اهبيصي ىتح

 موقي ىج هفاف هتباصآ لجرو نسب نم ادادس : لاق وأ ©« شيع نم اماوق بصي

 یتح ةلأسملا هل تلحف «ةقاف ًانالف تباصأ دقل :هموق نم اجحلا يوذ نم ةثالث

 ةصيبق اي ةلأسملا نم نهاوس امف «شيع نم ادادس لاق سا ی نم ف

 نوکی نأ وهو « لیفکلا : لیمحلاو .ةلافك لثکت : يآ .ةلامح لمحت :هلوقو ا تحس

 الام نمضو «مهنيب تاذ حالصإ يف لجر ىعسف «لام وأ مد يف نحاشت موقلا نيب
 ةقدصلا نم یطعیو «لاؤسلا هل لحي هنإف .دقحلا ءافطإو «ةوادعلا نيكست يف لذبي

 رامثلا كلهت يتلا ةفآلا يه :ةحئاجلاو .اينغ ناك نإو نامضلا نع هتمذ أربت ام
 .مارحلا :تحسلاو ءاهلصأتستو لاومألاو

 نع «يرهزلا باهش نبا ثيدح نم ۲۳۲ ۰۲۳۱/۱ «هدنسم» يف يعفاشلا ىور

 صرخي مرکلا ةاكز يف» :لاق يع هللا لوسر نأ ديسأ نب باتع نع بّیسملا نب ديعس
 وبآ هجرخأو «ارمت لخنلا ةاكز يدؤي امك ابيبز هتاكز يدؤي مث «لخنلا صرخي امك

 نب ديعسو ۰۱۲۲/۶ ىقهيبلاو (۱۸۱۹) هجام نباو (155) يذمرتلاو (۱۲۰۳) دواد

 = مل :عناق نبا لاقو ءهنم عمسي مل :دواد وبآ لاق دقف ءاباتع كردي مل بيسملا

۹ 

 دليلا لهأ زم نیقحتسمنا

 ةاكزلا



 نم ليخنلا ٌورعي املا مهیلع هصرخپ الف برا وأ ثلثلا مهل عدی نأ صراخلا

 عَرَضنو ٌرامثلا لكؤت نأ لبق ةاكزلا یصحت يكل صرخلا اذه ناکو «بئاونلا

 ثعبي ناك كلذلو «ةاكزلا ّردق اونمضيو ءاوؤاش امب اهبابرأ اهيف فّرصتیلو

 عورزلاو ٌرامثلا مهيلع صّرخيف «هعرازو ربيخ لهأ نم هاقاس نم ىلإ صراخلا
3 
2 

 9: . 7 5 و ۲ مس 7

 لاقف هوشرپ نأ اودارأف ؛ةحاوَر نب هللا دبع مهيلإ ثعبي ناكو ءاهرطش مهئّمضي

 مّتنالو لا سانلا ًبحأ دنع نم مكتئج دقل هللاو !؟تحّشلا ينومعطت : هللا دبع

 مس بس

 یوعد :لاق مهضعب نآ ىلع «ربلا دبع نبال هوحنو « ركب وبأ تام موي باتع

 ءركب وبأ تام موي تام اباتع نإ :يدفاولا لوق ىلع ينبم عاطقن الا ینعمب لاسرالا ۱

 دقو نیرشعو ىدحإ ةنس ةكم ىلع رمعل الماع ناك هنأ يربطلا ريرج نبا رکذ نکل

 ءةمئألا لوقب دضتعا هنكل ءالسرم ناك ناو ثيدحلا اذه :هللا همحر يوونلا لاقو

 مهمورك سانلا ىلع صرخي نم ثعبي ناك يَ هللا لوسر نأ هدانسإب يعفاشلا هاورو

 عم انوزغ :لاق يدعاسلا ديمح يبآ نع ۲۷۲/۳ يراخبلا جرخأو ,مهرامثو

 لع ىبنلا لاقف ءاهل ةقيدح ىف ةأرما اذإ ىرقلا يداو ءاج املف .كوبت ةوزغ يَ يبنلا

 ام يصحا :اهل لاقف قسوآ ةرشع بج هللا لوسر صرخو «اوصرخا : هباحصأل

 يذمرتلا یکح .ارمت بطرلا نم لخنلا ىلع ام رزح وه صرخلاو ٠ . . . اهنم جرخی

 بجت امم بنعلاو بطرلا نم تکردآ اذإ رامثلا نأ هریسفت نأ ملعلا لهأ ضعب نع

 اذکو اذک اذه نم جرخی :لوقیف مهیلع صرخي اصراخ ناطلسلا ثعب ةاكزلا هيف

 مهنیب يلخيو «مهیلع هتبثیف «رشعلا غلبم رظنیو «هیصحیف ءارمت اذکو اذکو ءابيبز

 ىلع ةعسوتلا صرخلا ةدئافو «رشعلا مهنم ذخأ «ذاذجلا تقو ءاج اذإف ءرامثلا نيبو

 نأل ءارقفلاو ناریجلاو لهألا راثيإو اهوهز نم عيبلاو .اهنم لوانتلا يف رامثلا بابرآ

 نم )۷۹۸( نابح نبأو 57/0 يئاسنلاو )T٤۲)» يذمرتلاو (۱۲۰۵) دواد وبآ هج رخ

 ثلثلا اوعدو اوذجف ءمتصرخ ذإ» :لاق يع هللا لوسر نأ ةمثح يبأ نب لهس ثيدح

 مل راين نب دوعسم نب نمحرلا دبع هذئس يفو «عبرلا | وعدق «ثلثلا اوعدت مل ناف

 «حتفلا» يف ظفاحلا هيلع تكسو «تاقث هلاجر يقابو .نابح نبا ريغ هقئوي

 .مهریغو ؛قاحساو دمحأو دعس نب ثیللا ثیدحلا رهاظب لاق دقو ۳
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 ایا يبُحو كل يضفُبينلمحي الو «ريزانخلاو ةدرقلا نم مکتدج نم ّيلإ اا

 ضرألاو تاوامسلا تماق اذهب : اولاقف ۰ ؛مکیلع لدعأ ال نأ

 ءريمحلا الو «لاغبلا الو «قيقرلاو «ليخلا نم ةاكزلا ذخأ هیده نم نكي ملو

 بنعلا الإ رخّدت الو لاکت ال يتلا هکاوفلاو يتاقملاو خطابملا الو تاوارضخلا الو

 . سبيي مل امو هنم سبي ام نيب قرفی ملو ةلمج هنم ةاكزلا ذخأي ناك هناف بطٌرلاو

 لصف

 «بيعش نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ ىورف «لسعلا يف 227 هنع فلتخاو

 لحن روشعب 5 هللا لوسر ىلإ ناعْنُم ينب دح لاله ءاج : لاق هدج نع «هيبأ نع

 كلذ 5 هللا لوسر هل ىمحف «ةَبَلَس :هل لاقُي ايداو يمحي نأ هلأس ناكو ەل

 یهو ا هيلإ بتك «هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرَمع يلو املف يداولا

 نم 5 هللا لوسر ىلإ يدوي ناك ام كيلا ىَّذأ نا :رمع بتکف «كلذ نع هلأسي

 ۳ ْنَم هلكأي ثیغ بابذ وه امناف الاو «ةَبَلَس هل محاف ٠ هلحن روشع

5 5 ۲ 9 8 

 : فف برق رشع لک نما ثیدحلا اذه یف ةياور یفو

 نع ؛ هيبأ نع « بيعش نب ورمع ثیدح نم («هئئس» يف هجام نبا ىورو

 شعله | هنأ: ودع

 ةاقاسملا ىف ءاج ام باب :ةاقاسملا ىف ۷۰۶ و ۷۰۳/۲ «أطوملا» ىف كلام هاور )1(

 يتلا فانصألا ضعب

 ةاكزلا اهيف بجت ال

 لسعلا ةاكز

 ۱ نب هللا دبع ثعبي ناك لك هللا لوسر نأ راسي نب ناميلس نع باهش نبا ثيدح نم

 نباو ۳:۰ )٠ دواد وبآ هجرخأو «لسرم هنكل تاقث هلاجرو ... ربيخن ىلإ ةحاور

 . نسح هدنسو سابع نبأ ثيدح نم هوحنب (۱۸۲۰) هحام

 لسعلا ةاكز باب : ةاكزلا یف )1*11( و )۱7۰1( و (۰٦۱٭) مقر دواد وبآ هاور )۲)

 .نسح هدنسو .لحنلا ةاكز باب :ةاكزلا يف 55/5 يئاسنلاو

 هدئسو (۵۹۸) ص لاومألا یف مالس نب مساقلا كيبع وبأو (۱۲۰۰۲) دواد وبآ هجرخآ )¥(

 . نسح

 .دهاوشلا ىف نسح هدنسو (۱۸۲6) هجام نبا هجرخآ (4)
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 ات تلف لاف يعتملا ةراّيس يبآ نع .«دمحآ مامالا دنسم» يفو

 يلاهمحا !هّلا لوسرای : تلق «رشعلا ٌدأ» :لاق .الحن يل نإ !هللا لوسر

 . يل اهامحف

 نع «ةملس يبأ نع «يرهزلا نع رَّرَحُم نب هللا دبع نع «قازرلا دبع یورو
 ٍلَسَعلا نم خوب نأ «نمیلا لهأ ىلإ يك هللا لوسر بتك :لاق «ةريره يبأ
 ا

 يبأ نب نمحرلا دبع نب ثراحلا نع ضایع نب سنأ انربخآ :يعفاشلا لاق
 355 هللا لوسر ىلع تمدق :لاق 5 يبأ نب دعس نع هبا نع «بابذ

 لعفف «هیلع اوملسآ ام مهلاومآ نم يموقل لعجا !هللا لوسر اي : تلق مث تملسأف
 هللا يضر ُرَمَع مث «رکب وبآ ينلمعتسا مث .مهيلع ينلمعتساو نیک هللا لوسر
 تلقف «لسعلا يف يموق تملکف :لاق «ةارَسلا لهآ نم دعس ناکو :لاق .امهنع
 .رشعلا : تلق ؟یرت مک :اولاقف . ىكزت ال ةرمث يف ريخ ال هناف «ةاكز هيف : مهل

 ناك ا اف نع هللا يضر باطخلا نب رمع تيقلف شعلا مهنم تذخأف

 ءدمحأ مامالا هاورو ."'”نيملسملا تاقدص يف هنمث لعج مث یمع هضبقف :لاق
 . يعفاشلل هظفلو

 لسعلا ةاكز باب :ةاکزلا يف (۱۸۲۳) هجام نباو ۲۳۹/۶ «دنسملا» يف دنیا اوز 1
 ثيدح نم (1۹۷۳) قازرلا دبعو ۱۲۱/4 يقهيبلاو ۰۱۷۵ ۰۱۷/۱ يسلايطلاو
 مل یسوم نب نامیلس نال «عطقنم وهو يعتملا ةرايس يبأ نع «یسوم و

 ا كردي

 ررحم نب هللا دبعو 11/6 یفهیبلاو (714۹۷۲) «فنصملا» ىف قازرلا دبع هج رخآ )۲(

 ورم

 الإ تاقث هلاجرو ۳۳/۲ «مألا» يفو ۲۱ ۰۲۰/۱ «هدنسم» يف يعفاشلا هجرخآ )
 يقهيبلاو ۷4/٤ خا هجرخآو « نابح نبا ريغ هقن وی مل هناف .نمحرلا دبع

 هذنس يفو )1٩۷( و (:945) «لاومألا» يف دس ومو ۳۰ ۸و هسیس ۳ نیاو ۱۳۷/

 .دحاو ريغ هفعض هللا دبع نب رينم
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 يف سیل :يراخبلا لاقف اهمکحو ثيداحألا هذه يف ملعلا لهأ فلتخاو

 ریثک بابلا اذه يف يبنلا نع حصي ال :يذمرتلا لاقو ءحصي ءيش لسعلا ةاكز

 نع تبثی ثیدح لسعلا ةقدص بوجو يف سيل :رذنملا نبا لافو .ءيش

 يف نأ يف ٌثیدحلا :يعفاشلا لاقو «هیف ةاكز الف «عامجإ الو 35 هللا لوسر

 نب رمع نع الا فیعض رشعلا هنم ذخؤي ال هنأ يفو «فيعض ّرشعلا لسعلا

 . زیزعلا دبع

 نم وهف «رمع نبا ثیدح امآ «ةلولعم اهلك بوجولا ثيداحأو :ءالؤه لاق

 مامرالا هفعض «ةقدصو هنع عفان نع ءراسي نب ىسوم نب هللا دبع نب ةقدص ةياور

 ج يبنلا نع ‹ عفان نع وه : يراخبلا لاقو مه ریغو « نیعم نب ییحیو دمحآ

 . رکنم ثيدح اذهو ۰۶ءیشب سیل ةقدص : یئاسنلا لاقو «لسرم

 لاق هنع یسوم نب نامیلس ةياور نم وهف «يعتملا ةراّیس يبآ ثیدح امأو

 ۳ هللا لوسر باحص نم ادحآ كردي مل یسوم نب نامیلس : يراخبلا

 ۽ هاب
 رشعلا لسعلا نم ذخأ 7 يبنلا نأ «رخالا بيعش نب ورمع ثيدح امأو

 نبا لاق ءمهدنع فيعض وهو «ورمع نع هيوري ملسأ نب ديز نب ةماسآ هيفف

 ملسأ نب دیز دلو يف سیل :يذمرتلا لافو «ءيشب اوسیل مهتئال دیز ونب نغم

 ول هتلالد رهظآ امف :ةريره يبآ نع تملس يبأ نع ,يرهزلا ثيدح امأو

 :اذه هئيدح يف يراخبلا لاق «يرهزلا نع هيوار رّرحم نب هللا دبع نم ملس
 . حصي ءيش لسعلا ةاكز يف سيلو «ثیدحلا كورتم رّرحم نب هللا دبع

 «دمحم نب تلصلا هاور :يقهيبلا لاقف : هللا همحر يعفاشلا ثيدح امأو

 نع «(بابذ يبأ نبا وه) نمحرلا دبع نب ثراحلا نع «ضايع نب سنأ نع
 نب ناوفص هاور كلذكو «بابذ يبأ نب دعس نع «هيبأ نع «هللا دبع نب رينم

 نع «رینم دلاو هللا دبع :يراخبلا لاق .بابذ يبأ نب ثراحلا نع «ىسيع

۳۳ 

 لسعلا يف سيل :لاق نم
 ةاكزلا



 الإ هفرعن ال اذه رينم :ينيدملا نب يلع لاقو «هثیدح حصي مل «بابذ يبآ نب دعس

 لدي ام يكحي «بابذ يبأ نب دعسو : يعفاشلا لاق . يل لاق اذك ثیدحلا اذه يف

 عوطتف هار ءيش وه امنإو «لسعلا نم ةقدصلا ذخأب هرمأي مل ب هللا لوسر نأ ىلع

 اميف ةتباث راثالاو ننسلا نأل «هنم ذخْوُي ال نأ يرايتخاو :يعفاشلا لاق .هلهأ هب هل

 .وفع هنأكف هيف ةتباث تسيلو «هنم ذخ ی

 نع «دمحم نب رفعج نع كيو نی اناج .مدأ نب ییحی یور دقو

 . '' ةاكز لسعلا يف سيل : لاق هنع هللا يضر يلع نع « هيبأ

 تا و و

 لاقف «لسعلاو رقبلا صقوب یتا هنآ « لبج نب داعم نع « سوواط نع «ةرسیم

 . '' ءيشب ی هللا لوسر هيف ينرمأي مل امهالك :ذاعم

 نم باتك انءاج :لاق ءركب ىبأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ :ىعفاشلا لاقو

 نم الو ليخلا نم ذخأي ال نأ «ىنمب وهو يبأ ىلإ هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع

 . ىعفاشلاو « كلام بهذ اذه یلاو 0 لسعلا

 نآ اوآرو «ةاكز لسعلا يف نآ ىلإ .ةعامجو «ةفينح وبأو .دمحآ بهذو ةاكز لسعلا يف :لاق نم

 20 ۳۹ اجرا تددعت دقو اش ا 6 هذه

 رون نم دلوتی هنألو :ءالوه لاق . معن :لاق ؟هثیدح حصی «بابذ يبأ نب دعس

 .لسرم هنكل «تاقث هلاجر (۱)

 هنكل تاقث هلاجرو ۱۲۷/6 يقهيبلاو (1۹164) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخآ (۲)

 .ةرقب نيثالث نود امع هولأس «فنصملا» يفو «باصنلا نود ام :ٌصقّولاو .لسرم
 قيقرلا ةقدص ىف ءاج ام باب :ةاكزلا ىف ۲۷۸ و ۲۷۷/۱ «أطوملا» ىف كلام هاور (۳)

 = ۱ ۱ . حیحص هدانساو ا ليخلاو
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 :اولاف .رامثلاو بوبحلاک ةاكزلا هيف تبجوف ءرخّدُيو لاکیو .رهزلاو رجشلا

 هيف بجي امنإ : ةفينح وبآ لاق مث ءرامثلاو عرزلا يف ةفلكلا نود هذخآ يف ةفلكلاو

 ءيش هيف بجي مل «جارخلا ضرأ نم لخأ نإف ءرشعلا ضرأ نم ذخأ اذإ ٌرشعلا

 ملف ءاهعرزو اهرامث لجأل جارخلا اهكلام ىلع بجو دق جارخلا ضرأ نأل .هدنع

 كلذلف ءاهنع قح هتمذ يف بجي مل رشعلا ضرأو اهلجأل رخآ قح اهيف بجي

 .اهنم نوكي اميف قحلا بجو

 را همسایه كلذ يف نیضرألا نيب دمحأ مامالا یّوسو

 . ةيجارخ وأ ضرألا تناك ةيرشع «تاوم

 هنأ :امهدحأ .نيلوق ىلع ؟ال مأ باصن هل له :هل نوبجوملا فلتخا مث

 اباصن هل نأ :يناثلاو هللا همحر ةفينح يبأ لوق اذهو «هريثكو هليلق يف بجي

 .لاطرأ ةرشع وه :فسوي وبأ لاقف «هردق يف فلتخا مث ءانيعم

 الطر نوئالثو ةتس قرفلاو «قارفآ ةسمخ وه :نسحلا نب دمحم لاقو

 ىلع «قرفلا يف هباحصآ فلتخا مث «قارفأ ةرشع هباصن :دمحآ لاقو . يقارعلاب

 . الطر نوئالثو ةتس هنإ :يناثلاو الطر نوتس هنإ :اهدحأ . لاوقآ ةثالث

 . ملعأ هللاو ءدمحأ مامالا مالک رهاظ وهو «ًالطر رشع ةتس : ثلاثلاو

 لصف

 ام 2 یک ی و5 كك 5 ۰ هم ۰ نا و

 ةاکزلا يباجل اه هد واعد هش كراب مهللا» :لوقي ةراتف ۹ هل اعد تاک زلاب لجرلا هءاح ادا ی ناکو

 ۳ ی 0 ری ۱

 5 ۰ ۳ ۲7 ت ل 91+ 5 م 2 3 3

 مئارع نم ذخألا نع يهنلا مئارك ذخأ هيده نم نكي ملو .2'' (هْيَلَع لص َّمِهَّللا» :لوقي ةراتو .' «هلبا يفو

 نم عمتجملا نيب قیرفتلاو قرفتملا نيب عمجلا باب : ةاكزلا يف ۳۰/۵ يئاسنلا هاور (۱)

 . حیحص هدانسإو رجح نب لئاو ثيدح

 ‹ ةقدصلا بحاصل هئاعدو مام الا ةالص باب : ةاكزلا ف ۱۸/۳ يراخبلا هاور (۲)

 = يف (۵۹۰) دواد وبآو هتقدصب ىتأ نمل ءاعدلا باب :ةاکزلا ىف (۱۰۷۸) ملسمو
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 نعي یھب يف لاوم . ©0كلذ ع ًاذاعم یهن اذهلو «لاملا طسو لب «ةاكزلا يف لاومالا

 لكأي نأ ينغلل حيبي ناكو «۲۳هتفدص يرتشي .٠ نأ قّدصتملا يهني ي ناكو
 : لاقو ةريرب يلع هب َقّدصت محل نم ل لكأو «ريقفلا هيلإ اهادهآ اذإ ةقدصلا نم
 . "«هیده اهنم انلو ٌةَفَدَص اهیلع وه

 ًاشيج زّهج امك «ةقدصلا يلع نيملسملا حلاصمل نيدتسي انايجأ ناکو
 مسي ناكو 21 ةقدصلا صئالق نم ذخأي نأ ورمع نب هللا دبع رمأف لبالا ت تفت

 ةالص باب :ةاكزلا يف ۳۱/۵ يئاسنلاو «ةقدصلا لهال قدصملا ءاعد باب :ةاكزلا 5
 ناك :لاق ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح نم .ةقدصلا بحاص ىلع مامالا

 ىفوأ وبأ يبأ هاتأف .مهیلع لص مهللا :لاق 0 موق هاتأ اذإ ةَ
 . هسفن ىفوأ وبأ وه : ىفوأ يبأ لاو «یفوآ یب أ لا ىلع لص مهللا» : : لاقف  هتفدصب

 يتثعب :لاق اذاعم نأ سابع نبا ثیدح نم 0150 ملسمو ۰۲۵۵/۳ يراخبلا جرخآ (۱)
 هل ال نأ ةداهش ىلإ مهعداف باتکلا لهأ نم اموق يتأت كنا :لاق لا لوسر
 مهیلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف .كلذل اوعاطأ مه نإف هللا لوسر ينأو هللا الإ
 ضرتفا هللا نأ مهملعاف .كلذل اوعاطأ مه نإف تلیلو موي لك يف تاولص سمخ
 مئاركو كايإف .كلذل اوعاطأ مه ناف ءمهئارقف يف درتف مهئاينغأ نم ذخؤت ةقدص
 .«باجح هللا نيبو اهنيب سيل هنإف .مولظملا ةوعد قتاو .مهلاومأ

 نأ رمع نبا ثيدح نم (۱۱۲۱) ملسمو ۰ ۰٤/٥ يراخبلاو ۰۲۸۲/۱ كلام جرخأ 6
 لأسف «هعاتبی نأ دارأف عابی هدجوف هللا ليبس يف سرف ىلع لمح باطخلا نب رمع
 .«كتقدص يف دعت الو هعتبت ال :لاقف «كلذ نع لكي هللا لوسر

 باب :ةمعطألا يف 587/49 يراخبلاو ۰۱۷۹ و ۱۲۳۳/۲ «دنسملا» يف دمحأ هاور (۲)
 «أطوملا» يف كلامو «قتعآ نمل ءالولا ءامنإ باب : قتعلا يف )١5١5( ملسمو ءمدألا
 وهو «اهنع هللا يصر ةشئاع ثيدح نم رايخلا يف ءاج ام باب : قالطلا يف ۲/۲

 . لیوط ثیدح نم ةلمج
 ناویحلاب ناویحلا عیب يف ةصخرلا يف باب :عویبلا يف (۳۳۹۷) دواد وبآ هجرخآ )٤(

 - يفو ءورمع نب هللا دبع ثیدح نم ۷ ۵1/۳ مکاحلاو (۷۰۲۰) دمحأو ةئيسن

 1 اع هللا لوسر

۱۹ 



 . اهناذا يف اهُمسَي ناکو «۲۱هدیب ةَّدَّصلا لبإ

 سابعلا نم فلستسا امك «اهبابرآ نم ةقدصلا فلستسا «رمأ هارع اذا ناکو

 ۱ ۳ هفدص هنع هللا يضر

(۱) 

(۲) 

 ینربخآ بهو نبا قيرط نم ۳۱۸ ص ىنطقرادلا هج رخأ نکل بارطضاو ةلاهج هذئس

 هركذو « نسح هدنسو ... هدج نع هيبأ نع هربخآ بیعش نب ورمع نأ جيرج نبا

 يف ظفاحلا هيلإ راشأو ءهححصو ىنطقرادلا قيرط نم ۲۸۸ ۰۲۸۷/۰ يقهيبلا

 ۳۰۷/۶ «حتفلا»

 نب سنأ ثيدح نم ةقدصلا لبإ مامالا مسو باب :ةاكزلا يف ۲۹۰/۳ يراخبلا جرخأ

 .هكنحيل ةحلط يبأ نب هللا دبعب هللا لوسر ىلإ تودغ :لاق هنع هللا يضر كلام

 مسي ۹ حئابذلا يف هل ةياور يفو «ةقدصلا لبإ مسي مسيملا هدي يفو هتيفاوف

 (۲۱۱۹) ملسمو ۰۲۳۷/۱۰ :اضيأ يراخبلل ةياور يفو ءاهناذا يف :لاق هتبسح ةاش

 . حتفلا يف هيلع مدق يذلا رهظلا مسي وهو

 (۱۷۹۵) هجام نباو «(71/4) يذمرتلاو ۰۱۰4/۱ دمحأو )١1574( دواد وبأ جرخأ

 نب مكحلا نع رانيد نب جاجحلا ثيدح نم 5 يقهيبلاو ۰۱۲۳/۲ ينطقرادلاو

 لأس هنع هللا يضر سابعلا نأ هنع هللا يضر يلع نع «يدع دب يح نع «ةبيتع

 ىور :دواد وبأ لاقو كلذ يف هل صخرف ءلحت نأ لبق هتقدص ليجعت يف ل يبنلا

 نع ملسم نب نسحلا نع مکحلا نع «ناذاز نب روصنم نع میشه ثيدحلا اذه

 .ةلصتملا نم حصأ ةلسرملا ةياورلا هذه نأ ديري حصأ ميشه ثيدحو كي يبنلا

 ملسم ۳ نع حیحصلاو «هدانسإ يف مکحلا ىلع اوفلتخا :ينطقرادلا لاقو

 انك ان» :لاق وَ يبنلا نأ ةحلط نب ىسوم قيرط نم ينطقرادلا يفو «لسرم

 الرضع نأ 4 «لسرم اذهو «نيتنس هلام ةقدص سابعلا نم انلجعتف ءانجتحا

 نأ با نيا تی انا هنو .حصأ لسرملا دانساو «هيف ةحلط رکذب

 :لاقف الي يبنلا ربخأف هل ظلغأف «سابعلا یتأف ءايعاس رمع ثعب رال يبنلا

 اشیا جرخآو «فعض هدانسا يفو «لبقملا ماعلاو ماعلا هلام ةاكز انفلسأ دق سابعلا

 نبا ثیدح مرو «اضیآ فیعض هدانساو ءاذه وحن عفار يبآ ثیدح نم يناربطلاو وه

 ناوكذ نب دمحم هدانسإ يفو «نيتنس هتقدص سابعلا نم لجعت لڪ يبنلا نأ دوعسم

 توبث سیلو :مدقت ام رکذ نأ دعب ۳ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق «فيعض وهو

 .قرطلا هذه عومجمب رظنلا يف ديعبب سابعلا ةقدص لیجعت يف ةصقلا هذه

۱۷ 



 7 ۳ رخ

 اهرادقمو هيلع بجن نم
 موش

 اصف

 رطفلا ةاكز يف میت و هيده ىف

 ص
 رکذ ءريبكو ٍریغَص نم همی نم یلعو ل يا ع هللا لوسر اهضرف هو وقف ور غ2 ا ۰.

 اغا .طقأ نم اعاص وأ ریعش نم اعاص وأ رمت نم اعاص دّبعو رح . ىثناو

 بيبز نم
2 

 نم عاص فصن : : هنع يورو شود سم غار هنع یورو 0

 ی ی نی ی ا :فورعملاو

 7) دواد وبأ هرکذ «ءایشالا هذه

 راثآ ب يبنلا نع هیفو *) كلذ مَّرَق يذلا وه ةيواعم نأ «نیحیحصلا» يفو
 .اضعب اهضعب ىر هدنسم و تلسرم

6 
< 

(۲) 

(۳( 

0 

 ثیدح نم (4A4) ملسمو ۳۹/۳۳ يراخبلاو 85/١”, «أطوملا» يف كلام جرخآ

 هه اها سانلا ىلع ناضمر نم رطقلا ةاكز صضرفا : : هللا لوسر نأ رمع نبا

 ین ؛نیملسملا نم ىثنأ وأ ركذ دبع وأ رح لك ىلع ريعش نم اعاص وأ مت
 كيعس يبأ تیدح نم (4۸۵) ملسمو او يراخبلاو TA» /\ اضيأ كلام

 اغا ر ریعش نم اغا وا ماعط نم اعاص رطفلا ةاگ را جرت 7 : لاق يردخلا

 هفت ام اه طقأ نم اعاص وأ « رمن نم

 اعاص وآ) ةلمجلا هذهو oY /o يئاسنلاو )۱31۸( دواد هاور ثيدح نم ءرج وه

 كش مث : يئاسنلا لاقو ءدواد وبأ ركذ امك «ةنييع نب نایفس نم مهو «قيقد نم
 ريغ قیفدلا دحآ رک ذی ملو : لوقن « هنم ا يععي «تلسوأ قيفد :لاقف «نایفس

 نب ةصيبق نع يرهزلا نع مقرأ نب نامیلس قیرط نم يتطق رادلا هجرخأو . نايفس

 وهو «مقرأ نب نامیلس ريغ دانسالا اذهب هو رپ مل : لاقو . تباث نب دير نع بید

 . ثیدحلا كورتم

 . نسح هدنسو 0 دواد وپآ هج رخ

 ىف ) ملسمو ‹« بیبز نم عاص باب :ةاكزلا يف ۳۹۷ »40/۳ يراخبلا هاور

 ام دواد وبأو ریعشلاو رمتلا نم نیملسملا ىلع رطفلا ةاكز باب :ةاكزلا

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ريعشلا باب :ةاكزلا يف ۶۵ يئاسنلاو

۱۸ 



 ۶ و 0 7 5 0 a ت

 هيبأ نع «ریعص يبأ نب هللا دبع نب ةبلعت وأ ةبلعث نب هللا دبع ثيدح :اهنمف

TT1 ی هام © يري هم ړو هاڪ ھه  

 دمحا مامالا هاور «نینثا لك ىلع حمق وأ رب نم ٌماص» : 4 هللا لوسر لاق :لاق

(۱ 
 دواد وبأو

 يف ایدانم ثعب 5 يبنلا نأ هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع لاقو

 س ع س of 0 9 2 7# و هم ۰ 1 9 ۰

 ِدْبَع وأ رح .یشنآ وأ رکذ ءمِلْسُم لك ىلع ٌةَبِحاَو رطفلا ةقدص نإ الا تکَم جاجف

 ثيدح :يذمرتلا لاق .' «ماعط نم اعاص هاوس وأ حْمق نم ناّدُم «ريبك وأ ريغص

 مس

 تم 1

 ا هللا لوسر ن ها يفر رمق نبا ثيدح نم ينطقرادلا یورو

 .. ةطْنح ْنِم عاص فني رطفلا ةاكز يف مزح نب ورْمَع رم

 . مهض , هيف ملکتو مهضعب هقثو « ىسوم نب ناميلس هيفو

 ةرصبلا ربنم ىلع ناضمر رخآ يف سابع نبا بطخ :يرصبلا ْنسحلا لاق

 لهأ نم اَنُه اه ْنَم :لاقف .اوُمَّلْعَي ْمَل سان َّنأكف ْمُكمْوَص َةَقدَص اوُجِرْخَأ :لاقف

 هذه 0 هل لوس ضرف نوش ما مولف مُكناوخإ ىلإ اوو ؟ةيدملا

 وآ رح لک ىلع حق نم عاص َفْضِن وأ «ريعش وأ ءِرْمَت نم اعاص َةقدّصلا

َق املف «ريبك وأ ريغص :ىثنأ وأ رَ كولمم
 صخر یار نع هللا يضر ٌنِلَع َمد

 )١( و (۱۰۱۹) دواد وبأو ۳۲ ۵ دنسملا» يف دمحأ هجرخأ )۱۱۳۲۰(

 و)١71( ينطقرادلاو ۰40/۲ يواحطلاو ١57/7 مكاحلاو (5۷۸۵) قازرلا دبعو

  . ۳ثيدحلا اذه للعي ام لصاحو ۰8۰۸/۲ «ةیارلا بصن» يف يعليزلا لاق

 مث «ثيدحلا ظفل يف فالتخالاو ريعص يبأ مسا يف فالتخالا :امهدحأ «نارمأ

 حمق نم نیّدمب ليدعتلا نأ ىلع لدت ةتباثلا رابخألا : يقهيبلا لاقو ۰۲۳/۲ لاق

 ی هللا لوسر دعب ناك .

 .هنسحو «رطفلا ةقدص يف ءاج ام باب :ةاكزلا يف (1۷4) يذمرتلا هجرخآ (؟)

 هفعض ؛يناعنصلا لیبحرش نب دمحم ًاضيأ هدنس يفو ۰۱8۵/۲ ینطقرادلا هجرخآ (*)

 ۱ ۱ . ينطقرادلا

۱۹ 



 رلعفلا ةققدص جارخإ تقو

 ةدحضألا اذكو

 وبأ هاور .ءیش لك نم اعاص هومتلعج ولف «مكيلع هللا عسوأ دق :لاق رعسلا ع و کد دو و هدد صا م27 رب سار و2 ا 6# ی سا هس
 مُكْيَلَع ُهَّللا عَسْوأ ذ اّمأ : يلع لاقف :هدنعو يئاسنلاو .هظفل اذهو دواد
 هِرْيَغَو دب نم اعاص اهولَعَجا «اوفسزاف ١ - وو ه 2 ر و و 0
 ریل نف اهیف بجاولا نآ تارافکلا ىف دمحأ لوق سايف وه :لوقیو بهذملا

 اده یوقی : هللا همحر انخیش ناکو . ب ۳ ن ۰ ۰ )

 . هریغ نم بجاولا فصن

 لصف

 : هنع «نئسلا» يفو «ديعلا ةالص لبق ةقدصلا هذه جارخ| 335 هيده نم ناكو
 یهف ةالّصلا َدْعَب اهاَّذأ ْنَمو ةلوُبْقَم ةاكز ىهف .ةالّصلا لْبَق اهاَّذأ ْنَم» :لاق هنأ

 «تاقدصلا نم ةقدص )¥( ك3 ت ۳ نما ۳

 نأ رطفلا ةاكرب هك هللا لوس َرَمُأ :لاق ءرمع نبا نع «؟نيحيحصلا» يفو
 . ةالّصلا ىلإ ساّنلا جورخ لبق ىّدؤت : 0 1 ١

 يئاسنلاو .حمق نم عاص فصن ىور نم باب :ةاكزلا يف (57١؟) دواد | ها 7
 نم عامسلاب حرصی مل نسحلا نأ الا تاقث هلاجرو .ةطنحلا باب :ةاکزلا يف 0۲/۵

 . سابع نبا
 ةقدص باب :ةاكزلا يف امهالك (۱۸۲۷) هجام نباو )2١١١9. دواد و ها 10

 ينالوخلا ديزي يبآ ثيدح نم 4۰۹/۱ مکاحلاو ۰۲۱۹ ص ينطقرادلاو .رطفلا
 «ثفرلاو وغللا نم مئاصلل ةرهط رطفلا ةاكز كك هللا لوسر ضرف :لاق سابع نبا نع «ةمرکع نع ؛نمحرلا دبع نب رايس نع (مهوف ملسم نب ديزي مکاحلا هامسو)
 یالصلا دعب اهادأ نمو ةلوبقم ةاكز يهف .ةالصلا لبق اهادأ نم «نیکاسملل ةمعطو
 . يوق هدنسو «تاقدصلا نم ةقدص يهف

 :ةاكزلا يف (۹۸7) ملسو طفلا ةقدص باب :ةاکزلا يف ۳ يراخبلا هاور )۳
 )١51١( دواد وبأو (1۷۷) يذمرتلاو «ةالصلا لبق رطفلا ةاكز جارخاب رمالا باب
 : لاقف مزح نبا فلاخو .روهمجلا دنع بابحتسالل كلذب رمالاو . ٠٤/٥ يئاسنلاو
 .تقولا كلذ نع اهریخأت مرحیف .بوجولل هيف رمالا

۲+ 



 اهنآو .دیعلا ةالص نع اهریخأت زوجی ال هنآ «نیئیدحلا نیذه یضتقمو

 نیئیدحلا نیذهل ضراعم ال هناف باوصلا وه اذهو «ةالصلا نم غارفلاب توفت

 هریظنو «هرصنیو كلذ يّرقُي انخیش ناکو «امهب لوقلا عفدی عامجإ الو «خسان الو

 مامالا ةالص لبق حبذ نم نأو ءاهتقو ىلع ال مامالا ةالص ىلع ةيحضألا ُبيترت

 یرخالا ةلأسملا يف باوصلا وه اضيأ اذهو . محل ةاش لب ةيحضأ هتحيبذ نكت مل

 . نيعضوملا يف هللا لوسر يده اذهو

 لصف

 اهمسقي نكي ملو «ةقدصلا هذهب نيكاسملا صیصخت 5 هيده نم ناكو
 و

 «هباحصأ نم ٌدحَأ هلعف الو «كلذب رمأ الو «ةضبق ةضبق ةينامثلا فانصألا ىلع

 نيكاسملا ىلع الإ اهجارخإ زوجي ال هنإ :اندنع نيلوقلا ٌدحأ لب «مهدعب ْنَم الو

 . ةينامثلا فانصألا ىلع اهتمسق بوجوب لوقلا نم حجرأ لوقلا اذهو .ةصاح

۱ 
 لصف

 عوطتلا ةث دص يف ی هیده ىف

 هلل ءاطعأ اثیش رثکتسی ال ناکو ءٌهدي تكلم امہ ًةقدص سانلا مظعأ ب ناك

 ءاريثك وأ ناك ًاليلق «هاطعأ الإ هدنع ائيش ٌدحأ هلأسب ال ناکو «هّلقتسی الو «یلاعت

 ءهيلإ ءيش ًابحأ ةقدصلاو ٌءاطعلا ناكو «رقفلا فاخی ال ْنَم ءاطع هؤاطع ناكو

 دوجآ ناكو «هذخأي امب ذخالا رورس نم َمظعأ هيطعي امب هحرفو هرورس ناكو

 . ةلسرملا حیّرلاک هنيمي « ریخلاب سانلا

 . هسایلب هداك .هماعطب ا .هسقن ىلع 5 «جاتحم هل ضرع اذإ ناكو

 ةراتو تقدصلاب ةراتو «ةبهلاب ةراتف «هتقدصو هئاطع فانصأ يف عوني ناكو

 ریس لعق اوك امج لاو نمثلا عئابلا يطعي مث ءيشلا ءارشب ةراتو «ةيدهلاب

۲١ 

 الإ رطفلا ةقدص یطعت ال
 نیکاسهلل



 يرتشيو ۰" ربکأو لضفأو .هنم رثکآ دريف ءيشلا ضرتقی ناك ةراتو را

 وأ اهنم رثکاب اهیلع ءیفاکیو ةّيدهلا لبقیو هنمث نم رثکآ يطعيف .ءيشلا
 تناکو ؛نکمم لکب ناسحالاو ةقدصلا بورض يف اعوتتو اطلت ءاهفاعضأب
 ةقدصلاب أیو «هدنع ام ُجرْخُيف «هلوقبو .هلاحبو كکلمی امب هناسحإو هتقدص
 ىلإ هلاح هاعد «حيحشلا ليخبلا هآر اذاف .هلوقو هلاحب اهيلإ وعدیو ءاهيلع ضحیو
 ةحامسلا نم هسفن كلمي ال هّيده ىأرو ءهبحّصو هطلاخ ْنَم ناکو ءاطعلاو لذبلا
 .یدّتلاو

 ل ناك كلذلو فورعملاو ةقدصلاو ناسحالا ىلإ وعدي ٤ هیده ناکو
 فورعملا لعفو ةقدصلل ناف الق مهّمعنأو هم مهبّيطَأو ءاردص قلخلا ٌحرشآ
 رو ترا ی حو تحصل ءردصلا حرش يف ابيجع اريثأت

 ناطيشلا ظح جارخإو ًاسح هردص حرشو ءاهعباوتو اهصئاصخو «ةلاسرلاو ةوبنلاب
 . هم

 ل هل لامکلا ىلع اهلوصحو رودصلا حرش بابسآ يف

 هتدایزو «هتوقو .هلامک بسح یلعو دیحوتلا : ردصلا حرش بابسآ مظعاف

 یالسالل هردص را حرش من : یلاعت هللا لاق .هبحاص ردص حارشنا نوکی

 رشي هيد نأ هلا درب ْنَمَفل :یلاعت لاقو ۲ :رمزلا] 4هّبَر نم رون ىلع وهف

 صاخلا ثيدحلا مقر 7 ۱۲۲۱/۳ ملسمو ۰۳۹۵/4 يراخبلا هجرخأ )١(
 «ةنيدملا دی هللا لوسر مدق املف :هيفو هللا دبع نب رباج ثيدح نم ()
 . يلع هدرو ءهنمث يناطعأف ریعبلاب هيلإ تودغ

 يبأ ثيدح نم لبإلا ضارقتسا باب :ضارقتسالا يف 4۲/۵ يراخبلا جرخأ (0
 ر «هباحصأ هب مهف بل ظلغاف تی هللا لوسر یضاقت الجر نأ ةريره
 :اولاقف هايإ هوطعأف ءاريعب هل اورتشاو الاقم قحلا بحاصل ناف .هوعد»
 کا مکریخ ناف ایا هوطعأ .هورتشا : لاق « هنس نم لضفأ الإ لحن

 . (ءاضق

۳ 



 عده ها ی ی و وال شو ی go و

 ىف دعصب امناک اجرح اقض هرذص لعجي هلضي نأ دا نمو ءمالسالل ه.:كبض
ِ ۱ ۱ ۷ ۳ 
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۳3 

 .[۱۲۵ :ماعنالا] 4 ءامسلا

 نم لالّضلاو كرشلاو ‹ردصلا حرش تاسا مظعأ نم ديحوتلاو ىدهلاف

 .دبعلا بلق ىف هللا هفذقي يذلا رونلا :اهنمو «هجارحناو ردَّصلا قيض بابسأ مظعأ

 رونلا اذه دقف اذإف . بلقلا ٌحرفْیو ءهعّسوُيو ردصلا حرشی هناف نامیالا رون وهو

 رولا لخد اذ» :لاق هنأ ي يبنلا نع «هعماج» يف يذمرتلا یور دقو

 راد ىلإ ةبانالا : لاق ؟هللا لوُسر اي كد ةَمالَعامو :اولاق . َحَّرَشْناو حسنا «بلقلا

 بيصُيف .)«هلوزُت لب تْوَملل ُدادْعتْسالاو ءروُرغلا راد ْنَع يفاَجّتلاو ءدوُلُحلا

 ءيّسحلا ٌرونلا كلذكو «رونلا اذه نم هبيصن بسحب هردص حارشنا نم دبعلا

 و ءردصلا حرشت هذه «ةيّسحلا ةملظلاو

 ءايندلا نم مسوآ نوکی یتح هعسویو « ردصلا حرشی هناف یلعلا :اهنمو

 هردص حرشنا «دبعلا ْملع عسّنا املکف «سبحلاو رّصَحلاو قيّضلا هثروی لهجلاو

 ملعلا وهو ٤ لوسرلا نع ثوروملا ملعلل لب ملع لكل اذه سیلو «عستاو

 مهبيطأو ءاقالخأ مهنسحأو ءابولق مهعسوأو ر سانلا حرشآ اما عفانلا

 هيلع لابقالاو .بلقلا لکب هثبحمو «یلاعتو هناحبس هللا ىلإ ةبانالا : اهنمو

 نإ :انايحأ لوقیل هنإ یتح . كلذ نم دبعلا ردصل ٌحرشأ ءيش الف «هتدابعب مّشنتلاو

 نبا ثيدح نم ۲۷/۸ يربطلا هجرخأ دقو .فلؤملا ركذ امك يذمرتلا هوري مل )١(

 نباو «ةبيش يبأ نبا ىلإ هتبسن دازو 18/۳ روثنملا ردلا يف يطويسلا هركذو دوعسم

 .«قرط نم «بعشلا» يف يقهيبلاو «مکاحلاو هیودرم نباو ‹خيشلا يبأو ءايندلا يبأ

 يتاح يبأ نباو «قازرلا دبع نع هركذ نأ دعب ۱۷۵ ۰۱۷/۲ ريثك نبا ظفاحلا لاق

 او ا فقر ا سرم تا اذهل قرط هول یر

i 



 ؛ مع *رثأت ةبحمللو «بيط شيع يف ًاذإ يناف «ةلاحلا هذه لثم يف ةنجلا يف تنك
 هب بح هل نم الإ هفرعي ال بلقلا ميعنو < سفنلا بیطو ا كرخا ف

 دنع الا قیضی الو حرشأو ا ردصلا ناع دو یوقآ ةّيحملا تناك املك

 ۳ مهتطلاخمو « هنت یذق مهتيؤرف «نأشلا اذه نم نيغرافلا نيِلاّطبلا ةيور

 .ةحح ور

 بلقلا قّلعتو «ىلاعت هللا نع ضارعالا ردصلا قيض بابسأ مظعأ نمو
 هب َبَّذُع .هللا َريغ ًائيش ًبحأ نم ناف هاوس ةبحمو «هركذ نع ةلفغلاو «هريغب
 الو الاب فسكأ الو «هنم ىقشأ ضرألا يف امف «ریغلا كلذ ةبحم يف هّلق نچسو
 «سفتلا رورسوآ ءايندلا ةنج يه ةبحم «ناتحم امهف او ءاشيع دكنأ

 یهو ءاهنيع ةرقو اهتايح لب ءاهؤاودو ءاهؤاذغو «حورلا ميعنو ءبلقلا ةذلو
 لا اهلک ةبحملاو تدارالاو «لیملا یوق باذجناو «بلقلا لکب هدحو لا هبحم

 ردصلا قیضو بلقلا ْنجسو «سفنلا مغو «حورلا باذع يه ةبحمو
 . هناحبس هاوس ام ةبحم یهو ءانعلاو دکنلاو ملألا ٌببس يهو

 ‹ نطوم لک يفو «لاح لك ىلع هركذ ماود ردصلا حرش بابسأ نمو

 يف بيجع ٌريثأت ةلفغللو «بلقلا ميعنو ءردصلا حارشنا يف بيجع ريثأت ركذللف

 . هباذعو هسبحو هقيض

 عفنلاو هاجلاو «لاملا نم هنكمي امب مهُعفنو قلخلا ىلإ ناسحالا :اهنمو
 مهييطأو ارض سانلا حرشآ نسحملا میرکلا ناف ناسحالا عاونأو .ندبلاب

eءاردص سانلا ”ةيضأ ناسحإ هيف سيل يذلا ليخبلاو ءابلق مهُمعنأو  
 اا حیحصلا يف هلا لوسر برض دقو . اًمغو اكه مهفظعاو ءاشيع مهّدكنأو
 ُقَدَصُْملا مالک ءديدح نم ناتج امِهْيَلَع ِنْيَلُجَر لثمک» قّدصتملاو ليخبلل
 لیخبلا م املکو ا یفحیو هبایث رج یتح تطَسبناو ِهْيَلَع َتَعَسَنا قّصب
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 ےس

 ردص حارشنا لمم اذهف . «هّيَلَع مست ْمَلَو ءاَهَناَكَم ِةَقْلَح لك تَمرَل «ةَقَدَصلاب

 او «هبلق حاسفناو .قّدصتملا نمؤملا

 «بلقلا عستم ناطبلا مساو ءردصلا حرشنم عاجشلا ناف «ةعاجشلا اهنمو

 ةذل الو ؛رورس الو هل ةحرف ال ابلق مهوصحأو اردص سانلا قیضآ :نابجلاو

 اهتذلو حورلا رورس امأو «يميهبلا ناویحلل ام سنج نم الا ميعن الو «هل

 «ليخب لک ىلع مّرحم وه امك «نابج لك ىلع ٌمّرحمف ءاهجاهتباو ءاهُميعنو
 ىلاعت هئامسأبو هب لهاج «هرکذ نع لفاغ .هناحبس هللا نع ضرعُم لک ىلعو
 ربقلا يف ريصي «رورسلاو ميعنلا اذه ناو .هريغب بلقلا قلعتم «هنیدو «هتامصو

 دبعلا لاحف .انجسو اباذع ربقلا يف بلقنی ءرصحلاو قیضلا كلذو «ةنجو اضایر

 ةربع الو ءاقالطناو انجسو اباذعو اميعن ءردصلا يف بلقلا لاحك «ربقلا يف

 لوزت ضراوعلا ناف «ضراعل اذه ردص قيضب الو «ضراعل اذه ردص حارشناب

 هحارشنا بجوت بلقلاب تماق يتلا ةفصلا ىلع لّوعملا امنإو ءاهبابسأ لاوزب

 .ناعتسملا هللاو نازيملا يهف «هسبحو

 يتلا ةمومذملا تافصلا نم بلقلا لغد ٌجارخإ :اهمظعأ نم لب اهنمو

 لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم (۱۰۲۱) ملسمو ۷ ۳ 5 هجرخأ ()

 نم ديدح نم ناتنج امهيلع نيلجر لثمك قفنملاو ليخبلا لثم» :97 5: هللا لوسر

TTىتح هدلج ىلع ترفو وأ تغبس الإ قفني الف قفنملا امأف  

 ةقلح لك تقل الإ ائيش قفني نأ ديري الف «ليخبلا امأو «هرثأ وفعتو هنانب يفخت

 ليخبلل ٤ يبنلا هبرض لثم اذهو :يباطخلا لاق «عستت الف ءاهعسوي وهف ءاهناكم

 حالس نم هب رتتسي عرد سبل امهنم دحاو لك دارأ نيلجرب امههبشف .قدصتملاو
 نأ ىلإ نييدثلا ىلإ سأرلا ىلع عقي ام لوأ عردلاو ءاهسبليل هسأر ىلع اهبصف .هودع

 تلسرتساف «ةغباس اعرد سبل نمک قفنملا لعجف امهيمك يف هيدي ناسنالا لخدي

 املكف «هقنع ىلإ هادي تلغ لجر لثمك ليخبلا لعج لجو هن میم ترب يح داع

 ةقدصلاب مه اذإ داوجلا نأ دارملاو «هتوقرت تقزلف «هقنع ىلإ تعمتجا اهسبل دارأ

 اهب اهثدح اذإ ليخبلاو .«قافنالا يف تعسوتو «هسفن تباطو «هردص اهل حسفنا

 . هادی تضیقناو هردص قاضف ءاهب تحش

۳۵ 



 ىتأ اذإ ناسنالا ناف «ءربلا لوصح نيبو هنیب لوحتو «هباذعو هقيض بجوت

 مل هبلق نم ةمومذملا فاصوألا كلت جرخی ملو «هردص حرشت يلا بابسالا

 وهو «هبلق ىلع ناّروتعت ناتدام هل نوکی نأ هتیاغو «لئاطب هردص حارشنا نم ظحي

 .امهنم هيلع ةيلاغلا ةداملل

 ءلكألاو .ةطلاخملاو «عامتسالاو مالکلاو ءرظنلا لوضف كرت :اهنمو

 هرصحت بلقلا يف ًامومهو ءامومغو امالا لیحتست لوضفلا هذه ناف «مونلاو

 الإ هل الف ءاهنم ةرخآلاو ایندلا باذع بلاغ لب ءاهب ُبّدعتيو «ةقّيضتو «هسبحتو
 هشیع َدكنأ امو مهسب تافالا هذه نم ةفا لک يف برض نم ٌردص قيضأ ام هللا

 يف برض ْنَم شيع معنآ ام «هللا الإ هلإ الو ءهبلق رصح َدشأ امو «هلاح اوسأ امو

 ةمئاح ءاهيلع ةرئاد همه تناکو «مهسب ةدومحملا لاصخلا كلت نم ةلصخ لک

 :راطفنالا] «ميعت يف َرارْبألا نإ :یلاعت هلوق نم رفاو بیصن اذهلف ءاهلوح
 : راطفنالا] *میحَج يفل َراََجُفلا نإ :یلاعت هلوق نم رفاو بیصن كلذلو ۳

 .یلاعتو كرابت هللا الإ اهيصحُي ال ةتوافتم ٌبتارم امهنیبو 4

 اهب لصحي ةفص لک يف قلخلا لمکأ ناك لي هللا لوسر نأ :دوصقملاو

 يف قلخلا لمكأ وهف «حورلا ةايحو «نيعلا ةرقو «بلقلا غاستاو ءردصلا حارشنا

 قلخلا لمكأو «ٌیّسحلا حرشلا نم هب صخ ام عم نيعلا ةّرقو .ةايحلاو حرشلا اذه

 نم دبعلا لاك هتعباتم بسح یلعو نيف ةرقو ةذلو اغا ركنا مهلمکأ عدل ةعباتم

 نم لامكلا ةورد نيف دیو وهف «لانب ام هحور ةذلو ةو «هرذص حارشنا

 نم مهبيصن بسحب كلذ نم هعابتألو ءرزولا عضوو «رکذلا عفرو «ردصلا حرش

 . ناعتسملا هللاو «هعابتا

 ١ مهنع هعافدو . مهايإ هتمصعو هل هللا ظفح نم بیصن هعابتال اذکه و

1 
 . رثکتسمو  لقتسمف تعباتملا نم مهبيصن بسحب هل هرصنو هل هزازعاو

 الا نمولیالف «كلذ ریغ دجو نمو هللا ها رخ لجو ٠ ف

۳۹ 



 مايصلا نم دوصتسا نع اهّماطفو «تاوهشلا نع سفنلا سبح مایصلا نم دوصقملا ناك امل

 ` اه اهتداعس ٌةیاغ هیف ام بلطل ًهعتسل ةيناوهشلا هتوق لیدعتو ؛تافولاملا
 اهتَّدح نم ًامظلاو غوجلا رسکیو «ةيدبألا اهتايح هيف امم هب وکزت ام لوبقو
 ناطیشلا يراجم قیضتو . نیکاسملا نم ةعئاجلا دابکألا لاحب اهرکذْیو ءاهترْوَسو
 اهلاسرتسا نع ءاضعألا یوق سبحتو بارشلاو ماعطلا يراجم قییضتب دبعلا نم

 ةوق لکو اهنم وضع لک ْنکَسْیو ءاهداعمو اهشاعم يف اهّرضي امیف ةعيبطلا مکحل
 ةضايرو «نیبراحملا و نیقتملا ماجل وهف .هماجلب مجلتو .هحامج نع

 لعفی ال مئاصلا ناف «لامعألا رئاس نيب نم نیملاعلا برل وهو «نيبّرقملاو راربألا

 تار كرت ويف درم لج نرو تاو ووش كرك انا انف

 هيلع ٌعلَطَي ال هبرو دبعلا نيب رس وهو «هتاضرمو هللا ةبحمل اراثيإ اهتاذّذلتو سفنلا

 هماعط كرت هثوک امأو «ةرهاظلا تارطفملا كرت ىلع هنم َنوُعلّطَي دق دابعلاو «هاوس

 ةقيقح كلذو شب هيلع علطب ال ٌرمأ وهف «هدوبعم لجأ نم هتوهشو هّبارشو

 . موصلا

 ثیدح نم (۲۵۷۷) «ملسم حيحص» يف جرخملا لیوطلا يسدقلا ثیدحلا نم سابتقا (۱)

 مکیفوآ مث مکل اهيصحأ ‹«مكلامعأ یه امنإ يدابع اي» :هیفو «هنع هللا یضر رذ ىبأ

 نمو «هسفن الا نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو « هللا دمحيلف «اریخ دجو نمف «اهايإ

 يبأ ىلإ هدنسب هراكذأ رخا يف هدروأ هللا همحر يوونلا مامالا نأ ثيدحلا اذه فئارط

 هدانسإ لاجرو «هريغو «ملسم حیحصا يف هانیور ی ثثيدح اذه :لاقو «رذ

 سيل :لبنح نب دمحأ مامالا لاقو «نویقشمد مهلك هنع هللا يضر رذ يبأ ىلإ ينم

 نع هيوار ينالوخلا سيردإ وبأ ناكو .ثیدحلا اذه نم فرشأ ثيدح ماشلا لهأل

 .هيتبكر ىلع اثج هب ثدح اذإ رذ يبأ

۳۷ 



 تنطابلا یوقلاو ةرهاظلا حراوجلا ظفح يف بیجع ریثأت موصللو
 ءاهيلع تلوتسا اذإ يتلا ةدسافلا داوملا اهل بلاجلا طیلختلا نع اهتیمحو
 ىلع ظفحی موصلاف ءاهتحص نم اهل ةعناملا ةئيدرلا داوملا غارفتساو اهتدسفآ

 نم وهف .تاوهشلا يديآ اهنم هتبلتسا ام اهيلإ ديعيو ءاهتحص حراوجلاو بلقل
 مایصلا مکیلَع بت اوُنَمآ يذلا هی ای : یلاعت لاق امك یوقتلا ىلع نوعلا ربکآ

 .[۱۸۵ :ةرقبلا] #ن نوت ملل مکلف نم نیا یلَع بت امك

 الو .حاكنلا ةوهش هلع تدا قف ماو )2 موصلا» هاي يبنلا لاقو

 . (۲:وهشلا هذه ءاجو هلعجو «مايّصلاب هيلع هل ةردق

 رطفلاو «ةمیلسلا لوقعلاب ٌدوهشم تناک اف موصلا حلاصم نآ :د دوصقملاو

 ay ةيمحو «مهيلإ ًاناسحإو «مهب ةمحر هدابعل هللا هعرش «ةميقتسملا

 .دوصقملل ليصحت مظعاو . یدهلا لمكأ هيف لع هللا لوسر يده ناكو

 ١١( ملسمو «موصلا لضف باب :موصلا يف 45 ۰۸۷/4 يراخبلا هجرخأ )١١5١(

 ) )1لمع لك :لجو زع هللا لاق» : ي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم

 موص موي ناك اذإف «ةنج ءايصلاو هب يزجأ انأو يل هنإف «مايصلا الإ هل ا نبا
 ژرما ينإ :لقيلف ءهلتاق وأ دحأ هباس ناف .بخصی الو «ذئموي ثفري الف .مكدحأ

 نم ةمايقلا موي هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فرات هديب دمحم سفن يذلاو «مئاص

 «هموصب حرف «هبر يقل اذإو «هرطفب حرف ءرطفأ اذإ ناتحرف مئاصللو .كسملا حير
 . 177/5 يئاسنلاو (۲۳۱۳) دواد وبأو ۰۳۱۰/۱ «أطوملا» يف كلام هجرخأو

 )٠١55( دواد وبأو )١1500( ملسمو ۰۹۵ ۰۹۲/۹ و ٠١١/5 يراخبلا جرخآ 6
 دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم ٥۷۰ ۰۵1/۷ و ١79/5 يئاسنلاو )٠١81( يذمرتلاو
 «ةءابلا مکنم عاطتسا نم بابشلا رشعمای دات هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 هنإف موصلاب هيلعف «عطتسي مل نمو «جرفلل نصحأو ءرصبلل ضغأ هنإف «جوزتیلف
 ةوهش عطقي هنأ دارملاو یاصخلا :ءاجولاو «حاکنلا نع ةيانك :ةءابلاو «ءاجو هل
 . عامجلا
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 دیحوتلا یلع وقتل ۳3 اهل :ةرجهلا دعب مالسال طسو ىلإ ةف هخأت

 . جیردتلاب هيلإ تلقثف «نارقلا َرماوأ تفلأو .ةالصلاو

 ماص مدقو ویو هلع هللا لوسر يفوتف نا رص كاكا دولا و ی

 موي لك نع معطی نأ نيبو هنيب رييختلا هو راع الا ضرفو 0

 ریبکلاخیشلت ماطولا لمجو موصلا مّثحن 7 ىلإ رییختلا كلذ ْنم لقن مث ءانيكسم

 ««۱)انیکسم موی لک نع نامعطیو نارطفُي امهنإف یايصلا اقيطُي مل اذإ ةأرمل

 ىلع اتفاخ اذإ عضرُملاو لماحللو ءايضقيو ارطفي نأ رفاسملاو ضيرملل ۳
 لكل نیکسم ماعطإ ءاضقلا عم اتداز ءامهيدلو ىلع اتفاخ نإف كلذک امهسفنأ

 ماعطإب ربجف «ةحصلا عم ناك امنإو «ضرم فوخل نكي مل امهرطف ناف « "موي

 ةيدف هنوقّوطُي نيذلا ىلعوإ» :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ۱۳۰/۸ يراخبلا جرخأ )١(

 نأ ناعيطتسي ال ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلا وه ةخوسنمب تسيل 4 یک

 واولا دیدست و ءاطلا حتفب «هنوقوطي» و ER موي لك ناكم امعطيلف <

 دلع عقوو (هنوقيطي) ةماعلا ةءارقو ءاضيأ دوعسم نبا ةءارق يهو 0 ا

 هتقاطإ نونلکی : يأ .نسح ریسفت وهو : ظفاحلا لاق «هنوفلکی «هنوقوطی» يئاسنلا

 هنوقبطی نیذلا ىلعوإ» سابع نبا نع ٤۲۷/۳ يربطلاو (۲۳۱۸) دواد وبآ جرخأو

 ناقيطي امهو ةريبكلا .ةأرملاو ريبكلا يشل ةصخر تناك» :لاق «.يكسم ماعط ةيدف

 لاق «اتفاخ اذإ عضرملاو ىلبحلاو ءانيكسم موي لك ناكم امعطيو ارطفي نأ مايصلا

 فلا روهمجلا بهذو .يوف هدتنس و ا اترطفأ  امهدالوآ یلع ينعي :دواد وبأ

 اريخم ءادتبالا يف موصلل قيطملا ناكف ةخوسنم هن قبطي نيذلا ىلعوإ» :ةيالا نأ
 رهشلا مكنم دهش نمف# ۰ :هناحبس هلوق اهخسنف یدفیو رطفي نأ نيبو .موصي نأ نيب

 «يراخبلا حیحص) يف امك .عوكألا نب ةملسو رمع نبا نع كلذ فورت 4 a لف

 .(۱۱8۵) ملسمو ۱۳۰/۸ و ۶

 يئاسنلاو (۲4۰۸) دواد وبآو (۷۱۵) يذمرتلاو ۰۲۹/۵ و ۶ دمحآ جرخآ )۱

 نم )۲۱۷٩۲( يربطلاو ۲٤/۱ يواحطلاو (۱۲۲۷) هجام نباو 1۸1 »1۸° / ٤€

 عضو یلاعتو كرابت هللا نإ» . يوي هللا لوسر لاق :لاق يبعكلا كلام نب سنأ ثيدح

  «يوق هدنسو «مايصلا وأ موصلا عضرملاو لماحلا نعو «ةالصلا رطش رفاسملا نع

۲۹ 

 مایصلا ةيضرف نمز



 يف تادابعلا راثکز
 ناضمر
 ب

 .مالسالا لّوأ يف حيحصلا رطفک نيكسملا

 . رييختلا فصوب هباجيإ :اهادحإ ثالث بتر موصلل ناكو

 ماعطلا هيلع م وح َمَعْطَي نآ لبق مان ادا مئاصلا ناك نکل ,IEE : ةيناثلاو

 اهیلع رقتسا ۳ يهو «"ةثلاثلا ةبترلاب كلذ خسنف «تلباقلا ةليللا ىلإ ٌبارشلاو

 .ةمايقلا موي ىلإ عرشلا

 أم

 ناكف .تادابعلا عاونأ نم راثكالا «ناضمر رهش یف ٤ هيده نم ناكو

 دوجأ ليربج هيقل اذإ ناكو ءناضمر يف نارقلا هسرادُي مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج

 يف نوكي ام دوجأو «سانلا دوجآ ناكو «ةلسرملا حيرلا نم ريخلاب

(۱) 

 اذه ريغ يَ يبنلا نع اذه كلام نب سنأل فرعن الو نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو

 اتفاخ اذإ عن لماحلا نأ ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو «دحاولا ثیدحلا

 ال مآ ماعطالا امهیلع بجي له هنأ يف اوفلتخاو نایضقتو نارطفت امهیدلو ىلع

 وهو «سابع نباو رمع نبا نع كلذ ىوري ءاضقلا عم نامعطت امهنآ ىلإ موق بهذف

 امهيلع ماعطإ الو «نايضقت امهنآ ىلإ موق بهذو ءدمحأو يعفاشلاو دهاجم لوق
 يعازوألا لوق وهو «يرهزلاو يعخنلاو ءاطعو نسحلا لاق هبو «ضيرملاك
 موصلا ررض نأل ءمعطت الو يضقت لماحلا :كلام لاقو .يأرلا باحصأو «يروئلاو

 .معطتو يضقت عضرملاو «ضیرملاک ءاهسفن ىلإ دومی
 ناك :لاق هنع هللا يضر بزاع نهال نع موصلا يف ١١١/4 يراخبلا جرخأ

 مل ءرطفي نأ لبق مانف ءراطفالا رضحف ءامئاص لجرلا ناك اذإ ات دمحم باحصأ

 املف ءامئاص ناك يراصنألا ةمّرص نب سيق ناو «يسمي ىتح هموي الو هتليل لكأب
 بلطأف قلطنأ نكلو ءال :تلاق ؟ماعط كدنعأ :اهل لاقف ءهتأرما ىتأ ءراطفإلا رضح

 كل ةبيخ :تلاق ءهتأر املف «هتأرما هتءاجف ءهانيع هتبلغف لمعی هموي ناكو كل

 لحأ :ةیالا هذه تلزتف ىلاي يبنلل كلذ ركذف ییلع يشغ «راهنلا فصتنا املف

 اولكو# :تلزنو ءاديدش احرف اهب اوحرفف «مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل

 ةمرص نب سيق مسا يفو ه(دوسألا طبخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتب ىتح اوبرشاو
 .«حتفلا» يف هقيقحت رظنا فالح

۳+ 



 نکذلاو «ةالصلاو نارقلا ةوالتو «ناسحالاو ةقدصلا ْنم 2و یک او

 .فاکتعالاو

 هنا یتح رولا نیمه محب ال ااا ت ناضمو ضخ ناكر

 هباحصأ ىهني ناكو «ةدابعلا ىلع هراهنو هليل تاعاس َرْفَوُيِل انايحأ هيف لصاوُيل ناك

 يفو  تيبأ ين مكتئيهك تسل » :لوقيف «لصاوت كل :هل نولوقيف .لاصولا نع

 . ينيقسيَو ينُمِعْطُي يير َدْنِع  لظأ يا :ةياور
 .نيلوق ىلع نْيَروكذملا بارشلاو ماعطلا اذه يف ٌسانلا فلتخا دقو

 الو اللا ةو :اولاق مفلل ٌیسح بارشو ماعط هنأ :امهدحآ

 .اهنع لوذعلل بج وم

 ةذل نم هبلق ىلع ضيقي امو «هفراعم نم هب هللا هيذغُي ام هب دارملا نأ : يناثلا

 لاوحألا نم كلذ عباوتو ؛هيلإ قوشلاو هبحب همّعنتو و هتاحانم

 حوُرلاو سوفتلا ةجهبو «نیعلا ةرقو «حاورألا میعنو «بولقلا ءاذغ يه يتلا

 نع ینغی یتح ءاذغلا اذه یوقی دقو هعفنأو هدوجأو ءاذغ ٌمظعأ وه امب بلقلاو

 : ليق امك «نامزلا نم ةدم ماسجالا ءاذغ

 دازلا نعاهیهلتو بارشلا نه اهلغفت كاركذ نم ثيداحأاهت
 دز ناب ری ی یو هم ف 8 ۰ یتیم اد هه ی

 داعیم دنعایختف مودقلا مور . اهدعرَآ رْيَسلا لالک نم تکش اذإ

 نع حورلاو بلقلا ءاذغب مسجلا ءانغتسا ملعی «قوشو ةبرجت یندآ هل نمو

 دق يذلا هبولطمب رفاظلا ناحرفلا رورسملا امیس الو «یناویحلا ءاذغلا نم ريثك

 . سابع نب هللا دبع ثیدح نم (۲۳۰۷) ملسمو ۰۹۹/۶ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ؛مایصلا يف لاصولا نع يهنلا باب :مایصلا يف ۳۰۱/۱ «أطوملا» يف كلام هجرخآ (۲)

 (۱۱۰۳) ملسمو .لاصولا رثکآ نمل لیکنتلا باب :موصلا يف ۱۷۹/6 يراخبلاو

 .ةريره يبآ ثیدح نم موصلا يف لاصولا نع يهنلا باب :مایصلا يف (0۸)

۳۱ 

 ینعم و لاسص ولا
 يبر ينمعطعي» :یی هدوق
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 هایادهو هبوبحم فاطلأو .هنع ىضّرلاو «هبرقب معنتو E rag هنیع تّرق

 ماركالا ةياغ هل ٌمِركُم «هرمأب نتعم «هب ٌييفح هّيوبحمو «تقو لک هيلإ لصت هفحتو

 بيبحلاب فيكف ؟بحملا اذهل ءاذغ ٌمظعأ اذه يف َسيلفأ «هل ةماتلا ةبحملا عم

 اذإ اناسحإ مظع الو لمکآ الو «لمجا الو مظعأ الو .هنم لجأ ءيش ال يذلا

GEE SEی ورم را سلا  

 يو همطي هبيبح دنع ٌبحملا اذه سيلفأ تا , نكمت مظعأ

 eT . «ينيقسيو ينُمِعْطُي يب ؛ر دنع لظأ ينإ» :لاق اذهلو ؟اراهنو اليل

 كلذ ناك ولف اضیاو لصاوم هنوک نعًالضف ًامئاص ناک مل «مفلل ًابارشو ًماعط

 ل : لصاوت كن : هل اوُلاَق ذإ هباحصأل لاقلو ءالصاوُم نكي مل «لیللا يف

 عطقو «هيلإ لاصولا ةبسن ىلع مهّرقأ لب .«مکتیهک تْسَل» :لقي ملو .«لصاوأ
 نم ««ملسم حيحص» يف امك «قرافلا نم هنّيب امب «كلذ يف مهنيبو هنيب قاحلالا

 «سانلا لصاوف «ناضمر يف لصاو 55 هللا لوسر نأ ءرمع نب هللا دبع ثيدح

 «یقنأو ُمَعْطَأ يا مكذثم تشل يّنإ» :لاقف . لصاوت تنأ : هل ليقف «مهاهنف

 :اولاقف ءلاّصولا نَع 5 هللا لوسر ىهن :ثيدحلا اذهل يراخبلا قايسو

 نم «نیحیحصلا» يفو ياو طا ىلإ لم تشل ىنا :لاق . لصاوُت كن

 :نيملسملا نم لجر لاقف .لاصولا نع 5 هللا لوسر یهن «ةریره يبأ ثیدح

 ينمِعْطُي تيبأ يا يلثم مكّيأو» :45 هللا لوسر لاقف «لصاوت هللا لوسر اي كنإ
 ل 1 يئبر

 مهب لصاو ءاوهتني نأ اوبأف ءلاصولا نع مهاهن امل 55 يبنلا ناف : ايشنأو

 مهل لكتُملاك .«مكتذزل لالهلا رَخَأَت ول» :لاقف لالهلا اوأر مث ءاموي مث ءاموي

 .(۱۱۰۲) ملسم هجرخأ ()

 .لاص ولا باب :موصلا يف ۱۷۷/ قتلا هجرخأ 2520

۳۲ 



 .) لاصولا نع اوُهَتْنَي نآ اب ٌنيح

 ل ا ول» رخا ظفل يفو

 ””«ينيقشتو يلر نم ينإف «يلغم من مكنإ» :لاق وا هلن تش
 ازّجعم «مهب ًالكنم مهلعف لعف دقو ءًالصاوُم هنوك عم «ىقسُيو مَعطْی هنأ ربخأف

 ءآلاصو الو لب ءازيجعت الو ءاليكنت كلذ ناك امل برشیو لكأي ناك ولف مهل

 رحسلا ىلإ هيف نذأو «ةمألل ةمحر لاصولا نع ةي هللا لوسر ىهن دقو

 ال» :لوقي بت ّيبنلا عمَس هنأ «يردخلا ديعس يبأ نع ««يراخبلا حيحص» يفو

 لصاّویلف لصاوی نآ دارآ باف اولصاو
 r لا ىلإ

 هکح يف فالنشا/ ؟هورکم وأ مّرحم وأ زئاج لاصولا لهو «ةلأسملا هذه مکح امف : لیق ناف
 .بیحرت و لاص ونا

 نم هزاوجب فنصملا .لاوق أ 2 ةئ الث ىلع ةلأسملا هذه يف سانلا فلتحا : ليف
 رحسلا ىلإ رجسلا

 نم هریغو رییزلا نب هللا دبع نع يورم وهو «هيلع َرَّدق نإ زئاج هنأ :اهدحأ

 نأ لوقلا اذه بابرأ ةجح مو «مايألا لصاوُي ريبزلا نبا ناكو «فلسلا

 نما نیما ین است را وع ميت عن ها لمار ي يبنلا

 نأ! سو ا ی تیم يا تی

 املف :اولاق . كلذ دعب هيلع مهّرقآ املو ءاوهتني نأ اب امل «ميرحتلل يهنلا ناك

 مهنع فیفختلاو یهب ةمحرلا دارآ هنأ ملع یهٌرقیو ملعی وهو هیهن دعب هولعف

 .(۱۱۰۳) ملسمو ۰۱۷۹/۶ يراخبلا هجرخآ ۱

 ثیدحلا اذهبو «رحسلا ىلإ لاصولا باب :مایصلا يف ۱۸۱/۶ يراخبلا هجرخآ _ 7

 زاوج ىلع ةيكلاملا نم ةعامجو «ةميزخ نباو رذنملا نباو قاحساو دمحآ لدتسا

 .رحسلا ىلإ لاصولا
 .(۱۱۰۳) ملسمو ۰۱۷۹/6 يراخبلا هجرخآ (۶)

 طلا ی
 ۲-۲۵ ج داعملا داز ۱ 3



 لف وقلب مهل ةمحر لاصولا نع : ع هللا لوسر یھن : ةشئاع تلاق دقو

 ءةفينح وبأو كلام :مهنم.لاصولا زوجي ال :ىرخأ ةفئاط تلاقو

 مل مهنإ :مهنع هاكح دقو :ربلا دبع نبا لاق هللا مهمحر «يروثلاو «يعفاشلاو

 «هباحصأ فلتخاو «هتهارک ىلع صن «هللا همحر يعفاشلا : تلق ءدحأل هوزيجي -

 ب يبنلا يهنب نومّرحملا جتحاو «نیهجو ىلع ؟هيزنت وأ ميرحت ةهارك يه له
 نأ عنمي ال «مهل ةمحر» :ةشئاع لوقو :اولاق .ميرحتلا يضتقي ةي یهنلاو :اولاف

 هیهانم ٌرئاس لب «مهیلع همّرح نأ مهب هتمحر نم ناف «هدکژی لب «ميرحتلل نوکی
 اریرقت نكي ملف هیهن دعب مهب هّتلصاوُم امأو :اولاق . ةنايصو ةيمحو همحر ةمألل

 هيهن دعب لاصولا مهنم لمتحاف ءاليكنتو اعيرقت نكلو .مهاهن دقو فيك «مهل

 روهظب هنع مهيهن يف ةمكحلا ٍنايبو «مهرجز ديكأت يف يهنلا ةحلصم لجا
 ةمكح ترهظو لاصولا ةدسفم مهل ترهظ اذإف ءاهلجأل مهاهن يتلا ةدسفملا
 يف ام مهل رهظ اذإ مهنإف ءهل مهكرتو «مهلوبق ىلإ ىعدأ كلذ ناك .هنع يهنلا

 فئاظو نم حجرأو ٌمهأ وه اميف ريصقتلاو ةدابعلا يف للملا هنم اوُسحأو «لاصولا

 «ةرهاظلا اهقوقحب نايتالاو هضئارف يف عوشخلاو هلل رمأ يف ةوقلا نم نيذلا

 ةمكح مهل نّيبت «هنيبو دبعلا نيب لوحيو كلذ يفان ٌديدشلا ٌعوجلاو «ةنطابلاو
 ىلع مهل هرارقإ سيلو :اولاق . ه6 هنود مهل هيف ف يتلا ةدسفملاو لاصولا نع يهنلا

 يف لوبلا ىلع يبارعألا رارقإ نم 3 ةحجارلا ةحلصملا هذهل لاصولا

 هرارقإ نم مظعاب الو «مالسالا نع می الئلو «فیلأتلا ةحلصمل ""دجسملا

TTTترك  N?اج نع  “Eویو نیا و رام مج ا  

 «مايص ليللا يف سيل :لاق نمو «لاصولا باب :موصلا يف ۲ يراخبلا ۷ 200(

 .لاصولا نع ىهنلا باب :مايصلا يف (۱۱۰۵) ملسمو
 غرف ىتح يبارعألا سانلاو ب يبنلا كرت باب :ةراهطلا يف ۲۷۸/۱ يراخبلا جرخأ 7

 ملسمو لک رمألا يف قفرلا باب فدا ىف ۳۷۵/۱۰ «دجسملا يف هلوب نم

 ثيدح نم ... تاساجنلا نم هريغو لوبلا لسغ بوجو باب :ةراهطلا يف (585)

 لاش موقلا ضمب هيلا ماتف .دجسلا يف لاب سارا نأ کلام نع سنا
 - ولدب اعد غرف املف (هلوب هيلع اوعطقت ال : يأ) هومرزت الو هوعد» : 4 هللا لوسر

 ن



 اهلعاف نآو «ةالصب تسيل اهنآ 33۶ مهربخآ يتلا ةالصلا ىلع هتالص يف ءیسملا

 دعب هلوبقو همیلعت ةحلصمل اهيلع هرّقاف هني يف ةلطاب ًةالص يه لب «لصم ريغ

 يا را :اولاق «مّلعتلاو ميلعتلا يف : غلبأ هنإف . غارفلا

 2" «هوُيدتْجاَف ءيش نع مکه اذإو «مّتعطتسا ام هثم اوتأف

 زا دنا یی لس آنان عروس نگو از

 يفو :اولاق .هصتاصخ نم نكي مل .مهل احابم ناك ولو «مکتنیهک ْتْسَل يا ۱

 لوسر لاق : لاق هع هللا يضر باطخلا نب رم ثیدح نما ی

 قلا تّبرعو ءانه اه م دالا رب شف اا لک هللا ٠

 ی

 e ارلاق یر نأ وبدلا عهای

 .اعرش لاصولا ليحي كلذو «رطفي مل نإو رطفلا تقو لوخدب امکح ارطفم

 ۳ هر «ةرطفلا ىلع يتم لارت ال» : ی لاق دقو :اولاق
 ۱ طفل ۱ ل

 :هل لاقف ماعد هب هللا لوسر نإ مث :ةياور يف ی دازو .هیلع بضف ام نم . د4
 هل رک یه بتا رذقلا الو لوبلا اذه نم ء ءيشل حلصت ال دجاسملا هذه نإ

 داق او ىلع | رقررشو رهو ةراور يفو «نارقلا ةءارقو ةالصلاو لجو زع

 .«نيرسعم اوثعبت ملو نیرسیم متعب امناف یام نم ابونذ وآ
 ملسمو ء5 هللا لوسر ننسب ءادتقالا باب :ماصتعالا يف ۲۲۰/۱۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

 داد هريقوت باب :لئاضفلا يفو «رمعلا يف ةرم ححلا ضرف باب :جحلا يف (۱۳۳۷)

 .ةريره يبآ ثيدح نم «هيلإ ةرورض ال امع هلاؤس راثكإ كرتو
 (۱۱۰۰) ملسمو «مئاصلا رطف لحي یتم باب :موصلا يف ۱۷۱/6 يراخبلا هجرخآ (۲)

 يبآ نب هللا دبع ثیدحو .راهنلا جورخو موصلا ءاضقنا تقو نایب باب :موصلا يف
 .(۱۱۰۱) ملسمو ۰۱۷۲/6 يراخبلا هجرخآ یفوآ

 لازی ال» ظفلب دعس نب لهس ثیدح نم (۱۰۹۸) ملسمو ۰۱۷۳/۶ يراخبلا هجرخآ (۳)

 = ظفلب (۸۹۱) نابح نباو (۲۰۲۱) ةميزخ نبا هجرخأو «رطفلا اولجع ام ریخب سانلا



 ناضمر توبت

 سالا لع ام ًارهاظ نیدلا لا زی ال» «هنع ةريره بأ نع «ننسلا» يفو

 .(۱*نودخ وی یراصّتلاو ةوكلا نإ طفل

 لجأ يا يدابع رح» : لجو زع هللا لاق :لاق «هنع «ننسلا) يفو

 مل ءاهوركم ناك اذإو «هکرت ف فيكف «رطفلا ريخأت ةهارك يضتقي اذهو . “"*ارطف

 . ةبحتسم نوکت نأ ةدابعلا تاجرد ّلقأ ناف قدابع نكي

 حس ىلإ رحس نم زوجی لاصولا نأ : لاوقالا لدعآ وهو ثلاثلا لوقلاو

 نع ؛یيردخلا ديعس يبأ ثیدحل «قاحسإو ءدمحأ نع ظوفحملا وه اذهو
 هاور قرا یل] لصاویلف لصاوُی نآ دارآ كتاف اولصاوت ال» : يا
 ةلزنمب ةقيقحلا يف وهو «مئاصلا ىلع هلهسأو لاصولا لدعأ وهو . ""يراخبلا

 ناك ءرحسلا ىف اهلكأ اذإف «ةلكأ ةليللاو مويلا يف هل مئاصلاف «رخأت هنأ الإ هئاشع

 . ملعأ هللاو .هرخا ىلإ ليللا لوأ نم اهلقن دق
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 وآ e ةيؤرب الإ ناضمر موص يف لخدی ال نأ فیت تع هیده نم ناكو

 ةداهشب ةرم ماصو 5 رمع نبا ةداهشب اص امك «دحاو دهاش ةد

 .حیحص هدنسو «موجنلا اهرطفب رظتنت مل ام يتنس ىلع يتمآ لازت ال» ۳

 يف دمحأو «رطفلا لیجعت نم بحتسی ام باب :مایصلا يف (۲۳۵۲) دواد وبآ هجرخآ )1١(

 ةميزخ نبا هححصو «نسح هدنسو (۱۱۹۸) هجام نباو ۰۵۰/۲ «دنسملا)

 .(۸۸۹) نابح نباو ( )

 (۸۸) نابح نباو (۲۰۷۲) ةميزخ نباو ۳۲۹/۲ دمحأو (۷۰۰) يذمرتلا هجرخآ (۲)

 لبق نم فیعض وهو لیئویح نب نمحرلا دبع نب ةرق هدنس يفو ةريره يبآ ثیدح نم

۰۱۸۱/۶ ۳( 

 نع ۲۲۷ ص ينطقرادلاو دا ةداهش باب :موصلا يف (۲۳۶۲) دواد وبأ جرخأ (4)
 -رمأو هماصف ءهتيأر ننال تب هللا لوسر تربخأف «لالهلا سانلا ىءارت :لاق رمع نبا

 هو +
50 0 3 



 كلذ ناك ناف .ةداهشلا ظفل امهفْلکی ملو ءامهربخ ىلع دمتعاو ۰" يبارعآ

 دهاشلا فّلكُي ملف ةداهش ناك نو «دحاولا ربخب ناضمر يف یفتکا دقف ءارابخإ

 .اموی نیئالث نابعش ةدع لمكأ ءةداهش الو «ٌةيؤر نكت مل نإف .ةداهشلا ظفل

 نابعش َةَّدِع لمكأ .باحس وأ ٌميغ هرظنم نود نیئالثلا ةليل لاح اذإ ناكو

 نأب رمأ لب «هب َرمأ الو «مامغالا موي موصي نكي ملو .هماص مث ءاموي نیئال

 الو هرم اذهو «هلعف اذهف .كلذک لعفي ناكو مَع اذإ نيثالث نابعش ةدع لّمكت

 ُباسحلا وه :ردقلا ناف هل اوُرُدْقاف مکیلَع مغ نإف» :هّلوق اذه ضقانُي

 نامک لامك اتهامات 1 ولدك اه لاق "امك نامکالا دالا ودور الا

 اولمكأف» يراخبلا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا يف لاق امك مغ يذلا رهشلا ةدع

 كغ ناف رر ےک او طف لر ةورت افسانه

 وهو «مغي يذلا رهشلا وه «هتدع لامکاب رمأ يذلاو ."" «ةّدعلا اولمكأف مكيلع

(۱) 

(030 

(۳) 

(٤ 

 هرقأو ۰1۲۳/۱ مکاحلاو (۸۷۱) نابح نبا هححصو «يوق هدنسو .همايصب سانلا

 . يبهذلا

 هجام نباو ۰۱۳۲ ۰۱۳۱/6 يئانسلاو ۲۳۶0(۰) دواد وبآو (1۹۱) يذمرتلا هجرخآ

 ثيدح نم (۱۹۲۳) ةميزخ نباو 455/١ مکاحلاو ۰0۸۷۰) نابح نیاو ( )

 ينا :

 ةمرکع نع هتیاور يف كامسو .ادخ اوموصی نآ سانلا يف ةنذأ لالب اي :لاق یمن

 . هب یوقتیف مدقتملا رمع نبا ثيدح هل دهشي نکل «بارطضا

 ملسمو ءاوموصف «لالهلا متيأر اذإ باب :موصلا يف ٠١5 ۰۱۰۲/۶ يراخبلا هجرخأ

 نم ننسلا باحصأو لالهلا ةيؤرل ناضمر موص بوجو باب :مايصلا يف (۱۰۸۰)

 . رمع نب هللا دبع ثیدح
 .ةريره يبآ ثیدح نم ٠١77/14 يراخبلا هجرخآ

 سابع نبا ثیدح نم لالهلا ةيژر يف ءاج ام باب :مایصلا يف ۲۸۷/۱ كلام هجرخآ

 نب كامس قیرط نم (1۸۸) يذمرتلاو (۲۳۲۷) دواد وبآ هلصو دقو .عاطقنا هیفو

 = ملسم جرخآو «حیحص نسح :يذمرتلا لاقو «سابع نبا نع ةمرکع نع برح

۳۷ 

 میفنا موي موص مکح



 الف نورشعو ًةعست رهشلا» : هلوق اذه نم حرصأو بینم رطفلا دنعو همايص دنع

 رهشلا لوأ ىلإ عجار اذهو ا e RS تی
 نم هيلع لد ام ٌرابتعاو «هظفل هيلع لد ام ءاغلإ زوجي الف هانعمب هرخآ ىلإو هظفلب

 ۱ ۱ 9 اوُدُعَف مكيلع مغ ناف نورشعو ٌةَعْسِت ٌرهْشلاو ن وثالث ُرهشلا» : لاقو سل ةهج

 ناف «هتیژرل اورطفأو «هتیژرل 0 َناَضَمَر لبق اوُموُصَت ال» :لاقو
 ۳۱ «نیئال اولمف ةَماَغ هود لا

 اوُموص مث ةّدعلا اولمکت وأ «لالهلا ارت یّح َرْهّشلا اومد ال) : لاقو
 لا ری ۳ لالپلا اورق ی

 ر 6 ۱ 28 3۳ و ۳۳ ۱ ۱ 5 5

 ام ناّبعش لاله نم ظفحتي 255 هللا لوسر ناك ءاهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو
 3 o2 إد 7 ي 7 ها” نيس ۰ oe ى يرو 2 يو 5 3 . 6 ب و هم ا ۳ ۳ و ش ١ و م ۳
 من ءامْؤَي نيثالث ناّبعش دع «هّیلع مغ ناف «هتيؤرل موصي مث «هريغ نم ظفحتي ال

 J ش ۳۹ سم

 نا ناو ینطقرادلا هححص ل

TT 00-6 =00000  

 .رمع نبا ثیدح نم ۱۰۵ ۰ .- 4 يراخبلا هجرخأ 00

(CY)ظفلب ا رمع 57 ثيدح نم (۱۵) (۱۰۸۰) (هحیحص) 7 ملسم جرخآ  : 

 او اذكه رهشلاو «ةثلاثلا يف : مالا دقعو ءاذكمو اذكهو اذكه رهشلا»

 ۱ .«نیئالث مامت ينعي ل١
 نع هلامس قيرط نم ل يناسنلاو (۲۳۲۷) ةا وبأو (1۸۸) يذمرتلا هجرخآ )۳,

 ۱ 3 .سابع نبا نع «ةمركع ۰ 0.
 نامیلا نب ةفيذح ثيدح نم ۶ يئاسنلاو (۲۳۲۷) .دواد وبآ هجرخآ )€(

 AO OOD هه هاو یا
 ۰4۲۳/۱ مکاحلاو (۱۹۱۰) ةميزخ نباو (۲۳۲) دواذ وبأو ۰۱8۹/5 دمحأ هجرخآ (۵)

 ءحيحص هدنسو ۷ ۰۱۵۲/۲ ينطقرادلاو ۲۰۹۱/6 يقهيبلاو (۸۱۹) نابح نباو

 .حيحص نسح دانسإ اذه :ينطقرادلا لاقو .يبهذلا هقفاوو مکاحلا هححصو

۸ 



 0 و سر ۳ 0 8 ۳ 0 5

 اوردقاف .مکیلع مغ ناف .هتیژرل اورطفأو «هتيؤرل اوُموُص»١ :لاقو

9 ۲ 1 32 

۰ 
 و و 2 و

  مکیلع يمغآ ناف «هورت یتح اورطفت الو هورت ىح 4 اوُموصت ال» :لاقو

 موي ناضَمَر ی نبات ال : ظفل يفو . «(ناَضَمَر اومد ال» :لاقو

 . “مصيف اماّيِص موی ناك ًالجر الا نیمی

 : هعفری سابع نبا ثيدح «يهنلا اذه يف لخاد مامغالا موی نأ ىلع لیلدلاو

 هنود تلاَح ناف «هتیژرل اوُرطفأو .هتیژرل اوموص ءناَضَمَر لبق اوُموصَت ال»
 . ` (هحيحص) ىف دابح نبا هرکذ «نيثالث اولمکأف فمامع 9 0 1 7 0 0 ا 2

 نیت تن ااا تم رخ نت تاب ی يا یر

 . ناضمر لبق

 اوم الو .هثیلا اوم أ ال تن ی : لاقو

 0 ا أ «لالهلا ارت یتح

 .ةريره يبأ ثيدح نم (۱۹) (۱۰۸۱) ملسمو ۰۱۰۲/6 يراخبلا هجرخأ ١

(fنیموی الو موی موصب ناضمر مدقتی ال : باب :موصلا يف ٤ يراخبلا هجرخآ » 

 .ةريره يبأ ثيدح نم (۱۰۸۲) ملسمو

 نع تةمرکع نع كامس نع .صرحألا یبآ ثيدح نم (AYY) نابح نبا هجرخأ

 ثيدح نم (۱۹۱۲) ةميزخ نباو (۸۷) وه هجرخأو «نسح هدنسو سابع نبا

 0 وهو ناضمر نم هيف كشي يذلا مریلا يف ةمرکع یلع تلخد :لاق كامس

 :لاق «ينثدحف : تلق نوندتل هللاو : لاق مئاص ينإ : تلقف نکن ندآ :لاقف

 او اوموص ءالابقتسا رهشلا اولبقتست ال» :لاق . هللا لوسر نأ سابع نبا

 . نیئالث ةدعلا اولمکأف ترتق وأ باحس هرظنم نیبو كنيب لاح ناف . هتیورل اورطفأو

a ر 



 تانا ورل فنصعلا درس

 میغلا موی عاص نم
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 الابقتشا َرْهَّشلا اوُلِبْقَتْسَت الو «نيثالت ةّدِعلا اولمكأف ت

 : باخس هني بو مکس لاک ناف ‹هتیؤرل ا هتيؤرل وفرص : لاقو

 ثیدح : يذمرتلا لاق ۷ ۱

 سابع نبا نع «ةمرکع نع 0 نع « سنوي ثيدح نم :يئاسنلا يفو

 من ؟ ءامْؤَي نیئال اوُدَف «مکيَلَع م ناف «هتيؤُرل اورطْفَأو هتيؤرل اوُموص» :هعفري

 ةّدع ةَّدعلا اولمكأف ٌباَحَس هنیبو مکتب لاح ناف زی ِهّلْبَق اوُموضت الو ءاوُموُص
 ناش

 لاله ةيژر يف ا یرامت :سابع نبا نع :ةمرکع نع :كامس لاقو
 ۶ يبنلا ىلإ يبارعأ ءاجف .ادغ : مهضعب لاقو وا : مهضعب لاقف نا

 ؟ هژرا لو اذ ۳ لب لإ هلإ ال نَا دهم : يبنلا لاقف هَّنأ ركذف

 اوُموص» :لاق م .«اوموص سان يف یةاتف الالب الت ٌنئبنلا رّمأف .معن :لاق

 الو ءاوُموص م 3 ءامْؤَي نيثالث اودعف E مع ناف تیزر اوُرطفَأو «هتيؤرل

 "همی هلبق اوُموُصَت

 يف اهضعبو «نیحبحصلا» يف اهضعبف «ةحيحص ثيداحألا هذه لکو
 مد ال امب اهضعت اعا دق ناک ناو ؛امهریغو «مکاحلاو ««نابح نبا حيحص»

 «ضعبب اهضعب رابتعاو «ضعبب اهضعب ريسفتو ءاهعومجمب لالدتسالا ةحص يف
 . هيلع قفتم اهنم دارملاو ءاضعب اهضعب ٌقِّدصُي اهلكو

 باطخلا نب ٌرَمع هفلاخ فيكف ۰:7 هّيده اذه ناك اذإف :ليق ناف

 حفر هود کز ,dos رب یلعو

 رکب يبأ اتنبا ءامسأو ةشئاعو «يرافغلا بويأ نب مکحلاو «صاعلا : ردم

 .(588) يذمرتلاو ۰۲۰۷/۶ يقهيبلا هجرخأو ۰۳۹ص هجيرخت مدقت )

 . نسح هدنسو كشلا موی مایص باب :موصلا يف ۱۵۶ ۰۱۵۳/۶ يئاسنلا هجرخآ ()

 . لاق مث :هلوق نود مدقت دقو ۰۱۵۸ ۰۱۵۷/۲ «هننس» يف ينطقرادلا هجرخآ (۳)

5 #۲ 
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 نب فّرطمو «يدهَتلا نامثع وبأو «سوواطو «دهاجمو لا دبع نب ملاس هفلاخو

 لمأ ٌمامإ هفلاخ فیکو «ينزملا هللا دبع نب رکبو ؛نارهم نب نومیمو حل
 امأف ؟ةدنسم ءالؤه لاوقآ مکدجون نحنو «لبنح ْنب ٌدمحأ «ةنسلاو ثیدحلا

 ءهيبأ نع «نابو انربخآ :ملسم نب دیلولا لاقف « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 ةليللا كلت يف ءامسلا تناك اذإ موصی ناك باطخلا نب رمع نأ .لوحکم نع

  يرحتلا هّنكلو مّدقتلاب اذه ا :لوقیو همیغم
. 

 نب زیزعلا دبع انربخآ :يعفاشلا لاقف « هنع هللا يضر يلع نع ةياورلا امأو

 ةمطاف همأ نع «نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نع «يدروارّدلا دمحم

 ّيلإ ةبحأ «نابعش نم اموی َموصأ نال :لاق بلاط يبآ نب يلع نأ «نیسح تنب

 ا حم انويرطلا نأ نف

 نع «رمعم انربخأ :قازرلا دبع باتك ىفف مع نبا نع ةياورلا امأو

 نكي مل نإو ءامئاص حبصأ ٌباحس ناك اذإ ناك :لاق رمع نبا نع «بويأ

 . ارطفم حبصأ «باحس

 اذإو ءاوُموصف «هوُمْثيأر اذإ »:لاق 5 يبنلا نأ «هنع «نيحيحصلا» يفو

 هللا همحر دمحأ مامالا داز . “هل اوژدقاف مّكْيَلَع َّمُع نو ءاورطْفَأَف هومر

 نورشعو ةعست نابعش نم ىضم اذإ هللا دبع ناك :لاق عفان نع «حيحص دانسإب

 ٌباحس هرظنم نود ْلُحَي ملو زی مل ناو «كاذف «ىأر ناف «رظنی نم بی موي
 ا حبصأ رق وأ باحس هرظنم نود لاح ناو «ارطفم حبصآ «رتق الو

 . عطقنم رثالاف باطخلا نب رمع كردي مل لوحکم 85

 .عاطقنا هیفو ۲۵۱/۱ يعفاشلا هجرخآ )١(

 . حیحص هدنسو (۱۷۳۲۳) «فنصملا») 7 وه 00

 .(۲۳۲۰) دواد وبأو ۰۵/۲ «دنسملا» ىف دمحأ هجرخآ ()
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 نب ليعامسإ انثدح :دمحأ مامالا لاقف : هنع هللا يضر سنأ نع ةياورلا امأو

 ًابيرق امإو نهظلا امإ لالهلا تيأر :لاق قاحسإ يبأ نب ىيحي انثدح «ميهاربإ
 راطفإبو لالهلا ةيؤرب هانربخأف «كلام نب سن انيتأف «سانلا نم لمان رطفأف «هنم

 نب مكحلا نال كلذو ءًاموي نوثالثو دحأ يل لمكي مويلا اذه :لاقف ءرطفأ نم ظ
 هيلع فالخلا تهرکف ءادغ مئاص ينإ :سانلا مايص لبق ّيلإ لسرآ «بويأ
 ۱ ۱ . لیللا ىلإ اذه يموي متم انأو تمصف

 نب ديعس انئدح «ةريغملا انثدح :دمحأ لاقف «ةيواعم نع ةياورلا امأو

 يبأ نب ؛ ةيواعم نآ « سَيْلَح نب ةرسيم نب سنویو لوحکم ينثدح : لاق «زیزعلا دبع
 N نأ نم لا ةبحأ .ٌنابعش ْنم اموي عوص نأل :لوقي ناك نایفس

 بایحلا ني ديز اقدح :دمحآ لاقف .صاعلا نب ورمع نع ةياورلا امأو
 موصی ناك هنأ ءصاعلا نب ورمع نع «ةّرْيَبه نب هللا دبع نع «ةعيهل نبا انربخأ
 ۱ .ناضمر نم هيف كشي يذلا ویلا

 انثدح «يدهم نب نمحرلا دبع انثدح :لاقف «ةريره يبآ نع ةياورلا امأو

 : لوقی ةريرُ ابأ تعمس :لاق ةربره يبأ یلوم میرم يبأ نع «حلاص نب ةيواعم
 مل تلجعت اذإ ينأل ءرخأتآ نأ نم ّيلإ ٌةبحأ «مويب ناضَمَر وص يف لّجعتا نأل

 . يتتاف تر اذإو « يَ

 وبأ انثدح :روصنم نب دیعس لاقف ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ةياورلا امأو

 نم هيف كشُي يذلا عويلا يف ةشئاع ىتأ يذلا لوسرلا نع نع «ریمخ نب ديزي نع ةناوع
 َرطْقَأ نأ نم ىلإ ٌبحأ هَناَبْعَش نم ًامْوَي موُصَأ نأل :ةشئاع تلاق :لاق ناضمر
 . نامر نم اموپ

 .بابحتسالاو طايتحالا ىلع لب «بوجولا ىلع لدت ال ةريره ۱ يبأ ةياورو تعیهل نبا اهیفو ءاضيأ ةعطقنم صاعلا نب ورمع ةياورو تعطقنم ةياور 41)

 هك 3
 نكي َّ



 رذنملا تنب ةمطاف نع «قورع نب ماشه نع «نمحرلا دبع نب بوقعی انثدح

 . همّدقتب رمأتو «مويب ةمّدقتم ًءامسأ تناك الإ ناضمر لاله مغ ام :تلاق .

 نب ماشه نع «ةملس نب دامح نع «دابع نب حور انثدحي :دمحآ لاقو

 . ناضمر نم هيف كشي يذلا مویلا موصت تناك اهنآ یامسآ نع ةمطاف نع «ةورع

 . هنع دايز نب لضفلا لئاسم نمف «دمحأ نع هانرکذ ام لکو

 ءامئاص حبصأ َهَّلِع وأ ٌةباحس ءامسلا يف ناك اذإ :مرثألا ةياور يف لاقو

 حلاص هاننا هنع لقن كلذکو «ا رطقم حبصا فّلع ءامسلا يف نكي مل ناو

 ۱ . مهريغو «دايز نب لضفلاو «يزورملاو « هللا دبعو

 .هوجو نم باوجلاف

 وي ماص نم ىلع باج” يف حيرص حلاص رأ ةباحصلا نع مترکذ اميف سيل :لاقی نأ :امهدحأ

 3 لوقنملا ةياغ امنإو ب هللا لوسر يدهل افلاخم مهلعف نوكي ىتح هموص بوجو

 ..ءارمألا یلع فالخلل ةها رک هماص امن) هنأپ سنآ حرص دقو اطابتحا هّموص مهنع

 :هراطفإو هموص يف مامإلل ٌمبت سانلا :ةياور يف دمحأ مامالا لاق اذهلو

 ال هنأ ىلع لذت امنإ «هلوقو هلعف نم 4 هللا لوسر نع اهانيكح يتلا صوصنلاو

 ْنَمو «زاوجلاب ذخأ هرطفآ ْنَمَف همیرحت ىلع لذت الو مامغالا موي ٌموص بجي .

 ۱ . طایتحالاب ذخأ هماص

 ال مهضعب ناکو «مّتيكح امك هموصی مهضعب ناك ةباحصلا نأ :يناثلا

 : ربلا دبع نبا لاق رمع نب هللا دبع «هّموص هنع يور نم حرصأو حصأو «هموصی

 ةشئاع نع كلذ لثم يورو «لبنح نب دمحأو يناميلا سوواط بهذ هلوق ىلإو

 نممو :لاق «مهريغ رمع نبا بهذم بهذ ادحأ ملعأالو رکب يبأ يتنبا ءامسأو

  نباو «بلاط يبأ نب يلعو .باطخلا ْنب مع ءكّشلا موي موص ةهارك هنع يور

 4 4 وب هی



 . مهنع هللا يضر كلام نب سنأو «ةريره وبأو ‹ سابع نباو تفیذحو «د وعسم

 عنملا .دوعسم نياو «ةفيذحو «رامعو «رمعو .یلع نع لوقنملا لف

 ويلا ماص ْنَم» :رامع هيف لاق يذلا وهو ءاعوطت نابعش نم موي رخا مايص نم

 .'«ةيع مساقلا ابآ یّصَع ذقف هيف كشُي يذلا
 1 ےس

 الاو هضرف وهف «ناضمر نم ناك نإ هنأ ىلع اطايتحا ميغلا موي ٌموص امأف اوج دنصماعیجرت
 ُنبا هّلعفي ناك يذلا وهو «هزاوج يضتقي «ةباحصلا نع لوقنملاف .ٌحوطت وهف اعوطت هنع يهنلاو

 دع «نابعش لاله مغ اذإ ناك > يبنلا نأ «ةشئاع ةياور عم اذه .ةشئاعو ءرمع
 ا ال اج تاك ولا هنا هاذه نرد در قو دانه ا

 .همايص بجو مل اهنإف «كلذك ٌرمألا سيلو «ثیدحلا يف ةلع اهمايص لعجو
 ىتح بجي ال مايصلا نأ هرمأو تت يبنلا لعف نم تمهفو ای تا هانم افا
 .زوجپ ال هنآ مع نبا الو يه مهفت ملو تدعلا لمکت

 لدیو «راثالاو ٌثیداحالا عمتجت هبو «ةلأسملا يف لاوقالا لدعآ اذهو

 هل اوُرُدْقاف .مکیلع ّمُع ناف ءاورطفأف هومشیآر اذإو ءاوموّصف هوُمثيأر اذإ» : ناضمر
 ةدلا اولمکأف «مكيلع مَع ناف : هنع عفان نع «داژر يبآ نبا هاورو .«اموی نيثالث

 . «نیئالت

 مع نبا نأ ىلع لدف .(هل اوردقاف» : هنع عفان نع هللا ديبعو كلام لاقو

 موی ماص اذإ هنإف «هزاوج لب «نيثالثلا لامكإ بوجو ثيدحلا نم مهفي مل
 ىنع هللا ىضر هنأ «كلذ ىلع لديو ءاطايتحا نيزئاجلا دحأب ذخآ دقف «نيثالثلا
 نوبجوملا هّلوقي امك «اوُموُص مث «نيرشعو اعست هل اورُدَق» : هلوق نم مهف ول

 هجام نباو ۰۱۵۳/6 يئاسنلاو ۸۷(۰ يذمرتلاو (۲۳۳4) دواد وبأ هجرخأ
 نبا هححصو «مزجلا ةغيصب ۱۰۲/6 يراخبلا هقلعو ۰۲/۲ يمرادلاو (۱5ع۵)
 011 (CET مكاحلاو (AVA) نابح نباو )۱۹۱٤( ةميزخ
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 ةصاخ يف هموص ىلع رصتقی نكي ملو «مهریغو هلهآ كلذب رمأی ناكل موصل

 ری

 یی : E هلوقب م ختحیر هم وصب ال « هن هللا يضر سابع نبا ناكو

 دملا اوذمكأف « می مغ ناف ورت ىَّنَح اورطفت الو لالهلا اّوَرت یتخ

 ا وودي

 .«هل اوزدقاف» : هلوقو «رمع نبا ثيدحل

 لاق دقو «نيموي وأ مويب رهشلا مدقتي نمم تبجع :لوقي سابع نبا ناكو

 .رمع نبا ىلع ٌركدُي هنأك "نیمی الو مْوَيِب ناضَمَر اوُمَدَقَت ال١ = هللا لوسر

 رخالاو «دیدشتلا یلا لیمی امهدحآ نامامالا نابحاصلا ناذه ناك كلذكو

 نم ذخأي ناك :رمع نب هللا دبعو .ةلأسم ريغ يف كلذو «صیخرتلا ىلإ
 ءوضولا يف هينيع لخاد لسغي ناكف «ةباحصلا اهيلع هقفاوُي ال ءايشأب تاديدشتلا

 نم نمي ناكر «دیدج ءامب هینذَأ دف هسأر حّسم اذ| ناکو «كلذ نم عنك یتح
 ماّحلا لخدی ناك :سابع نباو «هنم لستغا «هلخد اذإ ناکو «ماكحلا لوخد

 الو «نیقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض :نیتبرضب ممیتی رمع نبا ناکو
 : لوقیو «هفلاخی سابع نبا ناکو «نیفکلا یلع الو دحاو ةبرض یلع رصتقی

 «كلذب يتقيو «هتأرما ةلبق نم أضوتي رمع نبا ناکو «نيّمكلاو هجولل ةبرض ممیتلا
 ۶ س م

 اهتلّبق يلابأ ام : لوقی سابع نبا ناكو ا ‹ ضمضمت .هدالوآ لی اذ ناكو

 ناكر تفك وأ

 ةالصلا يلصي مث اهّمتي اهگتی نأ ىرخأ يف وهو ةالص هيلع َّنأ ركذ نم رمأي ناكو

 كلذ يف يلصْؤَملا ىلعي وبأ یورو ءاهيف ناك يتلا ةالصلا ديب مث ءاهركذ يتلا

 : يقهيبلا لاق .رمع نبا یلع فوقوم هنآ : باوصلاو «هدنسم» يف ًاعوفرم اثيدح

 ءاعوفرم سابع نبا نع يور دقو :لاق «حصي الو اعوفرم رمع نبا نع يور دقو

 . طايتحالاو ديدشّللا قيرط كّلسي ناك رمع نب هللا دبع نأ :دوصقملاو .حصي الو

 ؟ و

 نت لئاسملا یشعب
 فال تا ن 3 رص ړل
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 ةعكر مامالا عم كردأ اذإ ناك هنأ «هنع عفان نع «بويأ نع «رمعم ىور دقو . ۳

 «ةباحسحلا یا یا ليتدلا

 دف مود ۳ هویج مل

 و: 4 ۲
 ارش حس ون 34 ول اک L2 BZ مد لات د رص

 الو : يرهزلا لاف قضت نيا دنا ر عض اجو «یرخآ اهيلإ فاضأ

 ..هريغ هلعف ادحأ ملعأ

 منا ؛ةعكرلا بيقع سولجلا نم ب ل لح ل درج اذه كو تل

  مهنآ «بوجولا لیبس ىلع مویل ا نأ ىلع لر

 ولو «ناضمر نم موي رطفن نأ نم ی ابحأ دامش نم امي و نأ اولاق

 زوجي الف «ناضمر نم مويلا اذه : :اولاقل «مهدنع امتح ناضمر نم مولا اذه ناك

 . ملعأ هللاو . هرطف انل

 نايف هرطف نم مهنع يور ام حر ًابابحتسا هوماص امنإ مهن ىلع لديو

 انندح «لبنح نب دمحآ انئدح : «هلئاسم) يف لبنح لاق دق رمع نبا اذهف ءزاوجلل

 ده نا تش :لاق يمرضحلا ميكح نب زيزعلا دبع نع «نايمس نع و

 . “هيف كسي يذلا مویلا ترطفأل اهّلك ةنسلا تمص ول :لوقي

 | :لاق دیمخ ا لبنح نب دمحآ انئدحو :لبنح لاق

 ن اولاق . رمع نبا اولأس : : لاق ميكح نب زيزعلا دبع

 هنأ ءَرَمَع نبا نع حص دقف .ةعامجلا عم اوُموَص ثا يا ی

  ةيورل اوموص» :لاق هنأ .  هنع حصو «دحأ مكنم َرهشلا ْنَم نمدقتی ال :لاق

 سس < موپنیلالئارشفن مک مع ذإف ی اوژیفار باله

 اوُموصف «لالهلا متي أر اذ : هنع هللا يضر بلاط يب أ نب ٌیلع لاق كلذكو

 .«ةّدعلا اولمکاف ٠ « مکیلع مغ ناف ءاورطفاف هوُمتيأر اذإو هتیژرل

 . «ًاموي نيثالث اودع « مکیلع ّمغ ْنِإف» ا یضر دوعسم نبا لاقو

 :. هدعب يذلا اذكو ؛ حجج هدانسإ 001(



  موصلا يف مهنع تیوز یتلا رائالا كلتل ةضراعم اهنآ و نا راثالا هذهف

 ات ال اهنأ رد ناو «ىنعمو ًاظفل ةعوفرملا صوصنلا اهتقفاومل ىلوأ هذهف
 وأ مامغالا ةروص ريغ ىلع اهلمح :امهادحإ .عمجلا نم ناتقيرط انهاهف ءاهنيب

 .موصلل نوبجوملا هلعف امك رهشلا رخا يف مامغالا ىلع

 ,VN يّرحتلا ىلع مهنع موصلا راثا لمح :ةيناثلاو

 ةقفاوم ىلإ برقآ ةقيرطلا هذهو «بوجولا يفن يف ةحيرص ژزاالا هذهو ءابوجو

 يف نییواستم نيموي نيب قيرفتلا نم ةمالسلا اهيفو «عرشلا دعاوقو «صوصتلا

 ءاعطق هيف كشلا لوصح عم «نيقي موی يناثلاو «كش موي امهدحآ لعجیف كل

 فيلكت ؟ال مأ ی له هکش عم اظ ناشر نم هنوك داقتعا دبعلا فیلکتو

 . . .ملعآ هللاو ؛نیلئامتملا نيب قیرفتو قاطی ال امب

 ملسملا دحاولا لجرلا ةداهشب مْوّصلاب سانلا ٌرمأ 4 هيده نم ناکو

 . نیننآ ةداهشب هنم مهجورخو

 نأ «دیعلا تقو جورخ دعب لالهلا ةيژرب نادهاشلا دهش اذإ هیده نم ناکو

 .  اهتقو يف دخلا نم دیعلا يلصيو « رطفلاب مهّرمأيو رطفی

 «لاوش لاله ةيژر ىلع نیلجر ةداهش باب :موصلا يف (۲۳۳۹) دواد وبآ جرخآ 4ز

 نع «شارح نب يعبر نع ۱۹۹/۲ ينطقرادلاژا ٣۳٦۳و ۳۱۲/۵ و ١4/4 دمحأو

 ٠ مدقف .ناضمر نم موي رخا يف سانلا فلتخا..:لاق ةي يبنلا باحصأ نم لجر
 3384 هللا لوسر رمأف «ةيشع سمأ لالهلا المال :هللاي ب يبنلا دنع ادهشف «نايبارعأ

 ‹ينطقرادلا هححصو و د مهالصم ىلإ ودغي نأو ءاورطفي نأ سانلا

 «هايأر :يأ «لالهلا الهأال» :هلوقو .تاقث مهلک؛مهنأل ءرضت ال يباحصلا ةلاهجو

 نأ فاخ ريغو ءراطفالا يف نینئالا ةداهش رابتعا ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا دقو

 .دحاولا لوبق مدع ىلع لدي ال ةعقاو يف نینئالا ةداهش لوبق درجم
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 شم , ل 9 شا فن٣ كلن
 ی - نوع

 روحّسلا ىلع فيو ءٌرُكستيو هیلع ضحیو ءرطفلا لّجعُي ناكو

 0 هریخأت يف ُبْعِرُيو هرخژیو

 لامك نم اذه ءاملا یلعف ءدجي مل ناف ءرمتلاب رطفلا ىلع ضحي ناکو
 قّدعملا ّرلخ عم ولحلا ءيشلا ةعيبطلا ءاطعإ ناف .مهحصتو هتمأ ىلع هتقفش

 هب ىوقت اهنإف «ةرصابلا ةوقلا اميس الو ءهب ىوقلا عافتناو «هلوبق ىلإ ىعدأ

 . ةهكاف هیطرو مد توق مهدنع وهو «هيلع مهابرمو «نمتلا ةنيدملا ةوالحو
 لمك «ءاملاب تبطر اذإف .سبي ٌعون مْوّصلاب اهل لصحي دبکلا ناك ما اما

 لكألا لبق أدبي نأ مئاجلا نامظلاب یلوألا ناك اذهلو .هدعب ءاذغلاب اهعافتنا
 يتلا ةيصاخلا نم ءاملاو رمتلا يف ام عم اذه فدع لکأی مث یاملا نم لیلق برشب
 . بولقلاءایطآ الإ اهُملعي ال بلقلا حالص يف ريثأت اهل

 مل ناف ءاهدجو نإ تابطر ىلع هّرطف ناکو < َيلصْي نأ لبق رطفُي ٠ ناکو
 .  ءام نم تاوسح ىلعف «دجی مل ناف «تارمت ىلعف ءاهدجي

sme = wa سوپر 5 

 هنع هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهس نع (۱۰۹۸) ملسمو ۰۱۷۳/4 يراخبلا جرخآ (1

 جرخأو «ةكرب روحسلا يف ناف اورحست» اعوفرم سنآ نع (۱۰۹۵) ملسمو ٤/۰»

 تیدح نم ۱۶۹/۶ یئاسنلاو )۲۳ ۶۳) دواد وبأو 074 يذمرتلاو )۱۰۹0 ملسم

 تبات نب دیر نع ۱۰۹۷ ملسمو 41۹% 11۸4/6٤) يراخبلا جرخآو « رحسلا ةلكأ

 ناذالا نيب ناك مك : تلق .ةالصلا نلإ ماق م نیت يبنلا عم انرحست : لاق

 باب ١66: ۰۱۵1/۳ «دئاوزلا عمجم» رظناو .ةيا نيسمخ ردق :لاق ؟روحسلاو

 .روحسلا ريخأتو راطفالا ليجعت

 نب سنآ ثيدح نم (؟701) دواد وبأو 147(۰) يذمرتلاو ۰۱14/۳ دمحأ هجرخآ 45
 0 دجو نم) ظفلب هكيلح نم ۲۰۲۰ ةميزخ نبا هجرخأو «يوف هدنس و كلام

 = جرخآو «حیحص هدنسو «روهط هناف یام ىلع رطفیلف ءال نمو «هيلع رطفیلف

۸ 



 ا سار و ۳ رم ۳ ۲ 5 ۱ ٣ ۳ و

 راطفإلا دنع ركذلا كقزر یلعو تمص كل مهللا» :هرطف دنع لوقي ناك هنا نیت هلع ركذيو

 1 . تبثی الو .' «میلعلا عیمّسلا تنآ كنإ ءاّنم لّبقتف ت 12 ۶ یو گر رج فد قلل

 . «ثْرطفَأ كقزر ىلَعَو تم كل َمُهّللا» : لوقي ناك هنأ ءاضيأ هنع يورو

 .' كلذ لوقي ناك ت یبنلا نآ هغلب هنأ ترهز نب داعم نع دواد وبأ هركذ
 ا

 «قورعلا تّلَباو ءأَمظلا بَّهَذ» :رطفأ اذإ «لوقي ناك هنأ ءهنع يورو

 نع «دقاو نب نيسحلا ثيدح نم دواد وبأ هركذ «یلاعت هللا ءاش نإ رجالا تبثو

 .  رمع نبا نع «عفقملا ملاس نب ناورم

 كالا داوعد هیات . ` هجام نبا هاور . درت ام رعد ۵ رطف َدْنِع مئاّصلل نإ 2> هلع گن و

 (۲۳۰۵) دواد وبأو ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ و ۱۸ و ۱۷/4 دمحأو (/ه585) قازرلا دبع

 نع «يبضلا رماع نب ناملس ثیدح نم (۱1۹۹) هجام نباو (1۹8) يذمرتلاو

 ىلع رطفیلف ءرمتلا دجي مل نمو «هيلع رطفیلف ءرمتلا دجو نم :لاق .۰ يبنلا
 مکاحلاو (۸۹۳) نابح نباو (۲۰۲۷) ةميزخ نبا هححصو «روهط ءاملا ناف «ءاملا

 بابحتسالا ىلع ثیدحلا اذه يف رمألا لمحیو . يبهذلا هقفاوو ۲ ۱

 .ءاملا یلعف الاو «رمتلا ىلع رطفلا بجوأف .مزح نبا ذشو

 نب نوراه نب كلملا دبع هدنس يفو )٤۸١( «ةلیللاو مویلا لمع» يف ينسلا نبا هاور )١(

 بهاذ كورتم :متاح وبآ لاقو .باذک : ییحی لاقو ينطقرادلاو دمحأ هفعض ةرتنع

 .ثیدحلا عضي :نابح نبا لاقو «ثیدحلا

 نبا ريغ هقثوي مل يعبات ةرهز نب ذاعمو (۲۷۳) ينسلا نباو(۲۳۰۸) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 . لسرم وهف «نابح
 ينسلا نباو ۲۲/۱ مکاحلاو ۰۱۸۵/۲ يتطقرادلاو ۲۳۰۷(۰) دواد وبآ هجرخآ (۳)

 ؛رجح نباو ينطقرادلا هثیدح نسحو نابح نبا هقثو عفقملا ملاس نب ناورمو (8۷ )٩

 ناورم ناف «هنم مهو ناورمب يراخبلا جتحا دق مکاحلا لوقو :تاقث هلاجر يقابو

 .اذه ناورم ريغ يراخبلا هب جتحا يذلا

 ثيدح نم هتوعد درت ال مئاصلا يف باب :مايصلا يف )١75( هجام نبا هجرخأ )٤(

 يف نابح نبا هركذ هللا ديبع نب قاحسإ هدنس يفو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
 > ءايضلا دنع سنأ ثيدح هل دهشيو «يراخبلا طرش ىلع هلاجر يقابو ۰«تاقثلا»
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 دف ءانه اه نم ٌراهتلا ریداو انه اه نم لّيللا لبقا اد : لاق هنأ هنع حصو رانهفرتا تف 3و فید یی 3 1 2,9۶ ل ۶ 5 مع ۰ 3-3 ۳

 تقو لخد دق هنأبو «هونی مل ناو ءامكح رطفأ دق هناب ّرسفو . " «ٌمِئاَّصلا َرطفأ
 باوجو بابّسلاو بخصلاو «ثفّرلا نع مئاصلا ىهنو یسمآو حبصأك .هرطف

SS, 4قم 64 ۳ بز 1 ۳۹  Rrهدایت یز ر ی كرك اکیا 7 تام دن ملت مه 2 م ۳  
i0  

 تهظآ وهو هناسلب هلوقی : ليقف «مئاص ین :هّباس نحل لوقی نأ هرمأف باسل 5

 . ءایرلا نع دعبأ هنأل « هسفن ىف

 . نيرمألا نيب ةباحصلا َرّيخو ءرطفأو ماصف «ناضمر يف هللا لوسررفاسو 51
 . هلاتق ىلع اًوّوقتيل مهودع ْنم اند اذإ رطفلاب مهرمأي ناكو لاتقا يف طفلا

 مهّودع ءاقل ىلع مهل ةوق رطفلا يف ناكو رضحلا يف اذه لثم قفتا ولف
 «ةيميت نبا ٌرايتخا وهو كلذ مهل نأ :الیلد امهُحصأ «نالوق هيف ؟رطفلا مهل لهف

 رطفلا نأ بیر الو «" قشمد رهاظب ٌردعلا اوَقَل امل ةيمالسالا ركاسعلا ىتفأ هبو
 000 0 هک ار 0 < ن چم

 ءمئاصلا ةوعدو «هدلول دلاولا ةوعد :درت ال تاوعد ثالث : «ةراتخملا» يف يسدقملا ب
 ظفلب (۱۷۵۲) هجام نباو (۳۵۹۵) يذمرتلا دنع ةريره يبأ ثيدحو «رفاسملا ةوعدو
 «مولظملا ةوعدو لداعلا مامالاو ءرطفي نيح مئاصلا :مهتوعد درت ال ثالث»

 ۱ . رجح نبأ ظفاحلا هنسحو (۲۰۸) نابح نبا هححصو

 (۱۱۰۰) ملسمو «مئاصلا رطف لحي یتم باب :موصلا يف ۱۷۱/۶ يراخبلا هجرخآ (۱)

 هللا يضر رمع ثيدح نم راهنلا جورخو موصلا ءاضقنا تقو نایب باب :مايصلا يف

 . هلع

 رع
 لتق اهيفو .بحقش ةعقو ىمستو «قشمد يلبق رفصلا جرمب ه ۷۰۲ ةنس يف كلذو 4

 ءرفظلاو بلغلا نیملسملل هللا بتکو .ةعامج مه رسأو هوا ۳ ناكل نم
 هذه يف كراش دقو . #نيملاعلا بر هلل دمسلاو اوملظ نيا أو وقفو

 تابثلاب سانلا يصوي ناكف «هسفنو هناسلب هللا همحر ةيميت ۳ مال خيش ةكرعملا ۱

 = ىدعو هللا قدص نأ ىلإ نیینسحلا یدحاب زوفلاو ةمينغلاب مهرشبیو « رصتلاب مهدعیو



 يف هتحابإ ىلع ٌةيبنت رفاسملل رطفلا ةحابإ لب رفسلا درجمل رطفلا نم ىلوأ كلذل
 هل انه ةوقلاو یفاسملاب صتخت لانه ةوقْلا نال «هزاوجب قحا اهناف «ةلاحلا هذه

 ةلصاحلا ةحلصملا نألو رفسلا ةقشم ْنم مظعأ داهجلا ةقشم نالو نیملسمللو

 :لاق یلاعت هللا نالو ءرفاسملا رطفب ةحلصملا نم مظعا دات .رطقات
 نم ؛ءاقللا دنع ُرطفلاو 1١[. :لافنألا] . 46ت نم متفطتسا ام ْمُهَ ا اوذعأو»

 ۱ اك هوقو

 ظ تی مسا ال وهو .يمرلاب «ةوقلا رف دق 5 يبنلاو
 اوند امل ةباحصلل لاق لي يبنلا نألو «ءاذغلاو رطفلا نم هيلع نيعيو يوقي امب الإ |

 ۱ مث ةصخُر تناكو . «مک یو رطفلاو ءمكوُدَع نم مد ذق مکن :مهودع نم

 ْتَناَكَف «اورطفأف مکل ىوقأ ٌرطفلاو «مكّردع وحّبصُم مكن : لاَقَق رخ ًالرثم اوت

 اهب نّوقلی يتلا ةوقلا ىلإ مهجايتحاو مهودع نم مهوندب لّلعف ""[انرطفأف] ةمزع

 «هليلعت يف ركذي ملو «هسفنب لقتسم ٌرفسلاو ءرفسلا ريغ ٌرخآ ٌببس اذهو دعلا
 ءافلاو «صاخلا رطفلا اذه يف عراشلا هاغلأ امل ارابتعا هب لیلعتلاف «هيلإ راشآ الو

Ta NLR mh ELTد.  aieلج 2 ل  TTSيلج دمر او د تح ا دوو دو وحب  

 نيذلا ءارمألا ضعب ثدحو «نينمؤملا هللا رصنو هدحو راتتلا مزهو «هدنج زعأو 3
 دقو رفصلا جرمب مهو ءاقللا موي هل لاق هللا همحر خيشلا نأ ةكرعملا يف اوناك

 مهو ودعلا ةلباقم ىلإ هتقسف :لاق .توملا فقوم 0 :ناعمجلا ىءارت

 هفرط عفرف : لاق ودعا اذهو ل فقوم .اذه :هل تلق مث هلاك وردكم

 ٠ مث «لاتقلا ىلع مدقأو ثعبنا مث ءاليوط هيتفش كرحو .هرصب ا ءامسلا ىلإ
 ٠ الصفم ربخلا رظنا .رصنو هللا حتف ىتح هتيأر تدع امو ماحتلالاو اننيب لاتقلا لاح

 ۱ . يداهلا دبع نبال ۱۹6 ۰۱۷۵ ص ؛ةیردلا دوقعلا» يف

 وهو إب هلا لوسر تعمس :لاق ينهجلا رماع نب ةبقع نع )۱٩۱۷( ملسم جرخأ )١(
 نإ الأ يمرلا ةوقلا نإ الأ (ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو) :لوقي رشملا ىلع

 .«يمرلا ةوقلا نإ الأ «يمرلا ةوقلا

 أو ءلمعلا ىلوت اذإ رفسلا يف رطفملا رجأ باب :مايصلا يف (۱۱۲۰) ملسم هجرخأ ()

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم رفسلا يف موصلا باب :موصلا يف (5107) دواد -



 رش ا١ ىف رحفتا

 عراشلا هربتعا امل ءاغلإ درجملا رفسلا ٌرابتعاو ودعلا اهب مواقي يتلا ةوقلا فصو

 .هب للعو

 ميد يصل ی ل ا حمو

 مزعو ءاهمكحب حّرصو «اهیلع هبنو «ةلعلا ىلإ راشأ دقو فيكف ءرفسلا درجمل

 نع «ةبعش نع « سنوي نب ىسيع هاور ام EE نا كا

 حف موي هباحصأل 7 هللا لرسر لاق :لوقيرمع نبا تغمس: لاق راد نب یر

 «لاتقلاب للعف .ةبعش نع «عیبرلا نب ديعس هعبات . ''«اوُرطْفأَف لاتق میهن" : كَم

 لجأل رطفلا نأ ظفللا اذه نم مهفي دحأ لكو «ءافلا فرحب رطفلاب رمألا هيلع بترو

 يه :رطفلا يف لوقی:: هللا لوسر ناكف .داهجلا نع ٌرفسلا دّرجت اذإ امأو .لاتقلا

 هيلع حانج الف .موصی نأ ًبحأ نمو «نسحف ءاهب ذخأ نمف « هللا نم ٌةّصخُر
1 

 ر ةازغ يف اهلجأو تاوزغلا مظعآ يف ناضمر يف 0 هللا لوسر رفاسو

 . حتفلا ةازغ يفو

 موی :نيتوزغ ناضمر يف 7 : هللا لوسر عم انوزغ : باطخلا نب رمع لاق

  اتهیف اترطْفاف حثقلاو رد

 3 ها لوسر عم تجرح ك

 . تممئاو رصقو تمصو : .: هللا لوسر رطفأف ناضمر يف ةرمع يف

 :هلوق يف رمع َنبا باصأ ام هيف اهباصأو اهنم وأ ءرهظألا وهو اهیلع ام . طلغف

 .تاقث هلاجر

 هراطفالا يف براحملل ةصخرلا يف ءاج ام باب :موصلا يف (۷۱6) يذمرتلا هجرخآ _
 يبأ 1 نكل ظفحلا ءيس وهو ةعيهل نبا هدنس يفو (۱8۰) دنسملا يف دمحأو

 وحن باطخلا نب رمع نع يورو :يذمرتلا لاقو هل دهشي مدقتملا يردخلا ديعس
 .ملعلا لهأ ضعب لوقي هبو ءودعلا ءاقل دنع راطفالا يف صخر هنأ اذه

 . 1۷/۱ رظناو .حيحص هدنسو ۰۱۸۸/۲ ينطقرادلا هجرخآ (*)

 ما



 رمتعا ام ؛نمحرلا دبع ابآ لا محرب :تلاقف بجر يف ابی هللا لوسر رمتعا

 اهلك هرمع اضیآ كلذکو . طق بجر يف رمتعا امو «هعم وهو الإ 3 5 ل

 . طق ناضمر يف رمتعا امو دعا يذ يف

 لسصت

 حص الو دب مئاصلا اهيف رطفي يتلا ةفاسملا ریدقت هیده نم نكي ملو

 لاقو اه تا نا نوت ها ..يش كلذ يف ُهْنَع

 و دن دّمحُم يده نعاوبغر دق : ماص نمل

 تویبلا ةزواجم رابتعا ريغ نم نوّرطفي فسا نّوشني نيح ةباحصلا ناكو

 ةرصَب يبأ عم تبكر رج نب ديبع لاق امك : يع هيدهو هتنس كلذ نأ نوربخيو

 ٍزواجُي ملف «َناَضَمر يف طاطسفلا نم ةنيفس يف 2 ۲ ی ی

 وبآ لاق ؟تویبلا یرت تسلآ :تلق . برتقا : لاق el اعد یتح تویی

 :دمحأ ظفلو .دمحأو دواد وبأ هاور ؟::: هللا لوسر ةنس نع بغرتآ :ةرصب

 نم اَنْوَنَد املف «ةنيفس يف ةيردنكسالا ىلإ طاطسفلا نم ةرْضَب يبآ عم تبکر

 اي : تلقف . ناضمر يف كلذو ءاذغلا ىلإ يناعد مث « تر «هترفشب رمأ هاهاسزم
 7 هللا لوسر ةنس نع ُببغرتأ :لاق ؟دعب انلزانم انع تبيغت ام هللاو !ةّرْصَب اب

 .انغلب ىتح َنيرطفُم لزن ملف :لاق . لكف :لاق .ال :ثتلقف

 شم نيت رهو نام ن كلام ريدا تينا سك نیش لافژ
 کس : هل تلقف «لکأف ماعطب اعدف ءرفسلا بایث سل دقو «هّیلحار هل تلحر دقو

 . نهنامزو +: يبنلا رمع ددع نایب باب : جحلا يف (۲۲۰) (۱۲۵۵) ملسم هجرخآ

 هدنس يفو «هيف رطفی ام ةريسم ردق باب :موصلا يف (۲6۱۳) دواد وبآ هجرخآ

 .لوهجم وهو ةيحد نع هیوار يبلكلا دیعس نب روصنم
 دمحأو جرخ اذإ رفاسملا رطفی یتم باب :موصلا يف (۲4۱۲) دواد وبآ هجرخآ

 .لوهجم وهو يمرضحلا لهذ نب بیلک هدنس يفو ۰۲۱/4 يقهييلاو ۲

 .هب یوقتیف يتالا سنأ ثیدح هل دهشيو «تاقث هلاجر يقابو

o 

 يذ يف الا + اب رمتعا اد

 ةدعقلا

 تصح رل راسب لح

 :اطقالا
0 ۷ 

 هيف طرتشي ال رطقلا
 . 1 ها

 نرو دروم



 لکأف : هیف ينطقرادلا لاقو نسح ثيدح يذمرتلا لاق . "بکر مث «ةَنس دن لاق

 . سمشلا بورغ براقت دقو

فلا هلف ناضمر نم موي ءانثأ يف رفسلا أشنأ نم نأ يف ةحيرص راثالا هذهو
 "هيف رط

 لست

 يفو رجفلا دعب بنجنا

 رجفلا دعب لستخیف ٠ ءهلهأ نم بنج وهو رجفلا هکردُ نأ ع هب هيده نم ناكو لاستخا يف جرح الا |
۷ + ۶# 

 n 3 1 ١ ا 4 هيأ : هجوم

 0 م رم ملا نشو ةجاوزأ ليمفت
 چه

 نامو يف مئاص وهو هجاوزآ صضعب ل ناكو

 r جرخ مث لكأ نم باب :موصلا يف (۸۰۰) و )۷۹٩( يذمرتلا هجرخآ (۱)

 یذمرتلا هنسحو ؛يوق هدانساو 6 يقهيبلاو ۱۸۸ A۷۱۲ ينطقرادلاو ۱

 يبآ دنع ةفيلخ نب ةيحد ثيدحو مدقتملا ةرصب ص ثيدح هل دهشيو .دحاو ريغو

 .دهاوشلا يف نسح وهو اضیآ مدقت دقو دمحأو دواد

 مامالل :يأ) :تلق هصن ام ۲/۳٩ ةقرو يزورملا روصنم نب قاحسإ لئاسم يف

 :يآ) قاحسإ لاق «تويبلا نع زرب اذإ :لاق ؟رطفي ىتم ۱ رف اع جرخ اذإ :(دمحأ

 نسو :كلام نب سنآ كلذ لعف امك راطفالا هلف هلجر عضي نيح لب :(هیوهار نبا

 ىلإ موق بهذو :۳۱۲/۲ انقیقحتب يوغبلل «هنسلا حرش» يف ءاجو «كلذ ی: يبنلا

 يبدل لوق وهو طفلا دل وجي اجلا ىلإ جرخ مث اس حبصأ اذإ ميقملا نأ

 خا بهذ هيلإو

 نم (۷۸) (۱۱۰۹) م ۰۱۲۳/۶ يراخبلاو ۱ هاطوملا» يف كلام هجرخآ

 .امهنع هللا يضر ةملس مأو ةشت اع

 (۱۱۰) ملسمو APY ۳۸ يراخبلاو ۰۲۹۲/۱ «أطوملا» يف كلام هجرخآ 3

 هتوهش كرحت مل نم ىلع ةمرحمب تسيل موصلا يف ةلبقلا نأ نايب باب :مایصلا يف ٠

 .اهتجاحو سفنلا رطو :برألاو «هبرأل مککلمآ ناكو :هيفو ةشئاع ثيدح نم

 لبقی نأ هسفن كلم اذإ مئاصلل نأ ملعلا لهآ ضعب ىأرو :يذمرتلا لاقو

 ظفاحلا لاقو قاحسإو دمحآو يعفاشلاو نایفس لوق وهو «هموص هل ملسیل «الف الاو

 لاقف .یذمآ وأ لزنأف ءرظن وأ لبق وأ رشاب اذإ امیف فلتخاو :۱۳۱/۶ «حتفلا» يف

 لاقو یاذمالا يف ءاضف الو «رظنلا ريغ يف لزنآ اذإ يضقي :يعفاشلاو نویفوکلا

 - نيا لاقو ءطقف يضقيف ءاذمالا يف الإ م كلذ لك يف يضقي :قاحسإو كلام



 اک , دلي ام یی عشب نعول دوران

  هفعضف «هيف فلتخا دق ثیدحلا اذهف .اهناسل ٌصْمَيو مئاص وهو اهلی

 «قیرطلا نع رثاج غئاز : يدعسلا لاق هیف فلتخم وهو .اذه عدصمب ةفئاط

 E E ین یی دودي هو :اولاقو «ةفئاط هنسحو

 يفو « فیعض : ییحی لاق ا فن فا يرصبلا يحاطلا رانید نب دمحم

 صمیو «هلوق :يدع نبا لاقو .قودص :هریغ لاقو «سأب هب سيل «هنع ةياور

 نب دعس اضيأ هدانسٍا يفو «هاور يذلا وهو «رانید نب دمحم الإ هلوقي ال ءاهناسل

 هركذو فقن 0 « فيعض يرصب : : ییحی لاق اها هيف نادك  سوآ

 . تاقثلا يف نابح نبا

al ج ر اا e 

 7« رطفأ دق :لاقف «نامئاص امهو هتأرما لّبق لجر نع يَ یبنلا لئس» :تلاق

 PO E SA اك هللا لوسر نع حصي
 «هب ثدح ال اذه :يراخبلا لاقو ءاذه تبثي الو «فورعمب سيل : ينطقرادلا لاق

 .لوهجم لجر ديزي وبأو «رکنم ثيدح اذه

 «تبثی هجو نم ءىجي ملو «خيشلاو باشلا نيب قیرفتلا e الو

 e 1 «لزناف لبق نإ :ةمادق =

 : تلقف یئاص انأو تلبقف تششه :لاق رمع ثیدح نم (۲۳۸۵) دواد وبآ هجرخآ (1)
 تضمضم ول تارا :لاق «مئاص انأو تلبق امیظع ارمآ مویلا تعنص هللا لوسر ايا

 «همف» : هللا لوسر لاقف ءهب سأب ال :تلقف :لاق «مئاص تنأو ءاملا نم

 مکاحلاو )٩۰۵( نابح نباو (۱1۹۹۹) ةميزخ نبا هححصو «حيحص هدانساو

 1 .يبهذلا هقفاوو ١/۳1

 رانید نب دمحم هيف فیعض هدنسو (۲۰۰۳) ةميزخ نباو (۲۳۸۱) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 .امهریغو رجح نباو دواد وبأ هفعضو «لاقم هيف امهالکو «سوآ نب دعسو

 .فلؤملا لاق امك فيعض هدنسو )١7485( هجام نباو ۰41۳/1 دمحآ هجرخآ (۳)



 انئدح : یریبزلا دمحأ يبأ نع يلع نب رصن نع دواد يبأ ثيدح «هيف ام دوجأو

 نت يبنلا لأس الجر نأ «ةريره يبآ نع ءّرغألا نع «سبنعلا يبأ نع «لیئارسا
 هل صخر يذلا اذاف «هاهنف هلأسف رخ هاتأو ءهل صخرف «مئاصلل ةرشابملا نع

 هب اجتحا دق ملسمو يراخبلا ناك ناو «ليئارسإو ۰ "باش هاهن يذلا اذإو «ٌخْيَش
 یفوکلا يودعلا سبنعلا ابأ هيف ّرغألا نيبو هنيب نأ ثيدحلا اذه ةلعف «ةتسلا ةيقبو

 . " هنعاوتکس «دیبع نب ثراحلا همساو

 ا اسناني رشو لكأ نمع ءاضقلا ا : + هیده نم ناكو

 هب رطْفف «هيلإ فاضُي برشلاو لكألا اذه سيلف «هاقسو همعطأ يذلا وه هناحبس

 «مئانلا لعفب فيلكت ال ذإ همون يف هبرشو هلكأ ةلزنمب اذهو «هلعف امب ُرطْفُي امنإف

 .يسانلا لعفب الو

 ثرشلاو «لکالا :ٌُمئاّصلا هب ٌرطْفُي يذلا نأ : ت هنع حص يذلاو

 ءنسح هدنسو «باشلل ةلبقلا ةيهارك باب :موصلا يف (۲۳۸۷) دواد وبآ هجرخآ (؟)

 یئاصلل ةلبقلا نع لئس :سابع نبا نع ۲۹۳/۱ «أطوملا» يف كلام جرخأو

 قازرلا دبع جرخأو «حيحص هدانسإو باشلل اههركو .خيشلل اهيف صخراف

 لجر ءاج :لاق ءزلجم يبآ نع ناميلس نب مصاع نع رمعم قيرط نم ۸)
 «باش هءاجف هل صخرف «مئاص وهو ةلبقلا نع هلأسي خيش سابع نبا ىلإ
 «يبعشلا ورمع نب ثيرح قيرط نم ۳۱/۱ يواحطلا جرخأو «تاقث هلاجرو .هاهنف

 امآ مئاص وهو ينرشابو + هللا لوسر ينلبق امبر :تلاق ةشئاع نع قورسم نع

 .فیعضلا ریبکلا خیشلل هب سأب الف یتنآ

 دقو «هيف نعط لیدعتلاو حرجلا ةمئأ نم ادحآ دجن مل انناف ءرظن فلؤملا مالک يف (۲)

 نسح وهف مهریغو «ةناوع وبآو لیئارساو رعسمو ةبعش هنع یورو «نابح نبا هقثو
 . ثیدحلا

 ےگ 2



 ال برشلاو لکألاک رطفم عامجلا نأ ىلع لاد نارقلاو :"۳ ءيقلاو ''”ةماجحلاو

(۱) 
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 قازرلا دبعو ۰۱6/۲ يمرادلاو «(7594) دواد وبأو ۰۲۰۷/۱ يعفاشلا جرخأ

 يقهيبلاو ۰۳٩ ص يواحطلاو ۰1۲۸/۱ مکاحلاو (۱۸۱) هجام نباو (۷۰)

 الجر ىأرف «حتفلا نامز 5 يبنلا عم انك :لاق سوأ نب دادش ثيدح نم 14

 مجاحلا رطفأ» يديب ذخا وهو لاقف .ناضمر نم تلخ ةرشع نامثل مجتحي

 نع بابلا يفو «ةمئألا نم دحاو ریغ هححصو «عیحص هدانساو «موجحملاو
 لاقو ۰11۵/4 يقهيبلاو (۷۷4) يذمرتلاو (۷۵۲۳) قازرلا دبع دنع جیدخ نب عفار

 نابو نعو ۰۲۸/۱ مکاحلاو )٩۰۲( نابح نبا هححصو «حیحص نسح :يامرتلا

 يواحطلاو ۰۱۵ ۰۱84/۲ يمرادلاو (۱۸۰) هجام نباو (۲۳۲۷) دواد يبآ دنع

 (۷۵۲۳) قازرلا دبعو ۰۲۲۵/۶ يقهيبلاو ۰۱۹۸ ص دوراجلا نباو ۳4/۱

 .ينيدملا نب يلعو «يراخبلاو ۷/۱ مکاحلاو (۸۹۹) نابح نبا هححصو

 يف ظفاحلا هلقن امیف مزح نبا لاق دقف كلذ خسن 5 يبنلا نع تبث نکل «يوونلاو

 نم اندجو نکل «بیر الب «موجحملاو مجاحلا رطفآ» ثیدح حص :۱۵۵/6 «حتفلا»

 ‹ حيحص هدانسإو .مئاصلل ةماجحلا يف 7 يبنلا صخرأ :يردخلا دیعس يبآ ثیدح

 رطفلا خسن ىلع لدف «ةميزعلا دعب نوکت امنإ ةصخرلا نأل «هب ذخالا بجوف

 نباو «يئاسنلا هجرخآ روکذملا ثیدحلاو «اموجحم وأ امجاح ناك ءاوس ةماجحلاب

 .حیحص هدنسو «تاقث هلاجرو ۲۳۹ ص ينطقرادلاو (959١)و (۱۹۲۷) ةميزخ

 تهرك ام لوأ :هظفلو ۲۳۹ ص ينطقرادلا هجرخأ سنآ ثیدح نم دهاش هلو

 ی هللا لوسر هب رمف .مئاص وهو مجتحا بلاط يبأ نب رفعج نأ مئاصلل ةماجحلا

 سنآ ناکو «مئاصلل ةماجحلا يف دعب + يبنلا صخر مث ««ناذه رطفآ» :لاقف

 رکنی ام نتملا يف نأ الإ يراخبلا لاجر تاقث مهلك هتاورو .مئاص وهو مجتحی

 ام نسحآ نمو «كلذ لبق دهشتسا دق ناك رفعجو حتفلا يف ناك كلذ نأ هيف نال

 قيرط نم (۲۳۷4) دواد وبأو (۷۵۳۰) قازرلا دبع هاور ام كلذ يف درو

 باحصأ نم لجر نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «سباع نب نمحرلا دبع
 امهمرحي ملو «ةلصاوملا نعو مئاصلل ةماجحلا نع :*: يبنلا ىهن :لاق = يبنلا

 ىلع ءاقبإ» :هلوقو .رضت ال يباحصلا ةلاهجو «حیحص هدانسإو «هباحصأ ىلع ءاقبإ

 .«یهن» هلوقب قلعتي «هباحصأ
 يذمرتلا جرخأ دقف ءارطفم دعي الف «ءيقلا هعرذ اذإ امأ ءادمع ءاقتسا اذإ اذه

 يبأ نع 5١1١٠ ص ينطقرادلاو ۱۷۲(۰) هجام نباو (۲۳۸۰) دواد وبأو (۷۲۰)

 - ءادمع ءاقتسا نمو «ءاضق هيلع سيلف «ءيقلا هعرذ نم» :لاق ب يبنلا نأ ةريره

Nn, ناخب 
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 . ءيش لحكلا يف هنع حصي الو فالخ هيف فرعي

 . " "مئاص وهو كاتسي ناك هنأ هنع حصو

 : " مئاص وهو هسأَر ىلع ءاملا ٌبصی ناك هنأ هنع دمحأ مام الا رکدو

 يف ةغلابملا نم مئاصلا عنمو مئاص وهو قیشنتسیو e ناكو

 هاور دق و كیا مام الا هلاق «مئاص وهو مجتحا هنأ هل حص د الو . ؛*:یاشنتسالا 1 المس وشب 5 و

 مکحلا عمسي مل :لاق ديعس نب ییحی انثدح :دمحأ لاق «هحیحص» يف يراخبلا

 نع «مكحلا نع e ؛مایصلا يف ةماجحلا يف مسقم ثيدح

 رخم مئاص وهو مجتحا ی : يبنلا نأ ‹ سابع نبا نع ءمسقم

Ae 
 ر

 ٤ هارت رو

 نابح نباو (۱۹۱۱) و (۱۹۱۰) ةميزخ نبا هححصو «حيحص هدنسو «ضقيلف

 77/١ :. ٠ مكاحلاو )٩۰۱۷(

 (۲۰۰۷) ةميزخ نباو (۲۳۱۶) دواد وبأو ۰11۵/۳ دمحأو (۷۲۵) يذمرتلا جرخآ
 هدنس يفو ؛مئاص وهو كوستي يصحأ ال ام ةي ا < يبنلا تيأر» :لاق ةعيبر نب رماع نع

 ءدحاو ريغو يلهذلاو نيعم نباو يراخبلا هفعض فيعض وهو هللا ديبع نب مصاع
 راهنلا لَّوأ مئاصلل كاوسلاب اسأب اوری مل ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلا نكل
 قشأ نأ الول» : اك يبا رابخإ :۲1۷/۳ «هحیحص» يف ةميزخ نبا لاقو .هرخاو
 ةلالد اهيفف مئاص نود ارطفم نئتسي ملو «ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع
 .رطفملل وهك ةليضف ةالص لك دنع مئاصلل كاوسلا نأ ىلع

 لجر ثيدح نم (۲۳۱۵) دواد وبأو 1۳۰ و ۰۸ و ۳۸۰ و ۳۷/۵ دمحأ هجرخأ

 وأ شطعلا نم مئاص وهو ءاملا هسأر ىلع بصي ی هللا لوسر ىأر هنأ ةباحصلا نم

 .حیحص هدانسإو .رحلا نم

 هجام نباو ۰۳۳/4 دمحأو )۱٤۳( و )١57( دواد وبأو ١”. ۰۳۰/۱ يعفاشلا جرخأ
 نع ينربخأ هللا لوسر اي :تلق :لاق تربص نع 77/١ يئاسنلاو (4۰۷)
 نأ الإ قاشنتسالا يف غلابو «عباصألا نيب او یوضولا غبسأ» :لاق ءوضولا

 (۱۵۹) نابح نباو (۱۵۰) ةميزخ نبا هححصو «حیحص هدانسإو «امئاص نوکت

 . رجح نیاو يوونلاو ناطقلا نیاو يبهذلاو 1۸ ۷/۱ مكاحلاو ۱

 نع بیهو ثيدح نم ءیقلاو ةماجحلا باب :موصلا يف ۱۵۵/۶ يراخبلا هجرخآ
 > بویآ یع ثراولا دبع هعباتو :ظفاحلا لاق سابع نبأ نع ةمرکع نع بوبا



 نب نومیم 5 «دیهشلا نب بیبح ثیدح نع دمحآ ُتلأسو :انهم لاق "

 سيل :لاقف .ٌمِرْحُم مئاص وهو مجتحا ا ۶ يبنلا نأ «سابع نبا 5 «نارهم

 نب نومیم ثيداحأ تناك امن «يراصنألا ديعس نب ىيحي هرکنآ دق «حيحصب

 .اثيدح رشع ةسمخ وحن سابع نبا نع نارهم

 ياو «هفعضف «ٌثيدحلا اذه ركذ 1 ١ دوم : مرثألا لاقو

 نع «ریبج نب ديعس نع «دامح نع «نایفس نع مار تيرس تا تا

 فصیبق لبق نم أطخ وه :لاقف .امرخُم امئاص يب هللا لوسر مجتحا : سابع نبا

  ثّدحي يذلا ثیدحلاو «قدص لجر :لاقف «ةبقع نب ةصيبق نع ییحب تلأسو
 يعجشالا باتک يف :دمحأ لاق . هلبق نم أطخ « ریبج نب ديعس نع ا

 . امئاص هيف ركذي الو مرحم وهو مجتحا ب يبنلا نأ ًالسرم ريبج نب ديعس نع

 ٠ وهو مجتحا الب يبنلا نأ «ساّبع نبا ثيدح نع دمحأ تلأسو :انهم لاق

 نب ورمع نع «نایفس هركذ مرحم وه امنإ «مئاص» هيف سيل :لاقف ؟مرحم مئاص
 وهو هسأر ىلع 44 هللا لوسر مجتحا «سابع نبا نع «سوواط نع «رانيد

 نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ميثخ نبا نع ؛رمعم نع e . ٌمرحم

 نع «قاحسإ نب ايركز نع < «حورو .مرحم وهو ی يبنلا مجتحا «سابع
 وهو مجتحا ؛ ايک يبنلا نأ .سابع نبا نع «سوواطو ءاطع نع «رانید نب ورمع

 . «امئاص) نورکذپ ال يووم مود

 : . نع 5 E ‹ عیکو انثدح هللا دبع وبأ انثدح و لاقو

 ٌمِجاَحلا رَطْفَأ» نان اس سوار ف دع هجا یبتلانآ سنآنع لجر 7

 نع رمعمو ةيلع نبا هاورو مجتحی ةعاس يأ باب : بطلا ف ناس امك ةلوضرم =
 نيب لقو هلاسراو هلصو يف دیز نب دامح ىلع فلتخاو ایر ةمركع نع بويأ

 «مئاص» هيف سيل :لاقف ؟ثيدحلا اذه نع دمحأ تلأس :انهم لاقو «يئاسنلا كلذ
 قيرط اهيف سيل نکل «سابع نبا نع قرط نم هقاس مث «مرحم وهو» :وه امنإو

 .هيف ةيرم ال حيحص ثيدحلاو «هذه بويأ

2۹ 



 مئاصلت لاحتكالا

 جتحي الو ينعي شایع ىبأ نب نابأ هارأ : لجرلا : هللا دبع وبأ لاق .«ٌموجحَملاو
0 
 ا

 نع «يروباسينلا ةيواعم نب دمحم یور : هللا دبع يبال تلق :مرثألا لاقو

 ءاذه ركنأف «مئاص وهو مجتحا ..:7 يبنلا نأ «سنأ نع «يدّسلا نع «ةناوع يبآ

 هلوق يفو :دمحأ لاق .اذه نم بجعف معن :تلق !سنأ نع «يدسلا :لاق مث

 . تباث ثيدح ٌريغ «موجحملاو مجاحلا رطفأ»

 هنأ دوصقملاو .:3 يبنلا نع هجوأ ةسمخ نم اذه تبث دق : قاحسا لاقو

 كاوسلا نع مئاصلا یهن هنأ هنع حص الو مئاص وهو مجتحا هنأ ردت هنع حصي مل

 .هفالخ هنع يور دق لب یرخا الو راهنلا لَو

 ثيدح نم هجام نبا هاور ««كاوّسلا مئاصلا لاّصخ ريخ نما :هنع رکذیو

 ۱ و اا

 يف مهيلع جرح هنأ «هنع يورو مئاص وهو لحتکا هنأ ټی هنع يورو

 :دمثإلا يف لاق هنأ هنع يورو «ٌحصَي الو ءدمثالا نم ناتءولمم هانیعو ناضمر

 ثیدح وه :نيعم نب ىيحي یل لاق :دواد وبأ لاق .حصی الو " ”!«مئاّصلا قتيلا

 وهو تايزلا نيسايو .«كورتم يرصبلا زوريف شايع يبأ نب نابأ :«بیرقتلا» يف (1)
 نبا لاقو كورتم :يئاسنلا لاقو «ثیدحلا ركنم :يراخبلا لاق نابأ نع يوارلا

 نم مئاصلل لحكلاو كاوسلا ىف ءاج ام باب : مايصلا يف ۷) هجام نبأ هج رخآ )۲(

 . ةشئاع ثيدح

 ثیدح نم مئاصلل مونلا دنع لحكلا يف باب :موصلا يف (YTVY) دواد وبآ هجر )۳)

 هوبأو «لاقم هفو ةدوه نب دبعم نب نامعنلا نب نمحرلا دبع ه لس يفو هر

 نم (۱۱۷۸) هجام نبا هج رخآ «مئاص وهو دع هللا لوسر لحتكا» ثيدحو لوهجم

 د . فبعض هدئسو ةشاع ثیدح



 صف
 تت

 عوطتل مايص يف 7 هبذه ىف

 امو ءٌموصَي ال :لاقی یّتح ٌرطفْیو نطْمی ال :لاقُي یتح موصی ناک

 يف موصَي امم رثکآ رهش يف ٌموصي ناك امو ناضمر ريغ رهش ًمايص لمکتسا

 هنم موصَي ىتح رهش هنع جّرخي نكي ملو

 ءّطق ًابجر ماص الو «سانلا ضعب هّلعفي امك ًادرس رهشالا ةثالّثلا مّصَي ملو

 . ” 'هجام نبا هركذ «همايص نع يهنلا هنع يور لب هّمایص بحتسا الو

 . سيمخلاو نينثالا موي مايص ىّرحتي ناكو

 تا 3 لاقو نت ««ةاهمايص یر ضحي ناکو و .يئاسنا هرکذ .*" الو رس

 (۱۷۰) )١١55( ملسمو ۰۱۸۱/4 يراخبلاو ۱ ؛ًاطوملا» يف كلام هجرخآ (۱)

 يف هرآ ملو ۱۱۷ ۲۱۱۳۸ يلسمل ةياور يفز + ءامهنع هللا يضر ة 0

 نابعش موصي ناك لب ءاليلق الإ نابعش موصي ناك :نابعش يف هنم امايص رثكأ رهش

 . هلك

(YT)فيعض ءاطع نب دواد هذئس يفو «مرحلا رهشآ مایص باب : مایصلا يف (۱۷ ۶۳)  

 . قافتاب

 ةشئاع تیدح نم (۱۷/۳۹) هحام نباو )۳۰ ؟ / يئاسنلاو ۷۵) يذمرتلا هج رخآ ۵9

 هلو (V۷) يذمرتلا دنع ةريره يبأ نع بابلا يفو ‹ حيحص هدتس و . اهنع هللا يضر

 ةميزخ نباو 270١/54 ىئاسنلا دنع ديز نب ةماسأ ثيدح نم هب حصي دهاش

e 

 ۳ ةريغملا یبا yy اذکو « « فيعض وهو : ىمقلا هللا هللا دبع

 لاق :لاق هنع هللا یضر رذ ىبأ ثيدح نم ۲۲۲/6 یئاسنلاو ۵ دمحآ جرخآ ()

 - «ضییلا ثالثلا مصیلف «مايأ ةئالث رهشلا نم امئاص مکنم ناك نم» : 5 ينلا

 اه
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 06 هللا لوسر ناك : هنع هللا يضر از #۶ 0 ۲

 " 0 يئاسنلاو دواد

 ب ملس ۳ .اهماص رهشلا عآم لا نكي ملا 9

 ىف ًامئاص هتیآر :ةشئاع تلاقف .فلثخا دقف «ةّجحلا يذ رشع ٌمايص امأو
 ." ملسم هرکذ طق رشعلا

 ةثالثو نشعلاو

(۱) 

7 

(¥) 

(€) 

 «ءاروشاع موي مايص 2 ی هللا لوسر َّنَهَعَدَي نكي مل عبرا :ةصفح تلاقو

 همحر دمحأ مامالا هركذ . رجفلا اتعكرو ءرهش لك نم مایا

 ۲۲۳/6 يئاسنلاو ۰۱۵۰/۵ دمحأ جرخأو (457) نابح نبا هححصو «نسح هدنس

 نبا نع .ةحلط نب ىسوم نع .میکحو دمحم نالجر انثدح :لاق نايفس قيرط نم

 «ةرشع عبرأو «ةرشع ثالث مايصب الجر رمأ يك يبنلا نأ رذ يبأ نع ءةيكتوحلا
 جرخأو «نسح لكسب رخل ورز نم (۲۱۲۸) ةميزخ نبا هجرخأو ةرشع سمخو

 ماص نم» :: هللا لوسر لاق :لاق ءرذ ب ثيدح نم يوق دنسب (/77) يذمرتلا

 يف كلذ قيدصت ىلاعتو هناحبس هللا لزنأف «رهدلا مايص كاذف «مايأ ةثالث رهش لك نم

 يفو ««مایآ ةرشعب مويلا ١٠١[ :ماعنالا] «اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم هتباتک

 يناصرآ :لاق (۷۲۱) ملسو ۰۱۹۷/4 يراخبلا دنع ةريره يبآ نع بابل
 (۷۲۲) «ملسم حیحص» يف وهو .. رهش لک نم مایا ةئالث مايصب : ثالثب 5 يليلخ

 .ءادردلا يبأ نع

 .نسح هدنسو (۷۲) يذمرتلاو ۲۵۰(۰) دواد وبأ هجرخآ

 ةميزخ نبا هاورو «رهش لك نم مايأ ةثالث مايص بابحتسا باب :مايصلا يف )١١1(

OT 

 .ةجحلا يذ رشع موص باب :فاکتعالا يف ١

 سيق نب ورمع نع «يفوكلا يعجشالا قاحسإ يبأ ثيدح نم ۲۸۷/۲ دمحأ هجرخآ
 وبأو ةصفح نع «يعازخلا دلاخ نب ةدينه نع «حايصلا نب رحلا نع «يئالملا

 .تاقث هلاجر يقابو «لوهجم يعجشألا يفوكلا قاحسإ
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 يذ عست موصی ناك هنأ 06 يبنلا جاوزآ ضعب نع دمحأ مامالا رکذو

 ءرهشلا نم نینئالا وأ ريما نم اب ءاروشاع ٌموصَيو «ةجحلا

 . حص نإ يفانلا ىلع مّدقم تبثملاو .أ E ظفل يفو «سيمخلاو

 لدغ َناَضَمَر َعَم اَهُمايِص :لاق هنأ هنع حصف «لاوش نم مايأ ةتس ٌمايص امأو رص رص ا ےس
 ۱ f ارْهّذلا مایص

 املو «ماّيألا رئاس ىلع هّموص ىّحتي ناك هنإف یاروشاع موي مایص امأو

 .«مکنم ىسوُمي آن : لاقف ف و هفت وهلا دو ةنیدملا مد

 »لاق ناضمر ضرف املف .ناضمر ضرف لبق كلذو «همایصب ماو هماصف

 ۳ از اس یو ماه ها 4

 ىف ةنيدملا ب هللا لوس مدق امنا :لاقو اذه سانلا ضعب لکشتسا دقو
 امایص دوهیلا دجوف «ةنیدملا مدق هنإ :سابع نبا لوقي فیکف «لوالا عیبر رهش
 ؟ءاروشاع موی

 نب رحلا قیرط نم ۲۰۵/6 يئاسنلاو ۲۳۷(۰) دواد وبأو ۰۲۸۸/۲ ءدمحأ هجرخآ 41)

 ۱ ی يبنلا ءاسن ضعب ينثدح :تلاق هتأرما نع .دلاخ نب ةدينه نع «حایصلا
 ًاعابتا لاوش نم مايأ ةتس موص بابحتسا باب :مایصلا يف (۱۱14) ملسم هجرخآ ) 

 هجام نباو (۷۵۹) يذمرتلاو (۲4۳۳) دواد وبأو ۰4۱۹ و ۵ دمحأو «ناضمررل

 بویآ يبأ نع «يراصنألا تباث نب رمع نع «ديعس نب دعس ثيدح نم )۱۷۳۱۹0

 هعبات نکل .هظفح ءوسل فیعض - دیعس نب ییحی وخآ وهو - دیعس نب دعسو
 دیعس نب ىيحيو «يوق هدانساو ۲۱/۲ يمرادلاو .دواد يبأ دنع میلس نب ناوفص
 ۳۰۸/۳ «ننسلا بیذهت» يف هللا همحر فلوملا هلقن امیف «یربکلا» يف يئاسنلا دنع

 ؛حیحص هدانسٍاو (۱۷۱۵) هجام نباو ۰۲۱/۲ يمرادلا هجرخآ نابوث نع بابلا يفو
 يبأ نعو ۰۳46 و ۳۲ و ۳ دمحأ دنع رباج نعو )٩۲۸( نابح نبا هححصو

 .هدئاوز نم ۱۰۳ ص رازبلا دنع ةريره

 (۱۱۲) ملسمو یاروشاع موی موص باب :موصلا يف ۲۱۳/4 یيراخبلا هجرخآ 1*)
 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم .ءاروشاع موی موص باب : مایصلا يف (۱۱ ۰)

 دی و



 اهنآ ةشئاع ثیدح نم «نیحیحصلا» ىف تبث دق هنأ وهو رخا لاکشر هیفو

 ْمالسلاو ةالصلا هيلع ناکو ةيلهاجلا يف ءاروشاع موي ٌموصت شیرق تناك : تلاق

 ناشر ها صرف اف هات او او ل لا راس الف وم

 هكر ءاش نمو ٌهَماص ءاش نما : لاق

 لخد سيق نب ثعشألا نأ «نیحیحصلا» يف تبث ام وهو «رخا لاكشإو

 هو ىدادقلا a وهو یوم بال ديك نلف

 ؟وه امو :لاق ؟ءاروشاع موي ام يردت لهو :لاقف ؟ءاروشاع موی مویلا سیل

 لزن املف ناضمر لری نأ لبق هّموصَی يَ هللا لوسر ناك ٌموي وه امنإ :لاق

 ا

 موي ماص نيح 7 هك هللا لوسر نأ « سابع نبا نع «(هحيحص» يف ملسم ىور دقو

 «ىراصّتلاو ا نا !هللا لوسر اي :اولاق .همايصب َرَمَأَ ءاروشاع

 ملف .«عساّتلا مولا امَص هللا ءاش نإ لبقُملا ماعلا ناك اذإ» : 3 هللا لوسر لاقف

 . طع هللا لوسر يفوت ىح لبقملا ماعلا تأي

 نأ هيف ٌمّدقتملا هثیدحو «ماعب هتافو لبق همایصب رمألاو هموص نأ هيف اذهف

 كرت ءاروشاع موی نأ ربخآ دوعسم نبأ نإ مث «ةنيدملا همّدَقَم دنع ناك كلذ

 كرد نام هنأ قكني الو .«ووكاملا ضايع ا تيدح هفلاخت هو نامو

 ؛نایفس يا نب ةيواعم نع «نیحیحصلا» ين تبث امل ‹ضرفي مل هنأل هض رف

 .هّمایص مکیلع ُهَّللا بّتکی ملو ءاروشاع ُمْوَي اذه» : لوقي هللا هو تعمس

 . ۱۳ ص قباسلا ثیدحلا وهو هجيرخت مدقت

 مكيلع بتك اونما نيذلا اهيأ اي باب :ريسفتلا يف ۱۳4/۸ يراخبلا هجرخآ
 .(۱۱۲۷) ملسمو «مايصلا

 لد
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 دعب اذه عمس امنإ ةيواعمو . «رطفّیلف ءاش ْنَمو مصْیلف ءاش نمف ءٌئاَص انأو

 ف حتفلا

 «سابع نب هللا دبع نع «هحیحص» يف ىور ًاملسم نأ وهو ءرخآ لاكشإو
 تيقب ْنِإ) :لاق ىراصنلاو ُدوهيلا هُمّظعُت مويلا اذه نإ: هللا لوسرل ليق امل هنأ

 مث ذلك هللا لو يفوت ىتح لباقلا ماعلا تأي ملف «ٌمساّنلا نَموصال ۰«لباق ىلإ

 وهو سابع نبا ىلإ تيهتنا :لاق جرعألا نب مكحلا نع «هحيحص» يف ملسم ىور
 َتْيَأَر اذإ :لاقف .ءاروشاع موص نع ينربخآ : هل تلقف ؛مزمز يف هءادر دٌسوتم

 ص هللا لوسر ناك اک : تلق امئاَص عسانا موي حبصأو ددعاف مّرحملا لاله

 0 معن : :لاق ؟هموصي

 ملف «مالسالا لوأ يف اضورفم ابجاو ناك نإ هّموص نأ وهو :رخآ لاكشإو

 رمآ فيكف ءاضرف نكي مل ناو ليللا نم هل ةينلا تييبت تاف دقو هئاضقب مهرمأي

 هيلع هنأ «ةددعتم هوجو نم ننسلاو «دنسملا» يف امك ؟لكأ ناك ْنَم كاسمالا مامتإب

 (۱۱۲۹) ملسمو ۰۲۱۶ ۰۲۱۳/۶ يراخبلاو ۰۲۹۹/۱ «أطوملا» يف كلام هجرخآ (۱) ۱

 نأ لامتحال اضرف نكي مل ءاروشاع موي موص نأ ىلع هيف ةلالد الو :ظفاحلا لاق

 ماع هنأ هتياغو .ناضمر مايصك «ماودلا ىلع همايص مكيلع هللا بتكي ملو :ديري

 بتک ۶ : یلاعت هلوق يف لخدي مل هنأ دارملا وأ هبوجو مدقت ىلع ةلادلا ةلدالاب صخ

 الو «ناضمر رهش هنأب هرسف مث ؟مکلبق نم نيذلا ىلع بتک امك مایصلا مکیلع
 امنإ ةيواعم نأ كلذ دیژیو اخوسنم راص يذلا همایصب قباسلا رمألا اذه ضقاني

 كلذب ءادنلاو ءاروشاع مایصب هرمآ اودهش نیذلاو «حتفلا ةنس نم 05 يبنلا بحص

 ناك هنأ ثیداحالا عومجم نم ذخؤيو .يناثلا ماعلا لئاوأ ىلوألا ةنسلا يف هودهش

 مث «ماعلا ءادنلاب ديكأتلا ةدايز مث «كلذب رمألا دكأت مث یهموصب رمألا توبثل ا

 ۳ هيف نعضرب الأ تاهمالا رمأب هتدایز مث كاسمالاب لکآ نم رمأب هتدايز

 هنأب ملعلا عم ءاروشاع كرت ناضمر ضرف امل :ملسم يف تباثلا دوعسم نبا لوقبو

 .هبوجو كورتملا نأ ىلع لدف قاب وه لب «هبابحتسا كرت ام

 .(۱۱۳۳) ملسم هجرخآ )

 ۲-۳۵۸ داعملا داز 510



 ىف نوكي امنإ اذهو ."" همت كي موضي نأ هيف مط ناك نم رمأ مالسلا
 ءاروشاع رت ‹ ناضمر و املق . د وعسم نیا لوق حصَی فکو «بجاولا

 نأ ریخآو «عساتلا موی ءاروشاع موي لعج سابع نيا نأ وهو - رخا لاكشإو

 یاروشاع َمْوَي اوُموص» : دي يبنلا نع یور يذلا وهو يح هّموصی ناك اذکه
 ی .قمحأ نگو دس ام ۱ زا هلْ انوع اوموص توهبلا اوقلاخو

 ۱ یقمرتلا هرکذ . رشاعلا می ءاروشاع مْوَصي د هللا لوسر انرمآ

 لاکشالا امآ :هقیفوتو هدييأتو هللا نوعی تالاکشالا هته نع باوجلاق

 نأ هيف سيلف ءاروشاع موی نوموصي مهدجو ءةنيدملا مد امل هتأوهو :لوألا
 يناث لوألا عيير يف نیتئالا موی مد امنإ هنإف ءهنوُموصي مهدجو همودق موي
 همودق دعي ناك يذلا يناثلا ماعلا يف ةصقلا عوقوب كلتب هملع لوآ نکلو «ةرشع

 رهشألاب هموص يف باتكلا لهآ ٌباسح ناك نإ اذه ةكمي وهو نكي ملو ءةتيدملا

 هللا یجن يذلا مویلا ْنوکیو ءةيلكلاب لاکشالا لاز ءةيسمشلاب ناك نإو ءةيلالهلا
 روهشلاب باتكلا لهأ هطبضف مرحملا لوآ نم ءاروشاع موي وه ىسوم هيف

 باتكلا لهآ ٌموصو ءلوألا عيبر يف ةنيدملا: يلا مدقم كلذ قفاوف «ةيسمشلا

 كلذكو «یلالهلا رهّشلاب وه امن نيملسملا ٌموصو «سمشلا ريس باسحب وه امتإ

 نيا دمحم ثیدح نم (۱۷۳۵) هجام نياو ۰۱۹۲/6 يئاستلاو ۳۸۸/۶ دمحآ هجرخآ (۱)
 نم (۱۱۳۵) ملسمو ۰۳9۱/۶ یراخیلا جرخأو « نسح ةهقتصو «هنع ها يضر يعيص

 ناك نم نأ سانلا يق ند نأ ملسأ نم الجر ىبتلا رمآ لاق عوک الا ني ةملس تيدح

  ءاروشاع موی مویلا ناف .مصیلف « .لکآ نكي مل نمو موی ةيقب مصيلق « «لکآ

 یلیل ييآ نيا هدتس يقو ۲۰۹۵(۰) ةميزخ نياو ۰۲۶۱/۱ «دنسملا# يف دمحآ هجرخأ (؟)
 ا ۲۸۷/۶ يقهيبلا هقيرط نمو (۷۸۳۹) قازرلا ديع هجرخآو ظفحلا ءىس وهو
 . حیحص هلاتس و «د وهیلا ا وقلاخو رشاعلاو عساتلا مویلا اوموص» ظفلي سایع نيا ىلع
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 رول لع
 : هذ: يتلا لاقق ءيحتسم وأ بجاو نم رهشألا هل ربتعت ام عيمجو ءمِهجَح ا

 يفو مويلا اذه ميظعت يف ةيولوألا هذه ٌمكح رهظف ««مكتم ىسوُمي قحآ
 يف ىراصتلا أطخأ امك «ةيسمشلا ةنسلا يف هنارودل هتيبعت اوؤطخأ مهو «هنييعت

 . رهشالا هيف فلتخت ةنسلا نم لصف يق هولعج نأي مهموص نيبعت

 ءةيلهاجلا يف ءاروشاع ٌموصت تناك اشیرق نأ وهو يتاثلا لاكشإلا امآو

 اوناكو «مويلا اذه مظعت تناك اشيرق نأ بير الف ءهّموصي ات هللا لوسر ناكو

 تلهالاب نوّدعي اوناك امنإ نكلو «هميظعت مامت نم هموصو «هیق ةيعكلا نوسكي

 كلذ نومظعُي مهدجو «ةنیدملا يَ يبنلا َمدَق املف «مرحملا رشاع مهدنع ناکف

 هموفو یسوم هيف هللا یجن يذلا ٌمويلا وه :اولاقف ءهتع مهلأسف ءهنوموصيو مويلا

 اریرقت همایصب رمآو هماصق «یسومی مکتم قحآ نحن» :يب لاقف «نوعرف نم

 یسوم هماص اذاف «دوهيلا نم ىسومي قحأ هما هّ تن ربخأو «ادیکأتو هميظعتل

 عرش اَنلْبق ْنَم عرش :انلق اذإ امیس ال ءدوهيلا نم هب یدتقن نأ ىح انك هش ارکش

 . عرش فلاحي مل ام اعل
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 نأ ؟نيحيحصلا#» يف تيث :انلق ؟هماص ىسوم نأ مكل نيأ نم :ليق نإف

 قرغأو «هموقو ىسوم هيف هللا ىَّجَن ميظع موي اولاقف هنع مهلأس امل ات هللا لوسر

 : ایک هللا لوسر لاقق هموصن نحنق ی ارکش ىسوم هماصق هموقو نوعرق هيف

 ىلع مهرقآ املق .همايصي رمأو «ٌةماصق .()«مکتم ىَسوُمي ىَلْوَأَو حا ُنْحَنق»

 ميظعتلا ىلإ ٌردقلا اذه ّعضناق ءهّللاركش هماص ىسوم نأ َملَع یهينکي ملو كلذ

 يق يدا ايدانم ۽ اک هللا لوسر ثعب یتح ادیکأت دادزاف ءةرجهلا لبق هل ناك يذلا

 هيجوأو «مهيلع كلذ متح هنأ : رهاظلاو ءلكأ ناك نم كاسمإو ءهموصب راصمألا

 .هریرقت يتأيس امك

 ليف ءاروشاع موي موصی ناك .: 0 ع هللا لوسر نآ وهو : ثلاثلا لاکشالا امآ و

 ۔ ۴٦ص هجیرخت مدقت (۱)
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 نم صّلختلا نکم ال اذهف هکرت ناضمر ضرف لزن املف «ناضمر ضرف لزنی نأ

 ال هموص بوجو ٌكورتملا نوكيف ذئئيحو «ناضمر لبق اضرف ناك همایص نأب الإ
 نا اي لی دقوماعب هادو لبق لاقمالسلا هع هی الو اذه نیعتیو .هبابختسا

 : لاقو هعم :يأ «عساّتلا را لباق ىلإ تشع نئل» :هنوموضي دوهيلا
 اذه نأ بیر الو «هعم : يا 4 هد می وأ ُهَلْبَق امْوَي اوُموُصَو دوهیلا اوفلاخ»

 يول اسر كا ءرمألا لوأ يف امأو ءرمألا رخا يف ناك
 كرولا هبابحتسا نآ ملعف ؛ءيشب هيف رمؤي

 او لوقی نآ اما «نیرمألا خا ابجاو نك مل هّعوص نا لف نوار
 هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع هلاق اذه :لوقی وأ ءابحتسم قبي ملف نیز یا
 .مايص ىلع محو هلع يبنلا ناف .دیعب اذهو هموص ٌُبابحتسا هيلع يفخو «هيأرب
 نيح ىلإ همايص ىلع ةباحصلا رمتساو «۲)ةيضاملا ةنسلا رفكي هموص ذا ويعلو
 2 يذلا نأ ملعف هموص ةهارکو هنع یهنلاب دحاو فرح هنع وری ملو هتافو

 اسا ال توجو

 هنإو ا اا با ا :ليق نإف

 هنأو «هبوج و رارمتسا يفن يف حيرص ةيواعم ثيدح نأ : باوجلاف . طق ضرفُي مل
 ناك امل لاقي نأ ُمنتمي ال هنإف ءًاخوسنم ًامدقتم ًابوجو يفني الو «بجاو ريغ نآلا

 نیل هبتكي مل هللا نإ : هوجو حسو و

 هرضاحلاو يضاملا نامزلا يف ًاماع يفتلا نوكي نأ هتياغ نأ : :ناث باوجو
 .بوجولا رارمتسا يف يفنلا كرتو . يضاملا يف بوجولا ةلدأب صخیت

 یاب وسور هموت نوك نأ قناع ع هنأ وهو كلا ازت ۱

 . 11ص عوفرملا يف فیعض وهو هجیرخت مدقت )۱(
 ةثالث ا بابحتسا باب ا يف ةداتق يبأ ثيدح نم ( ) ملسم هج رخأ 9

 .ءاروشاعو ةفرع موي وصور رهش لك نم مايأ

1۸ 



 يفني ال اذهو ««انيلع هبتكي مل هللا نإ» :هلوق اذه ىلع لديو «نارقلا ةهج

 هنأب مهربخأ ام وه .هدابع ىلع هللا هبتك يذلا بجاولا ناف «كلذ ريغب بوجولا

 نأ ی ربخأف ۸۳ : ةرقبلا] اصلا مکیلَع بك :ىلاعت هلوقك «مهیلع هبتك
 مهوتل اعفد انيلع هللا هبتك يذلا بوتكملا اذه يف ًالخاد نكي مل ءاروشاع موي ٌموص

 قباسلا رمألا َنيبو ءاذه نيب ضقانت الف ءانيلع ُهّللا هبتك اميف لخاد هنأ مهوتي نم

 عمس امنإ ةيواعم نأ اذه حضوي . بوتکملا مايصلا اذهب اخوسنم راص يذلا همايصب

 .هب ءاروشاع بوجو خسنو «ناضمر ضرف رارقتساو «ةكم حتف دعب هنم اذه
 كلذ اوئهش «لكأ نمل كاسمالابو «كلذب ءادنلاو «همايصب هرمأ اودهش نيذلاو

 نم ةيناثلا ةنسلا يف ناك ناضمر ضرفو «ةنيدملا همّدقم دنع ناضمر ضرف لبق

 همایصب رمألا دهش نمف «تاناضمر مست ماص دقو هللا لوسر يفوت «ةرجهلا

 رخآ يف هدهش هضرف مدع نع رابخالا دهش نمو «ناضمر ضرف لوزن لبق هدهش

 بابلا ثيداحأ تضقانت «ُكلسملا اذه كلسُي مل نإو ءناضمر ضرف دعب رمألا

 . تبرطضاو

 ال» :لاق دقو ليللا نم ةينلا تيببت لّصحي ملو ًاضرف نوكي فيكف :ليق ناف

 : هيف فلتخم ثيدحلا اذه نأ :باوجلاف“' ۱«؟لیللا نم ٌمايصلا تيب ی مل نمل عایص

 (۱۷۰۰) هجام نباو (۷۳۰) يذمرتلاو ۰۱۹/6 يئاسنلاو (۲4۵۶) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 ۰۳۲۵ ص يواحطلاو ۰۲۳4 ص ينطقرادلاو ۰۲۸۷/۰ ءدمحأو ۷ ۰۱/۲ يمرادلاو

 يف ةمئالا فلتخا هنأ الإ ‹حيحص هدانسإو ةشئاع ثيدح نم 7٠١7/4 يقهيبلاو

 امهيأ يردأ ال :هيبأ نع متاح يبأ نبا لاقف ءهفقو ىلع مهرثكأو ءهفقوو هعفر

 فوقوملا :يذمرتلا لاقو .هعفر حصي ال :دواد وبأ لاقو ءهبشأ فقولا نكل «حصأ

 .بارطضا هيف ثیدح وهو ءأطخ وه :لاق هنأ يراخبلا نع «للعلا» يف لقنو ء.حصأ -

 حصي ملو فوقوم يدنع باوصلا : يئاسنلا لاقو «فوقوم رمع نبا نع حيحصلاو

 هنأ الإ تاقث هتاور : يقهيبلا لاقو «دانسالا كلذ يدنع هل ام و ٍلاقو هعفر

 فالتخا هرکذ دعب ۱۸ ص «ریغصلا هخیرات» يف يراخبلا لاقو 07 يوز

 نيذلا ظافحلا هعفري ال ثيدحلا اذه :يواحطلا لاقو ؛ حصا عوفرملا ريغ : نیلقانلا

 - وه امب ثیدحلا بارطضا بجوی افالتخا هيف هنع نوفلتخیو باهش نبا نع هنووري
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 :ةصفح ٌثيدح امآق ؟ةشتاعو ةصفح لوق نم وأ ايي يتلا مالک نم وه له

 يليألا ديزي ني سنویو «ةنییع ني نایفسو يرهزلاو نمعم اهیلع هققوأف

 تصآ فوقوملا :نولوقی تیدحلا لهأ رثكأو مهضعب هعقرو «يرهزلا نع
 نم مهتمو حص وهو ءهلوق رمع نيا نع عقان هاور دقو :يذمرتلا لاق

 اعوقرم يور -اضیآ ةشئاع تیدحو هتلادعو هعقار ةقثل هعقر ححصی

 ناو مالک الق مقر تبثی مل ناف .هعفر حیحصت يف فلتخاو او وشو
 نع رخآتم كلدو ناضمر ضرق دعب هلاق امن! اذه نأ ٌمولعمف هعفر تست

 سیلو «تیببتلا وهو بجاو مکح دیدجت كلذو ءءاروشاع موی مايصي رمألا

 ناك ءراهتلا نم ةينب ءاروشاع موي نون ءازجاق «باطخب تباث مکحل اخسن

 هموص بوجو حسن مث «لیللا نم تيببتلا ضرق لبقو «ناضمر ضرف لبق
 ةقيرط هل هذهف ءتييبتلا بوجو ددجتو ءناضمرب

 موي مايص بوجو نأ ةقيتح يبأ باحصأ ةقيرط يه «ةيناث ةقيرطو

 نم ةيتي هموص ءازجإو مويلا كلذ موص بوجو :نيرمأ نّمضت ءاروشاع
 نم ةيني ءازجالا مكح يقبق ءرخا بجاوب بجاولا ٌنيِبعت خست مث «راهتلا

  خوستم ريغ راهتلا

 ملع امنا ءاروشاع بوجوو ماعلا عبات بجاولا نأ يهو :ةثلاث ةقيرطو

 دّدجت تقو تيجو ةيتلاق ءانكمم تييبتلا نكي ملف ذشیحو ءراهتلا نم

 ىلعو :اولاق .عنتمم وهو قاطی ال امي اقيلكت ناك الإو هب ملعلاو بوجولا
 ملعلل ةنراقم ةينب هموص ًازجآ ءراهتلا ءانثأ يف ةيژرلاب ةتيبلا تماق اذإ اذه

 اهارت امك يهو اتخیش ةقيرط هلهو ءءاروشاع موي موص هلصأو «بوجولاب
 لذت اهيلعو ءهدعاوقو عرشلا لوصأ ةقفاوم ىلإ اهُيرقأو ءقرطلا حصأ

 هدتس يقو ۲۰۳/۶ يقهييلاو ۱۷۲/۲ ينطقرادلا هجرخآ ةشئاع ثیدحو .هنود هک

 .يوقلاب سیل بویآ ني ییحیو «روهشم ريغ دابع ني هللا دبع
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 ریغب خسنلا یوعد نم صلختيو «هق رفت نظی يذلا اهلمش عمتجيو «ثيداحألا

 ةفلاخم وأ «عرشلا دعاوق نم ةدعاق ةقلاخم نم هيف دب ال ةقيرطلا هذه ريغو  ةرورض

 اهضعب اوَّلص يتلا ةالصلا ةداعإب ءابق لهأ رمأي مل كب يتلا ناك اذإو . راتالا ضعب

 بوجو هغلبی مل نم كلذكف ءلوحتلا بوجو مهغلبي مل ذإ ةخوسنملا ةلبقلا ىلإ
 : لاقي الو ءءاضقلاب رمؤي مل ءهيوجو بيسي ملعلا نم نكمتي مل وأ ءموصلا ضرق

 يف اذهو «تيّيملا بوجوب ملعلل عيات تييبتلا بوجو ذإ ءبجاولا تيببتلا كرت هنإ

 - روهظلا ةياغ

 ءاضرف ءاروشاع ناك :لوقی نم ةقيرط نم حصأ ةقيرطلا هذه نأ بیر الو

 :هتاقلعتم تخسنف «هبوجوب مکحلا حسن مث راهتلا نم ةينب همایص ءیزجْی ناکو

 لاز اذإو «هل ةعبات هتاقلعتم نأل ءراهتلا نم ةيتب همایص ءازجإ هتاقلعتم نمو

 نكي مل راهتلا نم ةينب بجاولا موصلا ءازجإ ناف ءهتاقلعتو هعباوت تلاز «عوبتملا
 موصلاو «بجاولا موصلا تاقلعتم نم لب «مویلا اذه صوصح تاقلعتم نم

 نم هینب ءازج الاو «لحم ىلإ لحم نم لقتف « هتسسعت لاز امتاو «لزی مل بجااولا

 .هنییعت ال موصلا لصأ عياوت نم همدعو راهتلا

 هنال ءطق ایجاو نكي مل ءاروشاع موی موص نإ : لوقی نم ةقيرط نم حصأو

 لكأ ناك نمل رمألاب هديكأت ةدايزو ماعلا ءادنلاب رمألا دیکأتو «هب رمالا تبث دق

 ضرف امل هنإ :دوعسم نيا لوقیو .بوجولا يف يوق «رهاظ اذه لكو كاسمالاب

 ءاهريغو تمدقت يتلا ةلدألاب كر مل هبابحتسا نأ مولعمو .ءاروشاع كرت ناضمر

 . ملعأ هّللاو . كلذ يف سانلل قرط سمح هذهق ءهيوجو كورتملا نوكي نأ نيعتيف

 لباق ىلإ تیقب نتل» :لاق 35 هللا لوسر نأ وهو :میارلا لاکشالا امآ و ۱ ا اک ع ۱ < ل دلي 7 8 =

 لوصر نإ - سابع نیا لوقو «لیقملا ماعلا لیگ يفوت هنأو ««عساّتلا موصل

 الو ءاذهو اذه هتع حصو ءاذهو اذه ىور سايع نياق «عساتلا موصي ناك هللا

 لباقلا ماعلا ىلإ يقب نإ هنأ ريخيو «مساتلا عوصی نأ نكمملا نم ذإ امهتیب يقاتت

 هيلع مزعام ىلإ ادنتسم هلعف نع ريخأ سابع نیا نوكي وأ هماص
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 a E و هيدا قو

 مساتلا موي حبصأو “ددعا :سابع نبا لوق وهو :سداسلا لاکشالا امأو

 ملع ٌةعسو «لاكشالا لاوز هل نّیبت «سابع نبا تایاور عومجم لمأت نمف . امئاص

 مویلا مص :لئاسلل لاق لب «عساتلا مويلا وه ءاروشاع لعجی مل هناف «سابع نبا

 سانلا هّدعی يذلا رشاعلا ٌمويلا وه ءاروشاع موی نأ لئاسلا ةفرعمب یفتکاو «عساتلا

 246 هللا لوسر نأ ربخأو هعم عساتلا مایص ىلإ لئاسلا دشرأف یاروشاع موی مهلك
 هلعف ْلْمَح نوكي نأ امإو «ىلوألاوه كلذ لعف نوکی نأ امإف . كلذک هُّموصي ناك

 ور يذلا وه هنأ كلذ ىلع لدیو «لبقتسملا يف هيلع همزعو هب رمألا ىلع

 مایصب 55 هللا لوسر انرمآ :یور يذلا وهو «" «هدعب امويو هلبق اموی اوُموُص١
 دیویو اضعب اهضعب قدصُي هنع راثالا هذه لکو .رشاعلا موی ءاروشاع موب

 .اضعب اهضعب

 كلذ يليو ل موي هدعبو ٌموي هلبق ماصي نأ :اهلمكأ : ةئ الث هموص بتارمف

 هدحو رشاعلا دارفإ كلذ یلیو «ثیداحألا ٌرثكأ هیلعو «رشاعلاو عساتلا ماصی نأ

 . موصلاب

 وهو ءاهقرطو اهظافلأ عبتت مدعو ءراثالا مهف صقن نمف عساتلا دارفإ امأو

 كلذ لعلو .ثیدحلا يف درت ملو .ءأطخ وهو «ًاعستا ةدايزب (اعست ددعا» عوبطملا يف 0010

 .اهنودب ثيدحلا مدع لعب خاسنلا نم عقو

 فيعض اهدنسو ۲۸۷/6 يقهيبلا اهجرخأ «هدعب 00 هلبق اشرنا ظفلب ةياورلا هذه (۳)

 . ٦٦ص مدقت امك
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 ةفلاخم دصقلا نأ رهظ دق :لاقف رخآ اكلسم ملعلا لهأ ضعب كلس دقو

 لقنب ام :نیرمآ دحأب لصحي كلذو ءاهب نایتالا عم ةدابعلا هذه يف باتکلا لهآ

 انمص لبقملا ماعلا ناك اذإ» :هلوقو .اعم امهمایصب وأ «عساتلا ىلإ رشاعلا

 ناکف «هذارم انل نيّيتي نأ لبق ب هللا لوسر يفوتف .نيرمألا لمتحي : «عساتلا

 هللا ءاش نإ بوصآ .اهانرکذ يتلا ةقيرطلاو را مایص طابتحالا

 اوفلاخ» :دمحآ ثیدح يف هلوف نأل لدت اهیلع سابع نبا ثيداحأ عومجمو

 نْوِمأ» :ينمرتلا ثیدح ىف هلوقو هی امري وأ هل ًامْوَي اوُموُص دوهيلا

 . ملعأ هللاو .اهانكلس يتلا ةقيرطلا ةحص نيبي «رشاعلا موي ءاروشاع مايصب

 يف كل هنع تبث ,ةفرمب ةفرع ود راطفا 3 دی هیده نم ناکو

 راك ذو : ۳

 . ””ننسلا لهأ هنع هاور فرعی ةفّرع موی موص نع یهن هنأ هنع يورو

 . “لسم هرکذ «ةیقابلاو ةيضاملا ةنسلا ٌرفکی هّمایص نأ هنع حصو

 . مكح ٌةَّدِع ةفرعب هرطفل ركذ دقو

 . ءاعدلا ىلع ىوقأ هنأ اهنم

 . 11ص مدقت امك فيعض (۱)

 (۱۱۲۳) ملسمو «ةفرع موي موص باب :موصلا يف ۲۰۷ ۰۲۰7/4 يراخبلا هجرخأ (۲)

 اسان نأ ثراحلا تنب لضفلا مأ ثیدح نم جاحلل رطفلا بابحتسا باب :موصلا يف
 لاقو مئاص وه :مهضعب لاقف +٠ هللا لوسر مایص يف ةفرع موی اهدنع اورامت

 . هب رشف «هريعب ىلع فقاو وهو نبل حدقب هيلإ تلسرأف ‹مئاصب سيل : مهضعب

 ةقرع موي موص

 ةفرع موب رطق نرم هكا

 ۷۹ کین

 اخ نم (۱۷۳۲) هجام نباو (۲46۰) دواد وبأو 461 و ۳۰/۲ دمحأ هجرخآ (۳)

 .فرعی ال يرجهلا يدبعلا يدهم هدنس يفو «ةريره يبأ
 رهش لک نم مايأ ةئالث مايص بابحتسا باب :مایصلا يف (۱۱۲۲) ملسم هجرخآ )٤(

 . هنع هللا يضر ةداتق يبآ ثیدح نم ةفرع موی موصو
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 تبسلا يموب موص

 دح الا و

 . هلقنب فیکق ءموصلا ضرف يف لضقآ رفسلا يف ّرطَقلا نأ :اهنمو

 بحأق «موَصلاب هدارقإ نع یهن دقو ةعمجلا موی ناك عویلا كلذ نأ :اهنمو
 هنوكل هّموص ناك نإو ءموصلاب هصيصخت نع هيهنل اديكأت هيف هرطف ٌُسانلا ىري نأ

 موی هنأ وهو ءرخا اكلسم كلسي هللا همحر اتخیش ناكو تعمج موي ال ةقرع موي

 عامتجالا اذهو «دیعلا موی سانلا عامتجاک .هیف مهعامتجال ةفرع لهأل دیع

 ثیدحلا يق اذه ىلإ 2 يتلا راشآ دقو :لاق . قافالا لهآ نود ةقرعي نمي صتخی

 لا تشیع «ىنم ماّيأو ءرحّنلا ٌمْوَيَو «َةَقَرَع ٌمْوَي) نتسلا لهآ هاور يذلا

 .هیف مهعامتجال :عمجلا كلذ لهآل وه ءاديع هتوك نأ :مولعمو .۲مالسالا

 . ملعأ هللاو

 مس

 ةقلاخم كلذب ٌدصقي «اریثک دحألاو تبسلا ٌموصي ناك :4 هنأ يوُر دقو

 سايع نيا ىلوم بيرك نع ««يئاستلا نتس»و «دنسملا» يف امك یراصتلاو دوهيلا

 ةملص َّمأ ىلإ 4ء يبنلا باحصأ نم ٌسانو «هنع هللا يضر سايع نبا يتلسرأ :لاق

 ءدحألاو تبسلا ٌموي :تلاق ؟امايص اهرتکآ ٍةئََب يتلا ناك ماّيألا يأ ؟اهلأسأ

 اذه ةحص يقو . ۲ مه نآ حا انا «نيكرشُملل ٌديِع اَمهنٍ :لوقيو

 «قيرشتلا مايأ يف موصلا ةيهارك يق ءاج ام باي :موصلا يف (۷۷۳) يقمرتلا هجرخأ (۱)

 يق ۲۵۲/۵ يئاسلاو «قيرشتلا مايأ مايص باب :موصلا يق (۲۶۱۹) دواد وبآو

 مایآ یهو» همامتو رماع نی ةيقع ثيدح نم ةفرع موي موصلا نع يهتلا باب :جحلا

 مکاحلاو ۹۵۸(۰) نایح نياو يتمرتلا هححصو «حيحص هداتسإو «برشو لكأ
 ۱ .يبحذلا هقفاوو ۱

 مکاحلاو (۹۶۱) نابح نياو ۲۱۷۷(۰) ةميزخ نياو ۶ ۰۳۲۳/۱ دمحآ هجرخآ (۲)

 ءرمع ني دمحم ني هللا ديع نع كرابملا نيا ثیدح نم ۳۱۳/۶ يقهيبلاو ۱

 دق هايأو ءرمع ني هللا ديع نأل ءنسح هدتسو «ةملس مآ نع ءبيرك نع ءهيبأ نع
 راشآو :«متفلا» يف ظقفاحلا لاق .دحاو نم رتکآ امهنع یورو ناخ نيا امهقثو
 - «یراصتلا دنع ديع دحألاو «دوهبلا دنع ديع تیسلا موي نأ ىلإ هدیع اموی» :هلوقب
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 رکتتسا دقو «بلاط يبأ ني يلع نب رمع نب دمحم ةياور نم هناق رظن ثیدحلا

 نع ءجيرج نيا ثيدح نم «هماكحأ» يف قحلا دبع لاق دقو ا دب

 .انل ةيداب يف اسايع ب يتلا راز ءلضفلا هّمع نع «سابع نب هللا دبع ني سابع

 لاح فرعي الو .فیعض ركذ امك وه :ناطقلا نيا لاق . فيعض هداتسإ :لاق مث

 ءايحألاو تيسلا م موج مايص يف ةملس مآ نع اذه هثيدح ۰ وعل

 ءهلاح فرعي ال ءاذه رمع ني دمحمو هل اححصم قحلا دبع هتع تكس :لاقو

 هارآ تیدحلاف «هلاح اضیآ فرعی الو ءرمع نب دمحم ني هلل دبع هتبا هتع هیوریو

 . ملعأ هللاو  اتسح

 هتخأ نع «يملْسلا رسي نيل و وباو محا مامألا یر

 ناف < :مکیلع ضرثفا اميف الا تّبَكلا مْوَي اوموصت ال» :لاق 35: يبنلا نأ ءءاَّمَّصلا

 ةع ءاحل الا مکذحَآ دجی ْمَل
 ۳ أ ههعَضْمَيْلف ةرجش َدوُع وأ

 ا تن

 :بذک اذه : هللا همحر كلام لاقف .نیئیدحلا نيذه يق ساتلا فلتخاف

 ثيدح وه :یذمرتلا لاق ا وبأ هنع هركذ ءرسي نب هللا دبع ثيدح ديري

 ثيدح وه :يئاسنلا لاقو ءخوسنم ثيدحلا اذه :دواد ويأ لاقو ءنسح

 ناف ءةملس ما ثيدح نيبو هنيب ضراعت ال : ملعلا لهأ نم ةعامج لاقو .برطضم

 يهتلا باي :لاقف «دواد وبآ مجرت كلذ یلعو «هدارفإ نع وه امنإ هموص نع يهتلا

 :اولاق .دحألا موی عم وه امتإ ا « اب تلا ي نش نأ

 ضعي هلاق يتلا نأ اذه نم دافتسیو ءاهمايصي مهقلاخق ءماصت ال ديعلا مايأو 0

 ةظفاحملا يق ىلوألا لب ءاديج سيل دحألا اذکو تيسلا دارقإ ةهارك نم ةيعفاشلا

 یلوالاف ءدحألاو تيسلا امأو ءهيق حيحصلا ثيدحلا درو امك ةعمجلا موي كلذ ىلع

 .باتكلا لهآ ةقلاخمي رمالا مومعل ًالاخما ىدارقو ءاعم اماصي نآ

 (؟75١5) ةميزخ نياو (۲۶۲۱) دواد ویآو )۷٤٤( يقمرتلاو ۰۳۹۸/۲ دمحأ هجرخآ )

 قرط نم هدورول حداق ريغ بارطضالاب هلالعاو يوق هدتسو ۰۳۰۲/6 يقهييلاو

 .هتم ةملاس یرحآ
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 رهدلا مایص

 اموی وأ هلبق اموي موصْی نأ الإ موصلاب ةعمجلا مْوَي دارفا نع یهن هنأ اذه ریظنو
 وهف هل میظعت مون هموص نٍ :لاق نم هنظ يذلا لاکشالا لوري اذهبو ۰۲" هدعب
 میظعتلا ناف «هموص يف مهتفلاخم نمضت ناو .هميظعت يف باتکلا لهأل ةقفاوم

 هماص اذإ امأو «هدارفإب ءیجی مل ثیدحلا نأ بير الو .موصلاب درفأ اذإ نوكي امنإ
 . ملعأ هللاو . میظعت هيف نكي مل «هريغ عم

 لصف

 ماص ْنَم» :لاق دق لب «رهدلا مايصو موصلا درس 7 هيده نم نكي ملو

 ركذ هناف «ةمّرحملا مايألا عاص ْنَم اذهب هدارم سیلو  «رطفأ الو َماَص ال َرْهّدلا
 لعف نم باوج يف لاقي الو ؟رهدلا ماض نم تيارا :لاق قمل اباوج كلذ
 هيلع باث ال هّموصو هرطف ٌءاوس هنأب نی اذه ناف رطفآ الو ماص ال :مرحملا

 اباوج اذه سيلف «مايصلا نم هيلع هللا مّرح ام لعف ْنَم كلذك سیلو «بقاعيالو
 موص بحتسا نم دنع اذه ناف اضيأو موصلا نم مّرحملا نع لاوسلل اقباطم

 «بابحتسالا مايأ ىلإ ةبسنلاب ماص دق مهدنع وهو ءامارحو ابحتسم لعف دق رهدلا
 الو ءاَس ال» :لاقُي ال امهنم لك يفو «ميرحتلا مايأ ىلإ ةبسنلاب امّرحم بکتراو
 . رهاظ طلغ كلذ ىلع هلوق ليزنتف . «رطفآ

 يهف اعرش موصلل ةلباق ريغ عرشلاب ةانتسم میرحتلا مایآ ناف شو

 اهموص نع هولأسيل ةباحصلا نكي ملف ۰ ضیحلا ماّيأ ةلزنمبو ءاعرش ليللا ةلزنمب

 ال» هلوقب ميرحتلا اوملعي مل ول مهبيجيل نكي ملو .موصلل اهلوبق مدع اوملع دقو "

 ميرحتلل نايب هيف سيل اذه ناف ««رطُفَأ الو َماَص

 .ةريره يبأ ثيدح نم (۱۱4۶) ملسمو ۰۲۰۳/6 يراخبلا هجرخأ )۱(

 رهدلا مایص نع يهنلا باب :موصلا يف ۲۰۷/4 يناسنلاو ۶ دمحأ هجرخآ )

 نب هللا دبع ثيدح نم رهدلا مایص يف ءاج ام باب : مایصلا يف (۱۷۰۵) هجام نباو

 هقفاوو ۳ ۱ مکاحلاو (۲۱۰۰) ةميزخ نبا هححصو «حیحص هدانساو ريخشلا

 . يبهذلا
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 ۱ ةبحأو ءرهدلا موص نم لضفا موي رطفو «موي ًمايص نآ «هیف كش ال ده

 رومآ ةثالث دحأ مزل ءاهوركم نكي مل ول هناف «هورکم رهدلا مایص درسو . هللا ىلإ

 ةدايز هنأل «هنم لضفأو «موی رطفو موي موص نم هللا ىلإ ًببحأ نوكي نأ : ةعتمم

 مای هَّللا ىلإ مايّصلا بح لإ .حيحصلا ثيدحلاب دودرم اذهو «لمع

 ءاضيأ عنتمم وهو لضفلا يف ًايواسم نوكي نأ امإو .هنم لضفأ ال هنإو « اد

 «عنتمم اذهو «ةهارك الو «هیف بابحتسا ال نيفرطلا يواستم احابم نوكي نأ امإو
 .ملعأ هللاو ةحوجرم وأ تحجار نوكت نأ امإ لب «تادابعلا نأش اذه سيل ذإ

 نأ كي ار LT با لاق دقف :ليق نإف
 َكلذ َّنإ" : رهش لك نم مايأ ةثالث ماص نميف لاقو . ۱ هَل ْماَص انا لاو

 هنأو هب لِدَع امم لضفأ رهدلا موص نأ ىلع لدي كلذو س (ِرْهَّدلا موص لِدْعَي

 .مایصلا اذه ماص ْنَم هب هّبش ىتح «نيمئاصلا باوث نم ٌرثكأ هّباوثو .بولطم رمآ

۱۰9 
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 نع ًالضف هزاوج يضتقي ال ءرّدقملا رمألا يف هيبشتلا اذه سفن :ليق

 نم «هيلع ليلدلاو ءابحتسم ناك ول هباوث يف هب هيبشتلا يضتقي امنإو «هبابحتسا

 ذإ اا يوني ما نا مارب او دعا ولا تالا نش

 نيتسو ةئامثالث ماص نم ُباوث هل لّصحي نأ يضتقي اذهو ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا

 ىلع بوت اذه وصح هي دارملا نأ ملم ءاعطق م مالا مولعمو ۳ ۱

 OB ملنمو ءرحسلا دنع مان نم باب :دجهتل يف ۱۸/۳ يراخبلا هجرخأ )۱(
 نب ورمع نب هللا دبع ثیدح نم ... . رهدلا موص نع يهنلا باب :مایصلا يف (۱۸۹)

 اعابت) لاوش نم مایآ ةتس موص بابحتسا باب :مایصلا يف (۱۱6) ملسم هجرخآ 0
 يبأ ثیدح نم (۱۷۱7) هجام نباو (۷۵۹) يذمرتلاو (۲1۳۳) دواد ناو هرات

 .هنع هللا يضر يراصنالا بويأ
۱ ۱ ۱ 

 ثيدح نم (۱۱۵۹) ملسمو «رهالا موص باب :مايصلا يف 197/5 يراخبلا هجرخأ )۳
 ۱ . ةداتف یبآ ثیدح نم (۱۱۲۲) ملسمو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
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 نم مایآ ةتس مایص يف هلوق كلذکو ءاموي نیتسو ةئامئالث مایص ةيعورشم ریدقت
 رشع هل ةنّسَحلاِب ءاج ْنَم# :أرق مث ةتسلا ناضمر مایص عم لدي هنا «لاوش

 هئامنالت مایص لدعت اوت نینالئو هتس مایص اذهف ۰ :ماعتالا] الانا

 لعف عتتمی اميف اذه لثم ءيجي دق لی ءقافتالاب زئاج ريغ وهو ءاموي نيتسو

  هلوقك «هناکم] ريدقت ىلع كلذ لعف نم هب هتش امنإو «لیحتسی لب ءةداع هب هّيشملا

 الو موقت نأ دهاجملا جرخ اذإ عيطتست له :داهجلا لدعي لمع نع هلأس نمل

 ةئامثالث موص عانتماک ءةداع عتتمم اذه نأ مولعمو ؟ رطقت الو عوصت نآو تفت

 بحأ نأ :احوضو هدیزی امهنم لكي لضافلا لمعلا هبشدقو «اعرش اموی نیتسو

 ءةحيحصلا ةنسلا حیرصب هلك ليللا مايق نم لضفأ وهو «دواد مايق هللا ىلإ مايقلا

 نإف ۲۳ 'هّلك ليللا ماق نمي ةعامج يف حبّصلاو «ةرخآلا ءاشعلا یّلص ْنَم لّتم دقو

 هل تفيض َرْهّدلا عاص ْنَم» ؟يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح يف نولوقت امف :ليق
 نب اس وج ياس ع

 مخا دم  یف وهو ك قو ءاذكه نوكت ىَّتَح

 ءاهيف هل ارصح هيلع تقی : ليقف  ثيدحلا اذه ىنعم ىف فلتخا دق : لیق

 نأ هداقتعاو 2 هللا لوسر يده نع هتبغرو كهبلع هلمحو هسقن ىلع هنيدشتلت

 «عضوم اهيف هل یقیی الق ءهيلع تقيض لب :نورخا لاقو .هنم لضفأ هريغ

 ةريره يبأ ثيدح نم ۱۹/۷ يئاستلاو ءداهجلا باتك لوأ يف ۳/۷ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ال -لاق ؟داهجلا لادعي لمع ىلع يتلد :لاقف 2 هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق

 رتقت الو موقتف كدجسم لخدت نأ دهاجملا جرخ اذإ عیطتست له :لاق ءهدجأ

 :ةرامالا يف (۱۸۷۸) ملم هجرخأو ؟كلد میطتسی نمو :لاق ؟رطفت الو موصتو

 تناقلا مئاصلا لثمک لبس يف دهاجملا لثم» ظفلب هللا لیبس يف ةداهشلا لضف بای

 .*یلاعت هلا لييس يق دهاجملا مجرب یتح ةالص الو مایص نم رتقی ال هللا تایاب

 حیصلاو ءاشعلا ةالص لضف باب :دجاسملا يق (157) «هحیحص» يق ملسم هجرخآ (۷)

  هتع هللا يضر ناقع ني نامثع ثيدح نم ةعامجي

 نيا هحیحص و ۰ حیحص هلكتمس و م.م يقهييلاو ۶2۱۶۶ ةدتسملاا# يق دمحآ هج رخآ كف رپ

 .(۲۱۵۵) و (۲۱۵۶) ةميزخ
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 كلاسم هسقن ىلع قّيض امل مئاصلا نآب «لیوأتلا اذه ةقئاطلا هذه ت و

 ىّيض هنأل ناکم اهیف هل ىقبي الق «رانلا هيلع هللا ىّيَض ءموصلاب اهقرطو تاوهشلا
 ءىنعملا اذه دارآ ول :تلاق نأب ءاهليوأت ىلوألا ةفئاطلا تحجرو «هنع اهقرط

 اذهو :اولاق  اهيف وهو الإ نوكي الف ءهيلع قيبضتلا امآو ءهنع ْتَقّيَض :لاقل

 ءمصي مل نم ةلزتمي هلعاف نأو ءرهدلا موص ةهارك ثيداحأل قفاوم ليوأتلا

 . ""ملعآ هللاو

 1 ا + 0

  eزن  BS) ۲رخ 331۳1 :

 ب

 ند عوطتلا ةين ءاشنإ . ال :اولاق ناق يش مکدنع له» - لوقيق ف هلهأ ىلع لخدي : ع ناكو
 راهدلا

 موص يوني انایحآ ناكو «راهتلا نم عوطتلل ةينلا -یشنیف ««مئاَص اذإ يّ :لاق
 يق -لوالاف ءاذهو اذهب اهنع هللا يضر ةشئاع هتع تریخآ دعب رطقُي مث ءعوطتلا

 يف رطفلا يف جرح » يق يتلا ثيدحلا امأو  “«يئاستلا باتك» يف :يناثلاو «ملسم حیحص»
 عوطتلا ماده

 ؛هانیهتشا ٌماعط ال ضّرعف « نيتمئاص ةصقحو انآ تنک» :ةشئاع نع «نتسلا»

 هيلع قيضت اهنأ هرهاظو :ثيدحلا دروآ نأ دعي ١97/5 «حتقلا» يف ظفاحلا لاقو (۱)

 اع همت ةتص نع هتيغرو ءاهيلع هلمحو «هسقت ىلع هليدشتل ءاهق هل ارصح

 ءامارح نوکیف ءديدشلا ديعولا یضتقی انهو ءاهنم لضقأ هتنس ريغ نأ هداقتعاو
 ني نوراه نع « ةتيبع نيا ثٿیيذح نم (VAY) «شصملا# يف قازرلا ليم یورو

 نی رمع دنع انك :لاق (فیرحت وهو يناييشلا هقو) يناييسلا ورمع يأ نع «فعس

 ءمئاص هنأ - اولاق ؟هلام - لات موقلا نم لجر لزتعاق هل ماعطب يتأق «باطخلا

 هد اي لك - لوقيو ةاتقب هسآر عرفي لعجف - لاق هدلا -لاق ؟هموص امو - لاق

 وهو) ينابيشلا ورمع يبأ ثيدح نم ١97/54 «حتفلا» يف ظفاحلا هرکذو  رهد اي لك

 لك - لوقي لعجو ترثلاب هالعق هاتأف ‹ رهذلا موصی الجر نآ رمع غلب - لاق (فیرحت

 لب راهتلا نم ةينب ةلقاتلا موص e باي :مايصلا , يق عمر 8 لوألا حرعا )۲(

 همس وهو اضیآ «ملسم حیحصا يق وهو »1۹€ ٤/ يئاستلا يناثلا جرخأو «لاوزلا

 .لوألا ثيدحلا

۷۹ 



 ناعو 5 ىلع 7و نم

 : لاقف هم اف تی ما باس ما لوسر ا

 .لولعم ثيدح وهف ۽ اگ ات

 نب دايزو رمح يالا يفر نمعمو «سنأ نب كلام هاور :يذمرتلا لاق

 نعديت اورکذپ مل السرم ةشئاع نع «يرهزلا نع ظافحلا نم دحاو ریغو ؛دعس

 نبا نع نع «حيرش نب ةوُيَح نع يئاسنلاو «دواد وبأ هاورو .حصأ اذهو «ةورع

 لیمژ :يئاسنلا لاق «ًالوصوم ةشئاع نع «ةورع نع «ةورُع ىلوم لّیَمز نع .داهلا

 نب ديزيل الو «ةورع نم عامس ليمزل فرعی ال :يراخبلا لاقو ءروهشملاب سيل
 .ةجحلا هب موقت الو لیمز نم داهلا

 لخد امك طفي ملو «همایص مو ىلع لزنو ًامئاص ناك اذإ هي ا6 ناكو

 يف مک رتو هئاقس يف مکتمَس اودیعآ» : لاقف «نمسو رمتب هتتأف میل مأ ىلع

 نع تبث دقو ؛هتيب لهأ ةلزنمب هدنع تناك میس مآ نکلو .۳مناص يّنإف هناعو

 َوُهَو ماعط ىلإ مُكُذَحَأ يعد اذإ» : هنع هللا يضر ةريره يبأ نع : «حیحصلا» يف

 ۱۳۷ مناص يّنِإ : لقیلف ٌمئاص

 نم ۰۲۳/۷ دمحاو «هيلع ءاضقلا باجيإ باب :موصلا يف (۷۳۵) يذمرتلا هجرحنآ )( ٠

 ءةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا نع «ناقرب نب رفعج نع مانع نب رك ع
 ۱۰۹/۲ يواحطلا هجرخأو ءهرمأ ىوقو ۰۲۷۰/۷ ؛ىلحملا» يف مزح نبا هرکذو

 نع «ةرمع نع «دیعس نب یبحی نع «مزاح نب ريرج ثیدح نم (401) نابح نباو -
 نع «حیرش نب ةويح ثیدح نم (۲4۵۷) دواد وبآ هجرخأو .حیحص هدنسو ةشئاع

 كلام هجرخأو ةشئاع نع «ریبزلا نب ةورع نع «ةورع یلوم لیمز نع «داهلا نبا

 ؛ةیارلا بصن» رظناو السرم يرهزلا باهش نبا ثيدح نم ۳۰/۱ «اطوملا» يف
۲ ۱ 

 راز نم باب :موصلا يف ۱۹۸/6 يراخبلاو ۰۲6۸ و ۱۸۸ و ۱۰۸/۳ دمحأ هجرخا 3

 .هنع هللا يضر سنأ ثیدح نم مهدنع رطفی ملف اموق
 .مئاص ينإ :لقيلف ماعطل یعدی مئاصلا باب :مایصلا يف (۱۱۵۰) ملسم هجرخآ (۲)
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 ةشئاع نع ٌئقهيبلاو يِذمرتلاو .هجام ُنبا هاور يذلا ثیدحلا امأو'

 لاقف ۰۲۱۷ عهنذاب ال اعْرطَت َنَموُصَيالَف «مزق ىَلَعَلَرَت نَم» هٌعفرت اهنع هللا يضر
 وغ تدخلا م رر تناقلا نم ا یرش ال رک وحلا الف غرا

 .ةورع نب ماشه

 لصف

 .الوقو هنم العف موّصلاب ةعمجلا موي صيصخت ةهارك ال٤ هیده نم ناكو

 تریره ييأو اع نب رباج كيدح نم موّصلاب هدارقإ نع هلا حصف
 موی صیصخن ةيهارك

 موصلاب هعمجلا

 برشو . مهریغو يدزألا ةدانجو «ورمع نب هللا دبعو ثراحلا تنب ةيريوجو

 .دمحأ مامالا هرکذ ةعمجلا موی ٌموصي ال هنأ مهيري ربنملا ىلع وهو ةعمجلا موی

 ةریره يبأ ثیدح نم ءدمحأ مامالا یورف دیع موی هنأب هموص نم عنملا للعو

 و 3 اا ج مو و ۳ دن یا 5

 موی مکدیع موي اولعجت الف ءديع موی ةعمجلا ْمْوَي» : ي هللا لوسر لاق :لاق

ed 0 ۹ 71(هَدْعَب و هلق اوُموصت نأ الا مكمايص 1 ما رم ۹ " . 

 موي ناك امل لبق .هدعب الو هلبق ام عم ماصي ال ديعلا مويف :ليق نإف

 وأ هلبق ام ماص اذإف همایص يّرحت نع يهنلا ههبش نم ذخأ «دیعلاب اهّبشم ةعمجلا

 نبا هجرخأو .كورتم وهو يفوكلا دقاو نب بويأ هدنس يفو (۷۸۹) يذمرتلا هجرخأ )١(
 .اضيأ فيعض وهو يندملا ركب وبآ هدنس يفو (۱۷۱۳) هجام

 ةريره يبآ ثیدحو (۱۱6۳) ملسمو ۲۰۳ ۰۲۰۲/6 يراخبلا هجرخآ رباج ثیدح (؟)

 ۷۳(۰) یذمرتلاو (۲۲۰) دواد وبأو (۱۱6) ملسمو ۰۲۰۳/6 يراخبلا هجرخآ

 نب هللا دبع ثیدحو (۲۲۲) دواد وبأو ۰۲۰۳/6 يراخبلا هجرخآ ةيريوج ثیدحو
 دمحأ هجرخأ ةدانج ثیدحو (4۹0۷) نابح نباو (۲۱) ةميزخ نبا هجرخآ ورمع

 . يئاسنلاو

 ثیدح نم 1۳۷/۱ مکاحلاو (۲۱۲۱) ةميزخ نباو ۰0۳۲ و ۲۰۳/۲ دمحأ هجرخآ (+)

 «لوهجم وهو يماشلا رشب وبأ هدنس يفو هری ره يبأ نع ‹يرعشألا ی نب رماع

 هبسنو ؛يرعشألا نيدل نب رماع ثیدح نم ۳ «عمجملا» يف يمئيهلا هدروأو"

 ۱ . نسح هدانسا :لاقو «رازبلا ىلإ

 ١م



 فوکع فاکتعالا دوصقم

 هت ین بنا
 ٠

 وأ ءهتم رشعلا وأ ءرهشلا موص مكح همكح ناكو .هارحت دق نكي مل «هذعب أم

 ال هنإف ءةعمج موی ققاو اذإ ءاروشاعو ةقرع موي موص وأ موی رطفو «موي موص
 كلذ نم ءيش يف هموص هرکی

 تيار اه لات a نيا دبع تيدحب ووهتس امك نی

 ناك نإ هلبقت :لیق .""نتسلا لهآ هاور تعمجلا مزی يف رطقی ایک هللا لوسر
 هتاف حصی مل نإ هّدرنو دعي وأ هلبق ام عم هموص ىلع هلمح نّيعتيو ءاحيحص
 .بیرغ نسح ثيدح اذه :یتمرتلا لاق . بئارغلا نم

 لصف
 فتفاكتعاللا يف أ ا هنده ی

 ًافكوتم «یلاعت هللا ىلإ هريس قيرط ىلع هّيماقتساو بلقلا ٌحالص ناك امل

 بلقلا َتَعَش ناف «یلاعت هللا ىلع ةّيلكلاب هلابقإب هثعش ّملو هللا ىلع هّیعمج ىلع
 لوضفو بارشلاو ماعطلا لوضف ناكو ءىلاعت هللا ىلع لابقالا الإ لی ال
 لک يف هو ءاتعش هذديزي امم مانملا لوضقو مالکلا لوضقو «مانألا ةطلاخم
 تضتقا :هققوُیو هقوعی وأ هقعضی وأ «یلاعت هللا ىلإ هريس نع هعطقیو «داو
 ماعطلا لوصف بهذي ام موصلا نم مهل عرش نأ هدابعب میحرلا زیزعلا ةمحر

 هللا ىلإ هريس نع هل ةقوعملا تاوهشلا طالخآ بلقلا نم غرفتسيو «بارشلاو

 هّرضي الو «هارخأو هایند يف ديعلا هب متنی ثيحب حلصملا ردقب هعرشو «یلاعت
 هدوصقم يذلا فاکتعالا مهل عرشو تلجالاو ةلجاعلا هحلاصم نع هعطقي الو

 نع عاطقنالاو هي ةولخلاو هيلع هّیعمجو «یلاعت هللا ىلع بلقلا فوکع هحورو

 لابقالاو هبحو هرکذ ريصي ثیحب «هناحیس هدحو هب لاغتشالاو قلخلاب لاغتشالا
 سا

 هدتسو «ةعمجلا موی موص يق ءاج ام باي :موصلا يفق 0) یتمرتلا هجرخآ )١(
 - نسج
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 ءهب هلك مهلا ريصيو ءاهلدي هيلع یلوتسیق «هتارطخو بلقلا مومه لحم يق هيلع

 هسنأ ٌريصيف ءهنم برقي امو هیضارم ليصحت ىف *کقلاو ءءركذب اهلك ٌتارطخلاو

 ال نيح رويقلا يف ةشحّولا موي هي هسنأل كلذب هدعيف ءقلخلاب هسنأ نع الدب هللاي

 . مظعألا فاكتعالا دوصقم اذهف هاوس هي حرفی ام الو هل سينئأ

 e ا ءموصلا عم می امتإ دوصقملا اذه ناك املو نأ فنصملا حسج ۱

 فكتع | هنأ : 05 يتلا نع لقتی ملو ا ريخألا رشعلا ا موصلا

 ."موصب الإ فاکتعا ال :ةشئاع تلاق دق لب ءَّطَق ًارطفم

 الإ ني هللا لوسر هلعف الو ءموصلا عم الإ فاکتعالا هناحبس ُهَّللا ركذي ملو

 رسب نأ ا ليلدلا يف حجارل نر

 ا اا مالکلا امأو

 رهسلا لقفآ نم وه ام ليللا مايق نم مهل عرش هنإف ءماتملا ل امآ و

 نع قر الو «ندملاو بلقلا عسي ینلا طّسوتملا رهسلا وهو تبقاع هدمحأو

 ناکرالا هذه ىلع كولسلاو تاضايرلا بایرآ ةضاير ٌرادمو ءديعلا ةحلصم

 :يروتلا تیدح نم «موصلا هیلعف .فکتعا نم» ظفلب (۸۰۳۷) قازرلا ديع هجرخأ )١(

 يق (۲:۷۳) دواد ویآ جرخأو .ةشتاع نع یاطع نع ؛تیاث يبأ نی بيبح نع

 اهنآ ۲:۷ ص يتطقرادلاو ۰۳۱۰/۶ يقهييلاو ءاضیرم دوعی فکتعملا باب :موصلا

 الو قآرما سمی الو «ةزاتج دهشي الو اضیرم دوعی الآ فکتعملا ىلع ةتسلا :تلاق

 فاکتعا الو موصب الإ فاکتعا الو تم دي ال امل الا ةجاحل جرخی الو اهرشابی

 نیاو رمع نيا لاق موصلا يف فاکتعالا طارتشابو يوق هدتسو «ععاج دجسم يق الإ

 لاق هيو تاقث هلاجرو امهتع (۸۰۳۳) «فتصملا» يق قازرلا ديع هجرخآ «سايع

 «نتسلا بیذهت» رظناو قاحساو دمحآ نع فلتخاو «ةيفتحلاو یعازوالاو كلام

 .فلوملل ۹ ۳/::۰

 ۽ راپا
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 فرحنی ملو «ّيدمحملا ّيوبنلا جاهنملا اهيف كلس ْنَم اهب مهذعسأو تعبرالا

 همایص ىف س هيده انرکذ دقو «نيطّرفملا ريصقت رّصق الو «نیلاغلا فارحنا
 . هفاکتعا ىف هیده رکذنلف «همالکو همايفو

 2230 ۱ هام
 ۰ لجو زع هللا هافوت یتح.ناضمر نم رخاوألا رشعلا فکتعی 5 ناك

 .  لاوش يف هاضقف «ةرم هکرتو

 ةليل سمتلی «ریخالا رشعلا مث «طسوألا مث «لوألا رشعلا يف ی

 ںی قحل یتح هفاکعا یلع مواد ب ریخألا رشعلا يف اهنآ هل ن مث .ردقلا

 | .لجوزع

 . لجو زع هبرب هيف ولخي دجسملا يف هل برضُيف ءابخب رمأي ناكو

 برضف «ةرم هب رمأف «هلخد مث ءرجفلا ىَّلص «فاکتعالا دارأ اذإ ناكو

 ,ةيبخألا كلت ىأرف ءرظن ءرجفلا ىّلص املف .تبرضف ءَنهتيبخأب هجاوزآ رمأف
 رشعلا يف فكتعا ىتح ناضمر رهش يف فاكتعالا كرتو زق هئابخب رمأف

 ل ولولا

 فكتعا هيف ضبق يذلا ماعلا يف ناك املف مایآ ةرشع ةنس لك فکتعی ناكو

 ماعلا كلذ ناك املف هرم ةنس لک نارقلاب لیربج هض راعب ناکو موی نیرشع

 رخاوالا رشعلا يف فاکتعالا باب :فاکتعالا يف ۰۲۳۱ ۰۲۳۰/4 يراخبلا هجرخآ )۱(
 نم رخاوألا رشعلا فاکتعا باب :فاکتعالا يف (۱۱۷۲) ملسمو «ناضمر نم
 ۱ .اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح نم ناضمر

 ملسمو «لاوش يف فاکتعالا باب :فاکتعالا يف Yo (*/ يراخبلا هج رخآ )۳(

 .اضيأ ةشئاع ثیدح نم (۱۱۷۳)

 ىلع ثحلاو ردقلا ةليل لضف باب :مایصلا يف (۲۱۵) (۱۱۲۷) ملسم هجرخآ )¥(
 .يردخلا ديعس يبآ ثيدح نم اهتاقوآ یجرآو اهلحم نایبو ءاهبلط

 ملسو .ءاسنلا فاکتعا باب :فاکتعالا يف ۲۳۹ ۰۲۳۸/4 يراخبلا ا 7
 .هفکتعم يف فاکتعالا دارآ نم لخدی یتم باب :فاکتعالا يف (1) (۷۳)

۸ 



 كلت هيلع ضرعف ةرم ةنس لک يف نا اا ظ
۱0 1 

 الإ هفاکتعا لاح يف هتيب لخدی ال ناکو «هدحو هتّبَق لخد «فكتعا اذإ ناکو
 هلسختو «هلجرتف .ةشئاع تيب ىلإ دجسملا نم هسأر جرخُي ناکو «ناسنالا ةجاحل

 0۳9 ۰ و ۳ 57 0 0-6 0 ۰ | ۵

 اذاف . فکتعم وهو هزوزت هجاوزآ ضعب تناکو < .ضئاح يهو دجسملا يف وهو

 ع 00 كرم و e و و 
 وهو هئاسن نم ةارما رشابی ملو < اليل كلذ ناکو اهبلقی اهعم ماف «بهذدت تماف

 يف هریرس هل عضوو «هشارف هل حرط فکتعا اذإ ناکو ءاهريغ الو ةلبقب ال فکتعم

 هيلع حّرعي الف .هقيرط ىلع وهو ضيرملاب رم .هتجاحل جرخ اذإ ناكو 2 هفكتعم

 9 2Y) وع (i) هيض رر

 لک ۰ اریصح اهتدس ىلع لعجو «ةيكرت ةبق ىف ةرم فکتعاو . هنع لاسي الو

 ىلع نارقلا ضرعی لیربج ناك باب :نارقلا لئاضف يف 4۲/۹ يراخبلا هجرخأ )
 ناضمر نم طسوألا رشعلا ىف فاکتعالا باب :فاکتعالا يف ۲8۵/4 و ۰35 يبنلا

 يبآ ثيدح نم (۱۷۲۸۹) هحام نیاو ۰۳۵۵ و ۳۳/۲ دمحأو ۳۷/۲ يمرادلاو

 .ةريره

 زاوج باب :ضيحلا يف (۲۹۷) ملسمو ۰۲۳۹/۶ يراخبلاو ۰۳۱۲/۱ كلام هجرخأ

 .اهجوز سأر ضئاحلا لسغ

 هجئاوحل فكتعملا جرخي له باب :فاكتعالا يف ۲٤١ ۰۲8۰/6 يراخبلا هجرخأ )۳)

 يف (۲۱۷۰) ملسمو «هفاکتعا يف اهجوز ةأرملا ةرايز بابو .دجسملا باب ىلإ
 ثيدح نم ةنالف هذه :لوقی نأ ةأرماب ایلاخ يئر نمل بحتسی هنأ نایب باب : مالسلا

 ءبلقنأل تمق مث .هتئدحف ءليل هروزآ هتيتأف افکتعم 4 يبنلا ناك :تلاق ةيفص
 ءراصنألا نم نالجر رمف «ديز نب ةماسأ راد يف اهنکسم ناکو ينبلقيل يعم ماقف

 «ييح تنب ةيفص اهنإ ءامكلسر یلع» : يبنلا لاقف ءاعرسأ :325 يبنلا ايأر املف

 .مدلا ىرجم ناسن الا نم يرجي ناطیشلا نإ» :لاق !هللا لوسر اي هللا ناحبس : الاقف

 : لاق وأ «ارش امکبولق يف فذقي نأ تیشخ ينإو

 ثيدح نم ضيرملا دوعي e باب :موصلا يف (1417) دواد وبأ هجرخأ *)
 ۱ .فیعض وهو میلس يبأ نب ثيل هدنس يفو «ةشئاع

 ةبق :يأ «ةيكرت ةبق» :هلوقو .ديعس يبأ ثيدح نم )١١119( )1١5( ملسم هجرخأ 7
 .دوبل نم ةريغص
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 داختا نم لاهجلا هلعقي ام كع .هحورو فاکتعالا دوصقمل الیصحت اذه

 «مهنيب ثيداحألا قارطأي مهذخآو ءنيرئازلل ةيلجمو قرشع عضوم فکتعملا

 . قفوملا هّقاو .نول یوبتلا فاکتعالاو ءنول اذهف

5 

 هرمعو هحح ىف ب هيده ىف

 ةرمع :ىلوألا .ةدعقلا يذ يق هلك مع َمَبْرَأ ةرجهلا دعي 2 رمتعا ۳
 5 5 كهل ي بد و

 ۴1 و و

 سا ین مف تیس شف يد :ةییذحلا

 نم حج رو :مهمارحا نم اولحو «مهسوژر هياحصأو وه قو «ةيبيدحلاب دص

 یر «لیقملا ماعلا يق و ةّيضقلا ة ةرمع : ةبتاتلا . 0 ةتيدملا ىلإ هماع

 دص ىتلا ةرمعلل ءا 29 تناک له : فلتخاو « هترمع لامكإ دعي جرخ مث ادل

 نع ناتياور امهو ءءاملعلل نيلوق ىلع ؟ةفتأتم ةرمع مأ .ءيضاملا ماعلا يف اهنع

 :ةيناثلاو . هللا همحر ةقيتح يبأ بهذم وهو یاضق اهنأ :امهادحإ :دمحأ مامالا

 اوجتحلا «ءءاضق تتاك : اولاق نيذلاو هللا همحر كلام لوق وهو « ءاضقب تيما

 ؛اته ءاضقلا :نورخا لاقو . مكحلل عيات مسالا اذهو ءءاضقلا ةرمع تيمس اهنأي

 اذهلو - اولاق ءاضق یضق ّنم هنأ ال ءاهيلع ةكم لهأ ىضاق هتل ةتاضاقملا نم

 ةتامعیرآو اقلآ اوناک «تیبلا نع اوُدَص نيذلاو :اولاق ةّيضقلا ةرمع تيّمس

 مهنم فلختي مل ءاضق تناك ولو ءةيضقلا ةرمع يف هعم اونوکی مل مهلك ءالؤهو

 ۲۲ ءاضقلاب هعم ناك نم ر مای ملت هللا لوسر نأل ءحصأ لوقلا اتهو .دحآ

oer: 

 .رمع نبا تیلح نم ۳۹۱ و ءاريلا ثيدح نم ۳۸۵ /۷ یراخبلا هجرخآ (۱)

 نع ءاضق اهتال ال ءاشيرق اهيف یضاق هنال ءاضقلا ةرمع تیمس :یلیهسلا لاقو (۲)

 هرس تک و :اهواضت بجي ىتح تدق نكت مل اهنال ءاهتع دص يتلا ةرمعلا

 هللا لاق اصاصق اهتيمست لوقلا اذه حجري اممو «اعیرآ الت يتلا ٌرَمع اودع اذهلو
 موسس

 = ةيالا هنه تلزت دقق * صاصق تامرحلاو «مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلا# :یلاعت
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 .الیلد رشع ةعضبل اتراق ناك هنإف ءهتجح عم اهنرق يتلا هترمع :ةثلاثلا

 هللا ءاش نإ بيرق نع اهركذتس

 کم ىلإ عجر مث «نیتخ ىلإ جرخ امل .تتارْعجلا نم هترمع :ةعيارلا

 . "'اهيلإ ًالخاد ةنارغجلا نم رمتعاف

 یر دال هللا لوسر رمتع ` لاق كلام نب ستآ نع 24 |” یقق 5

 ا ةيسيدحلا - نم ةَرْهَع : : يح حم تاک يتلا الإ ءةدغقلا يف يف 3

 ره

 : نم ةرمعو ۳ يد يق لیقملا ماعلا نم و یلعقْلا يد يف تل

 ضقا ملو . ۳ هتٌجح ّعَم ةرْمَعو «ةدغقلا يذ يف نخ مئاتغ مسق ْتْيَح ةتارغجلا

 يخ يف اف لوسر رمتعا و و ور تی ات

 امهتآ بیر الو ةلقتسملا ةدرقملا ةرمعلا دارآ هتال « نیترم ّححي نأ لبق ةدعقلا

 هتيب ليحو ءاهتع دص ةيبيدحلا ةرمعو ا ۵ رمع ناق ناسا

 عرج هلق و « كهاجم نع حيحص داتسای ديمح ني ديعو ردرج نا هاور امك ۾ اھ ت

 .«هيزاغما يق يميتلا نامیلس
 دواد وبأو «ةتارعجلا ةرمع ىق ءاج ام باب - جحلا ىف )٩۳۵( يذمرتلا هجرحآ ۱(

 يتاسنلاو .جحلا اهكرديف ضیحت ةرمعلاب ةلهملا بای :كساتملا يف (۱۹۹0)
 هللا يضر ييعکلا شرحم ثيلح نم اليل ةكم لوخد باب - جحلا يف و ۰ ٥/1۹۹»

 یلمرتلا نسحو « تاق هلاجر یقایو «نابح نبا هّقس و محارم نب كيبعس هلتس یفو هلع

 . اله هثيلح

 نم باب :داهجلا يقو بب يتلا رمتعا مک باب :جحلا يق ٤۷۸/۳ یراخبلا هجرخآ (۲)

 (۱۳۵۴) ملسمو « ةسيدحلاا ةورغ باب : یزاغملا يقو «هرقسو هوزغ يق ةميتغلا مسق

 دواد وبآو (۸۱۵) ینمرتلاو «نهتامزو يع ىبعلا رم دلوع ناس تاب - جحلا يش

()) 

 حالسلا سيل بايو لَم يتلا رمتعا مك باب :ةرمعلا يق ٤۷۹/۳ يراخيلا هجرحآ (۳)

 - داهجللا يقو « نالف نيا نالق حلاص ام اذه بتکی فک تاب - حلصلا يقو «مرحملل

 يف هلجت ملو .ءاضقلا ةرمع باي :يزاغملا يقو - . مايأ ةثالث ىلع ةحلاصملا باب

 .ملسم
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 ةَرْمَع .رمَع َمَبْرَأ 4 هللا لوسر رمتعا :سابع نبا لاق كلذلو ءاهمامتإ نيبو
 .''هتجح عم ةعبارلاو «ةنارغجلا نم ةثلاثلاو «لباق نم ءاضقلا ةرمعو «ةيبيدخلا

 .دمحأ مامالا هركذ

 نيبو «هتجح عم يتلا الإ ةدعقلا يذ يف نهنأ : سنأ ثيدح نب ضقانت الو

 ادم نأل .ةدعقلا يذ يف الا : ع هللا لوسر رمتعي مل : سابع نباو «ةشئاع لوق ظ

 .جحلا ءاضقنا عم ةجحلا يذ يف ناك اهتیاهنو «ةدعقلا يذ يف ناك «نارقلا ةرمع

 ظ . اهئاضقنا نع ربخأ سنأو «اهئادتبا نع اربخآ سابع نباو ةشئاعف

 200118 اعبرآ رمتعا ل ا2 يبنلا نإ :رمع نب هللا دبع لوق امأف

 ابأ هللا محري هنع كلذ اهغلب امل 3 ةشئاع تلاق .هنع هللا يضر هنم مهوف

 يف رمتعا امو «كهاش هو لا طق ريع ع هللا لوسر رمتعا ام «نمحرلا دبع

 . "طق بجر

 يف 2 4 هللا لوسر عم تجرخ :تلاق ةشئ ةشئاع نع سر ءاور ام امآو

 ترطفأ يمأو يبأب ۰ تلقف اختارو رصقو «تمضو رطفأف ناضمر يف ةرمع

 طلغ ثيدحلا اذهف . (۳عشئاَع اي تنَسحآ : لاقف تققتاو ٌترصِقَو  تمضو

 ءاج ام باب :جحلا يف (۸۱7) يذمرتلاو ۲۲۱۱(۰) «دنسملا» ی دمحأ هجرخآ )١(

 وبأو ةي يبنلا رمتعا مك باب :كسانملا يف (۳۰۰۳) هجام نباو اإ يبنلا رمتعا

 ۱ . حیحص هدنسو ةرمعلا باب یوم دواد

 رمع نباو :ملسم دازو )٩۳۷( يذمرتلاو (۱۲۵۵) ملسمو ۰1۷۸/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 كلذ تلاقو ءهعم رضاح :يأ «دهاش وهو» :اهلوقو .معن الو ءال :لاق امف ءعمسي

 راكنإ ىلع رمع نبا توکس :هللا همحر يوونلا لاقو .نایسنلا ىلإ هتبسن يف ةغلابم
  هراكنإ مدع :يبطرقلا لاقو .كش وأ يسن وأ ,هیلع هبتشا ناك هنأ ىلع لدي ةشئاع

 ۱ .اهلوقل عجر هنأو «مهو ىلع ناك هنأ ىلع لدي ةشئاع ىلع

 نع ءدوسألا نب نمحرلا دبع نع ءريهز نب ءالعلا قيرط نم ۱۸۸/۲ ينطقرادلا هاور (۳)

 ناب 1۸۰/۳ «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا فلؤملا بقعت دقو «ةشئاع نع «هيبأ

 - دارملا نوكيو «تجرخ :اهلوقب قلعتم «ناضمر يف» :اهلوق نأ ىلع هلمح نكمي
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 نامزلاو ددعلا ةطوبضم هرَمعو ناضمر يف ُرمتعي مل 322 هللا لوسر نإف

 دقو « طق ٌناضمر يفي هللا لوسر رمتعا ام «نينمؤملا أ هللا ُمَحري :لوقن نحنو
 نبا هاور «'''ةدعقلا يذ يف الإ هللا لوس رمتعی مل :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 .هريغو هجام

 تناكل «بجر يف رمتعا دق ناك ولف «عبرأ ىلع دزت مل ٌهَرَمع نأ فالخ الو

 يف نهضعب :لاقُي نأ الإ ءاتس تناكل ناضمر يف رمتعا دق ناك ولو ءاسمخ

 امنإو «مقی مل اذهو .ةدعقلا يذ يف نهضعبو «ناضمر يف نهضعبو «بجر

 هللا يضر سابع نباو «هنع هللا يضر سنأ لاق امك ةدعقلا يذ يف هرامتعا « عقاولا

 نأ تشئاع نع «هننسا يف دواد وبآ یور لف .اهنع هللا يضر ةشئاعو «هنع

 ةَناَرْغجلا ةرمع يف هّلعلف ءاظوفحم ناك اذإ اذهو ." لاوش يف رمتعا 5 يبنلا

 .ةدعقلا يذ يف اهب مرحأ امنإ نكلو «لاوش يف جرخ نيح

 لص

 ةعم ىلإ خاد ةرمعلا سانلا نم ٌريثك لعفی امك ةكم نم اجراخ ةدحاو ٌةَرْمُع ِهِرَمُع يف نكي ملو

 ثالث ةكمب يحولا دعب ماقأ دقو «ةكم ىلإ الخاد اهلك تناك امناو «مويلا

 .داضأ ةدملا كلت ىف كم نم اجراخ معا هنأ هنع قي مل ةنس ةرشع

 ال ,ةكم ىلإ لخادلا ةرمع يه ءاهعرشو > هللا لوسر اهلعف يتلا ةرمعلاف

 الإ طق دحأ هدهع ىلع اذه لعفی ملو ؛رمتعیل لحلا ىلإ جرخیف اهب ناك نم ةرمع

 تضاحف ةرمعلاب تّلهأ دق تناك اهنأل ءهعم ناك نم رثاس نيب اهدحو ةشئاع

 ةنارعجلا نم ةنسلا كلت يف ب يبنلا رمتعاو .ناضمر يف ناك هناف تکم حتف رفس

 لقي ملف ءريهز نب ءالعلا ىلإ رخا دانساب ينطقرادلا هاور دقو ةدعقلا يذ يف نکل |
 .ناضمر يف :هيف لاق الو ءهيبأ نع دانسالا يف

 .تاقث هلاجرو (۲۹۹۷) هجام نبا ا )۱(

 .حیحص هدانساو «ةرمعلا باب :كسانملا يف (۱۹۹۱) دواد وبآ هجرخأ ۲
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 تییلاب اهقاوط َّنأ اهربخآو .ةنراق تراصو «ترمعلا ىلع ّجحلا تلخدأف «اهمأق

 مجری نأ اهسقن يف تدجوق «اهترمعو اهتجح نع عقو دق ةورملاو افصلا نيبو
 ترقی ملو نضحی ملو تاعتمتم َّنك َّنهَنإَف «نیلقتسم ةرمعو جحب اهتابحاوص

 ايبطت ميعنتلا نم اهرمعُی نأ اهاخآ رمأق ءاهتجح نمض يق ةرمعب يه عجرتو

 يتايسو «هعم ناك نمم دحأ الو ةجحلا كلت يف میعتتلا نم وه رمتعی ملو ءاهيلقل

 - یلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع هل طسو اذهل ریرقت دیزم ۱

 رهشآ يف هرمع تناك

 جحلا

 جوجل ره ىف رافعا

 یک نامدعالا 2 لا

 ناضعر

 هتإف ءىلوألا ةرملا ىوس تارم سمح ةرجهلا دعي ةكم 7 هللا لوسر لخد

 ال تاقيملا نم نهتم عيرأ يق مرحأ ءاهيلإ لوخدلا نع ّدصو «ةيبيدحلا ىلإ لصو

 .هترمع یضقف «ةيناثلا ةرملا اهلخد مث ءةفيلحلا يف نم ةيبيدحلا ماع مرحأف ءهليق

 ريغي ناضمر يف حتقلا ماع ةثلاثلا ةرملا يق اهلخد مث «جرخ مث ءاثالث اهي ماقأو

 هذه يف اهلخدو ةتارعجلا نم ةرمعي اهلخد مث «نينح ىلإ اهنم جرخ مث ءمارحإ

 لهآ لعقي امك رمتعيل ةنارعجلا ىلإ ةكم نم جرخي ملق ءاليل جرخو ءاليل ةرمعلا

 اليل هترمع ىضق املو ءةكم ىلإ هلوخد لاح يف اهتم مرحأ امتإو ویلا ةكم

 نم جرح « سمشلا تلازو حیصآ املق « اهب تاق ءةنارعجلا ىلإ هروق نم عجر

 هذه تیفح اذهلو «[فرَس نطبي عْمَج قیرط] قیرطلا عماج یتح فرس نطي
 ۲ ساتلا نم ريثك ىلع ةرمعلا 5 00 0

 «نيكرشملا يدهل ةقلاخم حلا رهشآ يف تناك اهّلك ُهَرَمْع نأ «دوصقملاو

 «روجفلا رجفآ نم يه - نول وقیو .جحلا رهشآ يف ةرمعلا نوهرکی اوتاك مهنإف

 . كش الي بجر يف هتم لضقأ جحلا رهشأ يف رامتعالا نأ ىلع ليلد اذهو

 هتع حص دقق ‹رظن عضومف ؛ناضمر يق رامتعالا نيبو هتيي ةلضاقملا امآو

 اييرق مدقت دقو يعكلا شرحم ثيدح نم )٩۳۵( يقمرتلا هج رخأأ 01
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 یف ةرذع نأ اهربخأو «ناضمر يق رمتعت نأ هعع جحلا اهتاق امل لَقعَم مآ رمآ هنأ

 ا
 رسم چ

3-3 
 . (۱)ةجَح لدغت ن

 نکلو «عاقیلا لضفأو تام زلا لضفأ ناضمر ةرمع يف عمتجا دمو -اضیآ و

 ةرمعلا تناکف ءاهي اهّقحأو تاقوألا یلوآ الا هرَمَع يف ب هیبنل راتخيل نكي مل هللا

 یلاعت هللا اهصح دق رهشالا هذهو هرهشآ يق جحلا عوقو يظن جحلا رهشآ يف

 ٌرهشأ اهب ةنمزالا یلوأق ءرغصأ حح ةرمعلاو ءاهل اتقو اهلعجو یدایعلا هنهب
 لضف هدنع ناك نمق «هیف هللا ریختست امم اذهو ءاهطسوأ ةدعقلا وذو .جحلا

 .هيلإ دشريلق ءملع

 وه امي تادابعلا نم ناضمر يق لغتشي ناك يع هللا لوسر نإ :لاقي دقو

 رخأق ءةرمعلا نيبو تادابعلا كلت نيب عمجلا هتكمُي نكي ملو «ةرمعلا نم ٌّمهأ

 (4594) يقمرتلاو «ةرمعلا باي :كساتملا يق (۱۹۸۹) و (۱۹۸۶۸) دواد ويا هجرحآ (۱)

 بای :كساتملا يق (۲۹۹۳) هجام نياو «ناضعر ةرمع يق ءاج ام باب :جحلا يف

 ۰8۸۰/۳ يراخيلا هجرحآو نسح هلتسو ۰۵۱/۲ يمرادلاو «ناضعر يق ةرمعلا

 ةأرمال لاق يع هللا لوسر نأ سايع نيا نع ءاطع تیدح نم (۱۲۵۷) ملسمو ۲۱

 مآ :اهل لاقي ملسمل ةياور يقو) ءاهمسا تیستق سایع نيا اهامس راصتالا نم

 اهجوزل هتیاو نالق ویآ هبکرف حضان اتل ناك :تلاق ؟اتعم يجحت نأ كعتم ام :(ناتس

 ةرمع ناف «هيف يرمتعا ناضمر ناك اذإق» :لاق ءهيلع حضتت احضان كرتو ءاهتياو

 ناضمر يق ةرمعقا ملسمل ةياور يقو لاق امم اوحت وأ «ةجح لدعت ناضمر يف
 ءاقيلعت ۷۷/۶ يراخبلا هجرخأ رياج نع بايلا يقو “يعم ةجح وأ ةجح يضقت

 نعو «تاقت هلاجرو (۲۹۹۵) هجام نیاو ۰۳۹۷ و ۳۸۱ و ۳۵۳/۳ دمحأ هلصوو

 يتاريطلا دتع رییزلا نعو (۲۹۹۱) هجام نیاو ۶ دامحأ دتع شيتخ نب بهو

 دتع سنآ نعو «لوهجم هدنس يقو رازيلا دنع يلع نعو «تاقث هلاجرو «رییکلا» يف

 نأ :تیدحلا یتعمو .فیعض وهو سنآ یلوم لاله هیفو «ريبكلا» يف يتاريطلا

 صضرقلا طاقسإ يق اهماقم موقت اهنآ ال .باوتلا يف ةجحلا لدعت ناضمر يف ةرمعلا

 باوت نأ :ثیدحلا يقو «ضرقلا جح نع ءیزجی ال رامتعالا نأ ىلع عامجالل

 _ ةيتلا صولخو بلقلا روضحب ديرب امك «تقولا فرش ةدايزي ديزي لمعلا
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 كرت يف ام عم ناضمر يف تادابعلا كلت ىلع هسفن رفوو «جحلا رهشأ ىلإ ةرمعلا

 ىلإ ةمألا تردابل «ناضمر يف رّمتعا ول هنإف هوس هه يلا ريدا

 سوفنلا ٌرثكأ حمست ال امبّرو «موصلاو ةرمعلا نيب  ٌعمجلا اهيلع قشي ر ناكو كلذ

 لصحتف «ناضمر 0 ةرمعلا ليصحت ىلع ار ةدابعلا هذه يف رطفلاب

 نأ نحت وغو ل نما فک ها ناك دقو ی لا نسل نرد
 هتمأ ىلع ةقشملا ةيشخ

 ينإ» :لاقف ؟كلذ يف ة ةشئاع هل تلاقف ؛انیزح > هئم 379 تلا املو

 مزمز ةاقْس عم يقستسي لزنی نأ مهو ۱: ينم ىلع تققش ذك نوكأ نأ فاخآ

 . ملعأ هللاو .(۲) هدعب مهتياقس ىلع اهلهأ لی نأ فاخف ؛جاحلل

 ةنس يف رمتعي ملو «ةدحاو ةّرم الا ةنسلا يف رمتعا هنأ , ل هنع ظفحي ملو الإ هنسلا يف اإ رمتعي من
 5 5 و يف سانلا فالتخاو ةرم

 دواد وبا هاور امب جتحاو «نيترم ةنس يف رمتعا هنأ سانلا ضعب نظ دقو « نینرم اهراركت

 «ةذعقلا يذ ىف ةرمع «نیترمع رمتعا ا هللا لوسر نأ .ةشئاع نع (هننس) ىف

 ؛اسنآ ناف رمتعا ام عومجم كف اهب ذارملا سيلو :اولاق .۳) لاوش يف ةرمعو

 نأ ةشئاع ثیدح نم (۳۰۲6) هجام نباو (۸۷۳) يذمرتلاو (۲۰۲۹) دواد وبآ هجرخآ عوز
 تلحد ين)) : لاف « بیئک وهو يلإ عجر مث « رو رسم وهو يدنع نم جرح و يينلا

 دق نوكأ نأ فاخآ ین ءاهتلخد ام تربدتسا ام يرمآ نم تلبقتسا ول تبعکلا

 « فیعض وهو ریفصلا یبآ نب كلملا دبع نب ليعامسإ هدنس یفو « یتمآ ىلع تققش

 ةجح هيف فصو يذلا ليوطلا هللا دبع نب رباج ثيدح نم (۱۲۱۸) ملسم هج رخآ 09

 ينب اوعزنا :لاقف مزمز ىلع نوقسي بلطملا دبع ينب یتأف» هيفو يي يبنلا

 اولد هولوانف «مکعم دا مكتياقس ىلع سانلا مكبلغي نأ الولف بلطملا دبع

 . ۸۹ص ا ةأوو 0

۲ 



 هب اهدارم نأ ملعف ( رمع عبرآ رمتعا هنإ :اولاق دق مهریغو ‹ سابع نباو «ةشئاعو ر 9 ےس ےس

 ثیدحلا اذهو .لاوش يف ةرمو ةدعقلا يذ يف ةرم «نیترم ةنس يف رمتعا هنأ

 : بير الب رَُع عبرأ رمتعا هنإف ءّطق عقي مل اذه ناف ءاهنع اظوفحم ناك ناو مهو
 «لباقلا ماعلا ىلإ زمتعي مل مث «ةيبيدحلا ةرمع ةدعقلا يذ يف تناك ىلوألا ةرمعلا
 ىتح ةكم ىلإ جرخی ملو ةنيدملا ىلإ عجر مث «ةدعقلا يذ يف ةيضقلا ةرمع رمتعاف
 تس يف نینح ىلإ جرخ مث ماعلا كلذ رمتعی ملو «ناضمر يف نامث ةنس اهحتف

 يذ يف كلذ ناکو ةرمعب مرحأو .ةكم ىلإ عجرف ««ءادعآ هللا مّرهو لاوش نم
 ىف ٌردعلا يقل نکلو ؟لاوش يف رمتعا یتمف : سابع نباو «سنأ لاق امك ةدعقلا
 دل يذ يف ٌردعلا رمأ نم غرف امل هترمع ىضقو تکم نم هيف جرخو «لاوش

 ةيانع هل ْنَمو هذعب الو هلبق الو «نيترمع نيب ماعلا كلذ عَمجي ملو ءاليل

 . كلذ يف باتری الو ٌكشي ال < .هلاوحأو هتريسو ل٤ همايأب

 نع كلذ اوتبثي AS ةرمعلا نوبحتسی ءيش يأبف : لیق ناف
 ٠ ةنسلا يف َرمتعي نأ هركأ : كلام لاقف «ةلأسملا هذه يف فلتحا دق : ليق یی يبنلا
 ال : فّرطم لاق «زاّوملا نباو هباحصأ نم فّرطم هفلاخو .ةدحاو ةرمع نم رثكأ

 دقو «سأب هب نوكي ال نأ وجرآ :زاّوملا نبا لاقو ءارارم ةنسلا يف ةرمعلاب ساب
 ءيشب هللا ىلإ برقتلا نم ٌدحَأ عنمُي نأ ىرأ الو هرهش نف نیتزرم شفاف ترمتعا
 «  صن هنم عنملاب تأي ملو .عضوم يف ریخلا نم دایدزالا نم الو «تاعاطلا نم

 رمتعی ال مايأ ةسمخ ینثتس | یلاعت هللا همحر ةفينح ابآ نأ الا روهمجلا لوق اذهو

 هللا همحر فسوي تن ینثتساو .قیرشتلا مايأو «رحنلا مویو «هفرع موي :اهیف
 يمرل ینمب تئابلا :ةيعفاشلا تنلتساو .ةصاخ قیرشتلا مایأو ءرحنلا موی ات

 رعب ملا هك ا ا م يللا .قيرشتلا مايأ
 21١ هشآر ّمَّمَح اذإ سنأ ناكو !؟نينمؤملا م أىلَعَأ :لاقف ؟دحآاهیلع "

 ةرمعلا رخؤي ال ناك هنأ ینعملاو :ريثألا نبا لاق هرعش تابنب قلحلا دعب دوسآ :يأ (۱)

  هرکذ رثألاو فجحلا يذ ىف رمتعيو تاقيملا ىلإ جرخي ناك امنإو «مرحملا ىلإ

۹۲۳ 



 دقو ءارارم ةتسلا يق رمتعی ناك هنأ ءهتع هللا يضر يلع نع رکذیو

 ايب يتلا نأ ءاذه يف يفكيو امه امل ٌةَراَمك ةرْمُعلا ىلإ ةرْمْعلا» :ِةنِلَع لاق

 ءدحاو ماع يف كلذو ءاهب تّلهأ تناك يتلا اهترمع ىوس ميعشلا نم ةشئاع رمعآ

 ءاضق ميعتتلا نم اهي تّلهأ يتلا هنهف ترمعلا تضفر دق تناك ةشئاع :لاقُي الو

 كقاوط كلعسيا» ب يتلا اهل لاق دقو اف حصي ال ةرمعلا نأل ءاهتع

 .۳)ءاعیمج امهنم تّلح» ظفل يفو ۲«كتَرمَعو كّجَحل

 يضقرا :اهل لاقي هنأ :«یراخبلا حیحصا يف تبث دق :لیق ناف

 كسار يضقنا» :رخا ظفل يقو ««يطشتماو كّسأر يضقتاو .ك حر مع

 اهضقر يف حیرص اذهف ٩ «ةرمعلا يعدو «ٌجحلاب يّلهَأ» : ظفل يفو «یطشتشاو

  طاشتمالاب اهل هرمآ : يناثلاو ءاهيعدو اهیضفرا هلوق :امهدحأ «نیهجو نم

 يق ينوكو ءاهيلع راصتقالاو اهلاعفآ یکرتا :اهیضقرا :هلوق یتعم :ليق

 امل ««اعیمج امهنم تّللح» :هلوقب دارملا وه اذه ّنوكي نأ نیعتیو «اهعم ةجح

 يق حیرص !ذهف .«كترَمعو كَجحل كفاوط كعَسي» هلوقو .جحلا لامعآ تضق

 ءاضقناب اهنآو ءاهيلع ٌراصتقالاو اهلامعآ تصفر امتاو «ضقرُي مل ةرمعلا مارحإ نأ

 €F ۶6 یقهییلاو ۰۲۹۳ ۰۲۹۲/۱ هلتسم یگ یعقاشلا تع

 (۱۳۹) ملسمو ءاهلضقو ةرمعلا بوجو باب :ةرمعلا يق 8۷۷/۳ يراخيلا هجرحخآ (۱)

 نم ۳۶۷/۱ «أطوملا»و )٩۳۳( يتمرتلاو ترمعلاو ححلا لضف يق باب :ححلا يف

 . هتع هللا ىضر ةريره ىبأ تیلح

 .هشئاع ثيدح نم ١75/7 دمحأو (۱۳۲) (۱۲۱۱) ملسم هجرحآ (۲)

 ۱ .(۱۲۱۳) ملسم هجرخآ (۳)

 هم ضئاحلا لوخد باب :جحلا يف ۶۱۱ ۰2۱۰/۱ «أطوملا» ىق كلام هجرخآ (6)

 يف ۳۳۰/۴ و اهلسع دتع ةأرملا طاشتما بای :ضیحلا ىف ۳۵۶/۱ یراخیلاو

 ةليل ةرمعلا بای :ةرمعلا يف 8۸۲/۳ و ءاسقتللاو ضتاحلا لهت فيك باب - جحلا

 - حارح الا هوجو لاس تاب - جحلا يق )۴11( ملسمو « ةيصحلا

۹ 



 ةرمعب يأت ذإ ءاهيلقل ایسطت میعتتلا نم اهرمعآ مث + ناهترمعو اھ یضقنا ا
 یس يف نب يرو ام های ا 6# حضرت :اهتابحاوصک ةّلقتسم

 ةجح ىف ي هللا لوسر عم انجرخ :تلاق اهنع قورع نع «يرهزلا ثیدح نم
 ءةرمعي الإ لهأ ملو ءةفرع موي ناک ىتح اضئاح لزأ ملق « تضحف ءعادولا

 ترمعلا كرتأو .جحلاب ّلهأو «طشتماو يسأر ضقنأ نأ ب هللا لوسر ينرمأف

 لك هللا لوسر يعم تعب «يجح تیضق اذإ ىتح «كلذ تلعفق :تلاق

 ينكردأ يتلا يترمع ناکم ميعنتلا نم ٌرمتعا نأ ينرمأو ءركي يبأ ني نمحرلا دبع
 نكت مل اهنآ ءةحارصلاو ةحصلا ةياغ يف ٌثيدح اذهف .'''اهنم لمأ ملو جحلا

 نع اهزیخ اذهف ءّجحلا اهيلع تلخدأ ىتح ةمرحم تيقب اهنأو ءاهترمع نم تلحأ
 .قيفوتلا هللايو رخآلا ققاوي امهنم لک ءاهل ےک هللا لوسر لوق كلذو ءاهسفن

 سيل ٌروريملا جحلاو ءامهتيي امل ةراقك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا» :14 هلوق يقو
 ىلع ةيينتو راکت ىف ةرمعلاو جحلا نيب قيرفتلا ىلع يلد «ةنجلا الإ ءازج هل
 ملو امهنيب ىَّوَسل ترم الإ ةنسلا يف لعفت ال جحلاك ٌةرمعلا تناك ول ذإ كل
0 ۱ 

 لك يف رمتعا :لاق هنأ :هنع هللا يضر يلع نع هللا همحر يعفاشلا یورو
 يبأ نع جات يبأ نب , ديوس نع ‹« لیئارسإ نع «عیکو یورو 2 ةرم رهش

 کدو ازار تّقطأ نا رهّشلا ىف ْرمَتعا :هنع هللا یضر يلع لاق :لاق رفعج
 اذإ ناك استآ نأ سنآ دلو ضعب نع «نيسح ييآ ني نایفس نع 6 روصتم نب لديعصس

 ا َرَمَتعاَف ميلا ىلإ رخ هُسْأَر َمَّمَحَف ةكمب ناك

 ا rT "تح داتا ایست نا ردا Y= 8 ELT توا Tapert يبا

ey (۱ 

  تانقث هلاجرو ۰۳5/۶ یقهیبلاو ۰۲۹۲/۱ يعقاشلا هجرحآ (۲)

 .لوهجم هدنس يقو ۰۳8/4 يقهيبلاو ۰۲۹۲/۱ يعقاشلا هجرحآ (۲)
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 هيلإ ی رداب رشع وأ

 ددیحولا هتجح يهو

 لصف

 هتجح يف  هیده قايس ىف

 يهو «ةدحاو ةجح یوس ةنيدملا ىلإ هترجه دعب ّححَي مل هنأ فالح ال

 .رشع ةنس تناك اهنأ فالخ الو «عادّولا ةجَح

 هللا دبع نب رباج نع «يذمرتلا ىورف ؟ةرجهلا لبق ّجح له :فلتخاو

 ةجحو «رجاهی نأ لبق نْيٌَجَح :حجح ثالث لي يبنلا حح :لاق «هنع هللا يضر

 . نايفس ثیدح نم بیرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ."" ةرمع اهعم رجاه ام دعب

 «يروثلا ثيدح نم هفرعي ملف ءاذه نع  يراخبلا ينعي  ًادمحم تلأسو : لاق

 .ًاظوفحم ثيدحلا اذه دی ال :ةياور يفو

HE 

 ناف «ريخأت ريغ نم ٌجحلا ىلإ ل هللا لوسر رداب «جحلا ضرف لزن املو

 جحلا اوُمتآو# :یلاعت هلوق امأو ءرشع وأ مست ةنس ىلإ ّرخأت جحلا ضرف

 اهیف سيلف «ةيبيدحلا ماع تس ةنس تلزن ناو اهناف ۲۱۹5 :ةرقبلا] هل و

 ال كلذو «امهیف عورشلا دعب لا مامتلو همامتاب رمألا اهیف امناو «جحلا قطو
 وأ ةعساتلا ىلإ هضرف لوزن ريخأت مكل نيأ نم : لیق ناف ءءادتبالا بوجو يضتقي

 نارجن ذفو مدق هيفو دوفولا ماع لزن نارمع لا ةروس ردص نال : لیق ؟ةرشاعلا

 كوبت ماع تلزن امنإ ةيزجلاو ةیزجلا ءادأ ىلع مهحلاصو ا هللا لوسر ىلع

 ىلإ مهاعدو «باتكلا لهآ ٌرظانو «نارمع لا ة ةروس ردص لزن اهيفو « عست هنس

 نم مهتاف ام ىلع مهسوفن يف اودجو ةكم لهأ نأ هيلع لديو «ةلهابُملاو ديحوتلا

 َنوكرشُملا اَمَنِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اهّيَأ ای : یلاعت هللا لزنآ هل نیا نت هرات

 هللا مهضاعاف ۰۲۲۸ :ةبوتلا] *اذه مهماع َدْعَي َماَرَحلا َدحْسَملا اوبرقي الف جن

 هنس مگ ناك امنا كهب ةادانملاو «تايالا هذه لور . ةيزجلاب كلذ نم یلاعت

 هجام نباو 2285 يبنلا جح مک ءاج ام باب :ححلا يف : (۸۱۵) يذمرتلا هجرخآ )١(

 . تاقن هلاجرو YVA/Y ینطق رادلاو 5 نئينلا هةجح باب :تکشاتفلا 5 )۳°۷7(

۹ ٦ 



 يلعب هفدرأو حلا مساوم يف دف يف كلذب نذوی قیدصلا ثعبو « عسن

 . ملعأ هللاو . فلسلا نم دحاو ريغ هلاق دق هانرکذ يذلا اذهو «هنع هللا يضر

 لصف

 جورخلل اوزهجتف «جاح هنأ سانلا ملعأ ّجحلا ىلع كي هللا لوسر مزع املو

 لَم هللا لوسر عم ّجحلا نودیرپ اوُمدقف قنیدملا لوح ْنَم كلذ عمسو «هعم

 نعو «هفلخ نمو «هيدي نيب نم اوُناكف ءنوّصحُي ال قئالخ قيرطلا يف هافاوو

 نم نقی تسل رهظلا دعب اراهن ةنيدملا نم َجرخو ءرصبلا دم هلامش نعو «هنيمي

 اهيف مهمّلع ًبطخ كلذ لبق مهبطخو ءًاعبرأ اهب رهظلا یّلص نأ دعب ةدعقلا يذ

 هجورخ نأ :رهاظلاو : تلق «سيمخلا موی هجورخ ناكو :مزح نبا لاقو

 هجورخ نأ :اهادحإ .تامدقم ثالثب هلوق ىلع مزح نبا جتحاو «تبسلا موي ناب

 موی ناك ةجحلا يذ لالهتسا نأ :ةيناثلاو .ةدعقلا يذ نم نیقب تسل ناك

 ناك هجورخ نأ ىلع جتحاو «ةعمجلا موي ناك ةفرع موي نأ :ةثلاثلاو «سيمخلا

 قلطنا «سابع نبا ثيدح نم يراخبلا ىور امب «ةدعقلا يذ نم نيقب تسل
 كلذو :لاقو .”ثيدحلا ركذف . . . َنَمّداو َلُجَرَت ام دعب ةنيدملا نم للي ٌنيبنلا

۰ 

 وج

 . ةدعقلا يذ نم نيقب سمخل

 و تعمجلا َمْوَي ناك «ةفرع َمْوَي نأ ىلع رمع نبا صن دقو : مزح نبا لاق

 موي ةدعقلا يد رخاف «سيمخلا ةليل كش الب ةهجحلا يذ لالهتساو ‹عساتلا

 طالتخالا ةهاركل ةعساتلا ةنسلا يف جحلا ىلإ ةردابملا نع ةي هللا لوسر رخأت امنأو (۱)

 هللا رهط املف ةارع تيبلاب نوفوطيو نوجحي اوناک مهنأل «كرشلا لهأب جحلا يف
 . يو جح ءمهنم مارحلا تيبلا

 ةيدرألاو بايثلا نم مرحملا سبلي ام باب :جحلا يف ۳۲۳/۳ يراخبلا هجرخأ (۲)

 .زر داو آلا

 4م-؟ج داعملا داز ۹۷

 ملعا نأ دعب هی هجورخ
 سانلا

 نأ فنصملا حیجرت

 موي ناك 4 هجورخ
 تیسلا



 ذإ .سیمخلا موی ناك «ةدعقلا يذ نم نيقب تسل هجورخ ناك اذإف ءاعبرالا

 .هاوس لايل تنس هدعب يقابلا

 موي يهو نيقب سيمخل جرخ هنأ يف حيرص ثيدحلا نأ .هانرتخا ام هجوو

 :هلوق یلعو «سمخ هذهف «ءاعبرألاو «ءائالثلاو «نينثالاو ءدحألاو «تبسلا

 وهف «ناک امهّيأو «تسل ناك «جورخلا موي دعي مل ناف .نيقب عبسل هجورخ نوكي

 الف .سمخل ال نيقب لايل تسل هجورخ ناك «يلايللا ربتعا نإو .ثيدحلا فالخ

 فالخب «ةتبلا رهشلا نم سمخ ءاقب ْنیبو «سیمخلا موي هجورخ نيب عمجلا حصي

 لدیو .كش الب ٌنسمخ جورخلا مويب يقابلا ناف «تبسلا موي جورخلا ناك اذإ ام
 مرحملا سیلی امو «مارحالا نأش هربنم ىلع هتبطخ يف مهل ركذ لب يبنلا نأ هيلع

 ىدانو مهعمج هنأ لقني مل هنال تعمجلا موی ناك اذه نإ :رهاظلاو «ةنيدملاب

 ةنيدملاب ةبطخلا هذه امهنع هللا يضر رمع نبا دهش دقو «ةبطخلا روضحل مهيف
 رضح اذإ هيلإ نوجاتحي ام تقو لک يف مهمّلعُي نأ كي هتداع نم ناكو .هربنم ىلع

 عديل نكي مل هنأ :رهاظلاو .هجورخ اهيلي يتلا ةعمجلا هب تاقوألا ىلوأف .هلعف

 وهو «قلخلا هيلإ عمتجا دقو «ةرورض ريغ نم موي ضعب اهنيبو هنيبو ةعمجلا

 هنيب عمجلاو «ميظعلا عمجلا كلذ رضح دقو «نيّدلا مهميلعت ىلع سانلا صرحأ

 . ملعأ هللاو تيوفت الب نكمم جحلا نيبو

 ةشئاعو «هنع هللا يضر سابع نبا لوق نأ «مزح نبا دمحم وبأ ملع املو

 نأب :هلَّوأ هلوق عم متلي ال «ةدعقلا يذ نم نيقب سمخل جرخ :اهنع هللا يضر

 ةفيلحلا يذ نيب سيلو :لاق «سمخل ناك ةفيلُحلا يذ نم هعافدنا نأ هانعم :لاق

 اذهبو ءاهتّلقل ةبيرقلا ةلحرملا هذه دعت ملف طقف لايمأ ةعبرأ الإ ةنيدملا نيبو

 يذل نيقب سمخل ةنيدملا نم هجورخ ناك ولو :لاق .ثيداحألا عيمج فلتأت

 یّلصت ال ةعمجلا نأل أطخ اذهو «ةعمجلا َمْوَي كش الب هجورخ ناكل «ةدعقلا

 هدیزیو :لاق .؟اعبرآ ةنيدملاب هعم رهظلا اولص مهنآ + نيثا رکذ دقو «اعيزرأ

 )١( حبصأ یتح ةفيلحلا يذب تاب نم باب : جحلا يف ۳۲/۳ يراخبلا هجرخآ .
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 ناك امّلق :كلام نب بعك ثيدح «يراخبلا قیرط نم قاس مث ءًاحوضو
 نأ :رخا ظفل يفو .سیمخلا موي الا :جرح اذ| رفس يف حرخی ةه هللا لوسر

 امل ةعمجلا موی هجورخ لطبف ""سیمخلا موی جرخی نأ بحُي ناك ةا هللا لوسر

 ةنيدملا نم اجراخ نوکی ليس هنال «تبسلا موي هجورخ لطبو ا قع انزكذ

 .دحأ هلقي مل ام اذهو «ةدعقلا يذ نم نيقب عبرأل -

 نم هجورخ موي نم ةلبقتسملا ةليللا ةفيلخلا يذب هثیبم حص دق اضيأو :لاق

 هجورخ ناك ول : ينعي .دحألا موي ةفيلخلا يذ نم هعافدنا نوكي ناكف «ةنيدملا

 حبص اهلخد هنأ هنع حصو کم هلوخد هليل ىوط يذب هّیبم حصو «تبسلا موي

 «مايأ ةعبس ةكم ىلإ ةنيدملا نم هرفس ةدم نوكت اذه ىلعف «ةّجحلا يذ نم ةعبار

 ىوتساو «ةدعقلا يذل نيقب عبرأل كلذ ناك ول ةنيدملا نم اجراخ نوكي ناك هنأل

 عبس كلتف «ةعبارلا ةليللا لابقتسا يفو «ةجحلا يذ نم َنْرَلَح ثالثل ةكم ىلع

 تسل ناك هجورخ نأ حصف «دحآ هلقي مل ٌرمأو «عامجإب أطخ اذهو «ديزم ال لايل

 هللا دمحب اهنع ضراعتلا ىفتناو ءاهلك تاياورلا تفلتئاو قدعقلا يذ نم نيقب

 . ىهتنا

 «تبسلا موي هجورخ عم اهنع فتنُم ضراعتلاو «ةقفاوتم ةفلاتم يه : تلق

 : مزح نبا دمحم يبأ لوق امأو .هانركذ امك هيلع اهلَوأ يذلا هاركتسالا اهنع لوزيو

 ةعمجلا موی هجورخ ناكل «ةدعقلا يذ نم نيقب سمخل ةنيدملا نم هجورخ ناك ول

 «تبسلا موي هجورخ نوكيو «سمخل جّرخي نأ حصي لب «مزال ٌريغف هرخا ىلإ

 نم فذحت امنإ يهو «ددعلا نم ءاتلا فذح دق يوارلا ىأر هنأ دمحم ابأ رغ يذلاو

 .ةعمجلا موي جورخلا ناك اذإ نوكي امن اذهو «نيقب لايل سمخل مهفف «ثنؤملا

 ناك ول هنإف هيلع بلقنی هنيعب اذهو «نيقب لايل عبرأل ناكل «تبسلا موي ناك ولف

 بحأ نمو ءاهريغب ىّروف ةوزغ دارأ نم باب :داهجلا يف ۸۰/1 يراخبلا هجرخآ )۱(

 موی يأ يف باب :داهجلا يف (۲۲۰۵) دواد وبأو «سیمخلا موی رفسلا ىلإ جورخلا
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 «نیقب لایل تسل نوکی امنإو «نيقب لایل سمخل نكي مل «سیمخلا موی هجورخ
 عافدنالا ىلع سمخب روکذملا خیراتلاب دّيقملا جورخلا لّووی نأ ىلإ رطضا اذهلو
 يذ رهش نوکی نأ نکمملا نم ذإ «كلذ ىلإ هل ةرورض الو تفيلحلا يذ نم

 ىلع ًءانب هنم نيقب سمخب جورخلا خيرات نع رابخالا عقوف ءاصقان ناك ةدعقلا
 يقب امب اخر نأ «مهخيراوت يف سانلاو برعلا ةداع هذهو ال
 «كلذك هصقن روهظو «هئاضقنا دعب هنع رابخالا عقی مث «هلامك ىلع ًءانب رهشلا نم
 بتک «نیرشعلاو سماخلا موي : لئاقلا لوقي نأ حصيف خیراتلا مهیلع فلتخی الئل

 الب مایآ ةسمخ ناك يقابلا ناف ًاضيأو «نیرشعو اعست رهشلا نوکیو «نيقب سمخل
 ظفل تبّغ «خیراتلا يف مايألاو يلايللا تعمتجا اذإ برعلاو «جورخلا مویب كش
 «مايألا اهذارمو «يلايللا رکذتف «مويلا نم قبسأ يهو «رهشل لوآ اهنأل يلايللا

 «يلايللا رابتعاب ددعلا ظفل رُکذیو «مايألا رابتعاب نيقب سمخل :لاقُي نأ حصیف
 ثيدح امأو .ةعمجلا موی نوکی الو «نيقب سمخل هجورخ نوکی نأ ذثنیح حصف
 ناک كلذ نآ هیف امناو «سیمخلا غوب الا طق جرخی ناكر مل هنآ هیف سیلف .بعک
 . سیمخلا مویب تاوزغلا ىلإ هجورخ يف دّيقتي نكي مل هنأ بیر الو ؛هجورخ ٌرثكأ

 مزلپ ال هنأ نّیبت دقف عبرال اجراخ ناكل «تبسلا موی جرح ول :هلوق امأو

 ۱ . مايألا رابتعاب الو «يلايللا رابتعاب ال

 ةنيدملا نم هجورخ موي نم ةّلَبقتسملا ةليللا ةفيلحلا يذب تاب هنإ : هلوق امأو
 اذهف «مايأ ةعبس هرفس ةدم نوکت نأ تبسلا موی هجورخ نم مزلي هناف ةا ىلإ

 ةكم لخدو «مايأ ةسمخ رهشلا نم يقب دقو تبسلا موی جرخ اذإ هناف «هنم ٌبيجع
 مایآ ةعست ةكم هلوخدو ةنيدملا نم هجورخ نیبق تجحلا يذ نم نیضّم عبرال

 ةنيدملا نيب ةكم ىلإ اهکلس يتلا قیرطلا ناف «هوجولا نم هجوب لکشم ريغ اذهو

 مدع عم امیس الو ریثکب رضحلا ريس نم عرسأ برعلا ٌريسو .رادقملا اذه اهنیبو

 .ملع هللاو .لاقّتلا لماوزلاو تاواجکلاو لماحملا
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 تر لجرت مث ا دجسملاب ةنيدملاب رهظلا یّلصف هحح قابس ا اندع

 تفیلحلا يذب لزنف ‹رصعلاو نهطلا نش نیب جرحو «هءادرو هرازإ نسل نهّداو

 .حبصلاو ءاشعلاو «برغملا اهب یلصو "اهب تاب مث «نیتعکر رصعلا اهب یلصف

 نهیلع فاطو « هعم E ناکو «تاولص سمخ اهب ىلصف 29 رهظلاو

 عامجلا لسغ ريغ همارحإل اینا ًالسغ لستغا «مارحالا دارأ املف ۳! ةلیللا كلت

 ضعب كرت دقو «ةبانجلل لوألا لسغلا ريغ لستغا هنأ مزح نبا ركذي ملو «لوألا

 هكرت نوكي نأ امإو «هدنع تبثي مل هنأل ءاأدمع هكرت نوكي نأ امإف «هركذ سانلا

 .(©لستغاو هلالهال دّرجت ةي يبنلا ىأر هنإ :تباث نب ديز لاق دقو هه ای

 ٌرحب نأ دارأ اذإ ةي aT ل ةشئاع نع ‹ ينطقرادلا ركذو

 يف كسم هيف بيطو ةريرذب اهديب ةشئاع هتبيط مث و ی نار ل

 ملو همادتسا مث «هتیحلو هقرافم يف ىري كسملا صيبو ناک یتح «هسأرو هندب

 ليلدلاو انراق ب جح يف ةرمعلاو جحلاب له مث ‹ نيتعكر رهظلا یلص مث «هءادرو هراز سبل مث .هلسغي

 . "”رهظلا ضرف ريغ نيتعكر مارحإلل ىلص هنأ هنع لقني ملو  هالصم

 .سنآ ثیدح نم ۳۲۶/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

 .تاقث هلاجرو سنآ ثیدح نم ۱۲۷/۵ يئاسنلا هجرخآ (۲)
 .ةشئاع ثیدح نم (1۸) (۱۱۹۲) ملسمو ۳۲۷/۱ يراخبلا هجرخآ (۳)

 وهو يذمرتلا هنسحو ۳۳ ۰۳۲/۵ يقهيبلاو ۳۱/۲ يمرادلاو (۸۳۰) يذمرتلا هحرخآ (ع)

 .لاق امك

 .تاقث هلاجرو ۰۲۲۹/۲ یتطقرادلا هجرخآ  (ه)

 ثیدح نم (۱۱۹۰) و (۳۵) (۱۱۸۹) ملسمو ۳۱۳ ۰۳۰۵/۱۰ يراخبلا هجرخآ ()

 ۱ . ةشئاع

 يذب عكري لا لوسر ناك :رمع نب هللا دبع نع (۲۱) (۱۱۸6) ملسم هجرخآ امو (۷)

 .مارحالا ةنس ال ءرهظلا اتعکر امهب دارملاف نیتعکر ةفيلحلا

٠١١ 

 كلذ ىلع



 تم قلا اح اهر نیک ا مارجألا لقا قو
 .(۱)اهنع ملا تلَسو ؛اهمانس

 . كلد

 2 هاا ار حما ا اهدحأ

 ت رو

 .©©9ثيدحلا ركذو ٌجحلاب لهأ مث دلال

 ةشئاع نع «ةورع نع ءاضيأ «نیحیحصلا» ىف ٍ هاج رخأ ام :اهيناثو

 .؟۳)ءاوس رمع نبا هيد ا اک هللا لوسر نع هتربخآ

 ‹ثيللا نع :E ثيدح نم «(هحيحص)» يف ملسم یور ام :اهثلاثو

 ًافاوط امهل فاطو «ترمعلا ىلإ ّجحلا نرق هلأ ءرمع نبا نع «عفان نع
 .«92ونلك هللا لوسر لعف اذكه :لاق مث ءادحاو

eءةيواعم نبا وه ريهز انثدح يليفنلا نع «دواد وبآ یور ام  

 : لاقف ؟ي هللا لوسر ٌرمتعا مک :رمع نبا لئس :دهاجم نع قاحسإ انثدح

 یوس ًاثالث رمتعا لي هللا لوسر نأ رمع ُنبا مع دقل : :ةشئاع تلاقف . نیترم

 .۲؟)هتجحب نرق يتلا

 هراعشإو يدهلا ديلقت باب :جحلا يف (۱۲4۳) «هحیحص» يف ملسم هجرخآ )١(
 . سابع نبأ ثيدح نم مارحالا دنع

 (۱۲۲۷) ملسمو هعم ندبلا قاس نم باب :جحلا يف 5١/7 يراخبلا هجرخأ (؟)
 . عتمتملا ىلع مدلا بوجو باب :جحلا يف

 )۳(  مللسمو ۰4۳۲/۳ يراخبلا هجرخأ )۱۲۲۸(.
 راصح الاب للحتلا زاوج نایب باب : جحلا يف ۱۸۲) ۱۳۳ 9 ملسم هج رخآ 60

 .نارقلا ب

 .تاقث هلاجرو «ةرمعلا باب :كسانملا يف (۱۹۹۲) دواد وبآ دو ف

۱۰ 

۱ 



 هنال ««ةرمعلاو ْجحلا نيب نرق ٠45 ِهَّنِإ) : رمع نبا لوق اذه ضقانُي ملو

 عو هافقلا ريح یا امها مر الو ورم ها ةازأ

 «نارقلا ةَرمعو «نیتلقتسملا نیترمعلا تدارأ اهنع هللا يضر ةشئاعو «ةنارعجلا

 . عبرأ اهنأ بير الو ءاهنع دص يتلاو

 نع «هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ‹يروثلا نایفس هاور ام :اهسماخو

 نأ لبق نیتجح :ججح ثالث ّجح : ي هللا لوسر نآ « هللا دبع نب رباج

0 
 "هریغو يذمرتلا هاور .:رمع اهعم رجاه ام دعب ةجحو ءرجاهي

 نب دواد انثدح :الاق ةبيتقو يليقُّتلا نع ءدواد وبأ هاور ام :اهسداسو

 : لاق «سابع نبا نع «ةمركع نع «رانيد نب ورمع نع «راطعلا نمحرلا دبع
 ىلع اوّوطاوت نيح :ةيناثلاو «ةيبيدحلا ةرمع :ِرَمْع عبرآ ب هللا لوسر رمتعا

 ." هتجح عم نرق يتلا ةعبارلاو «ةنارعجلا نم ةثلاثلاو «لباق نم ةرمُع

 باطخلا نب رمع نع ( هحصحص# يف يراخبلا هاور ام :اهعباسو

 يف ةَرْمْع : و كرابملا یدازل اذع ین لس : لاقف ی یا

E 

 ا

 يلع عم قانا :لاق بزاع نب د ءاربلا نع دواد وبآ هاور ام :اهنماتو

 نم ار هعم تبصأف شن ىلع ی هللا لوسر دو نيح هع هللا يضر

 ةمطاف تدجو :لاق يح هللا لوسر ىلع نميلا نم ٌنيلع َمدق املف بهذ

 . ۹۱۲ص هجیرخت مدقت )۱(

 :جحلا يف )۸١١( يذمرتلاو ءةرمعلا باب :كسانملا يف (۱۹۹۳) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 رمتعا مك باب :كسانملا يف (۳۰۰۳) هجام نباو ءب يبنلا رمتعا مك باب

 .حیحص هدانساو اب يبنلا

 .كرابم داو قيقعلا : دلت يبنلا لوق باب :جحلا يف ۳۱۰/۳ يراخبلا هجرخآ (۳)
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 : تلاقف «حوضتب تيبلا تحضن دقو تافیبص ابايث ْتَسِبَل دق اهنع هللا يضر

 :اهل تلقف :لاق اجا هباحصأ رمآ دق م هللا لوسر ناف ؟كل ام

 لاق ؟تعنص فيك : يل لاقف 7 125 یبنلا تيتأف : لاق هک يبنلا لالهإب وا

 رکذو تئرقو َيدَهلا ُتفُس دق يناف :لاق يا لالهإب تللهأ لس
 ثیدحلا

 انئدح یقشمدلا ديزي نب نارمع نع يئاسنلا هاور ام 9

 «نیسُلا نب يلع نع ی مل ا شمعالا انئدح «سنوي نب یسیع
 هع هللا يضر ًايلع عمسف «نامثع دنع اسلاج تنك : :لاق مكحلا نب ناورم نع

 تعمس ينكل ىلب :لاق ِةاَذَه ْنَع ىهْنت نكت ملأ نی ايف
 .۳"كلرقل ةي هللا لوسر لوق غدآ ملف ءاعيمج امهب يبل يو هلا هللا لوس

 كبح نع تبعش ثيدح نم «هحیحص» يف ملسم هاور ام :اهرشاعو

 افيدك كاا فح اار لاق: لاق ی تس لا لاله

 هي مل مث قرمعو ِةَّجَح نيب عمج ةي هللا لوسر نإ :هب كعفنی نأ هللا یسع

 . مرحب نارق لی ملو تام یّتح هنع

 «ةنييغ نب نايفسو «ناطقلا ديعس نب ىيحي هاور ام :اهرشع يداحو
 امنإ :لاق هيبأ نع «ةداتق يبأ نب هللا دبع نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع

 هلو اهدا حح ال هنآ ملع هنأل «ةرمعلاو حلا نی ا هللا لو ممَج

 .«©0اههيلإ ةحبحص قرط

 يف ١54/5 يئاسنلاو «نارقالا يف باب :كسانملا يف (۱۷۹۷) دواد وبأ هجرخآ (۱)

 «یئاسنلا ننس) نم عوبطملا يف عفوو ١ حیحص هدانساو + -:۹/۰۵ يئاسنلا هج رخأ )۲۸

 .فیرحت وهو «شمعلا» لدب «ثعشالا»

 .متمتلا زاوج باب :جحلا يف (۱5۷) (۱۲۲۲) ملسم هجرخآ (۳)

 .تاقث هلاجر (6)
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 :لاق كلام نب ةقارس ثیدح ما مامالا هاور ام :اهرشع يناثو

 "لات ا «ةمايقلا مزي ىلإ ححلا يف ا اکو :لوقپ فا لوسر تعمس

 تاقث هدانسإ ۲۳ عادَولا ةَبَح يف ةي سل نرو

 ةحلط يبآ ثیدح نم هجام نباو ءدمحأ مامالا هاور ام :اهرشع ثلاثو
 ےس

 هيفو ‹ ينطق رادلا هاورو ا"”ةدْمعلاو ححلا س عج راک هللا لوشن نأ ٌيراصنألا

 .ةاطرأ نب جاجحلا

 نأ یلهابلا دایز نب امرا ثیدح نم دمحآ هاور ام :اهرشع غبارو

 . ۳ ةَرمَعلاو ححلا نّیب عادلا ةجح ىف نرف هل لك هللا لوسر

 : لاق ىفوأ يبأ نبا ۳ رازبلا هاور ام :اهرشع سماخو

 هماع دعب ّجحي ال هنأ ملع هنأل ةّرُمعلاو حلا نيب ةي هللا لوسر عمج امن

 لیبس ال :نورخا لاقو «هدانسإ يف أطخأ ءاطع نب ديزي نإ :لیق دقو “كلذ

 ۱ . ليلد ريغب هتتطخت ىلإ

 هللا دبع نب رباج ثيدح نم «دمحأ مامالا هاور ام :اهرشع سداسو

 نع «يدوألا ديزي نب دواد نع «ميهاربإ نب يكم ثيدح نم ١10/5 دمحأ هجرخآ (۱)

 نب دوادو ةقارس نع «ةربس تنب ديزي نب لازنلا نع «دارزلا ةرسيم نب كلملا دبع
 حنا نواح ركن يدع ل را ل »نر فقع انا الا دعو رغم

 يقابو .لبقيو هثيدح بتكي هنإف .ثيدحلا يف يوقب سيل ناك ناو ةقث هنع ىور
 .دهاوشلا ىف نسح هلثمف .«تاقث هلاجر

 هيف ةاطرأ نب جاجحلاو «ينطقرادلاو (۲۹۷۱) هجام 5 ۰۲۸/6 دمحآ هجرخآ (۲)

 .لاقم

 ناکو ؛كورتم وهو ينارحلا دقاو نب هللا دبع هدنس يفو ۳ دمحآ هجرخآ (۳)

 . طلتخاو ربك هلعل :لاقو ییلع ينثي دمحآ مامالا

 «ریبکلا» يف يناربطلا هاور :لافو ۳ ۳ يف يمئيهلا هدروأ )٤(

 نيل «بيرقتلا» يفو .مالك هيفو هريغو دمحأ هقثو ءاطع نب ديزي هيفو «طسوألا» و
 . ثيدحلا
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 هاورو .ادحاو افارط اَمُهَل تاطف «ةَرْمْعلاو و نرق ةا هللا لوسر نأ

 مل ام ٍنّسَحلا ةجرد نع لزني ال هثيدحو «ةاطرأ نب , جاجحلا هيفو «یيذمرتلا

 . تاقثلا فلاخی وآ ۰۶ی شب درفنی

 :تلاق ةملس ما ثیدح نم «دمحآ مامالا هاور ام :اهرشع عباسو

 ها ومص و يب و )

 .۳«ْجح يف ةرمعب ِدَّمَحُم لا اي اولهأ» :لرقي ی هللا لوسر تعمس

 ةصفح نع یلسمل ظفللاو «نيحيحصلا» يف هاجرخأ ام :اهرشع نماثو

 LEE وات يبنلل تلق :تلاق

 ذهو حلا نم لحأ ىَّنَح لحأ الف يسأر ٌتْذَلَو «ييڏَه تل ينإ»

 نخ منوی نم ی ؛جح اهعم ةرمع يف ناك هنأ ىلع لدي
 ال ءةدرفم ةرمع رمتعملا نأل ءٌمزلأ يعفاشلاو كلام لصأ ىلع اذهو «جحلا

 ىلع ثیدحلاف «نارقلا ةرمع هعنمي امنإو «للحتلا نم ٌيدهلا امهدنع هعنمي

 . صن امهلصأ

 نب هللا دبع نب دمحم نع . يذمرتلاو «يئاسنلا هاور ام :اهرشع عساتو

 صاقو يبأ نب دعس عمس هنأ .بلطملا دبع نب ثراحلا نب لفون نب ثراحلا

 عتمتلا ناركذي امهو «نایفس يبأ ُنب ةيواعم ّجح ماع سيق نب ٌكاحضلاو
 لاقف هللا ّرمأ لهَج ْنَم الإ كلذ عنصي ال :كاحضلا لاقف ءّجحلا ىلإ ةرمعلاب

 نع ىهن باطخلا ّنب رمع ناف :كاحضلا لاق .يخأ با اي تلق ام شب :دعس

 ًادحاو افاوط فوطي نراقلا نأ يف ءاج ام باب :جحلا يف (۹1۷) يذمرتلا هجرخأ )١(
 انفطف يي هللا لوسر عم انمدق ۳ دمحأ ظفلو .فنصملا هقاس يذلا ظفللاب

 .ةورملاو افصلا برقي مل رحنلا موي ناك املف ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب

 .تاقث هلاجرو ۲۹۸ ۰۲۹۷/1 دمحأ هجرخأ (۲)

 (۱۲۲۹) ملسمو «دارفالاو نارقلاو عتمتلا باب :جحلا يف ۳۶۲/4 يراخبلا هجرخآ (۳)

 .درفملا جاحلا للحت تقو يف الا للحتی ال نراقلا نأ نایب باب : جحلا يف
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 ۰ 5 ۱ اال ی # 7 ۰

 :يذمرتلا لاق ” اهانعنصو ‹ ب هللا لوسر اهعنص دق : دعس لاق «كلذ

 و بم

 عتمتلا يعون دحآ نارقلا «نارقلا عتمد وهو «هیعوب جا : جحلا لا ةرمعلاب انه عت لاب هدارمو

 اذهلو «كلذب اودهش ليوأتلاو ليزنتلا اودهش نيذلا ةباحصلاو «نآرقلا ٌةغل هنإف

 مث «ةرمعلاب لهأف أدبف «ٌجحلا ىلإ ةرمُعلاب ةي هللا لوسر عتمت :رمع نبا لاق

 نب نارمع نأ كلذ ىلع لديو ءدمحأ هب عطق امك «كش الب نارقلا ةعتُم وه

 لاق يذلا وهو . "هيلع قفتم .هعم انعّتمتو هِي هللا لوسر عَّنمت :لاق نيصح

 نيب عمج یک هللا لوسر نإ هب كعفنی نأ ُهَّللا ىسع اثيدح كارا : فّرطمل

 )7 E 2 ها یی ا ا يف ۱
 نع ربخأف ""«ملسم حیحص» يف وهو .َتاّم ىح ُهْنَع هی مل مل قّرمعو حح

 .ةرمعو جح نيب عمج :هلوقبو ‹ عتمت : هلوقب .هنارق

 : لاق بیسملا نب دیعس نع «نیحیحصلا» يف تبث ام «اضیآ هیلع لدیو

 هةرمعلا وأ ةعتُملا نع یهنی نامثع ناك :لاقف ءَناَفْسُعِب نامثعو ٌنيلع عمتجا

 انعد : نامثع لاق ؟هنع ىهنت ب هللا لوسر هلعف رمأ ىلإ ديرت ام : يلع لاقف

 امهب لهآ «كلذ ٌىلع ىأر نأ املف ءكَعدأ نأ عيطتسأ ال ينإ :لاقف كلم

 يف َناَفْسْعِب نامثُعو يلع فلتخا :يراخبلا ظفلو «ملسم ظفل اذه .«ًاعيمج

 املف ءاي هللا لوسر هلعف رمآ نع ىهنت نأ الإ ديرت ام :يلع لاقف «ةعتُملا

 .اعيمج امهب لهأ «ٌيلع كلذ ىأر

 نامثع تدهش : لاق مكحلا نب ناورم ثیدح نم هدحو يراخبلا جرخأو ۱

 ترمعلاو جحلا نيب عمجلا يف ءاج ام باب :جحلا يف (۸۲۳) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 . نسح هدنسو ۱۳:۶۱ «ًاطوملا» ىف كلامو ۲ ۷۲۵ یئاسنلاو

 .(۱۷۱) (۱۳۲۷) ملسمو ۰۳۳/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 . ۱۰4ص ابیرف هجیرخت مدقت ©
 )٤( ملسمو ۰۳۶/۳ يراخبلا هجرخآ )۱۳۲۳( )۱۵۹(.

۱۳۷ 

 نارقلا ةغل وهو



 : امهب لهأ «كلذ لع ىأر املف امهنیب ٌمَمْجی نأو «ةعتُملا نع یهنی نامثعو «ایلعو
 . "”رحأ لوقل ةي هللا لوسر َةَنْس عدال تنك ام :لاقو .ةجحو ةرمعب كل

 يذلا وه اذه نأو مهدنع اعتمتم ناك ءامهنيب عمج نم نأ نی اذهف
 هنإف كلذ لعف ب هللا لوسر نأ ىلع نامثع هقفاو دقو ءب هللا لوسر هلعف
 مل :هل لقي مل «هنع ىهنت ی هللا لوسر هلعف رمأ ىلإ لا ملاقات
 ىلإ يلع دصق مث «هركنأل .كلذ ىلع هقفاو هنأ الولو شل هللا لوسر هلعفی
 امهب لهأو «خسنی مل هلعف نأ نایبو .كلذ يف هب ءادتقالاو اي يبنلا ةقفاوم

 نامثع اهنع یهن ةنسل اراهظإو «نارقلا يف هتعباتمو هب ءادتقالل اریرقت اعیمج
 .نیرشعلا مامت لقتسم لیلد اذهف ذئنيحو الّوأتم

 نع «باهش نبا نع ««أطوملا» يف كلام هاور ام :نورشعلاو يداحلا

 عادولا ةّجح ماع 4 هللا لوسر عم انجرخ :تلاق اهنآ ةشئاع نع «ةورع
 عم ححلاب للهیلف يده هعم ناک نما : قلع هللا لوسر لاق مث ترمعب انللهأف

 میم امهنم لحي یخ لج ال مث رل
 دقو «هب رمأ ام ىلإ رداب نم ىلوأ وهف يدهلا هعم ناك هنأ :مولعمو

 .اهركذنو اهانركذ يتلا ةفييداحألا فاس هیلع لد

 قاس نم ىلع نارقلا باجيإ ىلإ فلخلاو فلسلا نم ةعامج بهذ دقو
 نب هللا دبع :مهنم .ّيدهلا قُسَي مل نم ىلع ةدرفملا ةرمعلاب عتمتلاو ءّيدهلا

 هب رمأو ةا هللا لوسر هلعف امع لودعلا زوجي ال مهدنعف «ةعامجو سابع

 ةرمُع ىلإ خسفلاب هعم ده ال نم لک رمأو «يدهلا قاسو نرق هنإف .هباحصآ
 لوق نم ٌحصأ لوقلا اذهو ءرمأ امك وأ «لعف امك لعفن نأ :بجاولاف «ةدرفم

 ۱ .۳۳۷ ۰۳۳۶/۳ يراخبلا هجرخآ ()
 تکم ضئاحلا لوخد باب :جحلا يف ٤١١ ۱ «ًاطوملا» ىف كلام هجرخآ (؟)

 . حیحص هدانساو
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 ی ی «ةريثك هوجو نم ةرمعلا ىلإ جحلا خسف خسف مّرح نم

 نع «ةبالف يبآ نع .«نیحیحصلا» ىف ذ هاجرخآ ام :نورشعلاو يناثلا

 ءاعبرأ رهظلا ةنيدملاب هعم نحنو ةي ها لوس ا لاق یا را

 توتسا یتح بکر من .حبصآ یّتح اهب تابف « نیتعکر ةفيلحلا يذب رصعلاو

 لهأو «ةرمُعو جحب له مث [رّيكو] حّبسو هللا َدِمَح ءءاديبلا ىلع هتلحار هب

 اولهأ ةيورتلا موي ناک ادا ی الف « سانلا ّرمأ ءاّنمدق املف ءامهب سانلا

 . ٌجحلاب

 : لاق سنآ نع ‹ينزملا هللا دبع رك نك نع : اضيأ (نیحیحصلا) يفو

 كلذب تثدحف :ركب لاق ءاعيمج ةرمعلاو جلاب لب لك هللا لوسر تحمس

 رمع نبا لوقب هثثدحف ءاسنأ تیقلف هدحو ْجحلاب ىل :لاقف «رمع ّنبا

 َةَرْمَع كيل :لوقب لك هللا لوسر تعمس !انايبص الإ اننوُدعت ام سن لاقف

 .ءيشّو ةنس وأ ءةنس لاف رمغ نباو سنآ نیبو . او

 نب زيزعلا دبعو قاحسا أ نب یسحی نع ««ملسم حیحص) يفد

 امهب لهأ لک هللا لوسر ٠ تعمس :لاق استا اوعمس مهنآ و « بيهص

 IS ا

 ۳ نع یراصنالا دعس نب ىيحي نع  يضاقلا ات قنا یورو

 . اعم ةرفْغو حح َكْيَبل» :لوقی دی ۶ ّىبنلا تعمس : لاق

 لالهإلا لبق ریبکتلاو حیبستلاو دیمحتلا باب :جحلا يف ۰۳۲۷/۳ يراخبلا هجرخآ )١(

 ةالص يف (1۹۰) ملسم هجرخأو «تمئاق ندبلاو باب : 46۲و ةبادلا ىلع بوکرلا دنع

 اب هللا لوسر نآ» هظفلو ءارصتخم .اهرصقو نیرفاسملا ةالص باب :نیرفاسملا

 ."نیتعکر ةفيلحلا يذب رصعلا یلصو هاعبرآ ةنيدملاب رهظلا یلص

 ملو «ةرمعلاو جحلاب نارقلاو دارفالا يف باب :جحلا يف (۱۲۳۲) ملسم هجرخآ (۲)

 . ۱۵۰/۵ يئاسنلا هجرخآو «يراخبلا يف هدجن

 . هيدهو لی يبنلا لاله باب : جحلا يف (۱۲۵۱) ملسم هجرخآ (۳)
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 تعمس :لاق سنأ نع .یامسآ يبأ ثيدح نم يئاسنلا یورو

 لهأ 5 يبنلا نأ سنآ نع يرصبلا نسحلا ثیدح نم اضیآ يورو
CO A 5 

 . ۰ رهظلا یلص نيح ةرمعلاو جحلاب

 نع «باطخلا نب رمع یلوم ملسا نب دیز ثيدح نم «رازبلا یورو

 سنأ نع يميتلا نامیلُس ثيدح نمو .ةرمعو حب لهآ ءب يبنلا نأ «سنأ

 میلس نب بعصُم انثدح :عيكو رکذو .هلثم سنآ نع ةمادق يبآ نعو «كلذك

 نع «ينانبلا تباث نع «یلیل يبأ نبا انئدحو :لاق .هلثم ايا: تتش لف

 ءرفعج نب دمحم انثدح «راشب نب دمحم انثدح :ينشخلا ركذو «هلثم سنآ

 .هلثم سنآ نع تعزف يبأ نع «ةبعش انئدح

 ا هللا لوسر رمتعا نينا نع « ةداتق نع ««یراخبلا حیحصا یفو

 نب دیمحو ةبالق يبآ نع «بویآ نع «رمعم انثدح :قازرلا دبع رکذو
 نع نوقفّتم ملک «تاقثلا نم ًاسفن رشع ةتس ءالوهف «هلثم سنا نع لاله
 يرصبلا نسحلا مهو ی يحب ًالالهإ ناك ی يبنلا ظفل نأ ا

 :ةداتقو «ليوطلا نمحرلا دبع نب دیمخو لاله نب دیمخو تبالق ىبأو
 ينزملا هللا دبع نب رکبو «ينانبلا تباثو يراصنالا ديعس نب ییحیو

 نب دیزو «قاحسإ يبأ نب ییحیو «يميتلا نامیلسو «بیهص نب زیزعلا دبعو
 وبأو «نیسح نب مصاع ةمادق وبأو یامسآ وبأو .میلس نب بعصمو «ملسأ

 .يلهابلا رجح نب ديوس وهو ةعزف

 .فرعی ال لقیصلا وه ءامسآ وبآو نارقلا باب :جحلا يف ۱۵۰/۵ يئاسنلا هجرخآ (۱)

 .تاقث هلاجرو «ءادیبلا باب :ححلا يف ۱۲۷/۵ يئاسنلا هجرخآ (۲)
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 ءاربلاو يلع اذهو ءهنم هعمس يذلا ةَ هلالهإ ظفل نع سنآ رابخآ هذهف

 لَك هللا لوسر نأ ربخي ءاضيأ يلع اذهو «نارقلاب هسفن نع ات هرابخ| نع ناربخُي

 هّبر نأ ةي هللا لوسر نع ربخُي .هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع اذهو «هلعف

 «ربخي اضيأ لع اذهو «مارحالا دنع هلوقي يذلا ظفّللا همّلعو .هلعفی ناب هرمأ

 « هنع لو ربخي انرکذ نم ةف ءالوهو اعیمج امهب يّبلُي يي هللا لوسر عمس هنأ

 .يدهلا قاس نم هب رمأیو «هلا هب ُرُمأي ی وه اذهو ءهلعف هناب

 نب هللا دبعو «نینمملا مأ ةشئاع :نايبلا ةياغب نارقلا اًوَوَر نیذلا ءالؤهو

 نب يلعو «باطخلا نب رمعو «سابع نب هللا دبعو «هلل دبع نب رباجو «رمع

 نب نارمعو «هل يلع ریرقتو «يلعل هرارقاب نافع نب نامثعو «بلاط يبأ

 يبأ نباو «ةداتق وبأو «نينمؤملا مأ ةصفحو «بزاع نب ءاربلاو «نيصحلا

 كلام نب سنأو ءةملس ٌمأو «دايز نب سامرهلاو .ةحلط وبأو «ىفوأ

 مهنم «مهنع هللا يضر ايباحص رشع ًةعبس مه ءالؤهف «صاقو يبأ نب دعسو

 نع هربخ ىور نم مهنمو .همارحإ ظفل ىور نم مهنمو .هلعف ىور نم

 .هب هرمأ ىور نم مهنمو «هسفن

 ؟سابع نباو «ةشئاعو ءارباجو ءرمع نبا مهنم نولعجت فيك :ليق ناف
 يف لوألاو «جحلا درفأ :ظفل يفو جحلاب ةَ هللا لوسر ّلهأ :لوقت ةشئاع هذهو

 لهأ :يناثلاو امهدحأ اذه «ناظفل هلو ملسم يف يناثلاو ۰۲"«نیحیحصلا»

 ۳"يراخبلا هرکذ .هّدحو ٌجحلاب ىّبل :لوقی رمع نبا اذهو «"ادرفُم جحلاب

 ا هارو حلاو : هللا لوسر لاو لوني. سابع نا ادعو

 )١1511( )١15(. ملسمو ۰۳۳۱/۳ يراخبلا هجرخأ (۱)

 .(۱۲۲) (۱۲۱۱) ملسم هجرخآ (۲)

 .يراخبلا يف اهدجن ملو (۱۲۳۲) ملسم اهجرخآ (۳)

 .(۱۹۹) (۱۲۶۰) ملسم هجرخآ (ع)

١١١ 



 .هجام نبا هاور ححلا درفآ :لوقي رباج اذهو

 ثیداحأ ناف .تطقاستو تضراعت ءالوه نع ثیداحألا تناک نا :لیق

 نارقلا ىلع اهیف ةجح ال مترکذ نم ثيداحأ نأ بهف «ضراعتت مل نیفابلا

 عم نیقابلا ثیداحآ نع لودعلل ٌبجوملا امف «اهضراعتل دارفالا ىلع الو

 ءاهنيب ضراعت الو ًاضعب اهضعب قّدصُی مهثيداحأو فیکف ؟اهتحصو اهتحارص
 مهظافلآ نم ةباحصلا دارمب هتطاحإ مدعل ضراعتلا نظ نم نظ امنإ

 . مهدعب ثداحلا حالطص الا یلع اهلمحو

 .هظفلب هقوسن مهثيداحآ قافتا يف ًانسح ًالصف مالسالا خیشل تیارو
 افالتخا الا ةفلتخمب تسيل ةقفتم بابلا اذه يف ثيداحألا نأ ٌباوصلاو :لاق
 عتمتلاو «عّتمت هنأ مهنع تبث ةباحصلا ناف «كلذ ريغ يف هلثم عقي اریسی

 امأ ءعتمت هنأ مهنع يوُر .درفآ هنأ مهنع يوُر نيذلاو «نارقلا لوانتي مهدنع

 نامثعو يلع عمتجا :لاق بّیسملا نب ديعس نع «نيحيحصلا» يفف : لوألا

 :هنع هللا يضر يلع لاقف «ةرمُعلا وأ ةعتُملا نع ىهني نامثع ناكو نافع

 .كنم انعد :نامثع لاقف ؟هنع ىهنت يي هللا لوسر هلعف رمأ ىلإ ديرت ام

 لها كلذ هنع هللا يضر يلع یأر املف كدا نآ نا : لاقف

 وه اذه نآو مهدنع اعتمتم ناك امهنيب عمج نم نأ نيب ب اذهف اخ اع

 ناك نکل «كلذ لعف والي يبنلا نآ یلع نامثع هقفاوو نی يبنلا هلعف يذلا

 ىلإ 2و ٌحسف عرش لهو ؟ال مأ انقح يف لضفألا كلذ له ءامهنيب غازنل
 0 ا ا هیف عزاتت امك انقح يف : ةرمعلا

 لاق :لاق فّرطم نع «نیحیحصلا» يفو .نارقلا مهدنع عتمتلاب دارملاو

 هنع هني مل هنإ مث «ةرمعو ْجح نيب عمج واي ږی هللا لوسر نإ : نیصح نب نارمع

 هلع هللا لوسر عّنمت :هنع ةياور يفو . همارحي نارق هيف لزني ملو تام ىتح

 .حیحص هدنسو () هجام نبا هجرخآ )۱(

۱ 



 ۱ «عتمت هنآ ربخآ نیلوالا نیقباسلا لجأ نم وهو نارمع اذهف .هعم انعتمتو

 اوبجوأ اذهلو « عتمتم ةباحصلا دنع نراقلاو قرمعلاو ححلا نيب عمج هنأو

 امف حلا ىلإ ةّرْمُعلاِب عتمت نمف# :یلاعت هلوق يف لخدو «يدهلا هيلع
 يناتأ». : ب يبنلا نع رمع ثیدح رکذو ء[١۱۹ :ةرقبلا] (يدهلا نم َرَسْيَتْس را
 . (هجح اع : لقو كراَیملا يداّولا اذه ىف لص : لاقف ىبر نم تا

 نب نارمعو «يلعو نامشعو مع «نودشارلا ءافلخلا ءالؤهف :لاق

 ةرمعلا نیب لوف ليج هللا لوسر نأ دیناسالا حصاب مهنع يور نیصح

 يّبلي لڳ يبنلا عمس هنأ رکذی سنآ اذهو ءاعتمت كلذ نومسی اوناکو «جحلاو

 ۱ .اعیمج ةرمعلاو ٌجحلاب

 .هدحو ححلاب ىّبل هنأ رمع نبا نع «ينزملا هللا دبع نب ركب هرکذ امو

 عفانو «هنبا ملاس لثم ركب نم رمع نبا يف تبثآ مه نيذلا تاقثلا نأ هباوجف

 يف تبثأ ءالؤهو «ححلا ىلإ ةرمُعلاب هيي هللا لوسر عّنمت :لاق هنأ هنع اْوَوَر

 ءهنع عفانو ملاس طيلغت نم ىلوأ رمع نبا نع ركب طيلغتف .ركب نم رمع نبا

 «جحلا درفأ :هل لاق رمع نبا نأ هبشُيو ةَ يبنلا ىلع وه هطيلغت نم ىلوأو
 دارفإ هب نوديرُيو هنوقلطُي اوناك «جحلا دارفإ ناف جحلاب یّبل :لاق هنأ نظف

 نیفاوط هيف فاط ًانارق نرق هنإ :لاق نم ىلع مهنم ٌّدر كلذو «جحلا لامعأ

 نم ىور نم ةياورف «همارحإ نم لح هنإ :لوقي نم ىلعو «نييعس هيف ىعسو

 يف ملسم هاور ام اذه نيبي «ءالؤه ىلع ذرت «جحلا درفأ هنأ ةباحصلا

 ّجحلاب يم هللا لوسر عم انللهأ :لاق مع نبا نع «عفان نع «هحیحص)

 .*ادرفم ٌجحلاب لهأ :ةياور يفو ار

 : ليق ءًادرفم جحب له يب يبنلا نأ اهدوصقم نإ :ليق اذإ ةياورلا هذهف

 ىلإ ةرمعلاب عتمت ام يبنلا نأ ءرمع نبا نع كل نم حصأ دانسإب تبث دقف

 .(۱۲۳۱) ملسم هجرخآ (۱)

۱۳ 



 نع «يرهزلا ةياور نم اذهو «جحلاب لهأ مث ةرمعلاب لهأف ءأدب هنأو «جحلا

 .هیلع أطلغ نوكي نأ امإ ءرمع نبا نع اذه ضراع امو .رمع نبا نع «ملاس

 نأ ملع امل رمع ُنبا نوكي نأ امإو «هل ًاقفاوم هدوصقم نوكي نأ امإو

 «بجر يف رمتعا هنإ :هلوق يف َمهَو امك درفآ هنأ َّنظ «لحی مل يب يبنلا

 لاح اذه ناكو «همارحإ نم لحي مل امل ی يبنلاو «هنم ًانایسن كلذ ناكو

 عّنمت «هيبأ نع ءملاس نع يرهزلا ثيدح قاس مث «درفأ هنأ نظ درفملا

 لثمب ةشئاع نع «ةورع ينثدحو :يرهزلا لوقو .ثيدحلا يب هللا لوسر

 نم وهو «ضرألا هجو ىلع ثيدح حصأ نم اذهف :لاق هيبأ نع ملاس ثيدح

 حصأ نم وهو «هيبأ نع .ملاس نع ةِّسلاَب .هنامز لهأ ملعأ يرهزلا ثيدح

 او وه وأ ثيدح

 یاملعلا قافتاب جحلا دعب زمتعی ملو .هتجح عم ةعبارلا ءرّمع عبرآ رمتعا

 .صاخلا عتمتلا وأ «نارق عّتمت اعّتمتم نوكي نأ نيعتيف

 لعف اذكه :لاقو «ةرمعلاو جحلا نيب نرف هنأ « رمع نبا نع حص دقو

 .() «حیحصلا» يف يراخبلا هاور ءب هللا لوسر

 ءرمع نباو «ةشئاع :ةئالث مهف «جحلا دارفإ مهنع لقن نيذلا امأو :لاق

 عتمت هنأ :رمع نباو ةشئاع ثيدحو «عتمتلا مهنع لقن ةئالثلاو «رباجو

 دارفا هانعمف ءامهنع كلذ يف حص امو «امهثیدح نم حصأ جحلا ىلإ ةرمعلاب

 ةرتاوتم عتمتلا ثيداحأ ناف .هرئاظنك طلغ هنم عفو نوکی نآ وآ ؛ جحلا لامعأ

 اهاورو « نيصح نب نارمعو «یلعو «نامشعو رمعک ةباحصلا ٌرباكأ اهاور

 نم رشع ةعضب ایه يبنلا نع اهاور لب .رباجو « رمع نباو . ةشئاع : اضيأ

 . ةباحصلا

 .نراقلا فاوط باب : ححلا يف ۳۹۱/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

۱۱ 



 نآ یلع سابع نباو مع ناو تشاعو سنآ قفتا دقو :تلق

 «بجر يف نهادحا نوک يف رمع نبا مهو امنإو ءرمع عبرأ رمتعا : 245 يبنلا

 درفأ هنإ :اولاق .سابع نبا ىوس مهو «هتجح عم ةرمعو :اولاق مهلكو

 الو ءاذهو ءاذهو ءاذه :اولاقف .عتمت :اولاق سنآ ىوس مهو «جحلا

 نيب نرقو «جحلا لامعأ درفأو u منم عتمت هنإف «مهلاوقأ نيب ضقانت

 ىلع هراصتقا رابتعاب اه مک و هح اا واق ناكر ويكمل

 نی ملا دعا ا ةيد رق اش حلاو نیفا طلا كخأ

 ربتعاو «ضعب ىلإ اهضعب ثيداحألا عمج و تباحصلا ظافلا لمأت نمو

 هلع تعشقناو باوصلا حّبص هل رفسأ .ةباحصلا 6 مهفو  ضعبب اهضعب

 .دادسلا

 ءهنم غرف مث ءادرفم جحلاب ىتأ هنأ هب دارآو جحلا درفآ هنإ :لاق نمف

 طلغ اذهف «سانلا نم ٌريثك نظی امك «هريغ وأ ميعنتلا نم هدعب ةرمعلاب ىتأو
 ةمئأ نم دحآ الو فعبرالا ةمئالا الو «نیعباتلا الو ةباحصلا نم دحأ هلقي مل

 نم ةفئاط هلاق امك هعم زمتعی مل ادرفم اجح جح هنأ هب دارآ ناو . ثیدحلا

 «نّیبت امك هدرت ةحيرصلا ةحيحصلا ثیداحالاو ءاضيأ مهوف «فلخلاو فلسلا

 دقف «الامعآ ةرمعلل درفی ملو هدحو جحلا لامعأ ىلع رصتقا هنأ هب دارآ ناو

 هب دارآ ناف نرق هنإ :لاق نمو .ثيداحألا عیمج لدت هلوق یلعو «باصأ

 جحلل یعسو «ةدح ىلع ًافاوط ةرمعللو «ةدح ىلع افاوط جحلل فاط هنأ

 هست ها یار قو هل و هالا تد ف اع ةرمخللاو ایت

 تداجلاف انار اكس اعل سو ادخاو فط ال تاطو «وكمللا

 .باوصلا وه هلوقو «هلوقل دهشت ةحيحصلا

 ححلاب مرحآ مث هم لج ا ہت متمت هنأ دارآ ناف «عّتمت هنا : :لاق نمو

۱۱۵ 

 ىعدا نم ىلع درلا

 ادرفم 3 هجح

 یعدا نم ىلع درلا
 a لي هجح



 مل ًاعتمت عتمت هنأ دارآ ناو طلغ وهو هلوف درت ثیداحالاف ءافنأتسم امارح|

 ذرت ةريثکلا ثیداحالاف «يدهلا قوس لجال همارحإ ىلع يقب لب «هنم لحي
 لدت يذلا ٌباوصلا وهف «نارقلا عتمت دارأ نإو ءاطلغ لقأ وهو ءاضيأ هّلوق

 لاكشالا اهنع لوزيو «اهلمش هب فلتأيو «ةتباثلا ثيداحألا عيمج هيلع
 . فالتخالاو

 لصف

 . فئاوط سمح ی يبنلا رَمَع يف طلغ اه هرَمُع يف سانلا طلغ

 رر 2

 E هرمع ناف « طلغ الهو ۰ بجر یف رمتعا هنإ : لاق نم :اهادحا

 . ةتبلا اهنم ءيش ىلإ بجر يف جرخی مل تط وفحم

 لاو - رهاظلاو مهو اضيأ اذهو «لاّوش يف رمتعا هل :لاق نم :ةيناثلا

 يف رمتعا :لاقف لاوش يف فکتعا هنأو ءاذه يف طلغ ةاورلا ضعب نأ - ملعآ

 ىف ةرمع :رَمع ثالث لک هللا لوسر رمتعا : هلوقو «ثيدحلا قايس نکل «لاوش

 دصق امن اهنود نم وأ ةشئاع نآ یلع لدي «ةّدعقلا يذ ىف نیترمعو «لاوش

 لهأ نم دحأ هلقی مل اذهو «هجح دعب ميعنتلا نم رمتعا هن : لاق نم : ةثلاغلا

 .ةنسلاب هل ةربخ ال نمو ماوعلا هّنظي امنإو یلعلا

 حلا الا ءالصأ هتّجح يف ومتعی مل هّنإ :لاق نم :ةعبارلا

 . لوقلا اذه لطبت اهُدر نكمُي ال یتلا ةضيفتسملا

 نم جحلاب اهدعب مرحآ مث «اهنم لح ةرمع رمتعا هنٍا :لاق نم :ةسماخلا
 .هدرتو لوقلا اذه لطبت ةحيحصلا ثيداحألاو «ةكم

۱۹ 



 ی هجح يف سانلا طلغ . فئاوط و رم هجح يف مهوو

 .هعم زمتعی مل ادرفم اجح ّجح :تلاق يتلا : ىلوألا ةفئاطلا

 هلاق امك «جحلاب هدعب مرحأ مث :هنم لح اعتمت اعتمتم حح :لاق نم : ةيناثلا

 .هريغو ىلعي وبأ يضاقلا

 نكي ملو يدهلا قوس لجأل هنم لحي مل اعتمت اعتمتم جح :لاق نم : ةثلاثلا
 ريو ا نكمل بسن نع ا اف را ا ءاتراف

 . نییعس هل ىعسو «نیفاوط هل فاط انارق انراق مح :لاق نم :ةعبارلا

 . ميعنتلا نم هدعب رمتعاو «ًادرفم اجح ّجح :لاق نم :ةسماخلا

 ی . فئاوط مخ همارحإ يف طلغو

 اهیلع رمتساو «اهدحو ملا ل :لاق نم :اهادح)

 . هيلع رمتساو «هدحو ححلاب یّیل :لاق نم : ةيناثلا

 كلذ نأ معزو «ةرمعلا هيلع لخدأ مث ءادرفُم ْجحلاب ىّبل :لاق نم :ةثلاثلا

 . هب صاخ

 يناث يف جحلا اهيلع لخدأ مث ءاهدحو ةرمعلاب ىَّبل :لاق نم :ةعبارلا
 .لاحلا

 دعب هنيع مث ءاكُّسُن هيف نیعی مل اقلطم امارحإ مرحأ :لاق نم :ةسماخلا

 . همارحا

۱۷ 



 بجر يف

 لاوش يف

 لحي ملو «مارحالا أشنأ نيح نم اعم نیمار ساب محلا :تاوصلاو

 دعا و: عش اهيل وقت ادخار افاوط امهل فاطف اف اهديك: ا

 له هملعی ارتاوت ترتاوت يتلا ةضيفتسملا صوصتلا هيلع تلد امك «يدهلا قاسو

 . ملعأ هللاو . ثيدحلا

 لصف
 طلغلاو مهولا ًاشنم نايبو «لاوقألا هذهب نيلئاقلا راذعآ يف

 هللا يضر رمع نب هللا دبع ثیدحف «بجر يف رمتعا :لاق نم رذع امآ

 امك ءاهُريغو ٌةشئاع هتطلغ دقو . هيلع قفتم بجر يف رمتعا هيي يبنلا نأ ءامهنع

 اذاف دجسملا ريبزلا نب ةورعو انآ تلخد :لاق «دهاجم نع «نیحیحصلا» يف

 ةةلض دجسملا يف نرلصب نات اذاو ةشئاع ة حر ایا ربع ی
 رمتعا مک :هل 8 مث .ةعدب :لاقف ناب نع هانلأسف :لاق «یحضلا
 :لاق .هیلع دن نأ انهرکف «بجر يف :نهادحإ .اعبرآ :لاق ی هللا لوسر
 ای را ا و لاف ّرجحلا يف نينمؤملا ٌّمأ ةشن ةشئاع نانتسا انعمسو

 : لوقی :لاق ؟لوقی ام :تلاق ؟نمحرلا دبع وبآ لوقی ام نیعمست الآ نینموملا
 ابأ ُهّللا مَحری :تلاق .بجر يف نهادحإ «رَمَع عّبرأ رمتعا ةي هللا لوسر نإ
 . طق بجر يف رمتعا امو داش وهو الإ طق مع رمتعا ام «نمحرلا دبع

 وه اذهو «ةدعقلا يذ يف تناك اهّلك هّرَمَع نإ : سابع نباو سنآ لاق كلذکو

 .باوصلا

 نع ««ًأطوملا» ىف كلام هاور ام هرذعف «لاوش يف رمتعا :لاق ْنَم 2 امآو

 . ۸۸ص هجیرخن مدقت )۱(

۱۸ 



 يف ّنُمادحإ «ائالث الإ رمتعی مل دي هللا لوسر نأ «هيبأ نع «ةورُع نب ماشه

 ءاضيأ طلغ وهو «لسرم ثيدحلا اذه نكلو .()ةدعقلا يذ يف نیتنئاو «لاوش

 دواد وبأ هاور دقو .رمع نبا باصأ ام هيف هباصأ ةورع نم امإو «ماشه نم امإ

 هتياور سيلو :ربلا دبع ْنبا لاق . هّعفر حصي ال اضيأ طلغ وهو «ةشئاع نع اعوفرم

 : ةشئاع نع هنالطب ىلع لدیو :تلق .لقنلا ةحص يف كلام نع ركذُي امم ادنسم

 يذ يف الإ لَ هللا لوسر ْرمّتعي مل :اولاق كلام ّنب سنآو «سابع نباو «ةشئاع نأ

 يذ يف اتناك «ةّيضقلا ةرمعو ةيبيدحلا ةرمع ناف «باوّصلا وه اذهو .ةدعقلا

 يف تناك اضيأ ةّناّرغِجلا ةرمُعو «ةدّعقلا يذ يف تناك امنإ نارقلا ةرمعو «ةدعقلا

 غرفو ءودعلا ءاقلل لاوش يف ةكم نم جرخ هنأ هابتشالا عقو امنإو «ةدعقلا يذ لّوأ

 اهنم جرخو ءةنارعجلا نم ارمتعم اليل ةكم لخدو «مهّمئانغ مسقو «هودع نم

 . ٌيبعكلا ششّرحُم لاق كلذكو «سانلا نم ريثك ىلع هذه هترمع تيفخف ءآليل

 . ملعأ هللاو

 لصف

 اذه ناف ؛ارذع هل ملعأ الف «جحلا دعب ميعنتلا نم رمتعا هنأ نظ نم امأو

 لعلو ام) هلاق الو ءطق ٌدحأ هلقني ملو «هتجح نم ضيفتسملا مولعملا فالخ

 هل دب ال قافالا لهأ نم جحلا درفآ ْنَم لك نأ ىأرو فا درفآ هلأ عمَس اذه ن

 نيع اذهو «كلذ ىلع رم هللا لوسر ةجح لّرنف «ميعنتلا ىلإ هدعب جّرخي نأ
 . طلغلا

 ی

 نم جحلا رهشآ يف ةرمعلا باب :جحلا يف ۳۶۲/۱ «أطوملا» يف كلام هجرخآ (۱)

 نب دواد قیرط نم (۱۹۹۱) دواد وبأ هلصو دقو السرم شيلا نب ةورع تیدح

  ؛ةورع نب ماشه نع امهالک يدرواردلا قیرط نم روصنم نب دیعسو ؛نمحرلا دبع
 . هشئاع نع ‹ هيأ نع

۱۱۹ 

 جحلا دعب مدعتتلا نم



 دا رمتعد مل :لاق نم رذع

 هتجح يف

 لَك رمتعا :لاق نم رذع
 اهنم لح ةرمع

 درفآ هنأ عمس امل هنأ هرذعف ءالصأ هتجح ىف زمتعی مل هنإ :لاق نم امآو

 ًءافتكا ةجحلا كلت يف رمتعی مل هنا : لاق هتجح دعب ْرمتعي مل هنأ انيقي ملعو «جحلا

 نم مدقت امك هّلوق درت ةحيحصلا ةضيفتسملا ثيداحألاو «ةمّدقتملا ةرمعلاب هنم
 ام :ةصفح تلاقو «اهب انعتمتسا ةرمط هذه» :لاق دقو 6-00 رع ن رکا

 عمت :كلام نب ةقارس لاقو ؟كترمع نم تنأ لحت ملو اولح سانلا نأش
 نباو « نيصح نب نارمعو . ةشئاعو « رمع ا لاق كلذكو اک هللا لوسر

 ىدحبإ یهو هتجح ىف رمتعا هنأ «ةشئاعو «سابع نباو «سنأ حرصو «سابع

 . عبرألا ةرّمع

 لصف

 مو ىلعي وبأ يضاقلا هلاق امك ءاهنم لح ةرمع رمتعا هنإ :لاق نم امأو

 ل هنأ مهريغو نيصح نب نارمعو «ةشئاعو رمع نبا نع حص ام مهژذعف «هقفاو

 هنأ ةيواعم ربخآ املف لحي مل هنأ لمتحیو «هنم لح ٌمْتمت هنأ لمتحی اذهو « عمت
 هنأ ىلع لد «نیحیحصلا) يف هثيدحو «ةورملا ىلع صقشمب هسأر نع رصق

 دن رام نأل عادولا ةَّجَح ريغ يف اذه نوكي نأ ْنكمُي الو اا فس رح

 يف نوكي نأ نكمُي الو ءًامرحُم حتفلا نمز نكي مل ةي ٌيبنلاو «حتفلا دعب ملسأ
 كلذو» حيحصلا ثيدحلا ظافلأ ضعب يف نأ :امهدحآ «نيهجول ةنارعجلا ةرمع

 . (هتّحَح ىف

 (۲«رشعلا مايأ يف كلذو» حيحص دانسإب يئاسنلا ةياور يف نأ :يناثلاو

 «ةصاخ هل تناك ةعتملا نأ ىور نم ةياور ءالؤه لمحو «هتجح ىف ناك امنإ اذهو

 . ۹۸ و ٤/ AV دمحأو (۱۲ 1) ملسمو t0۲» »°0 /۳ يراخبلا هج رخآ )۱(

 . رصقی فيك باب :جحلا يف ۲4۵ ۰۱۵6 ۰۱۵۳/۰ يئاسنلا هجرخآ (۲)
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 قاس ْنَم نود يدهلا قوس عم مارحالا نم لیلحتلاب اوصخ مهنم ةفئاط نأ ىلع

 :اولاقو . سابعلا وبأ انخیش مهنم «نورخا مهيلع كلذ ركنأو «ةباحصلا نم يدهلا

 وه ال لحي مل هيب يبنلا نأ هل نّیبت ةحيحصلا ةضيفتسملا ثيداحألا لمأت نم

 . يدهلا قاس نمم دح الو

 هتحح ةفص ىف اومهو نيذلا راذعأ ىف

 «نيحيحصلا» يف ام هرذعف «هيف زمتعی مل ءًادرفم اجح ّجح هنإ :لاق نم امآ

 لهأ ْنَم انمف «عادولا ةّبح ماع هيب هللا لوسر عم انجرخ :تلاق اهنأ .ةشئاع نع

 35 هللا لوسر لهأو « جحب لهآ ْنَم مو «ةرمعو جحب لهآ نم انمو قرمعب

 .هدحو ححلاب هلالهإ يف حیرص «عيونتلاو میسقتلا اذه :اولاقو .''”جحلاب

 . "”ادرفُم ححلاب لهأ ءب هللا لوسر نأ ءاهنع ملسملو

 ححلاب یّبل هلو هللا لوسر نأ «رمع نبا نع «يراخبلا حیحص» يفو
Tare 

 و

EAE 8 5 1 جحلاب لهآ لو هللا لوسر نأ «سابع نبا نع ««ملسم حیحصا يفو )€(  . 

 ۱ . ححلا د رفآ ۰ هللا لوسر نآ «رباج نع «(«هجام نبأ ننس) يفو

 «ّجَحلا الا يوت ال قو هللا لوسر عم انجرخ :هنع «ملسم حیحص» يفو

 لا فرح ال

 .١١١ص هجيرخت مدقت ()

 .مارحالا هوجو نایب باب :جحلا يف (57١)و )١١5( (۱۲۱۱) ملسم هجرخآ (۲)

 . ۱۱۱ص هجيرخت مدقت (۳)

 . ۱۱۱ص هجيرخت مدقت (6)

 . ۱۱۲ ص هجيرخت مدقت (۵)

 . لَك يبنلا ةجح باب : جحلا يف (۱۲۱۸) ملسم هجرخآ (5)

 ١؟١

 دي جح :لاق نم رذع

 هيف رمتعی ملو ادرفم



 تک هللا لوسر حح :لاق ریبزلا نب ةورع نع ««یيراخبلا حیحص» يفو

 «تیبلاب ٌفاط مث ءأّضوت هنأ «ةكم مدَق نيح هب أدب ءيش لّوآ نأ ةشئاع ينتربخأف

 هب أدب ءيش َلَّوُأ ناكف «هنع هللا يضر ركب وبأ ٌجح مث ء[ةَرْمَع نكت مل مث]

 نامش حح مث كلذ لثم هنع هللا يضر ُرَمُع مث «ٌةرمُع نكت مل مث تیبلاب فال

 نب هللا دبعو «ةيواعُم مث «ٌةرمُع نكت مل مث «تّییلاب ٌفاوُّطلا هب أدب ءيش لَو هيأرف
 فاوطلا هب أدب ءيش لّوأ ناكف «ماوُعلا نب ريبزلا يبأ عم 55-55 ( رمع

 :ةَرْمُع اهْضّقني مل مث ءرمع نبا كلذ لعف تیر مث .ةرمغ نكت مل مث «تيبلاب
 ءيشب نوؤدبي اوناك ام ىضَم نمم دحأ الو هنولأسي الف یهدنع رمع نبا اذهو

 يمأ تيأر دقو نوح ال مث تلا فال هه لوا مهمادقآ نوعضی نيح

 ال امهن مث «هب نافوطت تْيَبلا نم لّوأ ءيشب نادبت ال هَناَمَدَقَت نيح يتلاخو

 ةرمعب نالفو نالفو نیبزلاو اهتخأو يه تّلهأ اهنآ يما ينتربخآ دقو نالحت

 لس اف

 تملس نب دامح انئدح «ليعامسإ نب یسوم انثدح :«دواد يبأ ننس» يفو

 : تلاق .ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع امهالک «دلاخ نب ٌبّیهوو

 : لاق ةفيلحلا يذب ناك املف «ةٌجحلا يذ لالهل نيفاَوُم ةَ هللا لوُسَر عم انجرخ

 درفنا مث ««ةرمُعب لهّيلف ةرْمعب لهي نأ دارآ ْنَمو لهل جَحِب لهُ ْنَأ ءاش ْنَم١

 لاقو .«ةَرْمُعِب تْلَلْعَأل تیدهآ ينآ الول يئإف» : هنع لاق نأب هثيدح يف بيهو

 اد جحلاب له هنأ نیتیاورلا هی یی و رم انأ ایا

 همكُح يف مهُرذع ام نکلو «یرت امك رهاظ مهُرذع لوقلا اذه بابرأف
 ربخو «تنرقو ّيدهلا تقُس : هلوقب اهنع ربخأو «هسفن ىلع هب مكح يذلا هربخو

 هعمسي سانلا قدصأ نم وهف «هريغ نم ذئنيح هيلإ ٌبرقأو «هتقان نطب تحت وه نم

 لبق ةكم مدق اذإ تيبلاب فاط نم باب :جحلا يف ۳۸۳ ۰۳۸۲/۳ يراخبلا هجرخأ )
 . ءوضو ىلع فاوطلا باب :۳۹۷ و هتيب ىلإ عجري نأ

 . حيحص هدانسإو .ححلا دارفإ ىف باب : كسانملا ىف (۱۷۷۸) دواد وبأ هجرخأ (۲)
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 يبآ نب يلع هک هنع ساّنلا ملعآ نم وه ْنَم ربخو ««ةرذغو ِةَّجَحِب كيبل : لوقی

 ربخو مت ان یا هات ری ج هنع هللا یضر بلاط

 كلذ ْركْني ملف اهنم لحي مل ةرمعب ٌرمتعم هنأ ىلع اهل هريرقت يف ةصفح هتجوز

 هعمسي لطاب ىلع رقي ال هم وهو «ٌحاح كلذ عم هنأب اهباجأو ءاهقّدص لب ءاهيلع

 .هبر نم هءاج يذلا يحولاب هسفن نع هيي هربخ نع مهرذع امو . هركني لب الص

 هباحص نم هنع ربخآ نم ربخ نع مهرذع امو ةَرْمَع يف ةٌجَحِب لهُي نأ هيف هّرمأي

 «هتجح عم ٌرمتعا هنأ و هنع ربخأ نم ربخو اهدعب ّححي ال هنأ ملع هنال «نرق هنأ

 :هنع مهنم ٌدحأ لقي ملف «فّتبلا كلذ نم ٌءيش ّجحلا درفأ هنإ :لاق نم عم سيلو

 سانلا لاب ام :دحأ لاق الو .دارفالاب ينّرمأي يبر نم تا يناتأ الو «تدرفأ ينإ

 :لوقی هتعمس :دحأ ناف 3 قرمعب مه اولح امك ءكتَّجَح نم لحت ملو اولح

 ةعبارلا رّمع عبرأ رمتعا هنا : ٌدحأ لاق الو «درفم جحب الو تا یو یو اكل

 هنأب هسفن نع ٌربخُي هوعمس مهنآ ةباحصلا نم ةعبرآ هيلع دهش دقو  هتجح لعب

 قّرطت نأ اعطق مولعمو .هوعمسی مل : لاقي نأب الإ كلذ عفد ىلإ لیبس الو «نراق

 قّرطت نم ىلوأ كلذک هنظی هلعف نم وه همهف امع ربخآ نم ىلإ طلغلاو مهولا

 قرطتی ال اذه ناف هعمسی مل هناو اذکو اذک :لوقی هتعمس :لاق نم ىلإ تیاکتلا

 ال هناف ءامهاو ناکو هلعف نم هّلظ امع ربخآ نم ربخ فالخب «بیذکتلا الإ هيلإ

 را نا و هما لاو تار دالع ها دقو تالا اب

 نآ : هيلإ لسرپ نآ « یلاعتو كرابت هبر ههدنو «هوعمسي ملو الك :لوقي ما مت

 نیذلاو فیکف «لطابلا لطبأو «لاحُملا لحمآ نم اذه «هلعفی ملو اذکو اذک لعفا

 اودارآ امناو .مهوضقان الو مهدوصقم يف ءالؤه اوفلاخی مل هنع دارفالا اورکذ

 لمع ىلع ةدايز هلمع ىف سيل هنإف «درفملا لمع ىلع هراصتقاو «لامعألا دارفإ

 عمس امك «همهف ام بسحب رّبع هنإف ءاذه فالخ مهوي ام مهنع ىور نمو . درفملا

 ىلع هلمحف «هدحو ّجحلاب یّبل :لاقف «جحلا درفآ :لوقی رمع نبا هللا دبع نب ركب

 لهأ مث قرمعلاب لهأف أدبف «عّتمت هنإ .هالوم عفانو هنع هنبا ملاس لاقو . ینعملا
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 رمآ هنأب هنع اذه لیوأت ٌحصَي الو «رکب هب ربخآ ام فالخب هت ملاس اذهف .جحلاب
 دارفالا اًوَوَر نيذلا اذكو «ٌجحلاب لهأ مث «ةرمُعلاب لهأف أدبو : هلوقب هرّسف هنإف «هب

 تورع اهنع نارقلا یورو «مساقلاو «ةورُع :امهف ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ناف .نارقلا هنع يوري يرهُزلاو .دارفالا ةورع نع يوري دوسالا وبأو .دهاجمو
 هنأ ىلع دارفالا ٌةياور تلمخ ناو «دهاجم ةياور تملس نیتیاورلا طقاست انردق
 لوق نأ بیر الو اضعب اهضعب قدصو تایاورلا تقداصت جحلا لامعا درفآ
 : ناعم ةثالثل لمتحم «ٌححلا درفآ ءرمع نباو «ةشئاع

 .ادرفم هب لالهالا : اهدحآ

 . هلامعأ دارفا : یناثلا

 اهناف ةرمعلا فالخب اهریغ اهعم حي مل ةدحاو ةجح يح هنأ : ثلاثلا

 . تارم عبرآ تناك

 ححلاب لهأ مث «ةرمُعلاب لهأف أدبو «جحلا ىلإ ةرمعلاب مّتمت :امهلوق امأو
 «لمجملاب هدر زوجي الف «دحاو ىنعم ريغ لمتحي ال حيرص اذهف .هلعف ايكحف
 ةياور ضقانُي ام ٌجحلاب له هنأ ةشئاع نع ةرمعو ديزي نب دوسألا ةياور يف سيلو

 نم ءزج هترمعو ءاعطق ّجحلاب لهُم جاح نراقلا ناف «نرق هنأ اهنع ةورعو دهاجم
 دهاجم ةياور تمض ناف .قداص ريغ وهف «جحلاب له هنأ اهنع ربخأ نمف «هتجح
 هنأ تاياورلا عومجم نم نّيبت «ةورُع ةياور ىلإ اتمض مث .دوسألاو ةرمع ةياور ىلإ
 الا رمع نباو ةشئاع لوق لمّحی مل ول یتح ءاضعب اهضعب قّدصو اراق ناک
 رمتعا E NES ءادرفم هب لالهالا ینعم

 ثيداحألا كلت نأ الإ .لاوش يف رمتعا ةي هنإ :ةورع وأ ةشئاع لوقو بجر يف

 ىلع اهلمحو اهليوأت الو ءاهتاور بيذكت ىلإ الصأ ليبس ال ةحيرصلا ةحيحصلا
 ىلع تبرطضا دق يتلا ةلمجملا ةياورلا هذه ميدقت ىلإ ليبس الو هیلع تلد ام ريغ

 .اهيلع مهلتم وأ مهنم قثوأ وه ْنَم مهضراعو ءاهيف مهنع َفلتخاو ءاهتاور
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 نم ءيش هيف سيل هثیدح نم حیرصلاف .جحلا درفآ هنإ :رباج لوق امآ و

 لدي ام اذه يف نيأف .جحلا الإ نوونی ال مهنآ مهسفنآ مهنع هزابخا هيف امنإو ءاذه

 .ادرفم ٌجحلاب ىّبل لَك هللا لوسر نأ ىلع

 هلف جحلا درفأ ات هللا لوسر نأ جام نبا هاور يذلا ٌرخآلا هثيدح امأو

 انيقي اذهو «هيبأ نع دمحم نب رفعج نع يدرواردلا قيرط :اهدوجأ . قرط ثالث

 اوفلاخ سانلاو «ىنعملاب يورمو «عادولا ةّجح يف ليوطلا هثيدح نم رصتخم
 اهيف : يناثلا قيرطلاو .ديحوتلاب لهأو «جحلاب لهأ :اولاقو . كلذ يف يدرواردلا

 نبا لاق .فّرطمو رفعج نع «مزاح يبأ نب زيزعلا دبع نع «بعصم نب فّرطم
 هنع یور كلام تخأ نبا هنكلو ءلوهجمب وه سيل : تلق ءلوهجم وه :مزح

 «ثیدحلا برطضم قودص : متاح وبآ لاق .ةعامجو «یسوم نب رشبو «يراخبلا

 ابأ َّنأكو «ریکانمب يتأي :يدع نبا لاقو «سیوآ يبآ نب ليعامسإ نم ّيلإ ةبحأ وه
 وبآ فّرطم وه امناو .هلهجف بعصُم نب فّرطم ةخسنلا يف ىأر مزح نبا دمحم

 يف طلع نممو .راسي نب نامیلس نب فّرطم نب هللا دبع نب فّرطم وهو «بعصم
 بعصُم نب فّرطم :لاقف «ءافعضلا» هباتك يف يبهذلا نامثع نب دمحم ءاضيأ اذه
 «بئذ يبأ نبا نع يوارلاو :تلف .ثيدحلا ركنم بئذ يبأ نبا نع يندملا

 «ثيدحلا ركنمب سيلو «يندملا بعصم وبأ فّرطم وه «كلامو. «يدرواردلاو

 يه نکل «ةلمج يدع نبا اهنم هل قاس مث «ریکانمب يتأي يدع نبا لوق هّرغ امنإو
 .هنم اهيف ءالبلاو «ينطقرادلا هبذك «هنع حلاص نب دواد نب دمحأ ةياور نم

 وه نم هيف رظنُي باّمولا دبع نب دمحم اهيف رباج ثيدحل :ثلاثلا قيرطلاو
 فیعض «نیعم نبا دنع ةقث وهف «یفثاطلا ناک نا «ملسم نب دمحم نع لاح امو
 دقو یریغل هيف ةرابعلا هذه رآ ملو فتبلا طقاس :مزح نبا لاقو دمحآ مامالا دنع

 سیل :تلق ؟وه نم يردآ الف «هریغ ناك نو :مزح نبا لاق «ملسم هب دهشتسا

 همکح ناكل رباج نع اذه حص ولف لاح لکبو .ًانيقي يفئاطلا وه لب «هريغب
 لهأ :اولاق امن «تاقثلا ةاورلا رئاسو ءرمع نباو ةشئاع نع ٌيورملا مکح مو
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 ةباورل حیجرتلا هوجو]

 [نارقلا یور نم

 ةرمعلا نأ مولعمو «جحلا درفآ :اولاقو «ىنعملا ىلع هولمح ءالؤه لعلف «جحلاب

 لب ءامهب لهأ :لاق نم ضقانُي ال «جحلاب لهأ :لاق نمف ْحلا يف تلخد اذإ

 هرجولا نم انرکذ ام لمتحی «ْححلا درفآ :لاق نمو .لمجآ كاذو «لّصف اذه

 اذه ««ةدرفم ةٌجَحب كيبل :لوقی هعمس هنإ : هنع طق ٌدحأ لاق له نکلو «ةثالثلا

 هانرکذ يتلا نیطاسألا كلت یلع منی مل كلذ دو ول یتح «هیلا لوم ال ام

 هنآ و مارحالا لوأ ىلع هّلمح وأ اذه طيلغت ناكو بلا اهعفد ىلإ لیبس ال يتلاو

 «يروثلا نایفُس نع انمدق دقو «كلذ تبي ملو فیکف ءانيعتم هئانثآ يف انراق راص

 نرق هلك هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر رباج نع ءهيبأ نع دمحم نب رفعج نع

 نع «يناوطقلا دايز يبأ نب هللا دبع نع .يجاسلا ايركز هاور .عادولا ةجح يف
 درفأو «ٌجحلاب لهأ :هلوق نيبو اذه نيب ضقانت الو .نايفس نع بابخلا نب ديز

 .مدقت امك ‹جحلاب ىبلو ‹جحلاب

 لصف

 .ةرشع هوجول نارقلا ىور نم ةياورل حیجرتلا لصحف

 .مّدقت امك رثکآ مهنآ : اهدحآ

 . هان امك تعّونت كلذب رابخالا قرط نأ : يناثلا

 نع ربخأ نم مهيفو ءاحيرص هظفلو هعامس نع ربخأ نم مهيف نأ :ثلاثلا

 ءىجي ملو «كلذب هل هبر رمأ نع ربخآ نم مهيفو .كلذ لعف هنأب هسفن نع هرابخإ

 .دارفالا ىف كلذ نم ءىش

 .دارفالا تایاور فالخب «لیوأتلا لمتحت ال ةحيرص اهنآ : سماخلا

 رکاذلاو ءاهْؤَمَت وأ دارفالا لهأ اهنع تكس ةدايز ةنّمضتم اهنآ : سداسلا

۱۳۹ 



 . يفانلا ىلع مّدقم تبثُملاو .تكاسلا ىلع مّدقم دئازلا

 .سابع ٌنباو «رباجو ءرمع باو ءةشئاع :ةعبرأ دارفالا ةاور نأ :عباسلا

 مهادع نم ةياور َتَمِلَس «مهتاياور طقاست ىلإ انرص ناف «نارقلا اور ةعبرألاو
 برطضت مل نم ةياورب ذخألا بجو «حیجرتلا ىلإ انرص نإو .ضراعم نع نارقلل
 نب نارمعو «باطخلا نب رمعو «سنأو «ءاربلاک «تفلتخا الو هنع ةياورلا

 .مدقت نمم مهعم نمو ةصفحو «نیصح

 .  هنع لدعیل نكي ملف میر نم هب رم يذلا کكسنلا هنآ :نماثلا

 اذإ هب مهرمأيل نكي ملف .يدهلا قاس نم لك هب رمأ يذلا كس هنأ : عساتلا

 نكي ملو هل هراتخاو .هتیب لهأو هلآ هب رمأ يذلا كسنلا هنأ : رشاعلا

 موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلخد» هلوق وهو ءرشع يداح ٌحیجرت تن
 ال ثيحب «هيف لخادلا ءزجلاك وأ «هنم ًاءزُج تراص دق اهنأ يضتقي اذهو ؛«ةمايقلا
 .هعم ءيشلا يف لخادلا نوكي امك جحلا عم نوكت امنإو هنیبو اهنيب لصفي

 نب بل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لوق وهو :رشع يناث حيجرتو
 ءةعيبر نب ناملس وأ «ناحوُص نب ديز هيلع ركنأف «ةرمعو ٌجحب لهأ دقو دبعم
 نأ ی هنع رمع ةياور قفاوُي اذهو ۰ ی دمحم كيبن ةّنسل تيده :رمع هل لاقف
 هلن يتلا هس نارقلا نأ ىلع لدف ءاعيمج امهب لالهالاب هللا نم «ءاج يحولا
 . اهب هل هللا رم لثتماو

 عقيف «نيكسُتلا نم لک نع هلامعأ دن نراقلا نآ : رسع ثلاث حيج ردو

 ۳ و ۲۵ و 1/١ او )۹۷۰ ) هحام نیاو 106 یئاسنلا هج رخآ )۱(

 . حیحص هدانساو ۰۵۳ و ۰۳۷ و
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 عتمتلا :فنصملا لوق

 دارفالا نم لضفأ

 دي جح :لاق نم رذع

 نم هيف لح ًاعتمت ًاعتمتم

 همارحإ

 لمعو امهدحآ نع هعوقو نم لأ كلذو انا امهنف هدير فاو همارحإ

 لضفأ يدهلا قّوَس ىلع لمتشا يذلا كسلا نأ وهو :رشع عبار حيجرتو

 نم دحاو لك نع هّيده ناك «نرق اذإف .يدهلا نع الخ كس نم بير الب

 لوسر ّرمأ  ملعأ هللاو - اذهلو يده نع امهنم كسن لخی ملف یکتا

 قفتملا يف كلذ ىلإ راشآو ءاعم ةرمعلاو ٌجحلاب لی نأ يدهلا قاس نم هيب هللا

 .«تنرقو ئدهلا تفس ین : هلوقب ءاربلا ثیدح نم هیلع

 ييسر روب ا یی نا ته یهو هضم سنا یر

 ىلإ لضافلا نم مُهَلَقْتَي نأ لاحُمو «هيلإ جحلا خسفب مهرمآ ذي هنأ :اهنم .ةريثك

 ول» :هلوقب هلعفي مل هنوك ىلع فّسأت هنأ :اهنمو :هنود وه يذلا لرل

PO7  

 هباحصأ لعفو هلعف هيلع رقتسا يذلا ٌجحلا نأ :اهنمو . يدهلا قمی مل نم لک هب

 .هذه ريغ ةريثك هوجولو يدهلا قسی مل نمل عتمتلاو .يدهلا قاس نمل نارقلا

 دحأ يف لب ءةكم نم هارتشا عتمتم نم لضفأ وهف «يدهلا قاس اذإ عتمتملاو

 نراقلاف ءاذه تبث اذإف .مّرَحلاو لحلا نيب هيف عمج ام الإ يده ال :نيلوقلا

 نيح نم قاس دق هنأل يدهلا قاس عتمتم نمو قس مل متمتم نم لقا قئاسل

 قْسَي مل ٌدرفُم لعجُي فیکف «لحلا ىندأ نم يدهلا قوسی امنإ عتمتملاو «مرحآ
 هقاس نراق نم لضفآ لعج اذإ فیکف ؟لحلا ىندأ نم هقاس ّتمتم نم لضفأ ایده

 . حضاو هللا دمحب اذهو «تاقیملا نم

 لصن

 نع رصق هنأ فیواعم اا ف
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 هرکنآ امم اذهو .هتجح يف كلذو : ظفل يفو رشعلا يف صقشمب 3 هللا لوسر

 هنإ :هلوق يف رمع با باصأ ام هيف هباصآو «هيف هوطلغو «ةيواعم ىلع ٌسانلا
 ةدّدعتملا هوجولا نم ةضيفتسملا ةحيحصلا ثيداحألا رئاس نإف .بجر يف رمتعا

 هسفن نع ربخأ كلذلو هرحنلا موي الا همارحإ نم لحي مل لي هنأ ىلع لدت اهلك
 لجأ الف ترول تفس يا :هلوقو «تلَلْخَأل يدهلا يعَم 2 ال :هلوقب

 هریغ ربخ فالخب ا الو مهولاهلخدی الف .هسفن نع رض العون كلا لح

 مل هنأ نیفغلا ٌججلا هب هنع ربخآو «هسفن نع هب ربخآ ام فلاخی اربخ امیس ال .هنع

 موي قَّلَح یتح همارحإ ىلع يقب هنأو «قلح الو ریصقتب ال ءائيش هرعش نم ذخأي
 «ملسأ دق ذئنيح ناك هنإف «ةنارغجلا ةرمع يف هسأر نع رصق ةيواعم لعلو رحنلا

 يف اهلك تناك ُهَرَمُع نأ رمع با يسن امك ءرشعلا يف ناك كلذ نأ نظف «يسن مث

 زئاج مهولاو ؛اهیف هعم ناك دقو «بجر يف [نهادحإ] تناك :لاقو .ةدعقلا يذآ

 .ابجاو راص «هيلع لیلدلا ماق اذإف . هلك لوسرلا یوس نم یلع

 قالحلا هافوتسا نكي مل رعش ةيقب هسأر نع رصق هلعل ةيواعم نإ :ليق دقو
 نم اضيأ اذهو ؛مزح نبا دمحم وبأ هركذ ؛ةورملا ىلع ةيواعم هذخأف ءرحنلا موي
 ی 0 .هنم رصقي ًارعش اطلغ يقبُي ال قالحلا ناف تمهو

 ريقشلا دحأ ةحلط ابأ باصأف «ةباحصلا نيب هسأر رعش مسق دقو .رحنلا موي
 * و ()تارعشلاو «نیترعشلاو ةرعشلا «رخالا ىتلا اومستقا ةباحصلا ةيقبو
 بقع عسی مل ۵ «لوالاهیعس وهوًادحا ایعس الا ةورملاو واتصل نیب عسب مل اف
 اذه : لیقو . ضخم مهو اذهف اعطق ححلا دعب رمتعا الو تضاف ال فاوط

۷ 

 نأ رحنلا موی ةنسلا نأ نایب باب :جحلا يف (۳۲۷) و (۳۲۵) (۱۳۰۵) ملسم هجرخآ (۱)

 ةرمج یمر هيب هللا لوسر نأ كلام نب سنآ ثیدح نم قلحی مث رحنی مث يمري
 قلحف «هسأر نع هديب لاقو «سلاج ماجحلاو اهرحنف ندبلا ىلإ فرصنا من تبقعلا

 حطب نبأ: ها لا الا ىشلا: قلا لا مث «هيلي نمیف همسقف «نمیالا هقش

 .هايإ هاطعاف

 هج-۲ج داعملا داز ۱ ۲ ۹



 نع هلعجف ‹ ىلع نب نسحلا هيف أطخأ ءأطخو طلغ هيف عقو ةيواعم ىلإ دانسالا

)۱( : 58 4 

 . فیعض : ماشهو

 سر ْنَع تْرّصق :ملسم دنع يذلاو ءاذه ىلع ذري ْملَو صقشمب 35 هللا لوسر

 . كلذ ريغ «نیحیحصلا» يف سيلو .ةَورَملا ىلع صقشمب كَ هللا لوُّسَر

 وأ «ةلولعم يهو .حيحصلا يف تسيلف «رشعلا مايأ يف» ىور نم ةياور امأو

 سانلاو .هنع سابع نبا نع ءاطع نع اهيوار دعس نب سيق لاق .ةيواعم نم مهو

 يف ناك ام اذه نإ : هللاب فلحن نحنف سیق قدصو . '"ةيواعم ىلع اذه وركن

 . طق رشعلا

 يبأ نع «ةداتق نع «دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا يف ةيواعم مهو اذه هبشيو

 یه يب يبنلا َّنأ نوُملعت له : ةي يبنلا باحصأل لاق ةيواعم نأ «يئانهلا خيش

 . معن :اولاق ؟روُمّنلا دولج بوكُر ْنَعَو ءاذك ْنَع

 . الف هذه اّمَأ :اولاق ؟:رفعلاو ّجَحلا ّنْيَب َنَرْقُي نأ ین هنأ َنوُمَلْعَتَف :لاق

 نم مهو اذه نإ :هللاب دهن نحنو ."”هتيسَن مكّنكلَو اَهَعَم اَهّنِإ امأ :لاقف

 ال خيش خيش وبأو ءطق كلذ نع هيك هللا لوسر هني ملف هيلع تذک وأ .ةيواعم

 ةداتق هنع ىور ناو مالعالا ظاّفحلا تاقثلا ىلع مّدقي نأ نع ًالضف (هب جتحی

 "لون وهو نحمل | ءاخلاب ةدلخ نب ناویخ همساو . ریثک يبآ نب ییحیو

 .(۱۸۰۳) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 .۹۲ /4 دمحأو ۰۲4۵/۵ يئاسللا هجرخآ (۲)

 ۱ .44و 90/4 دمحأو (۱۷۹4) دواد وبآ هجرخآ (۳)

 یور هنأ رکذو «يلجعلاو .نابح نباو ءدعس نبا نع هقيثوت «بیذهتلا» يف لقن نکل )٤(

 ءريثك يبأ نب ییحیو ةداتقو سهیبو دیبع هالوم هنع یورو تیواعمو رمع نبا نع ۱

 .قارولا رطمو
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 ذن عح :لاق نمرذع  هلاق امك يدهلا قوس لجال هنم لحي مل اعّتمت اعّتمتم مح :لاق نم امأو
 هنم لحي ملاهتمتاعتمته 020202 و 1 ۱ ل

 يدهلا قوس لجا دا هللا لوسر عتمت :رمع نباو ةشئاع لوق مهرذعف «ةفئاطو «يتغملا» بحاص

 : ةعتملا يف دعس لوقو كترمع نم لحت ملو اولح سانلا نأش ام :ةصفح لوقو

 جحلا ةعتم نع هلأس نمل رمع نبا لوقو «ٌةعم اهانعنصو ب هللا لوسر اهمنص دق

 ىهن ىبأ ناك نإ تيأرأ :لاقف ءاهنع ىهن دق َكابأ نإ : لئاسلا هل لاقف : لالح یه

 َرمأ مأ ‹عبتت يبآ َرمأأ ملسو هلاو هبلع هللا یلص هللا لوسر اهعنصو كهنع

 هللا ىَلص هللا لوسر َرمأ لب : لجرلا لاقف ؟ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا لوس
 .()مّلسو هلاو هيلع هللا یّلص هّللا لوسر اّهَعَتَص دقل :لاقف :ملسو هلاو هيلع ےک ےس ےس

 اذهلو «هعم يده ال يذلا ٌمتمتملا لحي امك لحل ُيدهلا الولو :ءالؤه لاق

 يدهلا قوس لحلا نم هل عناملا نأ ربخاف «تْلْال يذلا َيعَم م نأ الول» : لاق

 اذه نویسی دق لوقلا اذه بابرأو .یدهلا ال نارقلا لحلا نم هعنمی امنإ نراقلاو

 فورعملا نارقلا ّنكلو ةرمعلا نم للحتلا لبق جحلاب مرحآ هنوکل ءانراق عتمتملا

 . فاوطلا لبق جحلا اهیلع لخدُي مث «ةرمعلاب مرحُي وأ «اعیمج امهب مرحي نأ

 نراقلا نيد قرفلا مارح الا نم : امهدحأ «نيهجو نم قئاسلا عتمتملاو نراقلا نيب قرفلاو

A eSيدهلل قئاسلا عتمتملاو 2320 : ۱ ا و و  
 يف وأ «مارحالا ءادتبا يف امإ «فاوطلا لبق جحلاب مرحي يذلا وه نراقلا نإف

 . هئانثأ

 یعس الاو اوا ها ناف «دحاو ٌيعس الا هيلع سيل نراقلا نآ : یناثلاو

 دمحأ نعو .")روهمجلا دنع ناث يعس هيلع عتمتملاو «ةضافالا فاوط "بیقع

 +. aa هدانساو «متمتلا يف ءاج ام باب :جحلا يف ۲ ) يذمرتلا هج رخ )۱(

 اوناک نیذلا فاطف» :«نیحیحصلا» يف جرخملا اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح يف ءاج (۲)

 نآ دعب رخا ناو اوفاط مث ءاولح مث ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب ةرمعلاب اولهأ

 E افأزظ اوقاط امتاف ةرمعلاو جحلا نيب د اوعمج نيذلا امأو « ینم نم اوعجر
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 بیقع ايناث ايعس عسي مل كي يبنلاو «نراقلاک دحاو يعس هيفكي هنأ :ی ىرخأ ةياور ۱

 . لوقلا اذه ىلع اعتمتم نوكي فیکف .ةضافالا فاوط

 اهلو ازلالا هجوتي الو ءاعتمتم نوکی «یرخألا ةياورلا یلعف :ليق ناف

 رباج نع ی يف مس ءاوواام وحر .حيحصلا ثيدحلا نم يوق هجو

 هفاوط .ًادحاو افاوط الإ ةورملاو افصلا نيب هُباحصأ الو ا  يبنلا فطي مل :لاق

2 
 نع ولا 1 یور دقو .نیعتمتم اوناک مهرثکآ نأ عم ءاذه(0١لوألا

 هللا لوسر باحصأ نم ٌدحأ فاط ام :سوواط فلح لاق لبيك قب ةملص 1

 .ًادحاو افاوط الإ هترمغو هٌجَحل ملسو هلاو هيلع هللا ىَّلص

 ایست قلا را شی اا امان اش اهم ناك هنآ ار مینا لق

 الإ ّمسي مل هنأ « ملسو هلاو هيلع هللا یلَص هتنس نم ٌمولعملاو «نيبعّس هيلع نوبجو
 فاطف کم مدقو «نرق هنأ رمع نبا نع «حيحصلا يف تبث امك ءًادحاو ايعس

 نم لح الو ءرّصق الو قلحي ملو «كلذ ىلع دزي ملو «ةورملاو افصلابو تيبلاب

 ىضق دق هنأ ىأرو «هسأر قلحو ٌرَحنف ءرحنلا موي ناك ىتح «هنم مرح ءيش

 هيلع هللا یّلص هللا لوسر لعف اذكه :لاقو «لوألا هفاوطب ةرمْعلاو جحلا فاوط

 نيب فاوطلا :هترمعو هجح هب ىضق يذلا لوألا هفاوطب هدارمو .۲۳)ملسو هلاو

 . بير الب ةورملاو افصلا

 للك يبنلا نأ : رباجو ءرمع نبا نع موا حا .يتطقرادلا ركذو

 7 شکم مدق من ا 2500 ادخلو فا وط نا رهو هجحل فاط امنإ

 نواف نر نا افكت هلو «نيرمأ دحآ ىلع لدي اذهف . 7۳

 .رركي ال يعسلا نأ نایب باب :جحلا يف (۱۲۷۹) ملسم هجرخآ (۱)
 (۱۸۲) (۱۲۳۰) ملسمو ؛نراقلا فاوط باب :جحلا يف ۳۹۹/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .نارقلا زاوجو راصحالاب للحتلا زاوج نایب باب :جحلا يف
 ؛لوهجم وهو ينارحلا دواد يبآ نب نامیلس هدنس يفو ۰۲۱۱/۲ ينطقرادلا هجرخآ (۳)

 . فيرحت وهو «عفان نب ءاطع» ينطقرادلا يف عقوو
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 متمتملا نأ امإو .هّریغ لوقي نأ نييعس عتمتملا ىلع بجوأ نم نكمي ال يذلا وهو

 ىف ةحيرص انراق ناك هنأ نایب ىف تمدقت لا ثيداحألا نكلو «دحاو ٌىئعس هيفكي

 ۰ .اهنع لّدعي الف كلذ

 نب نارمع نع فّرطم نع «لاله نب ديمح نع «ةبعش یور دقف : لیف نإف
 هاور . نییعس یعسو «نيفاوط فاط «ملسو هلاو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نأ .نیصخ
 نب هللا دبع انثدح «يدزألا ىيحي نب دمحم انثدح : دعاص نبا نع " " ينطقرادلا

 | :لاقي :ينطقرادلا لاق . طلغ وهو لولعم ربخ اذه :ليق .ةبعش نع «دواد

 : دانسالا اذهب باوصلاو «هنتم يف مهوف هظفح نم اذهب ثدح ىيحي نب دمحم

 نإ يتأيسو . ملعأ هللاو ة ةرمُعلاو جحلا نيب نرق ملسو هلاو هيلع هللا ىَلص ّيبنلا نأ

 . طلغ ثيدحلا اذه نأ ىلع لدي ام ىلاعت هللا ءاش

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ىلإ بهذ امنإ «مادق نب دمحم ابآ خيشلا نأ نظأو
 تر 2 شا شا یا فا مان الا ی تم ناك سو هاو

 ىأرو «لضفألا الإ هلوسرل راتخیل نكي مل هناحبُس هللا نأ ىأرو «نارقلا نم

 هذه نم ذخأف لحي مل هنأ يف ةحيرص اهنأ ىأرو «عتمت هنأب تءاج دق ٌتيداحألا
 «عتمتلا حجرُي مل دمحأ نكلو «هنم لحي مل اصاخ اعتمت عتمت هنأ عبرألا تامدقملا
 هلآ ل هلا لوسر نآ كفا ال : لئاقلا وهو فیک ءاعتمتم ّجح بين نوكل
 هللا لوسر نم نيرمألا ّرخا هنوكل عتمتلا راتخا امنإو انراق ناك ملسو هلاو هيلع
 :هيلإ مهّجح اوُحسفَي نأ ةباحصلا هب رمأ يذلا وهو «ملسو هلاو هياط لا یا

 . هتوف ىلع فسأتو

 هباحصأ نمف «لضفأ نارقلاف .يدهلا قاس اذإ هنأ ءيَِوْرَملا هنع لقن نكلو

 قاس نإ هنأو «ةدحاو ةياور ةلأسملا لعج نم مهنمو «ةيناث ةياور اذه لعج نم

 یهو ءانخيش ةقيرط هذهو «لضفأ مّثمتلاف قمی مل ناو «ءلضفأ نارقلاف «يدهلا

 .7514 7/7 ىنطقرادلا هجرخآ ()

۱۳۳ 

 نا رقلاف يدهلا قاس نإ

 قسي مل ناو لضفأ
 لضفأ عتمتلاف



 اهلعج ناك هنأ متي مل ملسو هلاو هيلع هللا ىَّلص ٌئيبنلاو دمحأ لوصأب قيلت يتلا

 . يدهلا قمی ملو ةرمع اهلعج ناك هنأ دو لب « يدهلا هفوس عم ةرمع

 ص ۶ 5 س 2 5 و رق ع ۶ ع 0 0

 قوَسلا كرتي وأ ءنّرقيو قوسي نأ « لضفأ نیرمالا ٌّىاف :لاقي نأ ىقب قوس كرت عم عتمتلا له
 ١ نارقلا نم لضفأ يدهلا

 . هلعف هنأ ايب یبنلا دو امك مّتمتیو ؛قوساعم

 . نارمآ ةلأسملا هذه يف ضراعت دق : ليق

 الإ هل راتخيل هناحبس هللا نكي ملو «يدهلا قاسو نرق ي هنأ :امهدحآ

 ۱ مع يدهلا ٌريخو «ىلاعت هبر نم هب يحولا هءاج دقو اميس الو ءرومألا لضفأ

 َيْدَهلا تمس امل ُتْرَبْدَتْسا ام يرمأ نم ْتلَبْقَتْسا ول» :هلوق يناثلاو

 تفو وه هيف ملكت يذلا تقولا اذه ناك ول هنأ «يضتقي اذهف .«ةَرْمْع اَهَتلَعَجَلَو

 هلعف يذلا وه هربدتسا يذلا نأل يدهلا قسی ملو ةرمعب مرحأ ناكل «همارحإ

 هنأ نّيبف «ةّمامأ وه لب «ذعب هلعفي مل يذلا وه هلبقتسا يذلاو «هفلخ راصف ىضمو

 ال هنأ .مولعمو «يده نود ةرمعلاب مارحالا وهو «هربدتسا امل ًالبقتسم ناك ول

 لدي اذهو «لضفألا ٌراتخي امنإ لب لوضفملا ىلإ لضفألا نع لقتني نأ ٌراتخي

 . عتمتلا حیجرت هنم نيرمألا رخآ نأ ىلع

 يذلا نأ لجأل ءاذه لق مل ةي وه :لوقي نأ قولا عم نارقلا حجر نملو

 هئاقب عم مهمارحإ نم اوُلحَي نأ مهيلع قش ةباحصلا نأل لب «حوُجرم لوضفم هلعف

 فبحمو لوبقو حارشنا عم هب اورمآ ام اولعفیل مهتقفاوم راتخی ناکو ءامرحُم وه

eSات توالت اش یاس و  

 ال تای ههکلا تا هاجب دهَع ويح كّموق نأ الّرل» : ةشئاعل لاق

 ىلوألا وه اذه راصف «فیلأتلاو ةقفاوملا لجأل ىلوألا وه ام كرت اذهف (۳«نییا

 ملسو ءاهناينبو ةكم لضف باب :جحلا يف ۳۵۲ و ۳۰۱/۳ يراخبلا هجرخآ ٠ )١(

 = باب :ححلا يف ۲۱۹/۵ يئاسللاو .اهئانبو ةبعکلا ضقن باب : جحلا يف (۱۳۳۳)

۱۳ 



 نيبو هلعف ام نيب عمج اذه يفو .يده الب ةعتُملل هرايتخا كلذكف .لاحلا هذه يف

 هل هلعفب امهّدحأ «نيرمألا نيب هل عمج دق هناحبس هللا نوكيو ؛هاّنمتو هدو ام

 اّنمتو ةقفاوملا نم هاون ام رجأو «هلعف ام رج هاطعأف «هل هدوو هینمتب : يناثلاو

 ختي مل بسب نم لضفأ يدهلا هيف ملو للحُتلا لی كشت نوكي فیکو
 كسن نم هقح يف لضفأ كسب نوكي فيكو بام هيف قاس دقو ءلّلحت
 .هبر نم یحولا هب هاتأو «هل هللا هراتخا

 هؤاشنإو ارحالا هيف َرَّركت دق نكل «للحت هللخت ناو عتمتلا :ليف ناف

 ؟مارحالا هيف رركتي ال نارقلاو «برلل ةبوبحم ةدابع

 ام لضفلا نم كلذب هيلإ برقتلاو «يدهلا قوسب هللا رئاعش ميظعت يف : ليف
 ال يدهلا قوسو «هرّركت ماقم ٌةمئاق هتمادتسا نإ مث مارحالا رركت درجم يف سيل
 . هماقم موقي هل لباقم

 ٌمِرحُي مث «هنم لحي عتمت وأ ةرمعلاب هبيقع يتأي دارفإ «لضفأ امیأف :ليق ناف
 ؟هبيقع جحلاب

 هللا هراتخا يذلا كا د اا هللا ذاعم : لیف

 1 ا یر یا فن

 امم لضفأ هنإ :هباحصأ نم مهریغ الو لب «هعم اوُجح نيذلا ةباحصلا نم دحآ

 يبنلا هجح يذلا جحلا نم لضفأ ضرألا هجو ىلع يح نوكي فیکف ؛هرمأب هولعف
 نم هادع ام خسفب مهرمأو «مهل هراتخاو قلخلا لصف هب هب رمأو «هيلع هللا ثاولص

 هنع حص نإو اذهو . .اذه نم لمکا طنا وجال یلعف ناك هنأ دوو «هيلإ كاسنالا

 الو «رظن هفالخ زاوج يفف «متمتلاب قسی مل نملو «نارقلاب يدهلا قاس نمل رمالا
 نب هللا دبع فنی ال يذلا ّرحبلا مهیف ناف «كلذ بوجوب نیلئاقلا َةَّلَق كشحوی
 .ناعتسملا هللاو «سانلا نيب ُمكَحلا يه ةّنِّسلاو رهاظلا لهأ نم ةعامجو «سابع

 .ةبعکلا ءانب =

۱۳۵ 

 عنمتلا :فتصملا لوق

 هیقعت دارفا نم لضفأ

 ةرمع



 لَك جح :لاق نم رذع
 نیفاوط امهل فاط انراق

 لصف

 اسک «نییعس هل یعسو «نیفاوط هل فاط انارق انراق جح هنإ : لاق نم امأو

 ٠ نبا نع «دهاجم ثيدح نم ينطقرادلا هاور ام هرذعف ءةفوكلا ءاهقف نم ریثک هلاق

 امهل فاطو :لاق دحاو امهلیبس :لاقو اعم ةرمعو حح نيب عمج هنأ «رمع

 امك عنص و هللا لوسر تیار ادکه :لاقو .نييعس امهل یعسو «نيفاوط

00 
 ۰ اتسع

 .'”تعنص امك عنص ةي هللا لوسر تیأر اذکه :لاقو «نييعس امهل

 نیفاوط فاطف ءانراق ناك هيب ىبنلا نأ اضيأ هنع هللا یضر ىلع نعو
(۳( 

 . نييحس ىعس و

 هتجحل هلك هّللا لوسر فا : لاق دوعسم نب هللا دبع نع «ةمقلع نعو

 20 1 ۰ نی
 ۲ دوعسم نبأو «يلعو « رمعو ءركب وباو « نييعس ىعس و «نيفاوط ةد رمع و

 س عفا نّیفاوط فاط ةا يبنلا نأ «نیصح نب نارمع نعو

 اهنم حصي ال لب «ةحيحص ثیداحالا هذه تناك ول ءَرذعلا اذه نسحأ امو

 .دحاو فرح

 نع هوري مل : ينطقرادلا لاقو ترامع نب نسحلا هیفف « رمع نبا ثيدح امأ

 . ثيدحلا كورتم وهو ةرامع نب رسحلا ريغ مکحلا

 .۲۵۸/۲ ينطقرادلا هجرخآ (۱)

 . ۲۱۳/۲ ينطقرادلا هجرخآ (۲)

 . ۲۱۳/۲ ينطقرادلا هجرخآ (۳)

 . ۲٠٤/۲ ينطقرادلا هجرخآ (6)

 . ۲٠٤/۲ ينطقرادلا هجرخآ (۵)

۱۳۹ 



 لاقو .دواد يبآ نب د صفح هیوریف «لوألا هنع هللا يضر يلع ثيدح امأو

 عضي باذك وه :شارخ نبا لاقو «ثيدحلا كورتم صفح :ملسمو دمحأ

 . فيعض «یلیل ىبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم هيفو «ثيدحلا

 كرابم : هل لاقي هللا دبع نب ىسيع : ىنطقرادلا لاق هدج نع هيبأ نع ىبأ ىنثدح

 دامح نع «ديزي نب ورمع ةدرب وبأ هيوريف « هللا دبع نع ةمقلع ثيدح امأو

 يف هنود ْنَّمو «فیعض ةدرب وبأو :ينطقرادلا لاق .ةمقلع نع «ميهاربإ نع

 . ثيبخ باذك وه :ىيحي لاق «نابأ نب زيزعلا دبع هيفو .ىهتنا ءافعض دانسإلا

 . ثيدحلا كورتم :يئاسنلاو يزارلا لاقو

 يدزالا ىيحي نب دمحم هيف طلغ امم وهف «نيصح نب نارمع ثيدح امأو

 هنإ :لاقيو ارارم باوصلا ىلع هب ثدح دقو «هيف مهوف .هظفح نم هب ثدحو

 . يعسلاو فاوطلا ركذ نع عجر

 ثيدح نم «هحیحص» يف نابح نباو «يدذمرتلاو دمحآ مامالا یور دقو

 لاق :لاق رمع نبا نع «عفان نع رمع نب هللا دیبع نع «يدرواردلا

 ظفلو . EE هترْمْعَو هتُجَح نيب ْنَرف ْنَم» : ی هللا لوسر

 لحي ی امهن دحَو كادر اب جلاب مرخأ نع م) :يذمرتلا
 اهم اوين

 فوطي نراقلا نأ ءاج ام باب :جحلا يف (4448) يذمرتلاو (۵۳۵۰) دمحأ هجرخأ 01(

 نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو «يوفق هدنس و )٩۹۹۳( نابح نباو اا انارط

 . بيرغ حيحص

۱۳۷ 



 لهُيلف ىذه ُهَعَم ناك ْنَم» : لاق مث «ةرمعب انللهأف «عادولا ةَجَح يف ةي هللا لوسر

 «ةرمعلاب اولهأ نیذلا فاطف ءاعيمج ا ل تح لحب ال ع ار جلاب و A 5 سس روە ر تا 4 و 2

 E او .یتم نم اوعجر نأ دع رخآ افاوط اوفاط مث ءاوُلَح مث

 ااو افاوط اوفاط اف ةّرمعلاو حلا

 زا انار تاب باطل :ةشيامإ لاق للا لوسر نأ حصو
 .«كترْمعو كّجَحل كيفكي

 نأ «سابع نبا نع «ءاطع نع «ناميلس يبأ نب ر كلملا دبع یورو

 تاقثلا دحأ :كلملا دبعو ."”هترمُعو هّجحل ادحاو افاوط فاط كي هللا لوسر

 ملو ؛نازیملا :هل لاقي ناكو .ننسلا باحصأو «ملسم هب جتحا «نیروهشملا

 .ةعفشلا ثیدح هيلع ركنأ امنإو «حرج الو فعضب هيف ملكتي

 . اًهُراَع هنع رهاظ ٌةاَكَش َكّلتَو

 محلا نيب نرق يب يبنلا نأ «هنع هللا يضر رباج نع يذمرتلا ىور دقو

 دقف «ةاطرأ نب جاجحلا هيف ناك نإو ءاذهو “اادحاو افاوط امهل فاطو ؛ةرمُعلاو

 :يروثلا لاق . هنع قلخلاو «قازرلا دبعو «ریمن نباو «ةبعشو «نایفس هنع ىور
 ملَس نم لقو «ٌسيلدتلا هيلع بيعو «هنم هسأر نم ٌجّرخي امب فرعأ دحأ يقب امو
 قودص وهو «يوقلاب سيل :نيعم نبا لاقو «ظافحلا نم ناك :دمحأ لاقو .هنم

 . هظفحو هقدص يف باترن ال قداص وهف ءانثدح :لاق اذإ :متاح وبأ لاقو . سلدي

 ءاطع ينثدح :لاق ميلس يبأ نب ثيل ثيدح نم «ينطقرادلا ىور دقو

 مل 45 يبنلا نأ «سابع نبا نعو ءرمع نبا نعو «رباج نع «دهاجمو «سوواطو

 .۱۳۱صو ۰۱۰۸ص هجيرخت مدقت )١(

 )  هجيرخت مدقت ص٩٤ .

 .حیحص هدانسإ :«حيقنتلا» يف لاقو «يرق هدانسإو ۰۲7۲/۲ ينطقرادلا هجرخأ )

 .(۹1۷) يذمرتلا هجرخأ )٤(

۱۳۸ 



e 2مهجحو مهترمعل ًادحاو افاوط الا ةورملاو اغلا نب ) 

 نبا لاقو «ملسم هب دهشتساو «ةعبرألا ننسلا لهأ هب جتحا «میلس يبأ نب ثيلو
 عمجلا هيلع اوركنأ امنإو «ةنس بحاص ناك :ينطقرادلا لاقو ءهب سأب ال :نيعم .

 ملعلا ةيعوأ نم ناك :ثراولا دبع لاقو .بسح دهاجمو سوواطو ءاطع نيب

 «يئاسنلا هفعضو «سانلا هنع ثدح نكلو «ثيدحلا برطضم :دمحأ لاقو

 . ةحصلا ةبتر غلبي مل نإو . ۲" نسح هئيدح اذه لثمو .هنع هیاور ىف ىيحيو

 مث «ةشئاع ىلع ةي هللا لوسر لخد :لاق رباج نع «نيحيحصلا» يفو

 لح ملو «سانلا لح دقو تضح دق E ام) :لاقف يكبت اهدجو

 اذإ ىتح فقاوملا تفقو مث «تلعفف يلمآ م ڈ يلسَتغا» :لاقف «تيَبلاب فطأ ملو

 كَجح نم تللح دق :لاق مث وعلو افصلابو ةبعكلاب تفاط «ترهط

 ا

 نراقلا نأ : يناثلاو «ةنراق تناك اهنآ :اهدحأ ءرومأ ةثالث ىلع لدي اذهو

 ةرمعلا كلت ءاضق اهيلع بجي ال هنأ :ثلاثلاو .دحاو ٌئعسو ٌدحاو فاوط هيفكي

 ةرمعلا مارحإ ضفْرَت مل اهنأو ءٌّجحلا اهيلع تلخدأ مث ءاهيف تضاح يتلا

 ٌفاوط ًالوأ فْطَت مل ةشئاعو ءاهيلع ٌَراصتقالاو اهلامعأ تضفر امنإو ءاهضيحب

 ةضافالا ٌفاوط ناك اذإف .كلذ عم تعسو «فيرعتلا دعب الإ ْفُّطَت مل لب «مودقلا

 يعسلاو «ةضافالا فاوط عم مودقلا فاوط هيفكي نألف «نراقلا يفكي دعب یعسلاو

 ياو ير سو ضار ی ره یو

 اهتّصق تراصف «لوألا فاوطلا اهيلع رّذعت ةشئاع نكل .ىلوألا قيرطب امهدحأ

 ا ع تلعف ا «لوألا دال اع ےک يا ةرملا ناف.

 )١( ينطقرادلا هجرخآ ۲۰۸/۲ .

 .دهاوشلا يف نسح هثيدح نكل «ربخلاب درفت اذإ فيعض لب (۲)
 الإ اهلك كسانملا ضئاحلا يضقت باب :جحلا يف ۰۳ ٠٤٠۲/١ يراخبلا هجرخآ (۳)

 .مارحالا هوجو نایب باب : جحلا يف (۱۲۱۳) ملسمو «تيبلاب فاوطلا

۱۳۹ 



 . هبیقع يعسلاو ةضافالا فاوط امهل اهیفکیو «ةنراق ٌريصتو «ةرمعلا ىلع ّجحلا

 یعس الو «نیفاوط ْففّطَي مل اَب هنأ نيبي اممو : ةيميت نبا مالسالا خيش لاق

 اوفاط امناف «ةرمُعلاو ّجحلا اوعمج نيذلا امأو : اهنع هللا يضر ةشئاع لوق نییعس

Eافصلا نيب هباحصأو  يبنلا فطي مل :رباج لوقو .هيلع قفتم  

 ءىزُجُي» :ةشئاعل هلوقو .ملسم هاور .لوألا هفاوط اخو فه ةووعلاو

 يف اهل هلوقو .ملسم هاور .«كتَرْمُعَو كّجَح ْنَع ةَوْرَملاَو اًمَصلاب كفاوط كن
 كتَرْمْعَو كّجَحل كيفكي ةَوْرَملاو افّصلا َنْيَبَو تيبلاب كفاوط» :دواد يبأ ةياور

 افصلا نيبو ةبعكلاب تفاط امل هيلع قفتملا ثيدحلا يف اهل هلوقو .اعيمج
 اولقن نيذلا ةباحصلاو :لاق انج كتَرْمَعَو كّجَح نم تلح دق» :ةورملاو

 تورملاو افصلا نيبو تيبلاب اوفاط امل مهنأ اولقن مهّلك ءب هللا لوسر ةجح

 دحأ لی ملو رخت موي الإ لی ال هنإف «يدهلا قاس نم الإ ليلحتلاب مهرمأ
 امم اذه لثم نأ «مولعملا نمو . ىعسو فاط مث «ىعسو فاط مهنم ادحأ نأ مهنم
 مل هنأ َملَع «ةباحصلا نم ّدحأ هلقني مل املف .هلقن ىلع يعاودلاو ممهلا رفوتت

 رخاو «يلع نع «نویفوکلا هيوري ٌرْنأ «نييعسلاو نيفاوطلاب لاق نم ةدمعو
 . امهنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 نراقلا نأ «هنع هللا يضر يلع نع «هیبآ نع ءدمحم نب رفعج ىور دقو

 هاور امو «ةفوكلا لهأ ىور ام فالخ «دحاو يعسو «دحاو فاوط هيفكي

 اذهلو نوحورجم وأ نولوهجم هلاجر ام هنمو «عطقنم وه ام هنم «نويقارعلا

 ةباحصلا نع كلذ يف يوُر ام لك : مزح نبا لاق ىتح كلذ يف لقنلا ءاملع نعط

 الب عوضوم وه ام هی يبنلا نع كلذ يف لقت دقو .ةدحاو ةملك الو هنم حِصَي ال

 هترمعو هتجحل لَ لوسر باحصأ نم دحآ فاط ام :سوواط فلح دقو .بير

 مهریغو «رباجو «سابع نباو ءرمع نبا نع كلذ لثم تبث دقو ادحاو ًافاوط الا

 هذه لب ءاهوفلاخُي ملف یی هللا لوسر ةجحب سانلا ملعأ مهو «مهنع هللا يضر

 .ةدحاو ًةرم الا ةورملاو افصلاب اوفوطي مل مهنأ يف ةحيرص راثالا

E 



 .هریغو دمحآ بهذم ىف :لاوقآ ةثالث ىلع

 يف دمحآ هيلع صن امك «دحاو يعس الإ امهنم دحاو ىلع سيل : اهدحأ

 افصلا نيب ىعسي مك عتمتملا :يبال تلق :هللا دبع لاق . هللا دبع هنبا ةياور

 نما وف داو هاو فالك ناو درجا وک ت رظ یاط نا ل لاو

 . فلسلا نم دحاو ريغ نع لوقنم اذهو :انخیش لاق

 لوقلا وه اذدهو «دحاو یعس هيلع نراقلاو .نابعس هبلع عتمتملا : یناثلا

 . لا امهمحر یعفاشلاو كلام باحصآ نم هلوقی نم لوقو ١ هبهذم یف یناثلا

 هللا همحر ةفينح يبآ بهذمک «نییعس امهنم دحاو لک ىلع نإ :ثلاثلاو

 لوق طسب وه مدقت يذلاو .ملعأ هللاو «هللا همحر دمحأ بهذم يف ًالوق ركذُيو

 . ملعأ هللاو هحرشو انخیش

 لصف

 مهل ملعی الف «ميعنتلا نم هبیقع رمتعا ًادرفم اجح ّجح هنإ :اولاق نيذلا امأو

 نأ نيدرفملا ةداع نأو «جحلا درفأ هنأ اوعمس مهنأ نم مدقت ام الإ ةتبلا ٌرْذع

 . كلذك لعف هنأ اومهوتف «ميعنتلا نم اوُرمّتعي

 لصف

 رمتساو اهدحو ةرمعلاب ىبل هنإ :لاق نمف «هلالم| يف اوطلغ نيذلا امأو

 ةرمعب لهآ نم هدنع عتمتملاو ( عتمت ديك هللا لوسر نأ عمس هنأ هرذعف اهیلع

 نیذلا نأ «نیحیحصلا» يف امك تربخآ اهنع هللا يضر ةشئاع ناف «لاوقألا حصآ وهو (۱)

 رخا افاوط اوفاط مث ءاولح مث ةورملاو افصلا نيبو تیبلاب اوفاط ةرمعلاب اولهآ اوناک

 افاوط اوفاط امناف .ةرمعلاو ححلا نيب اوعمج نيذلا امآو «ىنم نم اوعجر نأ دعب

۱ 
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 دي جح :لاق نم رذع

 نم هيدقع رمتعا ادرفم

 میعنتلا

 لِي یبل :لاق نم رذع
 رمتساو اهدحو ةرمعلاب

 اهیلع



 ات یبل :لاق نم رذع

 رمتساو هدج و جحلاب

 هيلع

 دی ىبل :لاق نم رذع
 لخدأ مث هدحو جحلاب

 ةرمعلا هيلع

 ملو اوُُلَح سالا نأش ام :اهنع هللا يضر ةصفح هل تلاق دقو .اهطورشب ةدرفم
 لی ملو 0 :لاق هنأ ىلع لدي ال اذه لکو ؟كترمع ْنم لحت

 هظفل يف ةضيفتسملا ٌةحيحصلا ٌثيداحألاو «ضحم مهو وهف «ةتبلا هنع دحأ اذه

 . اذه لطْبت هلالهإ يف

 نمع انركد ام هرذعف هیلع رمتساو هدح و جحلاب یبل هنإ : لاق نم امأو

 : طق دحآ لقي مل هنأو .كلذ ىلع مالکلا مّدقت دقو .جحلاب یّبلو ّجحلا درفآ : لاق

 . كلذ فالخب اوحّرص هظفل اولقن نیذلا ناو «ةدرفم ةّجحب كيبل : لاق هنإ

 لصف

 كلذب هنأ نظو «ةرمعلا هيلع لخدأ مث .هدحو ّجحلاب ىّبل هنإ :لاق نم امأو

 ىلع اهلمحف «ةحيحص جحلاب هدارفإ ثيداحأ ىأر هنأ هرذعف «ثیداحالا عمتجت
 لخدأف «ةجَح يف ةرمع :لق :لاقف ىلاعت هّبر نم تا هاتأ هنإ مث «همارحإ ءادتبا

 تّقْس يّنإ) :بزاع نب ءاربلل لاق اذهلو .انراق راصف «جحلا ىلع ذئنيح ةرمعلا
 ًادحأ ناف ًاضيأو «هئانثأ يف انراق همارح) ءادتبا يف ادرفم ناكف :«ْتْنَرَقَو يذلا
 ا لاق الو یلدا الوب ا ل او ةرمعلاب لجأ ها لكل

 ال انجرخو .جحلا درفأو ؛ٌجحلاب یّبلو «ٌجحلاب لهآ :اولاق لب «ةرمعلا الإ يونن
 نم یحولا هءاج مث جحلاب ًالوأ عقو مارحالا نأ ىلع لدي اذهو .ّجحلا الإ يونن

 تشئاع هتعمسو «قدصو ءامهب يِبلُي سنأ هعمسف امهب ىّبلف «نارقلاب ىلاعت هبر

 .اوقدصو الو هدحو ححلاب يّبلي رباجو «رمع نباو

 .بارطضالا اهنع لوزیو «ثیداحألا قفتت اذهبو :اولاق

 اول گر .جحلا ىلع ةرمعلا لاخدإ نوچ ال ةلاقملا هذه تابرأو

۱ 



 نأ : كلذ ىلع لدي اممو :اولاق .هريغ نود يب یبنلاب صاخ كلذ نإ :نولوقیو

 قداص امهالکو ءاعيمج امهب لهأ :لاق سنأو «هدحو جحلاب ىَبل :لاق رمع نبا

 مرحآ اذإ هنأل هدحو جحلاب هلالهإ ىلع ًاقباس نارقلاب هلالهإ نوکی نأ نكمي الف

 نّیعتف «دارفالا ىلإ مارحالا لقنیو «درفم جحب كلذ دعب مرحي نأ نکمی مل ءانراق

 مث ءهوُعِمَس ام اولقنف «رباجو «ةشئاعو ءرمع نیا هعمسف ءًادِرفُم جحلاب مرحأ هنأ

 لهي سنأ هعمسف «هبر نم يحولا هءاج امل اعیمج امهب لهأف «ةرمُعلا هيلع لخدأ

 نم هركذ مدقت نم هنع ربخأو «نرق هنأب هسفن نع ربخأ مث «هعمس ام لقنف ءامهب
 :اولاق . ضقانتلاو بارطضالا اهنع لازو «مهثيداحأ تقفتاف «نارقلاب ةباحصلا

 لهي نأ مكنم دارأ نم» :لاقف . يب هللا لوسر عم انجرخ :ةشئاع لوق هيلع لدیو

 ةرمعب لهي نأ دارآ ْنَمو له حب لهُ نآ دارآ ْنَمَو .لهّیلق ةرُمعو حب

 لدي اذهف .هعم سان هب لهأو «جحب ی هلل لوسر لهأف :ةشئاع تلاق .«لهيلق

 . كلذ دعب ناك هنارق نأ ملعف «همارحإ ءادتبا يف ادرفُم ناك هنأ ىلع

 ىوعدو «ةمّدقتملا ثيداحألا ةفلاخم نم لوقلا اذه يف نأ بیر الو

 نأ هّدري اممو «هلطبیو هذرب ام ةمألا قح يف حصي آل مارحإب ی يبنلل صيصختلا

 ءءاديبلا لبج َدِعَّصو «بكر مث ءءاديبلاب رهظلا ةي هللا لوسر ىلص :لاق ًاسنأ

 .'''رهظلا یلص نيح ةرمعلاو جحلاب لهأو

 يداّولا اَذَه يف لَص» :هل لاق هبر نم هءاج يذلا نأ ءرمع ثيدح يفو

 هنأ رمع ىور يذلاف لي هللا لوسر لعف كلذكف .«ةَّجَح يف ةَرْمُع : لقو كراَُملا

 كيبل» :لاق مث «ةفيلحلا يذب لا نيف «ءاوس هلعف هنأ سنا یورو «هب 7

 .«ةرمعواجح "

 امهو ؛نیلوق ىلع جحلا ىلع ةرمعلا لاخدإ زاوج يف ٌسانلا فلتخاو

 لالهالا يف لمعلا باب ۱۲۲/۵ و ءادیبلا باب :جحلا يف ۱۳۷/۵ يئاسنلا هجرخآ (۱)

 .نسحلا ةنعنع هيف نأ الإ تاقث هلاجرو

۱:۳ 

 ةرمعلا لاخدإ زوجي له

 ؟جحلا ىلع



 ةا مرحآ :لاق نم رذع

 اهیلع لخدآ مث ةرمعب
 جحلا

 ةفينح يبأك ةحضصلاب اولاق نیذلاو حصي ال هنإ :امهرهشآ دمحآ نع ناتیاور
 یعسیو «نیفاوط فوطی نراقلا نأو ءمهلوصأ ىلع هْوَنَب .هللا مهمحر هباحصأو

 جحلاب مارحالا ىلع لمع ةدايز مزتلا دقف «جحلا ىلع ةرمعلا لخدأ اذإف ( نييعس

 اذهب دفتسي مل :لاق ءدحاو ٌيعسو ءدحاو ٌفاوط هيفكي :لاق نمو «هدحو

 الف «هناصقت لب «لمع ةدايز هب مزتلي ملو «نيرفسلا دحأ طوقس الإ لاخدإلا

 .روهمجلا بهذم اذهو «زوجي

 نبا لوق مهرذعف ّححلا اهيلع لخدأ مث قرمعب مرحآ هنا : نولئاقلا امأو

 هعم قاسف «یدهأو «جحلا ىلإ ةرمُعلاب عادولا ةجَح يف ةي هللا لوسر عّنمت : رمع

 قفتم . جحلاب له مث ةرمعلاب لهأف ام هللا لوسر أدبو «ةفيلحلا يذ نم يدهلا
 . هيلع

o“ 

 كلذ نیییو ءٌّجحلا اهيلع لخدأ مث .قرمعلاب ًالوأ مرحأ هنأ يف رهاظ اذهو

 دق ينأ کده :لاق مث ةرمُعب له ريبزلا نبا نمز ٌّجح امل رمع نبا نأ ًاضيأ
 ًاعيمج امهب له قلطنا مث ءدْيَدُقب هارتشا ًايده ىدهأو «يترمع عم اجح تبجوأ
 ءرحني ملو «كلذ ىلع دزي ملو «ةورملاو افصلابو تيبلاب فاطف «ةكم مدق ىتح

 رحنف «رحنلا موي ناك ىتح هنم مرح ءيش نم لحي ملو ءْرّصقُْي ملو قلحي ملو
 اذكه :لاقو .لوألا هفاوطب ةرمعلاو جحلا فاوط ىضق دق كلذ نأ ىأرو «قلحو

 يف ًانراق «همارح) ءادتبا يف ًاعتمتم ناك هنأ ءءالؤه دنعف .۳ لا لوسر لعف
 عازن الب زئاج ةرمعلا ىلع ّجحلا لاخدإو «مهلبق نيذلا نم رذعأ ءالؤهو .هئانثآ
 .ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإب اهنع هللا يضر ةشئاع + يبنلا رمآ دقو «فرعی

 .ةلاقملا هذه بابرآ ىلع دری ةحيحصلا ثیداحألا قایس نکلو «ةنراق تراصف

 .۱۳۲ص مدقت دقو هيلع قفتم (۱)

۱ 



 ةشئاع نع «حیحصلا» يفو 00 امهب لأ رهظلا ىّلص نيح هنأ ربخأ اسنآ نإ

 لاقف ل و ل 1۳5 هلا لوسر عم انجرخ : :تلاق

 تللال ْتْيَدْهَأ يأ الؤلف لهّیلف ةَرْمَعب ب له نآ مکتم دارآ ْنَم» : 2م هللا لوسر

 :تلاقف «جحلاب لهأ نم مهنمو «ةرمُعب لهأ نم موقلا نم ناكو :تلاق «ةَرْمعب

 مل هنأ يف حيرص اذهف . ''ملسم هاور ثيدحلا تركذو «ةرمُعب لهأ نمم انأ تنكف
 :حیحضلا» يف اهلوق نيو «اله هشت ةشئاع لوق نيب تعمج اذإف «ةرمعب كاذ ذإ لهي

 .ّجحلاب 445 هللا لوسر لهأو اهلوق َنْيَبو «عادولا ةجح يف 1 ها لوسر عتمت

 ةرمع فنت مل اهنأو قدرفم ةرمع تفن امن اهنآ تملع ««حیحصلا» يف ذ لكلاو

 ناف «جحلاب هلالهإ ضقانُي ال كلذ نأو «مدقت امك اعتمت اهنومسُي اوناكو «نارقلا
 لامعآ ناف «جحلا درفأ :اهلوق يفاني الو «هنم ءزجو «هنمض يف نارقلا ةرمع

 . لعفلاب ًادارفإ كلذ ناك «هّلامعأ ْتَّدرفأو «جحلا لامعأ يف تلخد امل ةرمُعلا

 هرمع نبا ٌتیدح نإ :ليق دقو «لوقلاب دارفإ وهف ءادرفم جحلاب ةيبلتلا امأو
 هلك هللا لوسر أدبو «جحلا ىلإ ةرمعلاب عادولا ةجح يف عتمت

 وه رمع نبا نو «رخآلا هثیدح نم ینعملاب يورم «جحلاب لهأ مث * ةترمعلاب لهأف
 ام :لاق مث «ةرمعلاب لهأف أدب هنأو ءريبزلا نبا ةنتف يف هجح ماع كلذ لعف يذلا
 : اه اچ ھا ا تبجوا دق يأ مکذهشآ دحاو الا امهنأش
 ىلع هراصتقا دارآ امناو . لك هللا لوسر لعف اذکه : ثیدحلا خا يف لاق مث

 كَ هللا لوسر نإ :هب يورو «ینعملا ىلع لمخف «دحاو يعسو «دحاو فاوط
 سيل اذهو ءرمع نبا كلذ لعف يذلا امنإو «جحلاب ّلهأ مث «ةرمُعلاب لهأف أدب
 (ةَرْمْعِب تللمال يذهلا يم نأ الول» :هنع تلاق ةشئاع نإف «نّيعتم لب «ديعبب
 نع هللا يضر رمعو ؛ةرمعو اجح بجوأ نهظلا یلص نيح هنإ : هنع لاق سنأو

 . كلذب هرمأف هبر نم هءاج يحولا نأ هنع ربخأ

 كَ هللا لوسر نأ

 .مارحالا هوجو نایب باب :جحلا يف (۱۱۵) (۱۷) 00

۱:0 



 هک مرحأ :لاق نم رذع

 هيف ندعي مل اقلطم امارحإ

 دعب هنيع مث ًاكسن
 همارحإ

 لثمب ةشئاع نع هربخأ ةورع نإ :يرهزلا لوقب نوعنصت امف :ليق ناف

 نع ادحاو افاوط فاط ةي 2 هنأ وه كلذ نم ةشئاع هب تربخأ يذلا :ليق

 فاطو «نیحیحصلا» يف اهنع ةورع ةياورل قفاوملا وه اذهو «هترمعو هجح

 رخا افاوط اوفاط مث ارل مث قورملاو فضلا نيبو تیبلاب ةرمعلاب ارّلعأ نیذل

 اوفاط امنإف «ةرمعلاو محلا اوعمج نیذلا امأو .مهجحل ینم نم اوعجر نأ دعب

 نإ :ةشئاع لوقت فیکو .ءاوس هيبأ نع ملاس هاور يذلا لثم اذهف ءادحاو ًافاوط

 لَك هللا لوسر نإ :تلاق دقو .جحلاب لهأ مث «ةرمُعلاب لهأف أدب ةي هللا لوسر

 ؟ٌجحلاب ی هللا لوسر لهأو :تلاقو (ةرُمعب تل ّيذهلا يعَم نأ الّل» : لاق
 . ملعأ هللاو ةدرفم ةرمعب همارحإ ءادتبا يف له مل ةي هنأ ءملُعف

 دعب هّیع مث ءاكسن هيف نّيعي مل ءاقلطم ًامارحإ مرحأ هَّنِإ :اولاق نيذلا امأو

 يعفاشلا لاوقآ دحأ وهو «ةورملاو افصلا نيب وهو ءاضقلا هءاج امل كلذ

 رظتني جرخ هنأ تبثو :لاق .«ثيدحلا فالتخا» باتك يف هيلع صن « هللا همحر

 ناك نم نأ هّباحصأ رمأف «ةورملاو افصلا نيب ام وهو ءاضقلا هيلع لزنف ءءاضقلا

 راظتنا فصو نمو لاق ريع هلمجی نآ يده هعم نكي لو لهآ مهنم

 ی ی ی نما عي عئادإ ءاضقلا ةي يبنلا

 « نیتعالتملاب یت 2 دق هنال «ظفحا نوکی نأ هبشیف «ةرمعلاو جحلا نم هللا عّسو

 :لوقلا اذه بابرآ رذعو .ءاضقلا ؛ظتني ٌجحلا يف هنع طفح كلذك «ءاضقلا رظتناف

 عمانجرصخ» :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «نيحيحصلا» يف تبثام

 «ةرمع الو اجح ركذي ال يبلي» : ظفل يفو «ةرمع الو اجح ركذن ال ام هللا لوسر

 نم انوند اذإ ىتح ءّمحلا الإ ىرن ال زا هللا لوسر عم انجرخ» :اهنع ةياور يفو

١5 



 ةورملاو افصلا نيبو تیبلاب فاط اذإ يده هعم نكي مل ْنَم بلا لوسر رمآ ةكم

 الو اجح يمسي ال ةنيدملا نم دلي هللا لوسر مر : سوواط لاقو لحب نأ

 نم هياحصأ رمأف تورملاو افصلا نيب وهو ءاضقلا هيلع لزنف یاضقلا ٌرظتني ةرمع

 . ثيدحلا . . .ةرمع اهلعجي نأ يده هعم نكي ملو ٌجحلاب لهأ مهنم ناك

 ىّلصف :ِةكَي يبنلا ةجح قايس يف ليوطلا هثيدح يف رباج لاقو
 ءاديبلا ىلع هّقان هب توتسا اذإ ىتح َءاوّصقلا بكر مث .دجسملا يف هيَ هللا لوسر

 نعو «كلذ لثم هنيمي نعو «شامو بكار نم هيدي نيب يرصب دم ىلإ ترظن
 َلِزْنَي هيلعو ءانرهظأ نيب ب هللا لوسرو «كلذ لثم هفلخ ْنمو «كلذ لثم هراس

 ی ديحوتلاب لهأف .هب انلَِع ««يش نم هب لمع امف .هليوأت ملعي وهو ُنارقلا
 كيرش ال ءَكْلُملاو كل ةَمْعّنلاو َدْمَحلا َّنِ فلكل كل كرش ال كحل كنك للا
 ءرباج ربخأف "هيبت ي هللا لوسر مزلو .هب نوُلِهُي يذلا اذهب سانلا لهأو . كل
 نارق الو «ةرمُع الو ًاجح اهيلإ فاضأ هنأ ركذي ملو «ةيبلتلا هذه ىلع دزي مل هنأ
 يف هب مرحأ يذلا َكّسْنلا هنييعت ثيداحأ ضقانُي ام راذعألا هذه نم ءيش يف سيلو

 . نارقلا هنأو یادتبالا

 الو تالا ٌنیطاسألا هب ضراعی ال لّسرم وهف «سوواط ثیدح امأف
 - هنيب امیف ناك ءاضقلل هراظتناف «حص ولو . نسح الو حیحص هجوب هلاصتا فرعی

 :لاقف یلاعت هبر ْنم تا هاتآ يداولا كلذب وهو ءاضقلا هءاجف «تاقيملا نيبو
 هرظتنا يذلا ءاضقلا اذهف اَةَّجَح يف ٌةَرْمَع لو كَرابُملا يداّرلا اذه يف لص

 نيب وهو ءاضقلا هيلع لزن :سوواط لوقو .نارقلا هل نّیعف .مارحالا لبق هءاج
 ناك كلذ ناف ءهمارحإب هيلع لزن يذلا ءاضقلا ريغ رخا ءاضق وه «ةورملاو افصلا
 خسفلا ًءاضق وهف «ةورملاو اصلا نيب هيلع لزن يذلا ءاضقلا امأو «قيقعلا يداوب

 .۱۳۸ص هجيرخت مدقت (0)

 .2ع ىبنلا ةجح باب : جحلا يف (۱۲۱۸) ملسم هجرخأ )۲(
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 نأ مهنم يده هعم نكي مل ْنَم لک رمأ ذئنيحف «ةرمعلا ىلإ ةباحصلا هب َرمأ يذلا

 و م 6 تاو

 ریس
 ورن :لاق هيف وتوت امل مهتإف «يحولاب محرم اذه ناكو رم اهلل م ےس ۳۳
 .«هولعفاف هب مكرما يذلا

 فوم ناك نإ ذهن تودع لو یعنی سام نفاق

 ةحيحصلا تاياورلا رئاس ضقان الو «مارحالا لبق ام ىلع هلمح بجو ءاهنع

 نمم اهنأو «ةرمعب لهأ ْنَم مهنمو حب تاقيملا دنع لهأ نم مهنم نأ ءاهنع

 «مارحالا ءادتبا يف اذهف «ةرمُع الو اجح ركذن ال يبلن :اهلوق امأو .ةرمعب لهآ

 اوعمس نيذلا نإف اعطق لطاب اذه «ةكم ىلإ كلذ ىلع اورمتسا مهنإ :لقت ملو
 ىلإ ليبس الو «هب اوربخأو «كلذ ىلع اودهش «هب له امو ی هللا لوسر مارحإ

 دنع مهلالهإ ظفحت مل اهنأ هتياغ ناكل «كلذ ةشئاع نع حص ولو .مهتاياور در

 نم ملعأ كلذب لاجرلاو «هتبثأف ةباحصلا نم اهريغ هظفحو هتفنف «تاقيملا

 . ءاسنلا

 الإ هيف سيلف «ديحوتلاب ل هللا لوسر لهأو : هنع هللا يضر رباج لوق امأو

 نم هجوب هب مرحأ يذلا كسنلا هنييعتل فن هيف سيلو «هتيبلت ةفص نع هُرابخإ

 تناكل «نييعتلا يفن يف ةحيرص ثيداحألا هذه تناك ولو «لاح لكبو .هوجولا

 اهنأو ءاهلاصتاو ءاهتحصو .اهترثکل ءاهنم ذخألاب ىلوأ تابثالا لهأ ثیداحآ
 هللابو حضاو هللا دمحب اذهو «ىفن نم ىلع تيفخ ةدايزل ةنمضتم ةنّيبم هی

 . قيفوتلا

 لصف

 3335 هتجح قايس ىلإ عجرنلو

 « لفك نزو ىلع ةمجعملا نيغلاب وهو '''لْسْغلاِب هسأر هيب هللا لوسر دّبلو

 .تاقث هلاجرو رمع نبا نع (۱۷۸) دواد وبأ هجرخآ (۱)

١ 



 يف لهأو ءرشتني ال ىتح رعشلا هب بی هوحنو يمطخ نم سأرلا هب لسفی ام وهو

 .هادیبلا ىلع هب تلقتسا امل لهأ مث 2 لهأو «هتقان ىلع بكر من توام

 .هتقان هب تلقتسا نیح لهأو «هالصم يف بجوأ دقل : هللا میاو : سابع نبا لاق

 .)ءادیبلا فرش ىلع الع نيح لهأو

 نمف «هنم ءزج ةرمُعلا نأل «ةرات ٌجيحلابو ترات ةرمُعلاو جحلاب له ناكر

 رهظلا لبق كلذ ناك :مزح نبا لاق «درفآ :لیقو «عتمت : لیفو «َنَرَق :ليق مث
 دحأ لقي ملو «رهظلا ةالص دعب لها اهنا هنآ :ظوفحملاو هنم مهو اذهو «ریسیپ

 ام : رمع نبا لاق دقو .اذه هل نيأ نم يردأ الو «رهظلا لبق ناك هّمارحإ نإ : طق
 هنا :سنآ لاق دقو ريع هب ماق نیح ةرجشلا دنع نم الا هلك هللا لوسر لهأ

 . (حیحصلا) ىف ناثیدحلاو کر مث ااو

 ىل مث «رهظلا ةالص دعب لهأ امنإ هلأ نال ی تو
 كلل ناو كلا نإ هك كل كيرش ال كك ك هللا كو : لاقف
 مهّرمأو «هباحصأ اهَعمَس ىتح ةيبلتلا هذهب و عفرو .(َكلل ٌكيرش ال كلملاو

 يف باب :كسانملا يف (۱۷۷۰) دواد وبأو ۰۲۱۰/۲ «دنسملا» يف دمحأ هجرخآ (۱)

 نب فيصخ هيف نأ عم يبهذلا هقفاوو « ١ مكاحلا هححصو مارح الا تقو

 :«بیرقتلا» يف لاقو مهریغو يئاسنلاو متاح وبأو دمحأ هفعض یرزجلا ا

 هلوطب ۳۱۸/۳ «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا هدروآو «ةرخأب طلخ ظفحلا ءيس

 قيرط نم رخا هجو نم مكاحلا هجرخأو :لاقو «مکاحلاو دواد يبأ نع هب اجتحم
 .ةصقلا نود هوحن سابع نبا نع ءاطع

 يذ دجسم دنع نم مارحالاب ةنيدملا لهأ رمأ باب :جحلا يف (۱۱۸۱) ملسم هجرخآ (۲)

 . ةفيلحلا

 هظفلو ۰۱۲۲ /۵ يئاسنلاو ۱۷۷(۰) دواد وبآ هجرخآ امناو ي ف هدجن مل (۳)

 ءءاديبلا لبج ىلع الع املف ءهتلحار بكر مث .رهظلا ىلص :5 يبنلا نإ :همامتب
 «هحيحص» يف يراخبلا هجرخآ يذلاو .نسحلا ةنعنع هيف نكل .تاقث هلاجرو لهأ

 .ةفیلحلا يذب رصعلاو + اميرآ رهظنا ةنيدملاب هلق يبنلا یلص :لاق سن نع ۲۳
 .ةرمعلاو جحلاب :يآ :«امهب» : هلوقو .اعیمج امهب نوخرصی مهتعمسو
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 .۳ ةيبلتلاب مهتاوصآ اوعفری نأ هل هللا رمأب

 هتلمازو ةيراّمع الو حدوه الو لمحُم يف ال «لحَر ىلع هجح ناکو

 ةيراّمعلاو جدوهلاو .لمحملا يف مرخملا بوكر زاوج يف فلتخا دقو . هتحت

 بهذم وهو ژاوجلا :امهدحآ دمحأ نع ناتیاور امه «نیلوق ىلع اهوحنو

 . كلام بهذم وهو عنملا :يناثلاو . ةفينح يبأو يعفاشلا

 نم مهّند دنع مهبدن مث «ةثالثلا كاسنألا نيب مارحالا دنع مهرّيخ هيب ها مث و
 5 2 نكاد يف 6 < 4ھ TT ةثالثلا كاسنألا نيب

 كلذ متح مث .ٌيده هعم نكي مل نمل ةرمعلا ىلإ نارقلاو جحلا خسف ىلإ ةكم

 i 2 8 1 م ۲ و و و عءااو مك

 ةفيلحلا يذب امهنع هللا يضر ركب يبأ ةجوز سيمع تنب ءامسا تدلوو يف تدرو يتلا ننسلا
 تنب ءامسأ ةدالو ةصق

 مرحنو بوثب و «لستغت نأ لب هللا لوسر اهرمأف ءركب يبأ نب دمحم ةفيلحلا يذب سيمع

 نأ :ةيناثلاو مرحملا لسغ :اهادحإ ءننُس ثالث اهتصق ىف ناکو .۲۳)لهتو

 . ضئاحلا نم حصي مارحالا نأ : ةثلاثلاو ءاهمارحإل لستخت ضئاحلا

 دواد وبأو ۰۱۱/۲ «هدنسم» يف يعفاشلاو ۱ «ًاطوملا» يف كلام هجرخآ (۱)

 ثیدح نم (۲۹۲۲) هجام نباو ۸۲۹(۰) يذمرتلاو ۰۱۱۲/۵ یئاسنلاو ۱۸۱۶(۰)

 نم وآ يباحصأ نوما نأ ينرمأف «لیربج يناتآ : لاق رج هللا لوسر نأ ديزي نب بئاسلا

 ؛حیحص هدانساو ءامهدحأ ديري لالمالاب وأ ةيبلتلاب مهتاوصآ اوعفری نأ يعم

 «ححلا راعش نم اهناف» ریخالا دازو (91/5) نابح نباو ۰4۵۰/۱ مکاحلا هححصو

 نإ :لاق هيم هللا لوسر نأ سابع نبا ثيدح نم (۲۹۵۳) دمحآ دنع دهاش و

 .دهاوشلا يف «هدنسب ساب الو «ةيبلتلا نلعأ نأ ينرمأو يناتأ ليربج

 (۱۹۰۵) دواد وبأو هِةْيفَي يبنلا ةجح ةفص باب :ححلا يف (۱۲۱۸) ملسم هجرخآ (۲)

 ةقرخب اهجرف دشت نأ وه :ةياهنلا بحاص لاق «رفثتست» :هلوقو (۲۹۱۳) هجام نباو

 كلذب عنمتف ءاهطسو ىلع هدشت ءيش يف اهیفرط قثوتو ءانطق يشتحت نأ دعب ةضيرع
 ك .مدلا ليس
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 اهیف نودیزی هعم سسانلاو ةروکذملا هتیبلتب يبلي وهو ی هللا لوسر راس مث
 )۱( و سو وو ا ۳ ی
 . "مهیلع ٌركني الو مهّرقي وهو .نوصقتیو

 هوعد» : لاقف ءاريقَع شخو رامح ىأر اخو لات ا تاک امف .هتیلت مزلو

 لوس اي :لاقف هلي هللا لوُسر ىلإ هّبحاص ءاجف «هبحاص ٍي ىتأي نأ كشوپ هّنإف

 . "قافلا ّن ب هعسَققرکب اأ 45 هللا لوسر َرمَأَف ءرامجلا اذهب مناع هللا

 ۳ یلجال هلصی مل اذإ لالخلا ديص نم مرحُملا لكأ زاوج ىلع لیلد اذه يفو

 0 جلا . هتصق يف ةداتق يبأك وهف تفیلخلا يذب رمي مل هّلعلف «مرحُي مل هبحاص نوك امأو

 لدي امب حصت لب كل تبهو : ظفل ىلإ رقتفت :: ال ةبهلا نأ ىلع ةصقلا هذه لدتو

 ُكَلَمُي دیصلا نأ ىلع ٌلدَتو يرحتلاب هماظع عم محللا هتمسق ىلع تو ءاهيلع
 محل لكأ لح یلعو «هذخأ نمل ال هتبثآ نمل هنأو هعانتما ةلازو تابثالاب

 .ادحاو مساقلا نوک یلعو ةمسقلا يف لیکوتلا یلعو «يشحولا رامحلا

 لصف

 لظ يف فقاح ْیبظ اذإ ءجْرَعلاو ةئيوُرلا نيب اب ناك اذإ یتح یضم من
 وزواج یتح «سانلا نم دخ ر ال هدنع فقی نآ الخبر رمأف «مهس يف

 ملسمو ۰۳۲۵ ۰۳۲/۳ يراخبلاو ۲ ۱ «؛أطوملا» يف كلام جرخأ (۱)

 ال كيبل .كيبل مهللا كيبل يب هللا لوسر ةيبلت نأ رمع نب هللا دبع نع )١1144(
 ناكو :عفان لاق «كل كيرش ال .كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ .كيبل كل كيرش

 ٠ كيبل .كيديب ريخلاو كيدعسو كيبل كيبل كيبل :اهيف ديزي رمع نب هللا دبع
 ٤٥/٩ يقهيبلاو (۱۸۱۳) دواد وبأو ۰۳۲۰/۳ دمحأ جرخأو «لمعلاو كيلإ ءابغرلاو

 «لضاوفلا اذ كيبل جراعملا اذ كيبل» نوديزي سانلاو هللا دبع نب رباج ثيدح نم

 . حيحص هدنسو

 ديصلا نم هلكأ مرحملل زوجي ام باب :جحلا يف ۳۵۱/۱ «أطوملا» يف كلام هجرخآ (۲)

 . حيحص هدانساو 1۵۲/۳ دمحأو ۰۱۸۳ ۰۱۸۲/۵ يئاسنلاو

 ىلإ هيدي نيب هسأر نحنم فقاو :يأ «فقاحو .قباسلا ثیدحلا نم ةعطق وه (۲)
 . لمرلا نم فطعنا ام وهو فقح ىلإ أجل يذلا فقاحلا : لیقو .هیلجر
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 دیصلل م حملا لتق

 ةتيملا ةلزنمب هلعجی

 مرحم هنأب هلبلعت

 ملف «ًالالح ناك رامحلا داص يذلا نأ ءرامحلا ةصقو «يبظلا ةصق نيب قرفلاو

 .هلکأ يف مهل نذأي ملف «نومرحم مهو لالح هنأ ملعي مل اذهو تن وا ب

 .هوزواجی یتح ٌدحأ هذخأي الثل «هدنع فی نم لگوو

 ءلحلا مدع يف ةتيملا ةلزنمب هلعجی ديصلل مرحملا لتق نأ ىلع : لیلد هیفو

 . هلام عضت مل «الالح ناك ولذإ

 لصف

 تناکو «ةدعاو ركب ىبأ ةلامزوبةثلامز تناکو «جرعلاب لزن اذإ یتح راس مث

 هبناج ىلإ ةشئاعو «هبناج ىلإ ركب وبأو ةي هللا لوسر سلجف ءركب يبأل مالغ عم
 مالغلا علط ذإ «ةلامزلاو مالغلا رظتنی ركب وبأو .هبناج ىلإ هتجوز ًءامسأو ءرخآلا

 ریعب ةرك وبآ لاقف .ةحرابلا هتللضأآ :لاقف ؟كریعب نيآ :لاقف ریعبلا هعم سیل

 اذه ىلإ اورظنا :لوقيو مستی 2 هللا لوسرو هبرضی قفطف :لاق هلضت دحاو

 مجارت نمو . مّسبتیو كلذ لوقي نأ ىلع هيب هللا لوسر ديزي امو «عنصی ام مرحملا

 . ''!همالغ بدوي مرحملا» باب «ةصقلا هذه ىلع دواد يبآ

 لصف

 ةَماَتَج نب بعصلا هل ىدهأ «ءاوبألاب ناك اذإ یتح « هَ E لک هللا لوسر یضم مث

 يفو . مرح نأ ال كيف هدر 3 نا :لاقف ءهيلع هّدرف ءٌىشحو رامح رجع

 رامح محل» :ملسمل ظفل يفو ؛اایشحو ا هل یدهآ هنآ» : «نیحیحصلا)

 . ۲۲ شحو

 هجام نباو همالغ بدی مرحملا باب :كسانملا يف (۱۸۱۸) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 نبا ةنعنع هيف نأ الا تاقث هلاجرو «مارحالا يف يقوتلا باب :كسانملا يف (۲۹۳۳)

 . قاحسٍا

 = ایشحو ًارامح مرحملل یدهآ اذإ باب :جحلا يف ۲۸ ۰۲۹/6 يراخبلا هجرخآ (؟)
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 محل لَك هللا لوسرل يدهآ : ثیدحلا يف لوقی نایفس ناك :يديمخلا لاقو

 امیف نایفس ناکو «كلذ لقی مل امبرو امد ٌرطقی : نایفس لاق امبرو «شخو رامح

 و : هیاور يفو . "تام ىتح محل ىلإ راص مث « شحو رامح : لاق امير الخ

 . شحو رامح لجر :ةياور يفو «شحو رامح

 .هیبآ نع «يرمضلا ةّيمأ نب ورمع نع « رفعج نع «ديعس نب ییحی یورو

 لكأو هنم لكأف .ةفحجلاب وهو شحو رامح َرَجَع ويب یبنلل یدهآ .بعصلا نع

 يحلا در هنأكف ءاظوفحم ناك ناف. حیحص دانسإ اذهو : يقهيبلا لاق .موقلا

 . محللا لبقو

 رامحلا تی يبنلل یدهآ ةمانَج نب ُبعَّصلا ناك ناف : هللا همحر يعفاشلا لاقو

 نأ لمتحی دقف « رامحلا محل هل یدهآ ناك نو «شحو رامح حبذ مرحملل سيلف ءايح

 : كلام ثیدحو : لاق . رباج ثيدح ىف هحاضيإو « هيلع هّدرف « هل ديص هنأ ملع نوکی

 . رامح محل نم هل ثّدح نم ثیدح نم تبث ارامح هل یدهآ هنأ

 ةعقاولا ناف «كش الب طلغف رفعج نع «دیعس نب ییحی ثيدح امآ : تلق

 .ةرکنملا ةَّداشلا ةياورلا هذه الإ «هنم لكأي مل هنأ ةاورلا قفتا دقو «ةدحاو

 يف 707/١ «اطوملا» و .مرحملل ديصلا ميرحت باب :جحلا يف (۱۱۹۳) ملسمو =

 .ديصلا نم هلكأ مرحملل لحي الام باب : جحلا

 ۱ .۱۹۲ /۰ «يقهيبلا نتس» (۱)

 يف اذه :لاقف «يقنلا رهوجلا»يف ينامكرتلا نبا هبقعت دقو ۰۱۹۳/۰ «يقهيبلا ننس» (۲)

 يقفاخلا وه بويأ نب ىيحي ينربخآ .بهو نبا نع يفعجلا نامیلس نب ییحی هدنس
 هنأ يئاسنلا نع «فشاکلا» و «نازیملا يف يبهذلا رکذ نامیلس نب ییحیو ؛يرصملا

 وبآ لاقو يوقلا كاذب سیل :يئاسنلا لاقو .برغآ امبر :نابح نبا لاقو «ةقثب سيل

 كلام هبذکو .اریثک أطخ ءیطخی ظفحلا ءيس ناك :دمحآ لاقو .هب جتحی ال :متاح

 ثیدحلل هتفلاخملو هدنس لجال ثیدحلا اذه لیوأتب لغتشي ال اذه یلعف نیئیدح يف

 . هدر مالسلا هيلع هنأ حيحصلا يف ام هدري «محللا لبقو» : يقهيبلا لوقو ‹ حيحصلا

۱۳ 



 امحل یور نم هیاو رف امحل وآ «ايح هادهأ يذلا نوک ىف فالتخالا امأو ناك رامحلا ناب حجرألا

 .هجوأ ةئالثل ىلوأ “حا

 اید فا هایش ع کالا طو اه دف اهوار وأ :اهدلخأ

 . هل هبؤي ال رمألا اذهل ىتح ةصقلل هظفح ىلع لدي اذهو

 ضقانُي الف .هنم محل هنأو رامحلا ضعب هنوک يف حیرص اذه نأ : ىناثلا

 محلل ةيمست ءامحل ىور نم ةياور ىلع هلمح نکمی لب ءارامح هل ىدهأ :هلوق

 . ةغللا هابأت ال امم اذهو «ناویحلا مساب

 امتاو هضاعبا نم ضعب هنأ ىلع ةقفتم تاياورلا رئاس نأ : ثلاثلا

 ؟هنم محل وأ ءهلجر وأ .هّقش وأ هرجع وه له «ضعبلا كلذ يف اوفلتخا

 ءزجعلا هيف يذلا وه قشلا نوكي نأ نكمي ذإ «تایاورلا هذه نيب ضقانت الو

 :هلوق نع ةنييع نبا عجر دقو ءاذهو اذهب هنع ٌريبعتلا حصف «لجّرلا هيفو

 ها ىلع لالي اتهو تام یر حلا فرق لع مت رابع
 هوا ةلكأ نيرا سه ی نشر الو نایت مصل هل ها امن هلأ هل

 بعّصلا ةصقو ؛تس ةنس ةيبيدخلا ماع تناك ةداتق يبأ ةصق نف «ةداتق وبأ

 يف يربطلا ٌةبحملا :مهنم عادولا ةجح يف تناك اهنأ دحاو ٌريغ ركذ دق

 ةصق يفو .هيف رظني امم اذهو هرمع ضعب يف وأ .هل «عادولا ةجح» باتك

 وآ عادولا ةجح يف تناك له «يزهّبلا يملسلا بعک نب ديزي رامحو يبظلا

 هدصی مل هنأ ىلع ةداتق يبأ ثيدح لمح ناف ؟ملعأ هللاو هرمع ضعب يف

 كلذل دهشو .لاكشإلا لاز .هلجأل ديص هنأ ىلع بعّصلا ثيدحو .هلجال

 e داصي 0 هودیصت الا مکل کا ۷ عوفرملا رباج ثيدح

 ۱۸۷۵ يتاسنلاو مرحملل دیصلا محل باب : كسانملا يف (۱۸۵۱) دواد وبآ هجرخآ )۱2

 يف (۸8۹) يذمرتلاو لالح هلتقف ديصلا ىلإ مرحملا راشآ اذ باب :جحلا يف

 : ه ١



 هل فرعي ال رباج نع هیوار بطنح نب بلطملا نأب لعأ دق ثیدحلا ناك نإو

 وبأ داطصا «قيرطلا ضعب يف ناك املف :هل عادولا ةجح يف يربطلا لاق

 : مهلأس نأ دعب هباحصأل ةي يبنلا هلحأف ءامرحُم نكي ملو ايكو اه

 يبأ ةصق نإف « هللا همحر هنم مهو اذهو ؟هيلأ راشآ وأ ,ءيشب مكنم دحأ هرمأ له

 هنبأ هللا دبع ثيدح نم «نيحيحصلا» يف يور اذكه «ةيبيدحلا ماع تناك امنإ ةداتق

 ركذف «مرحأ ملو هّباحصأ مرحأف «ةيبيدحلا ماع هيي ّيبنلا عم انقلطنا :لاق هنع

 ۱ . ''"يشحولا رامحلا ةصق

 لصف

 نافسع يداوب هل هرورم . نافشع يداو :لاق ؟«اذه داو يأ !ركب ابآ اي :لاق ءنافْسَع يداوب رم املف

 ءابعلا مُهُرزَأَو فّيللا امهمطخ نرم َنْيَرْكَب ىلع حلاصو دوم هب رم دقل» :لاق
 .«دنسملا» يف دمحأ مامالا هركذ «قیتعلا تل َنوُجَحَي نوبل نامّنلا مهتیدزاو

 ةشئاع مارح| يف ثحب ۱ ۲ 5

 ضناحيهو ترمعب تلهأ تناك دقو ءاهنع هللا ىضر ةشئاع تضاح «فرّسَب ناك املف

 نب هللا دبع نب بلطملا ىلوم ورمع يبأ نبورمع ةياور نم 4۵۲/۱ مکاحلاو =
 ««نيحيحصلا» لاجر نم ناك ناو هيف فلتخم ورمعو «بلطملا هالوم نع «بطنح
 لاق «مکل داصی وأ» :هلوقو .رباج نع عامس هل فرعی ال :يذمرتلا لاق هالومو

 وآ» ةيبرعلا نیناوق ىلع يراجلاو «خسنلا يف اذک :دواد يبآ ةيشاح يف يطويسلا

 :هلوق هنمو ةغل ىلع يقارعلا هزوجو موزجملا ىلع فوطعم هنأل «دصی

 دايز ينب نوبل تقال امب يسمنت ءابنألاو كيتأب ملآ
 (وأ» نأ ىلع «داصی وآ» بصن هجولا نأ يئاسنلا ىلع هتیشاح يف يدنسلا یریو

 . لاكشإ الف «نآ ال! ینعمب

 هداطصی يكل دیصلا ىلإ مرحملا ريشي ال باب : جحلا يف ۲۶ ۰۲۳/6 يراخبلا هجرخأ (۱)

 باب :جحلا يف (۵۹) (۱۱۹۲) ملسو «ةيبيدحلا ةوزغ باب :يزاغملا يفو «لالحلا

 .مرحملل دیصلا میرحت

 . فيعض وهو حلاص نب ةعمز هدنس يفو ؛سابع نبا ثیدح نم ۲۳۲/۱ (۲)

۱ ۵ ۵ 



 ْمَعَن :تلاق ؟تشفت كّلَعَل كيكُبُي ام» :لاق .يکبت يهو ةي ْیبنلا اهیلع لخدف
 ص هَ ص ۳ ۱9 7 99 9 تل 27 ت 3 31 o 5 ج

 ال نأ ريغ ءٌحاَحلا لَّعَمَي ام يلعفا دا تاتب ىلع هللا هبتك دق ءيش اذه : لاق

 . «٨ تّيبلاب يفوط

 تناك اذإف ؟ةدرفم وأ ةعتمتم تناك له :ةشئاع ةصق يف ءاملعلا عزانت دقو

 ءٌححلا اهيلع تلخدأو ءدارفالا ىلإ تلقتنا وأ ءاهترمع تضفر لهف «ةعتمتم

 مل اذإو ؟ال مأ ةبجاو تناك ميعنتلا نم اهب تتأ يتلا ةرمعلا لهو فيزاق تراضو

 عضوم يف اضيأ اوفلتخاو ؟ال مأ مالسالا ةرمُع نع ةئزجُم يه لهف «ةبجاو نكت

 . هقيفوتو هللا لوحب كلذ يف يفاشلا نايبلا ركذن نحنو ءاهرهط عضومو ءاهضيح

 اذإ ةأرملا نأ یهو ةشئاع ةصق ىلع ةينبم ةلأسم ىف ءاهقفلا فلتخاو تمرحأ اذإ ةأرملا لعفت ام
 ملو تضاحف ةرمعلاب

 0 لهف «فيرعتلا لبق فاوطلا اهنکمی ملو ‹ تضاحف ترمعلاب تمرحآ ا

 ؟ةنراق ريصتو ةرمعلا ىلع جحلا لخدت وأ ادرفم ٌجحلاب لهتو «ةرمُعلاب مارحالا 203

 ءاهقف :يناثلابو «هباحصأو ةفينح وبأ مهنم «ةفوكلا ٌءاهقف :لوألا لوقلاب لاقف

 وجا مامالاك ثيدحلا لهآ بهذم وهو «كلامو يعفاشلا :مهنم .زاجحلا

 . هعابتأو

 : تلاق اهنآ ءةشئاع نع تورع نع .!نیحیحصلا» يف تبث :نویفوکلا لاق

 ةورملاو افصلا نیب الو تا فطأ مل ضتاح انأو ي ٌتمدقف قرمعب تللها»

 ءَكَسأَر يضّقنا :لاقف .ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلإ كلذ ثوکشف

 لا ْتْيَضَق املف تلعفف :تلاق .ةَرْيُعلا يعدو ءٌجَحلاب يلهأو .يطشتناو

 .هثم ُتْرَمَتْغاف «ميِْنَتلا ىلإ ركب يبآ نب نمحرلا دبع عموی هللا لوسر ا

 یلعو «ةعتمتم تناک اهنآ ىلع لدبادهف :اولاق .۲۳)«كتّرمُع ناكم هذه» :لاقف

 .(۱۲۰) (۱۲۱۱) ملسمو ءضیحلا لوآ يف ۳۶۲/۱ يراخبلا هجرخآ (۱)

 (۱۲۱۱) ملسمو ؛يداولا يف ردحنا اذإ ةيبلتلا باب :جحلا يف ۳۳۰/۳ يراخبلا هجرخآ (؟)

 . مارح الا هوجو نایب باب : ححلا يف

۱۹ 



 :هلوقلو «كترمع يعد» :ِةِئكهلوقل .جحلاب تّمرحأو اهترمع تضفر اهنآ

 نآ اهل زاج امل ءاهمارحا یلع ةيقاب تناک ولو .«یطشّتفاو كَسأر يضّتن»
 ولو .«كترُمُع ناكم هذه» :ميعنتلا نم اهب تتأ يتلا ةرمعلل لاق هنآلو طشتمت
 . ًةلقتسم ةرمع تناك لب ءاهتاكم هذه نكت مل «ةيقاب ىلوألا اهترمع تناك

 اهقرط نيب مّتعمجو لمأتلا قح ةشئاع ةّصق متلمأت ول :روهمجلا لاق

 نع :«ملسم حيحص» يفف «ةرمعلا ضفرت ملو «تنرق اهنأ مكل نّيبتل ءاهفارطأو
 (تَكرَع ءَفِرَسِب تناك اذإ ىتح «ةرمعب ةشئاع تّلهأ :لاق «هنع هللا يضر رباج
 :تلاف ؟«كنأش ام» :لاقف «يکبت اهدجوف ءةشئاع ىلع هيَ هللا لوسر لخد مث

 ناّلاو تّیبلاب فطأ ملو لح ملو «سانلا لخآ دقو تضح دق ينآ ينأش

 «يلستغاف «مدآ تانب ىلع ُهَّللا ُهَبتك دق رمآ اذه نإ :لاق ءنآلا ٌجَحلا ىلإ َنوُبَمَذي
 ةبعكلاب تفاط «ترهط اذإ ىتح ءاهّلُك فقاوملا تفقوو «تلعفف «ٌجحلاب يه مَ
 هللا لوسر اي :تلاق ؟كتَرمعو كّجَح نم تللح ذق» : لاق مث .ةورملاو افصلابو

 َدْبَع اي اهب بَذاف» :لاق .تججح یتح تيبلاب فطأ مل ينأ يسفن يف ُدِجَأ ينإ

 . 27(ميعنَتلا نم اهزمغأف نَمْحَرلا

 تّمدقو قرمعب تللهأ :اهنع سوواط ثيدح نم : «ملسم حیحص) يفو

 : رفّتلا َمْوَي ي ٌئيبنلا اهل لاقف ءاهلك كسانملا تکمنف «تضح یّتح ففطأ ملو 9و له“ هزات < صد م 9 1 ی ٩
 .۲۲«كترمعو كجحل كفاوط كعَسَيل ۳ ی و ا ۳

 «د رقم حح يف ال «ةرمعو حح يف تناك اهنأ فحیرص صروصن هذهف

 مل اهنأ يف ةحيرصو «دحاو یعسو «دحاو ٌفاوط هیفکی نراقلا نأ يف ةحيرصو
 ظافلأ ضعب يفو .هنم لحت مل يه امك اهمارحإ يف تيقب لب «ةرمعلا مارحا ضفرت

 .(۱۲۱۳) ملسم هجرخأ (۱)
 .(۱۳۲) (۱۲۱۱) ملسم هجرخآ (۲)

 ۱ ها/



 :هلوق اذه ضقانی الو .)«اهیکقری هّللا نأ یسعف ك ع یف ینوک» : ثیدحلا

 فلا لايف :اهل لاف امل «اهکرتو اهضفر-هب دارملا ناک ولف .«كترنع یعد»

 .اهمارحإ ضفر هب دارملا سيل اهلامعأ يعد :دارملا نأ ملعف ««كترمعو كٌجحل

 مهلو «سانلا ىلع لضعأ امم اذهف ««يطشتماو كَّسأر يضقنا» : هلوق امأو

 . كلاسم ةعبرآ هيف

 . ةيفنحلا تلاق امك «ةرمعلا ضفر ىلع «لیلد هنأ :اهدحآ

 ليلد الو .هسأر طشمي نأ مرحملل زوجي هنأ ىلع ليلد هنإ : يناثلا كلسملا

 مزح نبا لوق اذهو هميرحت الو «كلذ نم هعنم ىلع عامجإ الو ةنس الو باتك نم

 .هريغو

 اهب فلاخو «اهب درفنا ةورع ناب اهُدرو ةظفللا هذه لیلعت : ثلاثلا كلسملا

 دحأ رکذی ملف .مهريغو دوسألاو مساقلاو سوواط اهثيدح ىور دقو .ةاورلا رئاس

 «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع .ديز نب دامح ىور دقو :اولاق .ةظفللا هذه مهنم

 هللا ل وسر نأ «دحاو ٌريغ ينثدح :هيف لاقف جحلا يف اهضيح ثيدح «ةشئاع نع

 . ثيدحلا مامت ركذو «يطشتماَو كَسْأَر يضقناو كَتَرْمُع يعد» :اهل لاق كي

 . ةشئاع نم ةدايزلا هذه عمسي مل ةورع نأ ىلع لدي اذهف :اولاق

 يجرخت ال اهلاحب ءاهيعد يأ ؛«ةَرْمعلا يعد» :هلوق نأ :عبارلا كلسملا

 .ناهجو هيلع لديو :اولاق ءاهكرت دارملا سیلو ءاهنم

 . «كترمغَو كجَحل كفاوط كعسَي» : هلوق :امهدحآ

 ىلع هلمح نم یلوآ اذهو :اولاق .«كترمع ىف ینوک» :هلوق : يناثلا

 تّیحأ ةشئاعف كترمع ناکم هذه» : هلوق امأو :اولاق . ضقانتلا نم هتمالسل اهضفر

 نأو ءاهترمعو اهتجح نع عقو اهفاوط نأ ةَ يبنلا اهربخأف «ةدرفم ةرمعب يتأت نأ

 .(۱۲۳) (۱۲۱۱) ملسمو ۰۳۳/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

۱۸ 



 تدصق امك ةدرفم ةرمع الا تبأف «ةنراق تراصف «اهجَح ىف تلخد دق اهترمع

 .«كترْمَع ْناَکَم هذه» : لاق .كلذ اهل لصح املف ءًألوأ

 ؟ححلا َدْعَي ترمتعا :ةشئاعل تلق : لاق ءدوسألا نع ««مرثألا ننسآ یفو

 تكلا تر ارا الا تناک ام ةع تناک ام هّللاو :تلاق

 : تلاقف .هیلع تّحلأ نيح ةشئاع ای ْیبنلا رمعآ امن :دمحأ مامالا لاق

 ىلإ رظنف «اهزمغأ ؛نمحرلا دبع اي» : لاقف ؟كّسْنب عجرأو نیکسنب سانلا عج

 . نیلوق ىلع ًالوأ ةشئاع هب تمرحأ امیف سانلا فلتخاو

 . ثيداحألا نم انركذ امل باوصلا وه اذهو تدرفم ةرمع هنآ ؛ امهدحآ

 نیفاوم عادولا ةجح يف يَ هللا لوسر عم انجرخ :تلاق ءاهنع «حیحصلا» يفو

 لهیلف ترمعب لهي نأ مکنم دارآ نما : لك للا لوسر لاقف تححلا يد لالهل

 مهنمو ّرمُعِب لهأ ْنَم مزقلا نم ناكر : تلاق . «ةَرْمْعب تّللهال ْتْيَدْهَأ يّنأ ًالولف

 هلوقو « . . . تیدحلا ترکذو ةَرْهُعب لهآ نم اَنأ تنکف : تلاق ٌَحلاب لَهَا ْنَم

 وهو ةکم نم ابيرق َفِرَسِب اهل هلاق خلاب يلهأو ة ةرمعلا يعد» : ثیدحلا يف

 .ةرمعب ناك اهّمارحإ نأ يف حیرص

 لا دبع نبا لاق «ةدرفُم تناكو ّجحلاب ًالوأ تمرحأ اهنأ :يناثلا لوقلا

 ىلع لدي ام ةشئاع نع مهلك ةَرْمَعو ديزي نب دوسألاو «دمحم نب مساقلا ىور

 عم انجرخ :اهنع ةرمع تیدح اه یرمعب ال جحب ةمرحم تناك اهنآ
 2 و و 1 اس 3

 ثيدحو «هلثم ديزي نب دوسالا ثيدحو «جحلا هنأ الإ یرن ال وال هللا لوسر

 :اهنع هلوق يف ةورع اوطلغو :لاق .جحلاب ايب هللا لوسر َعَم اتيبل :مساقلا

 ینعی .ءالوه َعمتجا دق :قاحسإ نب ليعامسإ لاق «ةرُعب ّلَمَأ ْنَميِف تثک»

 تاياورلا نأ كلذب انملعف ءانركذ يتلا تاياورلا ىلع «ةرمعو «مساقلاو دوسالا
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 ةشئاع هب تمرحأ ام

 ؟ال وآ



 مل نوکی نآ هیف عقو امن طلغلا نوکی نأ هبشیو :لاق طلغ ةورُع نع كير يلا

 اهرمأف .يدهلا می مل نم لعف امك ةرمُعب لحت نأو «تیبلاب فاوطلا اهنكمُي
 تناك اهنأ ینعملا اذهب اوُمَّهوتف «جحلا ىلع يضمتو فاوطلا َكُرتت نأ ةا بنا

 نب رباج ىدر دقو :رمع وبأ لاق .جحلاب تأدتباو ءاهترمع تكرت اهنأو «ةرمتعم

 لحد يذلا طلغلاو :اولاف .ةورغ اهنع یور امك «ةرمُعب ةَّلِهُم تناك اهنآ « هللا دبع

 تّرمعلا يعدو ,يطشتُماو ا يضقنا» :هلوق يف ناك امنإ «ةورع ىلع

 .«ٌجَحلاب يّلهأو

 نأ «دحاو ريغ ينثدح : هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «دیز نب دامح یورو

 ام يلعفاو «يطشتُماو «كَسْأَر يضّقْناو ‹كترمع يعد» :اهل لاق 22 هللا لوسر

 . ةشئاع نم مالكلا اذه عمسي مل ةورع نأ «دامح نيبف . «ٌجاَحلا لَعفی

 اهل عفدم ال يتلا ةحيرصلا ةحيحصلا صوصنلا هذه در بجعلا نم : تلق

 تناك اهنأ يف ارهاظ سيل لمجم ظفلب ةتبلا اليوأت لمتحت الو ءاهيف ّنعطم الو

 عم انجرخ : اهلوق 0 تناك اهنآ معز نم هب جتحا ام ةياغ نإف «ةدرفم

 ريغل جرخ هنأ عّتمتملاب نظيأ !بجعلا هلل ايف .جَحلا هنأ الإ ىرن ال لك هللا لوسر

 نأ ُمنتمي ال ًاضونف أدب اذإ ةبانجلل لستغملا نأ امك ءاعتمتم جحلل جرخ لب «جحلا

 ی یو ید و و رک و

 .اضعب هضعب ٌقّدَصُي اهمالکو ةا هرمأب ةرمعب تمرحآ یّتح ٌححلا هنأ الإ ی

 يف اهنع ٌرباج لاق دقف دات هللا لوسر عم ابل :ايلوق اأو

 *ملسم حیحص» يف اهنع سوواط لاق كلذكو «ةرمُعب تّلهأ اهنإ : «نیحیحصلا)

 اهنع ةباحصلا ةياورف «اهنع ثاياورلا تضراعت ولف ءاهنع دهاجم لاق كلذکو

 ناف فتبلا كلذ يف ضاعت الو فيك «نيعباتلا ةياور نم اهب 1۱

 . هباحصأ لعفبو یهلعفب هنم كلذ قدصی «اذک انلعف : لئاقلا

 ةرمعلاب وَ هللا لوس ر عمت :رمع نبا لوق يف نولوقي مهنآ بجعلا نمو

۱۹۰ 



 لوق يف متلق الهف «هب هرمأل هيلإ لعفلا فاضأف .هّباحصأ عتمت :هانعم حلا ىلإ

 :اهلوقو ٌححلاب اویل نيذلا ةباحصلا سنج هب دارملا نأ «ٌجحلاب انيّبل : ةشئاع

 اعطق نیعتیو .هوحنو هعم انرفاسو “ة5 هللا لوسر عم انجرخ :تلاق امك ءانلعف

 ةحيحصلا ثيداحألل كلذ ىلع لمحت نأ - اطلغ ةياورلا هذه نكت مل نإ

 وهو « طلغلا ىلإ كلذ يف ةورع بسنُي فيكو ةرمعب تمرحأ تناك اهنآ «ةحيرصلا

 . ةطساو الب ةهفاشم اهنم ٌعمسي ناكو اهثيدحب سانلا ملعا
 : اهل لاق ةي هللا لوسر نأ دحاو ٌريغ ينثدح :دامح ةياور يف هلوق امأو

 ءاهنع ةتباثلا تاياورلا فلاخ اذإ هّدرو «هليلعت ىلإ حاتحي امنإ اذهف «كتَرْمع يعد»
 هنأ ىلع لدي اذهف ء«ةرمعب تمرحأ اهنأ اهل دهشو ءاهقّدصو اهقفاو اذإ امأف

 هذهب درفنا ديز نب َدامح نأ عم اذه هظفحو هطبض هب ثّدح يذلا ناو ظوفحم

 الصتم هوورف «ةعامج هفلاخو «دحاو ُريغ ينثّدحف :هلوق يهو ال

 هلل ايف «باوصلاب ىلوأ نورثكألاف «ضراعتلا َرَدَق ولف .ةشئاع نع «ةورُع نع

 تنکو» :اهنع هلوق يف ةورع وهو اهثيدحب سانلا ملعأ طيلغت نوكي فيك !بجعلا

 حيحصلا صنلا ىلع هب ىضقُيو ؛لمتحم لمجم ظفلب ًاغئاس «ةرمعب لهأ نميف
 !؟اهضعب ركذ مدقت دق ةددعتم هوجو نم ةصقلا قايس هل دهش يذلا حيرصلا

 سوواطو «ةورعو رباج :ةرمعب تلهأ اهنآ «اهنعاوور ةعبرأ یءالوهف

 یالوه ةياورل ةضراعم دوسالاو ةرمعو «مساقلا ةياور تناك ولف «دهاجمو

 هملعو «ةورع لضفلو ًارباج مهيف نآلو «مهترثكل ميدقتلاب ىلوأ مهتياور تناكل

 . اهنع هللا يضر هتلاخ ثيدحب

 ىلع يضمتو «فاوطلا كرتت نأ اهرمأ امل ةَ يبنلا نإ :هلوق بجعلا نمو

 ةرمعلا عدت نأ اهرمأ امنإ ةي ئبنلاف «ةرمتعم تناك اهّنآ اذهل اومّهوت «جحلا

 .«هیلع يرمتسا» :لقي ملو «ٌجحلاب يّلهأو» :اهل لاقف «جحلاب ًالالهإ ءىشنتو
 ؟ٌدارلا بهذمل هتفلاخم دّرجمب طاشتمالاب رمألا يوار طّلغُي فيكو «هيف يضما الو
 حيرست مرحملا ىلع مرحي ام ةمألا عامجإو .هلوسر هد لا باتک يف نيأف
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 ةرمع نم دارملا ام
 ؟ةشئاعل میعنتلا

 نم نمأ ناو مرحملاو . دیلقتلاو یارالا ةرصنل تاقثلا طیلغت غوسي الو «هرعش

 رعشلا نم ءيش طوقس نم نمای مل ناو .هسأر حیرست نم عنمي مل ( رعشلا عيطقت

 نیعزانتملا نيب لصقي .لیلدلاو «داهتجاو عازن لحم هنم عنملا اذهف «حیرستلا

 لصف

 .كلاسم ةعبرأ ميعنتلا نم ةشئاع اهب تتأ يتلا ةرمُعلا هذه يف سانللو

 نع عقو اهيعسو اهفاوطف الاو اهل ًاربجو اهبلقل ابييطت ةدايز تناك اهنأ :اهدحأ
 «ةنراق تراصف «ةرمعلا ىلع ّجحلا تلخدأ مث «ةعتمتم تناكو ءاهترمعو اهجح

 دمحأو يعفاشلا كلسم اذهو «هريغ ىلع لدت ال ٌثيداحألاو «لاوقألا ٌحصأ اذهو

 .امهريغو

 اهنع لقتنتو ءاَهترمُع ضفرت نأ اهرمأ «تضاح امل اهنأ :يناثلا كلسملا
 تمرحأ يتلا اهترمعل ًءاضق رمتعت نأ اهرمآ «جحلا نم تّلح املف ءدرفم جح ىلإ

 تناك ةرمعلا هذهف «لوقلا اذه ىلعو «هعبت نمو ةفينح يبأ كلسم اذهو «الوآ اهب

 ةعتمتم لكو «ةزئاج تناك لوألا لوقلا ىلعو ءاهنم دُب الو «ةبجاو اهقح يف
 لخدت نأ امإ «نيلوقلا نيذه ىلع يهف فيرعتلا لبق فاوطلا اهنكمي ملو تضاح

 ريصتو «جحلا ىلإ ةرمُعلا نع لقتنت نأ امإو «ةنراق ٌريصتو «ةرمعلا ىلع جحلا
 .ةرمعلا يضقتو «ةدرفم

 نأل «ةدرفم ةرمعب يتأت نأ نم دب نكي مل «تنرق امل اهنأ :ثلاثلا كلسملا

 .دمحأ نع نيتياورلا دحأ اذهو مالسالا ةرمع نع ءیزجت ال نراقلا ةرمع

 لجأل مودقلا فاوط نم تعنتما امنإو «ةدرفُم تناك اهنأ :عبارلا كلسملا

 يه ةرمعلا هذهو .ّححلا تضقو «ترهط ىتح دارفالا ىلع ترمتساو ‹ ضيحلا

 الو «ةيكلاملا نم هريغو قاحسإ نب ليعامسإ يضاقلا كلسم اذهو مالسالا ةرمع

۱۹ 



 . ثيدحلا ىف كلاسملا فعضأ وه لب .فعضلا نم كلسملا اذه ىف ام یفخی

 .كسانملا لوصأ نم ةميظع لوصأ هنم ذخ وی ده هشئاع ثیدحو

 .دحاو یعسو دحاو فاوطب نراقلا ءافتکا : اهدحآ

 جوز ةّيفص ثیدح نأ امك «ضئاحلا نع مودقلا فاوط طوقس :يناثلا

 .اهنع عادولا فاوط طوقس يف لصأ يب يبنلا

 رهاطلل زوجي امك «زئاج ضئاحلل ةرمعلا ىلع محلا لاخدإ نأ :ثلاثلا

 . كلذ ىلإ ةجاتحم ةروذعم اهنال «ىلوأو

 . تیبلاب فوطت ال اهنآ الإ ءاهّلك ْجحلا لاعفآ لعفت ضئاحلا نأ : عبارلا

 . لحلا نم ميعنتلا نأ : سماخلا

 ٌجحلا لخذُي نأ تاوفلا نمأي مل اذإ عّتمتملا قح يف عورشملا نأ : عباسلا

 . هيف لصأ ةشئاع ثیدحو «ةرمعلا ىلع

 ناف «هريغ اهّيحتسي نم عم سیلو «ةيكملا ةرمعلا يف لصأ هنأ :نماثلا

 ةشئاع الإ اهنم اجراخ ةكم نم هعم جح نمم دحأ الو وه رمتعي مل ةي يبنلا

 مهل ةلالد الو «مهلوقل الصأ ةشئاع ةصق ةيكملا ةرمعلا ٌباحصأ لعجف ءاهدحو

 اهنإ :لوقي نم دنع ةضوفرملا ةرمعلل ًءاضق نوكت نأ امإ اهترمع ناف «اهيف

 نم دنع اهبلقل ابييطتو «ةضحم ةدايز نوكت وأ ءاهل ءاضف ةبجاو يهف ءاهتضفر
 .اهترمعو اهجح نع اهأزجأ اهيعسو اهفاوط ناو «ةنراق تناك اهنإ :لوقي

 . ملعأ هللاو

 میعنتلا ةرمع تناك له لصف
 ةرمع نع ةشئاعل ةئزجم

 مولا امهو ءاهقفلل نالوق هيفف «مالسالا ةرمع نع ةئزجم كلت اهترمع نوك امأو
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 اهرهطز

 یتلا ةعورشملا ةرمعلا :اولاف ءیزجت ال :اولاق نیذلاو ءدمحأ نع ناتیاور

 اهیف نذآ يتلا يهو عتمتلا ةرمع :امهل ثلاث ال ناعون اهلعفو ويي هللا لوسر اهعرش

 دنع يدهلا قسَي مل نم ىلع اهبجوأو «قیرطلا ءانثأ ىف اهيلإ بدنو «تاقيملا دنع

 ملو «ةمّدقتملا هرّمعك «رفس اهل أشني ىتلا ةدرفملا ةرمعلا :ةيناثلا .ةورملاو افصلا

 ةرمع امأو .ةكم ىلإ لخاد رمتعملا امهيتلك يفو «نيتاه ريغ ةدرفم ةرمع عرشي

 تضحم ةزايز تناکف «ةشثاع ةرمع امأو عرش ملف «لحلا ىندأ ىلإ جراخلا

 ةرمع نأ ىلع ليلد اذهو ا هللا لوسر صنب اهنع تأزجأ دق اهنارق ةرمعف الإو

 لع عبنلا ناف «هب عوطقملا باوصلا وه اذهو مالسالا ةرمُع نع ءىزجت نراقلا
 : ظفل يفو «كئزجی) : ظفل يفو «كترمغعو كجحل كفاوط كْعَسَي» :ةشئاعل لاق

 قاس نم لک رمأو «ةمایقلا موي ىلإ ححلا يف ةرمُعلا تلخد» :لاقو . (كيفكي»

 يدهلا قاسو هعم نرق نمم ادحآ رمأي ملو «ةرمُعلاو جحلا نيب نرقي نأ يدهلا

 ًاعطق مالسالا ةرمُع نع نراقلا ةرمُع ءازجإ حصف «نارقلا ةرمع ريغ ىرخأ ةرمعب

 . قیفوتلا هللابو

 هیف فلتخا دق اهرهط عضومو «بير الب فرَسب وهف ءاهضیح عضوم امأو
e TE5 ۳ هک 8. و ۰  

 ةفرع موی اهلظأ اهنآ اهنع ةورع یورو (۱)اهنع دهاجم ىور اذكه ةفرعب : ليقف
 مزح نبا امهلمح دقو «ناحیحص ناثیدحلاو ءامهنيب يفانت الو (۲)ضئاح يهو

 :تلاق اهنال :لاق هدنع اهب فوقولل لاستغالا وه :ةفرع رهطف «نيينعم ىلع

 موي هنأ ءاهرهط موی مساقلا رکذ دقو :لاق رهطلا ٌريغ رهطتلاو «ةفرعب ترهطت

 تناك اهنآ ىلع ٌةورعو مساقلا قفتا دقو : لاق . «ملسم حیحص» يف هثیدحو ءرحنلا

 .مارح الا هوجو ناب باب : جحلا يف (۱۳۳) (۱۲۱۱) ملسم هجرخأ )۱(

 ملسمو .اهریغو ةبصحلا ةليل ةرمعلا باب :ةرمعلا يف 1۸۲/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .(۱۲۳) و (۱۲۰) (۱۲۱۱)

۱۹ 



 نب دمحم انثدح :دواد وبأ ىور دقو .اهنم سانلا ترقآ امهو ءاضئاح ةفرع موي

 انجرخ :اهنع هبا نع تورع نب ماشه نع تملس نب دامح انئدح «ليعامسإ

 املف «هیفو «ثیدحلا ترکذف . . .ةجحلا يذ لاله نیفاوم هيَ هللا لوسر عم

 هنإ : مزح نبا لاق نکل () حیحص دانسٍ اذهو ةشئاع رهط یاحطبلا ةليل تناك

 ةليل ترهط اهنإ :هلوق وهو ءاهنع مهلك ءالؤه یور امل فلاخم «رکنم ثيدح
 امل اننأ الإ لاحم اذهو «لايل عبرأب رحنلا موي دعب تناك ءاحطبلا ةليلو الا

 نمم اهنأل ءاهب قلعتلا طقسف .ةشئاع مالك نم تسيل «ةظفللا هذه اندجو انربدت

 اذه ةملس نب دامح تیدح ىور دقو : لاق .اهسفنب ملعآ یهو هفشئاع نود

 . ةظفللا هذه ارکذی ملف .دیز نب دامحو «دلاخ نب ٌبیهو

 نب دامح ثيدح ىلع هعم نمو دیز نب دامح ثيدح میدقت نیعتی : تلق

 .هوجول ةملس

 .ةملس نب دامح نم تبثأو ظفحأ هنأ :اهدحآ

 . اهنع رابخالا هيف هثیدحو ءاهسفن نع اهژابخ| هيف مهثيدح نأ : يناثلا

 اضئاح لزأ ملف :هيفو «ثیدحلا اهنع ةوررع نع یو: ىرهزلا نأ لالا

 لاق نكل ءاهنع مساقلاو دهاجم اهنّيب يتلا يه ةياغلا هذهو «ةفرع موي ناك ىتح

 لصف

e ۰ر 7 9 ر 4 2 1 ٠ 4 2 رس  

 نكي مل نَم» : هباحص ال لاق «فرّسب ناك املف : هي هتجح قايس ىلإ ادع

 هذهو ۲۲) «الف ٌيدَه ُهَعَم ناک ْنَمَو لعفیلف «ةَرْمع اهلعجي نأ بحاف یذه هعَم

 .جحلا دارفإ يف باب : كسانملا يف (۱۷۷۸) دواد وبآ هجرخآ (۱)

۱ 

 قايس ىلإ ةدوعلا



 ىلإ جحلا خسف يف ثحب
 ةرمعلا

 . تاقيملا دنع ريبختلا ةبتر قوف ىرخأ ةبتر

 نم لحیو ةرمع اهلعجی نآ هعم يده ال نم امتح ارمآ رمآ ةکمب ناک املف

 لب «ةتبلا ءيش كلذ خسنی ملو «همارحا ىلع ميقي نأ «يده هعم نمو «همارحإ

 مهماَعل يه له ءاهيلإ خسفلاب مهرمآ يتلا ةرمعلا هذه نع كلام نب ةقارس هلأس
 موی ىلإ ححلا يف تلخد نك ةرمَعلا ناو دبالل لب» :لاق :دّبألل 3 كل

 ۱ . مایل

 .هباحصأ نم ّرشع ةعبرأ ةرمعلا ىلإ حلا خسفب ّرمألا 2 هنع یور دقو

 يبأ نب یلعو «نینموملا 5 ةصفحو ٌةشئاع :مهو «حاحص اهّلک مهثيداحأو

 نب ٌرباجو «قیدصلا ركب يبأ تنب ءامسآو «2 هللا لوسر تنب ةمطافو «بلاط

 نب ٌسنأو «رمع نب هللا ٌدبعو «بزاع نب ءاربلاو «يردخلا ديعس وبأو « هللا دبع

 ينهجلا دبعم نب ةَرْبَسو «سابع نب هللا ٌدبعو «يرعشألا یسوم وبآو كلام

 . ثيداحألا هذه ىلإ ريشن نحنو مهنع هللا يضر ْیجلُدُملا كلام نب ةقاّرُسو

 ةعبار َةَحِيِبَص هباحصأو هک بنا َمِدَق «سابع نبا نع : «نیحیحصلا» يفف

eأي :اولاقف « مهدنع كلذ مظاعتف 000 ا نأ مهرمأف ‹جحلاب  

 .«هّلک ANOS رعلا ی !هّلا لوسر

 کم ىلإ رشعلا نم َنْوَلَح عبرأل هباحصأو ة5 يبنلا مدق : ملسمل ظفل يفو

 رمأو : ظفل يفو هرمع اهولعجی نآ دا هللا لوسر مهرمأف  جحلاب نوبل مخو

 . ۳ يدهلا هعم ناك نم الإ ةرمغب مهمارحإ اولعجي نأ هباحصأ

 ةجح باب (۱۲۱۸) و «مارحالا وحر نا ا : جحلا يف (۱۲۱۰) ملسم هجرخآ )۱(

 ۱۷۸/۵ يئاسنلاو جحلا دارفإ يف باب : كسانملا يف (۱۷۸۷) دواد وبأو 35 يبنلا

 هجام نباو ۰4٩ ۰44/۲ يمرادلاو «ةرمعب جحلا خسف ةحابإ باب : كسانملا يف

 يراخبلاو ۰۱۷۰/4 دمحأو «ححلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا باب : كسانملا يف (۲۹۷۷)

 . ۱۸۷/۱۳ و ٩۷/۵ و ۳

 < ملسمو .دارفالاو نارقلاو عتمتلا باب :جحلا يف۲۳۸ ۰۳۳۷/۳ يراخبلا هجرخآ 0

۱۹۹ 



 «ٌجحلاب هباحصأو ةي یبنلا لهأ : هللا دبع نب رباج نع «نيحيحصلا» يفو

 نم هنع هللا يضر يلع مدقو .ةحلطو لب يبنلا ريغ يده مهنم دحأ عم سيلو
 نأ لع یبنلا مهرمأف يع يلا هب لهأ امب تللهأ :لاقف ءيدَه هعمو نميلا

 :اولاق .یدهلا هعم ناك نَم الإ اوُلحيو ءاورصقيو ءاوفوطيو «ةرمُع اهولعجي

 نم ْتْلَبْفَتْسا ول» :لاقف ی یبنلا كلذ غلبف ءرطقي اندحأ ٌرَكْذَو ىنم ىلإ قلطنن

 ءاقف :ظفل يفو .«ْتْلَّلْحَأل َيْدَهلا يعم َّنأ الوئو تیام تربت ام يرفآ

 يذّهلا يعم نأ الو مکمبأو ساب هلل مكاقنأ ينأ مث دَقْلا ؛ لاقف انیف

 يدها ۳ مل «َتربدَتسا ام ما نو تلبقتسا ولو نوُلحت امك تلال

 نأ الا اجل ل هللا ور اترمآ : ظفل يفو اس را الف اف

 نب كلام نب ةَقاَرُس لاقف طبل نم اف : لاق ی اًنهَّجوت اذإ عرخن

 يف اهلك ظافلالا هذهو . «دبألل» :لاق ؟دّبألل غآ اَذَه اتماعل !هّللا َلوُسَر ای : مُشْعُج
 ًاصاخ ناك كلذ نإ :لاق ْنَم لوق لاطبإ يف حيرص ریخالا ظفللا اذهو (۱)حیحصلا
 8 : لوقي ال ایچ هللا لوسرو .ديآلل ال ؛هدحو كلذ مهماعل نوكي ذئنيح هنإف مهب

 دال

 ی هناحصأو ةكم ای هللا لوسر مدق مع نبا نع :«دنسملا» يفو

 . (ٌيدَهلا هَعَم ناك ْنَم الإ َةَرْمَع اهّلَعْجَي نأ ءاش ْنَم» : ةي هللا لوُسَر لاقف «ٌجحلاب

 تعطَسو «ْمَعْن» : لاق ؟اًينم ٌرطقي هرکذو ینم ىلإ انذحأ ٌحوريأ !هللا لوسر اي :اولاق

 . (۲)رماجملا

 دواد وبأو .جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج باب :جحلا يف (11١١)و (0) 5

 707/١. دمحأو ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ و ۱۸۱ ۰۱۸۰/۵ ىئاسنلاو (۱۷۹۲) و (۱۷۸۷)

 الا اهلك كسانملا ضئاحلا يضقت باب :ححلا يف ۰4۰۳ ۰۰۲/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

 (۱۲۱۳) ملسمو الع يبنلا لالهإك يبنلا نمز يف لهأ نم بابو «تیبلاب فاوطلا
 .(۱۲۱۳) و (۱۲۱6) و

 . حیحص هدانساو 7/۸ زيا هجرخآ 6

۱۷ 



 لَم هللا لوسر عم انجرخ «هيبأ ْنَع ةَرْبَس نب عیبّرلا نع :«ننسلا» يفو
 ساس ر 0 1 1 5 2 7 ۰

 ءاضق ال ضقا !هّلا لوسر اي : ٌئِجلْدَملا كلام نب ةقارس لاق «نافشسعب انك اذإ یتح
1 

 تَرمَع ةّجح يف مکیلع لخذأ ذف لَجَو رع هللا نإ» :لاقف لا اودلو امنأك موق م ا ۶ ه ر تدمع ور 2 ی 2 9 مس مس 0

 ُهَعَم ْنَم الإ لح ذقف «ةّوْرّملاو اًمَّصلا نْيب ىَعَسو تيّبلاب فوط نمف «متمدق اذإف
 .۲۲۲«یده

 الإ ّرکذَت ال لَم هللا لوسر عم انجرح :ةشئاع نع «نيحيحصلا» يفو

 : هباحصال هلي مثلا لاق ءةكم اًنُمدق املف :هيفو تیدحلا تركذف .. . محلا

 . ثيدحلا یقاب ترکذو . . .يدهلا هعم ناك ْنَم الإ ٌسانلا لحأف «ةرمع اهولعجا»

 اًنْمدق املف لا الا یرن ال ةي هللا لوسر عم اًنجرخ : يراخبلل ظفل يفو

 نكي مل نم لحف لحي نأ يدهلا قاس نكي مل نم نا رماف «تيبلاب تفوت
 .نللحأف ءنَقُسَي مل هؤاسنو يدهلا قاس

 نم :تلقف «نابضغ وهو لي هللا لوسر يلع لخد :ملسمل ظفل يفو

 رم سالا ٌتْرَمَأ يّآ تْرَعَش امَوَأ :لاق .رانلا هللا هلخدأ هّللا لوسر اي كبضغآ

 ترمع نع «ديعس نب ىيحي نع : كلام لاقو ل امك لحأ مث رس

 يذ نم نيقب لایل سمخل ی هللا لوسر عم اتجرخ :لوقت ةشئاع تعمس : تلاق

 نكي مل نم ةي هللا لوسر رمآ «ةكم نم انوند املف ْحلا هنأ الإ ىر الو «ةدعقلا

 نب ییحی لاق لحی نأ ةورملاو افصلا نيب یعسو تیبلاب فاط اذإ يده هعم

 . نسح هدنسو 0۱ /۲ یمرادلاو (۱۸۰۱) دواد وبآ هجرخآ )۱(

 .ححلاب دارفالاو نارقلاو عتمتلا باب :جحلا يف ۳۳ ۰۳۳۶/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .(۱۳۰) و (۱۲۸) و (۱۲۵) و (۱۳۱۱)ملسمو

۱۹۸ 



 ىلع ثیدحلاب هللاو كتتآ :لاقف .دمحم نب مساقلل تدخلا اذه ثرکذف :دیعس
۱( 

 . . ههجو

 نع یبنلا نأ «ةصفح ينتثدح :لاق .رمع نبا نع : (ملسم حیحصا يفو

 ىنإ» :لاقف ؟لحت نأ كم ان r ادّولا ةَجَح َماَع نللخی نأ هجاوزأ رمأ
 1 «یدهلا رحنا ىتح لحا الف ‹ ييده تدلقو « يسار ت م ع هد و [- تدك 2 رک 14 را ےس 4 ۳

 انج رخ «امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نع : «(ملسم حیحصا يفو

 ْمَل نَمو ؛همارخا یلع ْمَقَيْلَف دم ُهَعَم ناک ْنَم» . ةا هللا لوسر لاقف ؛َنيمرحُم

 ا دا . «للخیلف یذه هَعَم نكي

 ْعَم انجرخ :لاق .يردخلا دیعس یبآ نع اقا «ملسم حیحصا يفو

 الا ةرمُع اهلَعْجت نأ انرَمأ ةّكم اًنْمدَق املف ءاخارُص ٌجحلاب حرص ا هللا لوسر

 .(*)ٌجلاب اتللهأ «یتم ىلإ اَنْحُرَو « ةيوْرَتلا ُمْوَي ناك املف . يذلا قاَس ْنَم
 میس ری

 لهأ :لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبأ نع :«یراخبلا حیحص) يفو

 مد املف اّتللهآو < ةهجح يف ی يبنلا جاوزآو اسا نورجاهُملا

 . .«يذدَهلا َدَّلَق ْنَم الإ َةَرْمْع 3۶ طلاب مکلف به :و للا لوسر لاق نكت
 .؟*)ثیدحلا رکذو

 اتمرحأف « هباحصاو اك 41 لوسر نرخ « بزاع نب ءاربلا نع «ننسلا» يفو

eاي : سانلا لاقف ۲ اةَرْمُع مکجح اولَعجا» : لاق تکماتمدق املف <  

 يف 11۰/۳ يراخبلاو .حیحص هدانسإو ۰۳۹۳/۱ «أطوملا» يف كلام هجرخأ (۱)

 .(۱۲۵) (۱۲۱۱) ملسمو «نهرمآ ريغ نم هئاسن نع رقبلا لجرلا حبذ باب : جحلا

 ١ ملسم هجرخآ )۱۲۲۹(.

 .(۱۲۳) ملسم هجرخآ (۳)

 .(۱۲۷) ملسم هجرخآ ))

 هلهأ نكي مل نمل كلذ# :یلاعت هللا لوق باب :جحلا يف ۳۵۹/۳ يراخبلا هجرخأ (0)

 .مارحلا دجسملا يرضاح

۱۹۹ 

 خسفب مل نمم الی هیضغ
 ةرمعلا ىلإ جحلا



 هب مكرم ام اورظنا» :لاقف ؟ةَرْمُع اهلعجن فیکف «ٌجحلاب انمرحآ دق !هّللا لوسر

 وهو ةشناع ىلع لخد یّتح قلطنا مث بضفف «لوقلا هيلع اًوَددرف ««ولعفاف
 اَمَو :لاَقَف .ُهَّللا هبضغأ ءكَبَضْعَأ ْنَم :تلاقف ههجو يف بضخلا تأرف نابضغ

 ٠ هيب الف ارم رم انآو بضغآ ال يل

 اس ات ایا حب ایرج ی نأ انيلع هللا هشت «نحنو

  هتايَح يف اذه حسام هللاوف .هرمأل اعابتاو ؛ 3 هللا لوسر بضغ نم ایدافت ةرمُع

 یهدعب ْنَم نود هباحصأ هب ٌصخ الو هضراعی دحاو فّرح حص الو هدعت الو

 باجأف ؟مهب صتخم كلذ له : هلأسي نأ ةقارّس ناسل ىلع هناحبس هللا ىرجأ لب

 رمألا اذهو «ثيداحألا هذه ىلع مدقن ام يردن امف دبالا دبال نئاک كلذ ناب

 . هفلاخ نم ىلع هيي هللا لوسر بضغ يذلا دكؤملا

 ابأ اي هل لاق دقو بیبش نب ةملسل لوقی ذإ هللا همحر ءدمحأ مامالا رد هلو

 خسفب لوقت : لاق ؟يه امو : لاق :ةدحاو َةَّلَخ الإ نسح يدنع كرمآ لك : هللا دبع

 رشع دحأ كلذ يف يدنع ءالقع كل ىرأ تنك !ةملس اي :لاقف .ةرمغعلا ىلإ ّجَحلا

 . !؟َكلْوَقِل اهكرتأأ اک هللا لوسر نع احاحص ًاثيدح

 ىلع مد امل هنع هللا یضر ايلع نأ «بزاع نب ءاربلا نع «ننسلا» ىفو

 تلا تخضتو «افيبص اياك تسل دقو ةمظاف كردا ؛نمیلا نم © هللا لوس
4 
 E N ALE :لاقف .حوضتب 4 ر ا ر۶ ll So و مر -

 لاق :لاق دهاجم نع «دیزی نع «لیضف نبا انثدح :ةبیش ىيبأ نبا لاقو

 هدنسو ؛جحلا خسف باب : كسانملا يف (۲۹۸۲) هجام نباو 4 اچ 0

 لاجر هلاحرو یلعی وبأ هاور : لاقو ۳۳/۳ «عمجملا) یک یمئیهلا هدروأو « نسح

 . حيحصلا

 هدنسو ۰۱86/۵ ىئاسنلاو «نارقالا باب :كسانملا ىف (۱۷۹۷) دواد وبأ هجرخأ )

۱۷۰ 



 س 500 و 2 ۳ ۳ ۳

 نب هللا دبع لاقف .اذَه مكامعأ لوق اوُعَدو «ّمحلا اودرفآ :ريبزلا نب هللا دبع

 ءاهيلإ لسرأف ؟اذه ْنَع كّمأ لأست الأ «تنأل هّبلق ُهَّللا ىمعأ يذلا نإ : سابع

 ملسو هلاو هيلع هللا یّلص هللا لوسر ّعَم انتج ءساّبَع نبا َقَدَص :تَلاقف

 نت رماجملا تعطس 6 چ 9 لالحالا انللحف مع اهانلعحف ف ا

 ااو لاجرلا

 هیتفتسآ ءاطع ىلع تلخد :لاق .باهش نبا نع «يراخبلا حیحص» يفو

 دقو هعم ندبلا قاس موي لج يبنلا عم ّجح هنأ :هللا دبع نب ٌرباج ينثدح : لاقف

 اصلا نیو ءتيَبلاب فاوطب مكمارخإ نم اوُلحأ» : مهل لاقف ءًادرفم ّجحلاب اوُنهأ

 جا اوُلهأف ورا ُموَي ناك اذإ ی «الالخ اوُميِقَأ مث ءاوُرّصَقو «ةورملاو

 ؟ّجَحلا اَنَْمَس ْدَقَو َعُْم اهَلَعْجَن فيك :اًولاقف .َةَعْنُم اهب مد يتلا اوُلَعُجاو

 .هب مكرَمَأ يذلا لثم ْتْلَعَفَل «يڏهلا تفس ينآ الف .هب کما ام اوُلَعْفا» : لاقف

 )اولعفن ««هّلحم هلال ی «ٌماَرَح ينم لحب ال نکل
 رکدو . . . جحلاب هباحصأو ل یبنلا لهأ : هلع عل (هحيحص) یفو

 اورّصقي مث ءاوفوطيو «ةرمع اهولعجي نأ هباحصأ اي بلا رمأف :هيفو . ثيدحلا

 يج يبنلا غلبف ؟رطقي اندحأ ٌركذو ىنم ىلإ قلطننأ :اولاقف :يدهلا قاس نم الإ

 ءيْدّهلا يعم نا الؤلو ْتْيَدْهَأ ام ُترَبْدَتْسا ام يرْمَأ نم ْتْلَبْقَتْسا ول» :لاقف

 ميل

 اذا \

 انفط کم انمدق اذإ ىتح :عادولا ةجَح يف هنع :«ملسم حیحص» يفو

 هعم نكي مل ْنَم ام لحي نأ لڪ هللا لوسر اًنرمأف «ةورملاو افّصلابو ةبعكلاب

 دمحأ هجرخأو «تاقث هلاجر يقابو «فیعض يفوكلا يمشاهلا دايز يبأ نبا وه ديزي )١(

 نم ةصقلا نود هوحنب اضیآ ۳۹۰ و ۲۹۰/۱ «دنسمل#» يف وهو ۳4۵ ۲

 .لوهجم هدنس يفو سابع نبا ثیدح

 .جحلاب دارفالاو نرقلاو متمتلا باب :جحلا يف ۳۳/۳ يراخبلا هجرخآ (؟)

 .1۰۳ ۰4۰۲/۳ يراخبلا هجرخآ (م)

۱۷۱ 



 اتو الا انعقاوف هلك للا :لاف ؟اذام لح :انلقف :لاق يده ا E i ر 4۶ ۾ 9 ۲ ۰ 5
Nجرم ارس یا بیو  

 رم اهلَمجیل لو ليل ا n :ملسمل اقا
 ر رع

 ا ۳۹ .ىتم ىلإ اوهجوت «ةيورتلا

  : aیبنلا نأ «هنع هللا يضر سنأ نع 45

 افصلاو تيبلاب اوفاط «ةكم اومدق املف .قرمغلاو ٌجحلاب هّباحصأو وه لهأ
 كلذ اوباهف ءاوُلحَي نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر مهرمأو «ةورملاو
 «تْلَكحَأال يذهلا يعم نأ الزلف اولحَأ : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 او ارا

 هعم نحنو 5 هللا لوُسَر ىلص لاف 56 نع : «يراخبلا حيحصالا يفو

 مث «حبصأ ىتح اهب تاب مث «نيتعكر ةفيلحلا يذب رصعلاو ءاعبرأ رهظلا ةنيدملاب
 ّحَحِب لهآ مث .حّبسو هللا َدِمَح «یادیبلا ىلع هّتلحار هب توتسا ىتح بكر
 ٌموي ناك اذإ ىتح ءاوُلحف سانلا رمأ اَنْمِدَق املف ءامهب ٌسانلا لهأو «ةرمٌعو

 (۳تیدحلا يقاب ركذو . . .ٌجَحلاب اوُلهأ «ةيورّتلا

 هللا لوسر ينثعب :لاق «يرعشالا ىسوم يبأ نع : اضيأ «هحیحص» يفو
 مبا : : لاقف یاحطبلاب وهو تئجف «نمیلاب يموف ىلإ ملسو هلاو هیلع هللا یلص

 : تلق ؟(يْدَه نم ْكَعَم لم» : لاَمف . 4 لا لالهإب تلف :تلْقَق ؟«تنَلْهَأ

 و ةر لار ا لابو تّیلاب تفطف «ينرماق ل

 هذه ام : سابع نا لاق مّیجهلا ينب | تا الز نآ : «(ملسم حیحص) يفو

 .(۱۲۱۸) و (۱۲۱۳) ملسم هجرخأ (۱)

 .9١٠ص هجيرخت مدقت (؟)

 .۳۳۱/۳ يراخبلا هجرخأ )

۱۷۲ 



 مكين هس :َلاَقَف ؟لح ذقف تییلاب فاط ْنَم نأ ءساّئلاب تّبْشت ْدَه يتلا ايتفلا

 . مثمغر ناو مّلسو هلاو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص

 وأ «درفم نم هعم يده ال نمم تيبلاب فاط نم لک «سابع نبا قدصو
 اهل دار ال يتلا ةنسلا يه هذه ءامكح امإو ءابوجو امإ لح دقف .عّتمتم وأ «نراق

 ءانهاه نم الا ری اذإ» :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوقك اذهو «عفدم الو

 ءامكح رطفأ :ینعملا نوکی نأ امإ ۰" «مئاَصلا َرَطْفَأ دقف ءانه اه نم لْيللا لّبقأو

 دق يذلا اذه اذكهف .هراطفإ تقو هقح يف تقولا راصو «هراطفإ تقو لخد وأ

 سيل هقح يف تقولا كلذ نوكي نأ امإو ءامكح لح دق نوكي نأ امإ تیبلاب فاط

 حيرص اذهو «يده هعم نكي مل ام ءالإ سيل لح ْتقو وه لب «مارحإ تقو
 . ةنسلا

 فوطی ال :لوقی سابع ْنبا ناك : لاق ءاطع نع اضیآ «ملسم حیحص» يفو

 ناکو ءُهَلْبَقَو فّرَعُملا َدْعَب ره :لوقي ناکو .َّلَح الإ ٌجاح ُريغ الو ٌّجاَح تيبلاب

 هك ىف اولحی نآ مهرمآ نيج «ملسو هلاو هیلع لا یلص بلا رمآ نم كلذ داي
a 

 عادولا

 e هده» : لاق ليك یبنلا نآ « سابع نبا نع : (ملسم حیحص) یفو

 یف ةرفعلا تلخ دف هلك لحلا لحْیلف N كف نكي نا لمن هاهب اكتفت
 )4( م س س م o و سم

 سابع نبا نع «ءاثعشلا يأ نع «ةداتق نع «رمعم انثدح :قازرلا دبع لاقو

 . ىَبَأ وأ ءاش ةَرْمَع ىلإ هُرّيَصُي تيبلاب َفاوّطلا ْناف ءّجَحلاب ًالهُم ءاج ْنَم :لاق

 )1١( ملسم هجرخأ )۱۲4(.

 )( ملسمو ۰۱۷۱/6 يراخبلا هجرخأ )۱۱۰۰(.

 ) (۳ملسم هجرخآ )۵ ۱۲(.

 )( ملسم هجرخآ )۱۲۱(.

۱۷۳ 



 یور دقو «')اوُهْغَر نو ْمهّب يه :لاَق .َكْيلَع كلذ نورکنی سالا نإ سل

 « نیعباتلا رابک نم فئاوط مهنع كلذ یورو ؛ مهريغو انْيَّمس نم 4 يبنلا نع اذه

 وأ «هرکنی نأ ًادحأ نكمُي الو «َنيقيلا بجوُيو ءَّكلشلا عفري القن ًالوقنم راص ىتح

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيب لهأ ُبهذم وهو «عقي مل :لوقي

 «يرعشالا ىسوم يبأ ُبهذمو «هباحصآو سابع نبا اهرحبو ةمألا ربح بهذمو
 هعم ثيدحلا لهأو «هعابتأو لبنح نب دمحأ ثيدحلاو ةنسلا لهأ مامإ بهذمو

 . رهاظلا لهأ بهذمو «ةرصبلا يضاق يربنعلا نسحلا نب هللا دبع بهذمو

 .راذعأ مهل «ثيداحألا هذه اوفلاخ نيذلاو عشب خان هل نا
 ةرمعلا ىلإ جحلا

 .ةخوسنم اهنآ : لوألا رذعلا

 يف مهتکراشم مهریغل زوجي ال تباحصلاب ةصوصخم اهنآ : يناثلا رذعلا

 . اهمکح

 ام ٌحومجم اذهو ؛اهمکخ فالخ ىلع لذي امب اهتضراعم :ثلاثلا رذعلا

 .اهنع هب اورذتعا

 ۰ س ھه ۾ ۰ س و و ۰ ۰ ۰ ۴

 . هقیفق وتو هلأ ةنوعمب اهيف ام نيبنو ءارذع ارذع راذعالا هذه ركذن نحنو

 اهنم اوتأي مل ءرومأ ةعبرأ ىلإ جاتحيف «خسنلا وهو «لوألا رذعلا امأ اذهل خسنلا ىعدا نم رذع

 نوکت مث «هذهل ةضراعم صوصتلا كلت نوکت رخ صوصن ىلإ جاكم :«يشب
 لاق : خسنلل نوعدملا لاق .اهنع اهرُخأت تبي مث اهل ةمواقم ةضراعملا هذه عم

 : لاق مزاح يبآ نب نابآ انئدح «يبايرفلا انئدح :يناتسجّسلا باطخلا نب رمع

 هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب َرَمَع نع «رمع نبا نع « صفح نب ركب وبآ ينثدح
 انل لحأ «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ «سانلا اهّیآ اي» :يلو امل لاق

 . حيحص هدانسإ )۱(

۱۷ 



 .هنع  «هدنسم» يف رازبلا هاور .انيلع اهمّرح مث ةعتُملا

 ال يتلا يساوّرلا لابجلا زا يف مکل :خسفلل نوحیبملا لاق

 نا تنی ا ب حایرلا هیفست «لیهم بیثکب حايّرلا اهعزعزت

 ناف «هنتم امأو «ثیدحلا لهأ دنع انیلع ةجح هب ٌموقت ال هنإف باس امأ «نتم الو

 مث «ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر اهّلحأ يتلا ءاسنلا ةعتُم هيف ةعتملاب دارملا

 یر لزب كلذ ريع ایزو امزح

 وأ «ةبجاو امإ لب ,ةمّرحم ٌريغ جحلا ةعتم َّنأ ىلع ةمآلا ع :اهذحآ "

 اسا لو نت تب ا هه را «قالطالا ىلع كاسنألا ”لضفأ

 . ميرحتلاب اهيف

 هنأ «هجو ريغ نم هنع حص فنع هللا يضر باطخلا ني رع نأ : يناثلا

 «هننس» يف مرثالا هرکذ «تعتمتل تججح ول مث «تعتمل تججح ول : لاق

 .هريغو

 رمع یهنآ لئس هنأ «هللا دبع نب ملاس نع :«هفنصم» يف قازرلا دبع ركذو

 : هل لاق الجر نأ «عفان نع ركذو ؟ىلاعت هللا باتك َدْعَبَأ ءال :لاق ؟جحلا ةعتم نع

 اذه :لاق هنأ «سابع نبا نع اضيأ ركذو .ال :لاق ؟جحلا ةعتُم نع رمع ىهنأ

 مث «ترمتعا ول :لوقي هتعمس  رّمع ينعي  «ةعتملا نع ىهن هنأ نومعزي يذلا
 و 1 و

 يهنلا دعب عتمتلاب لوقلا ىلإ عوجرلا رمع نع حص :مزح نب دمحم وبأ لاق
 . خوسنم هنأ هدنع حص امب لوقلا ىلإ عج -ري نأ لاحم اذهو «هنع

 یه له :هلأس نمل اه لاق دقو ءاهنع ىهني نأ لاحملا نم هنأ :ثلاثلا

 اهیلع خسنلا دورو مهوتل عطق اذهو ««دبألل لب» :لاقف ؟دبألل مأ كلذ مهماعل

 .تاقث هلاجر يقابو «ظفحلا نيل مزاح يبأ نب نا )

Vo 



 ربخآ يذلا مکحلا وهو .اهیلع خسنلا دورو لیحتسی يتلا ماكحألا دحأ اذهو

 .هربخل فلخ ال هنإف هماودو هرارمتساب قودصملا قداصلا

 لصف

 .هوجوب اوجتحاو «ةباحصلاب كلذ صاصتخا ىوعد : يناثلا رذعلا صاصتخا ىعدا نم رذع
 2 خسفلا اذهب ةباحصلا

 نب ىنيحي نع ؛نايفُس انثدح «يديمُحلا ريبزلا ْنب هللا دبع هاور ام :اهدحأ

 هللا یلص هللا لوسر نم ّجحلا خسف ناك : لاق هنأ رذ يبأ نع «عَقَرُمْلا نع :

 E ید

 رذ يبأ نع «دیز نب بوقعی انثدح «ةديبع نب یسوم انثدح : عیکو لاقو
 ناسا ال هم تاک اه نقع اپ زا اب نعال یکی عل هلاف

 ملسو هلاو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص دمحم
 انثدح لضفلا نب N انئدح «یسوم نب فسوي انئدح :رازبلا لاقو

 :رذ يبأل انلق «كيرش نب ديزي نع «يدسألا نمحرلا دبع نع «قاحسا نب دمحم

 صخر ءىش اد امن ؛كاذو هنأ ام :لاقف ؟هعم مّشنأو ةي هللا لوسر مّتمت فيك

 . ةعتملا ينعي هيف ال

 اد دح ‹ یسوم نب هللا دیبع انئدح « یسوم نب فسوي انثدح : زا زبلا لاقو

 نب ثراحلاو هيبأ نع «يميتلا ركب يبآ نع «رجاهملا نب ميهاربإ نع «لیئارس)
 رم هللا لوسر اهاناطعأ ةصخر «ةعتملاو جحلا يف :رذ وبأ لاق :الاق ديوس

 نب دمحم انربخآ «ةدئاز يبأ نبا نع ‹يرّسلا نب دانه انثدح : دواد وبأ لاقو

 رذ ايا نأ .دوسألا نب ميلس وأ «ناميلس نع دوسالا نب نمحرلا دبع نع قاحسإ

 .(۱۳۲) مقر يديمحلا دنسم (۱)

۱۷۹ 
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 َعَم اوناك َنيِذلا بكّرلل الا َكِلَذ ْنَكَي مل ترم ىلإ اهخَسف مث هث مح نمیف لوقي ناك

0 

 باحال جَحلا يف ذ ةَعْنُملا تناك : لاق .رذ يبآ نع اردتم محض ىو

 ينعي ةصخر ال تّناک» :ظفل يفو .ةّصاخ مل هو هلاو هّیلَع هللا ىَّلَص دّمَحُم

 ةَعْنُم ينعي ضا ال الا ناَتَعْمُملا حصت ال» :رخا ظفل يفو حلا يف َةَعْملا

 ةَعْنُم ينعي ءمكنود اش ال تناک اناا :رخا ظفل يفو اجلا ةعتمو :هاستلا

 . "حلا

 م ار ه6 " 2 - 72 و 7 ا ۳۷ ِِ 7 5 ۰
E er۳ ی  

 .(۳)ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر تاحصآ

 اي : تلق : لاق ثراحلا نب لالب ثيدح نم «یتاسنلاو دواد يبا ننس» يفو

 لاقف ؟ةماع سانلل مأ ءةّصاخ انل ةرمعلا ا ححلا خسف تیارآ هللا لوسر

 .(؟)دمح مامالا هاورو ««ةصاخخ اتل لب : ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 هیبآ نع < « يميتلا مي ميهاربإ نع : حيحص دانسإب (*1«ةناوع 5 .دئسم) يفو

 . مُكَل تَسْيَل ءاَنَل ْتَناَك : لاق ملا ةَْنُم نع َناَمْثُع لس :لاق

 ترمع اهلعجي مث جحلاب لهي لجرلا :باب :كسانملا يف (۱۸۰۷) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .قاحسإ نبا سيلدت هيف نأ الإ تاقث هلاجرو
 .متمتلا زاوج باب : جحلا يف (۱۲۲4) ملسم هجرخآ )۳
 .۱۸۰ ۰۱۷۹/۵ يئاسنلا هجرخآ (۳)

 هدنس یفو ۰41۹/۳ دمحآو ۰۱۷۹/۵ يئاسنلاو ۱۸۰۸(۰) دواد وبآ هجرخآ (:)

 دمحآ مامالا نع «بیذهتلا يف ظفاحلا لقنو «لوهجم هو لالب نبا ثراحلا

 ۱ .فورعملاب هدانس سيل : هلوق
 امك حیحص هدانساو . .فیرحت وهو «دواد يبأ ننس يفوا : عوبطملا لصألا يف 65

 . مزح نبال تور ةجح» يف وهو «فلؤملا لاق

۱۷۷ 



 لئاسملا يف لصابا
 تبثب یتح ماکحالا

 اهصاصتخا وأ اهخسن

 دحاب

 .ةباحصلاب صيصختلا ىلع هب اولدتسا ام عومجم اذه 7

 .كلذ نم نم ءيش يف مکل ةجح ال : هل نوبجوملاو .خسفلل نوزوجملا لاق . 00

 ريغ لئاق نع حيحص قهر يدا مر

 م ا ی TT ْ 58 می 0

 ضروُع دقو - : لبنح نب دمحأ لاق دقو .ةعوفدملا ريغ ةحيحصلا صوصنلا ىلع

 هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رذ وبأ ىور دقو ؟يدسألا قلا نمو : هثيدحب

 كلذ َّنأ :حص نإ «هنع لقن ام ةياغو .ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب رمألا «ملسو

 كلذ نإ :يرعشألا ىسوم وبأو «سابع نبا لاق دقو .هيأر وهف «ةباحصلاب ٌصتخم

 ةحيرصلا ةحيحصلا صوصتلا تملسو ءامهيأرب ضّراعم رذ يبأ يأرف «ةمألل ماع

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا صنب ةلطاب صاصتخالا ىوعد نأ مولعملا نم مث

 صتخت ال «دبالا دبأل خسف ةرمع تناكو اهنع لاؤسلا عقو يتلا ةرمعلا كلت نأ

 هنم هب دَحْوُي نأ ىلوأو ءرذ يبأ نع يورملا نم ادنس حصأ اذهو «نرق نود نرقب

 اوفلتخا دق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َباحصأ انيأر اذإف ءاضيأو

 لاقف ءهب رمأو هلعف هنأ ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع حص دق رمآ يف

 ىعَّذا نم لوقف ءدبألا ىلإ قاب وه : مهضعب لاقو .صاخ وأ خوسنم هنإ : : مهضعب

 بابلا يف ام ّلقأ َّنِإو «ناهربب الا لّبقي الف لصالل فلاخم هّصاصتخا وأ هخسن

 نیعزانتملا نيب لصفت ةجحلاو «همومعو هءاقب یعّدا نم لوقب هتضراعم

 خسفلا نإ :نامثعو رذ وبأ لاق اذإف .هلوسرو هللا ىلإ عزانتلا دنع ٌدرلا بجاولاو

 «ماع ةمكحو قاب هنإ :سابع نب هللا دبعو ىسوم وبأ لاقو .صاخ وأ خوسنم

 . لیلدلا صاصتخالاو خسنلا ىعدا نم ىلعف

۱۷۸ 



 الو ُْبَتْكُي ال ثیدحف - ثراحلا نب لالب ثیدح - عوفرملا هثیدح امأو

 . ةتباثلا نيطاسألا كلت هلثمب ضَراعي

 فاط نإ هّجح خسفی نأ جحلاب لهُملل یری يبأ ناك :دمحأ نب هللا دبع لاق

 هللا لوسر نم نيرمألا ٌر خا يه :ةعتملا يف لاقو .ةورملاو افصلا نيبو تیبلاب

 مکْجَح اوُلَعْجا» :ملسو هلاو هيلع هللا یلص لاقو .ملسو هلاو هيلع هللا یلص

 .جحلا خسف يف ثراحلا نب لالب ثيدحف E تلقف : هللا دبع لاق .(ةَرْمَع

 سيل ثيدح اذه .لجرلا اذه فرعی ال «هب لوقأ ال :لاق ؟«ةصاخ انل» : هلوق ينعي

 . هظفل اذه .تبثي يدنع ثراحلا نب لالب ثيدح سيل «فورعملاب هدانسإ

 حصي ال ثيدحلا اذه نأ و قولا مامالا لوق ةحص ىلع لدي اممو : تلق

 اوخسفی نأ مهرمآ يتلا ةعتُملا كلت نع ربخآ ملسو هلاو هيلع هللا یلص يبنلا نأ

 نم اذه ؟ةصاخ مهل اهنأ اذه دعب هنع تبثي فيكف «دبألا دبأل اهنأ اهيلإ مهّجح

 موي ىلإ جَحلا يف ةرمعلا تلخد» : لوقيو خسفلاب مهرمأي فيكو .لاحملا لحمأ

 ا : مهدعب نم نود ةباحصلاب صتخم كلذ نأ هنع تبثي مث «ةمایقلا

 طلغ وهو ةي هللا لوسر نع حصي ال ءاذه ثراحلا نب لالب ثيدح نأ هللاب

 ةلمح «تابثألا تاقثلا تاياور ىلع ثراحلا نب لالب ةياور مّدقت فيكو «هيلع

 فيك مث هتياور ٌفالخ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اوور نيذلا ملعلا

 هنع هللا يضر سابع ُنباو ءملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع اتباث اذه نوكي

 ٌباحصأو ماعلاو صاخلا نم دهشمب هرمع لوط هيلع رظانيو .هفالخب نت

 : مهنم دحاو لجر هل لوقي الو «نورفاوتم ملسو هلاو هیلع للا یلص هّلا لوسر

 ینا ودا نأ ناسا فیس هديب ری شن ات فک ودبل هاذي شما ناک اذه
 ؟مهب كلذ صاصتخا

 تسيل مهل تناك اهنإ :جحلا ةعتم يف هنع هللا يضر نامثع لوق امأو
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 ۱ . رومآ ةثالث لمتحي

 . خسفلا مّرح ْنَم همهف يذلا وهو «ةباحصلاب كلذ زاوج صاصتخا : اهدحأ

 هللا سَّدق انخيش هاري ناك يذلا وهو «ةباحصلاب هبوجو صاصتخا : يناثلا

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأل خسفلا مهيلع ضرف دق اوناك مهنإ :لوقي هحور

 امأو . هلاثتما ىلإ ةردابملا ىف اوفقوت امدنع هبضغو .مهيلع همتحو هب مهل ملسو

 «سابع نبا ٌرحبلا كلذ ىبأ کل «ةمايقلا موي ىلإ ةماللف .بابحتسالاو زاوجلا

 قسي مل نراقو درفم لك ىلع اضرف نأو «ةمايقلا موي ىلإ ةمالل بوجولا لعجو

 لوق ىلإ ينم ليمأ هلوق ىلإ انأو ءأشي مل ناو لح دق لب ءدب الو لحي نأ يدهلا

 را تا تحت نا هایش هشتم از نوبل دنا ا

 هب َرَمَأ ام لعفی نأ هيلع ضرف نکل «خسفلا ىلإ هعم جاتحی اذه لب «يده الب ادرفم
 ٍقّسَي مل نمل متمتلا نم رمالا رخآ يف هباحصأ ملسو هلاو هيلع هللا یلص ٌنيبنلا
 مث «درفم جحب مرحي نأ امأو .كلذ هنع حص امك «قاس نمل نارقلاو .يدهلا

 امنإ اذه لب «كلذ هل سيلف «ةعتم هلعجيو «ةدرفُم ةرمع ىلإ فاوطلا دنع هخسفي

 هيلع هللا ىلص ّئبنلا رمأ لبق درفملا جحلاب مارحالا اوؤدتبا مهنإف «ةباحصلل ناك

 نكي مل «هيلإ خسفلاو عتمتلاب هرمأ رقتسا املف هیل) خسفلاو عتمتلاب ملسو هلاو
 . هخسفی مث «درفیو هفلاخی نأ دحأل

 یلع نیحجار ام] امتار «نیریخالا نیلامتسالا نیله تلمأت ادو

 هب ةحيرصلا ةتباثلا ثیداحألا ةضراعم طقستو «هل نییواسم وآ لوالا لامتحالا

 تناك جحلا يف ةعتملا نأ ندا رع : (هحيحصا يف ملسم هاور ام امأو

 «نيملسملا نم دحأ هب لوقي ال اذهف «ةعتملا لصأ هب ديرأ نإ ءاذهف . ةصاخ مهل

۱۸۰ 



 «خسفلا ةعتم هب دیرآ ناو . ةمايقلا موی ىلإ اهزاوج ىلع نوقفتم نوملسملا لب
 نب دمحآ انل رکذو :"هننس» يف مرثألا لاقو .ةمّدقتملا ةثالثلا هوجولا لمتحا

 ميهاربإ نع شمعألا نع «نايفس نع هثدح يدهم نب نمحرلا دبع نأ «لبنح
 محر :لبنح نب دمحأ لاقف .ةصاخ انل تناك جحلا ةعتم يف «رذ يبأ نع «يميتلا

 : ةرقبلا] جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف لجو زع هللا باتك يف يه ءرذ ابأ هللا
 75 ١[.

 صاخ وأ خوسنم كلذ نإ :نامثعو رذ يبأ لوق :خسفلا نم نوعناملا لاق

 هءاقب ىعّذا نم ىلع تيفخ ملع ةدايز هلئاق عمف «يأرلاب هّلثم لاقي ال .ةباحصلاب
 يف ديلا بحاص ةلزنمب وهف ءامومعو ًءاقب صنلا لاحل بحصتسم هنإف «همومعو
 ىلع مّدقت يتلا ةئيبلا بحاص ةلزنمب هصاصتخاو هخسف يعّدمو «ةاعّدملا نيعلا

 .ديلا بحاص

 كش ال يأر اذه لب «هيف كش ال دساف لوق اذه :خسفلل نوزّوجملا لاق

 ْنیصح نب نارمع رذ يبأو نامثع نم ٌمظعأ وه ْنَم يأر هنأب  حّرص دقو ( هيف

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انعتمت :يراخبلل ظفللاو «نیحیحصلا» يفف

 يف ةعتملا هيأ تلزن :ملسم ظفلو .ءاش ام هيأرب لجر لاقف «نارقلا لزنو ملسو
 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب انرمأو «جحلا ةعتم ينعي :لجو رع هللا باتك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنع هني ملو ءجحلا ةعتُم خسنت ةيا لزنت مل مث «ملسو
 ت : ظفل يفو تاك اهدا رو لر لاف «تام ىتح ملسو هلاو

 هم :اهنع ىهن كابأ نإ :هل لاقو ؛اهنع هلأس نمل رمع نب هللا دبع لاقو
 م

 ۲2 2 ووع ءو 9# ع 0 5
 : ! ؟يب رم وأ می نأ قحأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 «ححلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف# :ةرقبلا ةروس ريسفت ىف ۱۳۹/۸ يراخبلا هجرخآ )

 (55١)و )١56( (١؟55) ملسمو بلا لوسر دهع ىلع عتمتلا باب : ححلا يفو

 .(۱۵۵) و ۵ يئاسنلاو ‹ عتمتلا زاوج باب : جحلا يف (۱۷۲) و

 .۱۳۱ص هجیرخت مدقت )

۱۸۱ 



 لرتت نأ كشوُی :رمعو ركب يبأب اهيف هضراعي ناك نمل سابع نبا لاقو

 ملس هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لوقأ یامسل نم ةراَجح مكيلع

 نامثع :لوقي نم ٌُباوج ال ءاملعلا ٌباوج اذهف ()رمعو ركب وبأ لاق :نولوقتو
 «سابع ُنبا لاق ًالهف ءمكنم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ٌملعأ رذ وبأو

 ءانم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ٌملعأ رمعو ركب وبأ :رمع نب هللا دبعو

 صن عفد يف باوجلا اذهب ىضري نيعباتلا نم ّدحأ الو «ةباحصلا نم ٌدحأ نكي ملو

 ىلع اوُمّدَقُي نأ نم هل ىقتأو ءهلوسرو هللاب ملعأ اوناك مهو یی هللا لوسر نع

 ىلإ ةيقاب اهنأب .موصعملا نع صنلا تبث دق مث ؛موصعملا ريغ يأر موصعملا لوق
 يبأ نب دعسو .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع :اهئاقبب لاق دقو «ةمايقلا موي

 روهمجو «بّیسملا نب ديعسو «ىسوم وبأو «سابع نباو ءرمع نباو «صاقو

 ايي يبنلا ىلإ عوفرم هنأ ىلإ بسنپ ال ضحم يأر كلذ نأ ىلع لديو «نيعباتلا

 اي :يرعشألا ىسوم وبأ هل لاق اهنع ىهن امل هنع هللا يضر باّطخلا نب ّرمع نأ

 هللا نإ ءاَنْبَر باتكب ْذخأت نإ :لاقف ؟كّسّتلا نأش يف تثدحأ ام !نينمؤملا ريمأ

 هللا لوش نسب ذات او ۱۹۲[۰ :ةرقبلا] هلل ةَرمُعلاو ّجَحلا اونو :لوقی

 لحي مل ملسو هلآو هيلع ُهَللا ىَلص هّللا َلوُسَر ناف ءمّلَسَو هلاو ِهَْلَع هللا ىلص
 ةعتملا ىلإ خسفلا عنم نأ ىلع ءرمعو ىسوم يبأ نم قافتا اذهف ءرَحَن یّتح

 . ألي هللا لوسر نع سيل ءَكّسَّتلا يف هثدحأ هنم يأر وه امن «ءادتبا اهب مارحالاو

 ركب يبأ ةفالخ يف خسفلاب ّسانلا يتفي ناك ىسوم وبأو «لدتسا امب هل لدتسا نإو

 هيهن يف هنع هللا يضر رمع ضواف ىتح رمع ةفالخ نم ًاردصو ءاهّلك هنع هللا يضر

 هنع حص مث «كسنلا يف هنع هللا يضر رمع هثدحأ يأر هنأ ىلع اقفتاو « كلذ نع

 . هنع عوجرلا

 . ۱۹۱ ص رظنا (۱)

۱۸۳۲ 



 لصف

 1 «ةورع نع ره تب (هححص) ۳۳ هاور ام اهنم او رکذف

 انمف عادولا ةجح يف 4 هللا لوسر عم انجرخ : : تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 هيلع هللا یلص هللا لوسر َلاقف ةكم انشق ىتح «جحب له هاو رك ها وف

 ل ےس

 الف «ىَدْهأو ِةَرْمُعب َمَرْخَأ ْنَمو ليسا دي مو ورم رخ نم : :ملسو هلاو

 ا ٍدحلا يقاب ركذو « (هحح هَّجَح میل حب لَهَا ْنَمو هیذه رحنپ یتح لحی

 يبأ نع «كلام ثيدح نم ًاضيأ «هحیحص) يف ملسم هاور ام :اهنمو
 ست سی روما ا یا یا

 ٌحلاب لهأ ْنَم م انمو «ةرمعو جحب لهأ نم مو «ةرمعب لهأ نم انمف «عادّولا

 لحف ةرمعب لهأ ْنَم اًمأف ٠ .ٌجحلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر لهأو

 ."رحنلا موی ناك یتح اوُلحَي ملف «ةرمُعلاو ّجحلا عَمَج وأ حب لهأ ْنَم او

 نب دمحم نع «یدبعلا رشب نب دمحم انثدح : ةبيش يبأ نبا هاور ام :اهنمو

 : تلاق ةشئاع نع .بطاح نب نمحرلا دبع نب ییحی ينثدح «ةمقلع نب ورمع
 ی ی ی تا

 نمف «ةدرفم ةرمعب له ْنَم مو .درفُم ٌّجَحِب لهأ نم انمو «ةٌجَحو ِةرمُعب له
 َكسانم یضق ىٌح هنم َمُرَح امم ٍءيش نم لحي مل ءاعم ةرمعو ٌجحب لهأ ناک
 كسانم ىضق ىتح هنم مرح امم ءيش نم لحي مل «درفم ٌّجحب لهأ نمو «جحلا
 هنم مرح امم لح «ةورملاو افّلابو تيبلاب فاطف «ةدرفم ةرمعب لهآ نمو .جحلا
 . ۲ اجح لیقتسا یتخ

 .مدقت دقو (۱۱۲) (۱۲۱۱) ملسم هجرخأ )۱(

 .(۱۱۸) (۱۲۱۱) ملسم هجرخآ ()

 . نسح هدانسإ )۳)

AY 

 ةشراعم یعدنم رفع
 لدي امي خسفلا ثيداحأ .

 اهفالخ ىلع



 مهبلع فنصملا در

 نب ورع نع بهو نبا ال نع ا يف ملسم هاور ام :اهنمو
 يل لس :هل لاق «قارعلا لهأ نم الجر نُ «لفؤت نب دمحم نع «ثراحلا

 ركذف ؟ال مأ لحيأ «تيبلاب َفاط اذإف ٌجحلاب لهأ لجر نع «ريبزلا نب ةورع
 ءةشئاع ينتربخأف «ملسو هلاو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ّجح دق :هيفو «ثيدحلا
 ركب وبآ حح مث ءَتْيَبلاِب فاط ّمث ءأضوت هنأ ةکم ٌمِدق نيح هب أدب ءيش لوأ نأ
 مث «كلذ لثم ُرَمُع مث ٌةَرْمَع نكت مل مث «تيبلاب ٌفاوطلا هب أدب ءيش لر ناك مث
 ةيواعم مث .ةرفغ نكت مل مث «تيبلاب ٌفاوطلا هب أدب ءيش ُلّوأ هثیآرف «نامثع ٌجح

 هب أدب ءيش لر ناكف «ماّرعلا نب ريبزلا يبأ عم تججح مث ءرمع نب هللا دبعو
 كلذ نولعفی .راصتالاو نیرجاهملا تيار ت رجع نکت مل مث .تییلاب فاوطلا

 اذهف «ةرمُعب اهضقنی مل مث ءرمع ْنبا كلذ لعف تيأر ْنَم رخآ مث ٌةَرْهُع کت مل مث
 َنيح ءيشب نوؤدبي اوناك ام ىضم نمم ٌدحأ الو ؟هنولأسي الفآ یهدنع ّرمع نبا

 يتلاخو يمآ تیر دقو ءَنوُلِحَي ال مث ءِتْيَبلاِب فاوطلا نم لر مهمادقآ نوعضی

 .)نلحت ال مث هب نافوطت «تيبلاب فاوطلا نم لوا ءيشب نادت ال ِناَمَدَقَت نيح

 سا

 هللا دمحب اهيف ةضراعم الو خسفلا ثيداحأ هب اوضراع ام عومجم اذهف

 . هم و

 هيف طلغف ةشئاع نع تورع نع «یرهزلا ثيدح وهو لولا تينحلا امأ

 ناف «ليقع هخيش وأ «ثیللا هّدَج وأ «بيعش هوبآ وأ «بيعش نب كلملا ٌدبع
 نأ اونيو ءاهنع «ةورع نع «يرهزلا نع «ٌسانلاو ءرمعمو كلام هاور ثيدحلا

 نع : كلام لاقف ل نأ یعسو فاط اذٍ| يده هعم نكت مل نم رمآ هلك يبنلا

 هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم انجرخ ءاهنع ةَرْمَع نع «ديعس نب ىيحي
 رمأ «ةكم نم انوند املف «ّجحلا الإ ىرن الو «ةدعقلا يذل نيقب لايل سمخل ملسو

 ىعسو تيبلاب فاط اذإ «يده هعم نكي مل نم ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .ىعسو تيبلاب فاط نم مزلي ام باب :جحلا يف (۱۲۳۰) ملسم هجرخآ (۱)

۱۸ 



 ٌتيدحلا اذه ٌتركذف : ییحی لاق . "٩ ثیدحلا رکذو لحي نأ «ةورملاو افصلا نيب

 هللا لوسر عم انجرخ ؛اهنع دوسالا نع «ميهاربإ نع :روصنم لاقو

 رمأف «تّیبلاب اتفّوطَت ءاَنْمدق املف .ّجحلا الا یرن الو ملسو هلاو هيلع هللا ىَّلص

 مل نم لحف ءلحَي نأ ءّيدهلا قاس نكي مل نم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ٌئيبنلا

 . ۲ نّللحأاف َنَفُّسَي مل هؤاسنو .يدهلا قاس نكي

 عم انجرخ :اهنع «ةورع نع «باهش نبا نع امهالك رمعمو كلام لاقو
 لاق مث «ةرمعب انللهأف عادولا ةجح ماع ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 عم 3 لهیلف ده ُهَعَم ناك ْنَم» :ملسو هلاو هیلع هّلا یلص هّلا لوسر

 ع امهنم لحی یّتح لحي الو ةَّرْمعلا

 نع «هيبأ نع «ملاس هب ربخأ يذلا لثمب ءاهنع ةورع نع :باهش نبا لاقو
 عادولا ةجح يف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عتمت :هظفلو .ةيب يبنلا

 هللا لوسر أدبو ةفيلحلا يذ نم ّيدهلا هعم قاسف «ىدهأف «جحلا ىلإ ةرمعلاب
 عم سانلا عّتمتو «ٌّجحلاب له مث «ةرمُعلاب لهأف ءملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 نم سانلا ّنم ناکف «جحلا ىلإ ةرمُعلاب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا َّمدَق اًملف ده مل نم مهنمو «ّيدهلا هعم قاسف «یدهآ

 هنم مرح ءيش ْنم لحي ال ناف یدآ مکنم نا ْنَم» : سانلل لاق «َةَکَم ملسو

 ةَوْرَملاو اًهَّصلا َنْيِبو «تّیلاب فطَيْلَف ىَدْهَأ نکی مل ْنَمو ُهَّبَح َيضَقَي ىح
 يف مای الت مای ایده ذج ْمَل نمف فيلو جلب له مت هلو صل
 . ثيدحلا يقاب رکذو "هل ىلإ ّعَجَر اذإ ِةَعْبَسو حلا

 ) )1١هجيرخت مدقت 150.6147.1861١1١61١١8.

 .(۱۲۸) (۱۲۱۱) ملسمو ۰۳۳۰ ۰۳۳/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .(۱۲۱۱) ملسمو ۰۳۳۰/۳ يراخبلاو ۰۱۱ 1۱۰/۱ كلام هجرخآ (۲)

 .(۱۲۲۷) ملسمو ۰4۳۲ ۰۳۱/۳ يراخبلا هجرخآ )٤(

۱۸۵ 



 نع «هيبأ نع «مساقلا نب نمحرلا دبع نع :نوشجاملا زیزعلا دبع لاقو
 . . .ّجَحلا الإ ُرَكْذَن ال ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ «ةشئاع

 هلاو هیلع هثلا یلص هّلا لوسر لاق نكت تشدق املف :تلاق هیفو . ثیدحلا رکذف

 .20(يْدَهلا ُهَعَم ناك نم الإ سالا لحاف ةر اهلا هاش ا ملسو

 هللا ىَّلص هللا لوُسَر عم انجرخ :ةشئاع نع «ميهاربإ نع :شمعالا لاقو

 .()تیدحلا رکذو لحن نأ اترمأ ءاَنْمِدَق املف ءّجَحلا الإ رکذن ال ملسو هلاو هيلع

 هللا لوسر عَم انجرخ :ةشئاع نع «هیبآ نع :مساقلا نب نمحرلا دبع لاقو

 :تلاق .ُتْنِمَط فرم انتج املف «ٌّجحلا الإ رکذن الو «ملسو هلاو هيلع هللا ىَّلص

 ؟«كيكني ام» : لاقف .يكبأ انأو ملسو هلاو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر َيَلَع لخدف

 املف :هيفو .ٌتيدحلا ركذف . . .ماَعلا ْجحَ ال يّنأ ٌتددوَل هللاو :تلقف :تلاق

 لحف : تلاق اع اقولتخاو : ملسو هلاو هيلع هللا یّلص يبنلا لاق «ةكم تمدق

 . يذلا َُعَم ناك نم الا ٌسانلا

 مع نباو ءرباج هاور امل قفاوم اذهو ««حيحصلا» يف ظافلالا هذه لکو

 تصفحو یاربلاو یامسأو .دیعس وبأو «سابع نباو «ىسوم وبآو «سنأو

 قاس ْنَم الإ لالحالاب مهّلك هباحصأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هرمأ نم «مهريغو

 يبنلا نأ ىلع «مهّلك ءالؤه قافتا يفو .ةَرْمَُع مهجح اولعجي نأو «يدهلا

 اومدق يذلا اولعجي نأو ءاولحي نأ ملک هباحصأ رمآ «ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 نيبُي ءاهيف عقو مهوو «ةياورلا هذه طلغ ىلع ليلد «يدهلا قاس ْنَم الإ «ةعتُم هب

 وه ؛هنیعب ثیللاو «ةورع نع «يرهزلا نع «لیقع نع « ثیللا ةياور نم اهنآ كلذ

 يرهزلا نع «هاور ام لثم اهنع «ةورع نع «يرهزلا نع «لیقع نع یور يذلا

 .(۱۲۰) (۱۲۱۱) ملسم هجرخآ 5

 .(۱۲۹) (۱۲۱۱) ملسم هجرخآ )۲(

 .(۱۲۰) (۱۲۱۱) ملسم هجرخآ (۳)

۱۸۹ 



 نكي مل نمل هرمآو ملسو هلاو هيلع هللا یلص يبنلا متمت يف «هيبأ نع « ملاس نع
 . لحي نأ یدهآ

 هاز ةاورلا ضعب منو ءاضعب اهضعب ندمت ةشئاع ثیداحآ اذاف انلمأت مث

 مهضعبو «هضعب ىلع رصتقا مهضعبو ؛ثیدحلا رصتخا مهضعبو «ضعب ىلع
 لالحالا نم ْجحلاب لهأ نم عنم هيف سيل :روکذملا فيدحتلاو « عملا هار

 :همارحإ ىلع هؤاقب هب دارملاف ءاظوفحم اذه ناك نإف «جحلا تي نأ هرمأ هيف امنإو

 دق ادئاز ارم اذه نوكيو «ةرمع هلعجو «لالحإلاب رمألا لبق اذه نوكي نأ نيعتيف

 .نارقلاو متمتلاو دارفالا نيب رييختلا ىلع أرط امك یامتالاب رمألا ىلع أرط

 اخسان خسفلاب رمالاو خسفلاب رمألل اخسان اذه ناك الإو دب الو اذه نيعتيو

 هضقنب مهرمأي مل لحلاب مهرمأ نأ دعب هنإف ءاعطق لاحم اذهو .دارفالاب نذإلل

 لبق نوكي نأ أاظوفحم ناك نإ ُنّيعتيف ءاعطق لطاب اذه «لوألا مارحالا ىلع ءاقبلاو
 . ملعأ هللاو «ةتبلا اذه ريغ زوجي الو خسفلاب مهل رمالا

 لصف
Ole Rg eی تر  

 نب ییحی ثيدحو .«رحنلا موی ناك یتح اوُلحَي ملف «ةرمعلاو ّجحلا عمج

 ا دج زنق هللا روخ اروع كاس دب حلا كب

 ناثیدحف .(َكِلَذَك ِدِرْفُم ّجَحِب لَهَا ْنَمو «ٌجَحلا كسانم يضقي ىتح هنم َمُرَح امم

 ۱ «لبنح نب دمحأ انثدح :مرثالا لاق ءاركتُي نأ لهأ امهو و

 :ةورع نع دوسالا يبأ نع سنآ نب كلام نع «يدهم نب نمحرلا دبع انثدح
 لهأ ْنَم امف وب میری و ی : ةشئاع نع

 ححلاب لهأو ةّرمعلاو ححلاب لهآ ۱ م انمَو ةَرْمعلاِب لعأ نم : م اتم حخلاب

 وفاط َنيح اولحاف «ةّرْمُعلاب لا نم اًمأف ٠ رس ل ا ی

 موي ىلإ ولعت ملف ترمعلاو ححلاب َلَهَأ ْنَم 2ك ةَّوْرَملاَو لات تلا

 لاقف ءاطخ اذه «بَّجَعلا نم ثيدحلا اذه يف شي : لبنح نب دمحأ لاقف رخنلا

AY 



 معن :لاقف ؟هفالخب «ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا :هل تلقف :مرثالا

 ادج نارکنم ناثیدح ناذه :مزح نب دمحم وبآ ظفاحلا لاقو .ةورع نب ماشهو
 .هنالطبو ءهنْهَوَو «هترکنب ءافخ ال ٌثيدح وحنلا اذه يف دوسألا يپالو :لاق

 هللا دبع نأ «هنع يراخبلا قيرط نم قاس مث ؟هاور نم ىلع زاج فيك بجعلاو
 امهنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ ْعَمْسَي ناك هنأ هثدح یامسآ ىلوم

 و «انهاه هعم انلزن دقل :هلوسر یلع ها لص :نوٌجحلاب كوم املک لوقت
 نیبزلاو ةشئاع يتخأو انآ 6 ءانداوزأ ةليلق ءانرهظ ليلق «فافخ ذئموي
 لاق .(۱)ححلاب يشعلا نم مث اللخا «تيبلا انحسم املف .نالفو «نالفو

E a 

 لهأ نم دحأ نيب فالخ الو ءةشئاع يتخأو انآ ترمتعاف :هلوق : امهذحأ
 ميعنتلا نم اهرمعأ كلذلو «ةكم اهلوخد لوأ يف رمتعت مل ةشئاع نأ يف «لقنلا
 ةشئاع نع هاورو «هللا دبع نب رباج هاور اذكه ةبصحلا ةليل جحلا مامت دعب

 قورعو «دمحم نب مساقلاو «ةكيلم يبآ نباو ديري نب دوسالاک «تابثالا

 . دهاجمو « سوواطو

 یشعلا نم انللهأ مث ءانللحأ «تیبلا انحسم املف :هيف هلوق :يناثلا عضوملا

 باو تشئاعو كلام نب ّسنأو «ارباج نأل .هيف كش ال لطاب اذهو «جحلاب
 ناك ّجحلاب مهلالحإ نأو کم 0

 هيف دمحم وبآ يتأ امناو حیحص وهو ني

 . كش الب عقو اذكهو تشئاعو یه ترمتعا اهنأ تربخأ ءامسأ ناف ءهمهف نم

 هبصُي مل نمعو «اهسفن نع اهنم رابخاف الا تیبلا انحسم املف :اهلوق امأو

 ملسمو .رمتعملا لحي یتم باب :جحلا يف ۲ ۰1۹۱/۳ يراخبلا هجرخأ )١(
 . نکرلا انملتساف تیبلاب انفط :يأ «تیبلا انحسم املف» :اهلوقو ۷)

۱۸/۸ 



 موی تیبلا تحسم ةشئاع نأب حرصت مل يهو «ةشئاع َباصأ يذلا ضیحلا ٌرذع
 لزت ملو «ةرمعب تمدق ةشئاع نأ بیر الو «مويلا كلذ تّلح اهنأو «ةكم مهلوخد
 :ليق اذإف .ًةنراق تراصو «ّجحلا اهيلع تلخدأف ءَفِرَسب تضاح ىتح اهيلع

 اذه نكي مل «ةرمعب تمدق وأ ملسو هلاو هيلع هللا یلص يبنلا عم ةشئاع ترمتعا
 . ابذك

 يشع نم اولهأ مهنإ : لقت مل يهف «جحلاب ٌيْسَعلا نم انللهأ مث :اهلوق امأو
 ال اذه لثمو . ةيورتلا موي يشع تدارأ امنإو «دمحم وبأ لاق ام مزليل مودقلا موب

 صاخلا ملعل .هنیعب مويلا كلذ يشعب هيف حرصي نأ ىلإ هنايبو هروهظ يف جاتحي
 اذه لثمب تاقثلا ثيداحأ ٌدرف «هريغ ىلإ ماهوألا بهذت ال امم هنأو «هب ماعلاو

 . هيلإ ليبس ال امم مهولا

 ينعي «ةشئاع نع نیروکذملا نیئیدحلل هوجولا ملسأو :دمحم وبأ لاق

 شحب اوّلهأ َنيذَلا نإ :اهلوقب دارملا نأ ىلع امهثياور َجّرخت نأ .امهرکنآ نيذللا
 امنإ «جحلا كسانم اًوُضَق نيح رحنلا ٌموي ناك یتح ارل مل «ةرمغو نوا
 اذهبو «نيثيدحلا نيذه نع ةركُتلا يفتنت اذهبو «يدهلا هعم ناك نم كلذب تنع
 نع دوسألا وبأ هركذ ام فالخ ركذي ةورع نع يرهزلا نأل ءاهلك ثيداحألا فلتأت
 نب سس فلاخ دقو ؛دوسالا يبآ نم ظفحأ كش الب يرهزلاو فرع

 ال بیل نمحرلا دبع نب ىيحي نرمي ال نَم بابلا اذه يف ةشئاع نع نمحرلا دبع
 .ديزي نب دوسألاك «ةشئاعل ةناطب يف الو تلالج يف الو «ةقث يف الو « ظفح يف

 تنب َةَرْمَعو «ةشئاع ىلوم ناوكذ ورمع يبأو «رکب يبأ نب دمحم نب مساقلاو
 ءاهب ةناطبلاو ةيصوصخلا لهأ مه ءالؤهو «ةشئاع رجح يف تناكو «نمحرلا دبع
 يه درفنا ول «مهنم دحاو ةياور وأ مهتیاور تناكل .كلذک اونوكي مل ولو ؟فيكف
 نم سيلو «ىيحيو دوسألا يبأ ةياور ىلع ةدايز اهيف نأل ءاهب ذخؤي نأ ٌبجاولا

 هلجلا ءالژه قفاو دقو فیکف «ربخأو رکذو «ملع نم ىلع ةجح لفغ وأ «لهج

 .نرکذ نيذللا ىيحيو دوسألا يبأ تیدحب نأكل طقسف ةناع نف
۱۸۹ 



 نیدنسم ریغ نافوقوم «ییحیو دوسألا يآ يدعم قاف «اضیآو لاق

 هللا یلص بلا نأ ارکذی نأ نود «ترکذ ام لعف نم لعف اهنع ارکذ امن امهنأل

 هيلع هللا یلص يبنلا نود دحأ يف ةجح الو ءاوُلحَي ال نأ مهرمآ ملسو هلاو هيلع

 ال نم ملسو هلاو هيلع هللا یلص يبنلا ٌرمأ حص دقو «هارکذ ام حص ولف ملسو هلاو

 «یلاعت هلل ةاصع اوناکل اولي ملو «كلذب نوژومأملا یدامتف «خسفلاب هعم يده

 دوسألا يأ ثیدح نآ اديقي تبثف نما مهآٌژبو كلذ نم هللا مهذاعآ دقو

 عاحسل ثیداحألا تءاج اذکهو «يده هعم ناك نم :امهیف ينع امن «ییحیو

 اجح عمجی نأب «ٰيدهلا هعم نم رمآ ملسو هلاو هيلع هللا یلص هنأب ءاهاندروأ يتلا

 نبا. نع «كلام قیرط نم قاس مث : اعيمج امهنم لحي ىتح لحي ال مث «ةرمُعلا عم

 e رايب وع عيار
 «ةورع قيرط نم مرت امك فسحلا كيف ةولاق“ ۱ اما را نح < لحب

 ةورع نع «دوسألا يبأ ثيدح يف «كش الب دارملا هنأ انركذ ام نيبي «ةشئاع نع

 بر هلل دمحلاو «ةلمج لاكشالا نآلا عفتراو «ةشئاع نع ىيحي ثيدحو

 . نیملاعلا

 هّمأ نأ» ةورُع نع : هيف هلوق افذح دوسألا يبأ ثيدح يف نأ نبی اممو :لاق

 سوال را ی ات ی ی ی ی و

 دعب ةَوْرَملاو اصلا نيب ىعسي یتح ؛نکزلا حسمب لحي ال ةرمْعب لبقأ نم نأ «دحأ

 ءانركذ يتلا حاحصلا ثيداحألا رئاس هب افذح ثیدخلا يف نأ صف «نکرلا حسم

 . قيفوتلا هللابو «ةلمج هب بيغشتلا لطبو

 لصف

 ءرمعو «رکب يبأ لعف نم «ةورع نع «دوسألا يبأ ثيدح يف ام امأو

 ءهباوج نسحأف «سابع نبا هباجأ دقف مع نباو ءراصنألاو «نيرجاهملاو

 .(۱۲۱۱) ملسمو ۰۳۳۰/۳ يراخبلا هجرخآ ()

۱۹۰ 



 نع «ریبج نب دیعس نع «ورمع نب لیضف نع «شمعالا یورف .هباوجب یفتکیف

 .ةعتُملا نع ُرَمُعَو ركب وبآ یهن :ةورع لاقف « رم هللا لوسر عتمت «سابع نبا
 وبأ لاق :لوقتو هلي هللا لوسر لاق :لوقآ نوکلهتس مکارآ : سابع نبا لاقف

 ""رمعو ركب

 : سابع نبال ةورع لاق :لاق «بويأ نع «رمعَم انئدح :قزارلا دبع لاقو

 :ةور لاقف ٠ رغ ايقلكأ لس : سابع نبا لاقف ! ؟ةعتُملا ىف صح رت هللا يقّت ال
 یتح نيهتنُم مكارأ ام هللاو : سابع نبا لاقف العفب ملف رمعو رکی ربا
 لاقف ؟رمعو ركب يبأ نع انوُّدحَتو ٠ ةي هللا لوسر نع مکئدحأ هللا می

 . )كنم اهل عبتأو « واي هللا لوسر ةنسب ملعأ امهل : ةورع

 .ديز نب دامح نع «برح نب نامیلس نع ۰)يجکلا ملسم وبآ جرخاو
 نم لجرل لاق «ريبزلا نب ةورغ نع «ةكيلُم يبأ ۰ نع «ينايتخسلا بویآ نع
 اهیف سیلو «رشَعلا ءالوه يف ةرمعلاب ساّنلا رمت : ی هللا لوسر باحصأ

e aeا  

 9 «کیذغیس الإ لجو ّرَع هللا ىرأ ام مّتکله انهاه نم :لجرلا لاق «كلذ

 لاو امهنا :ةورع لاق . رمعو ركب يبأب ينوربختو « رای هللا لوسر نع مکندحآ

 . لجرلا تکسف كنم ةي هللا لوسر ةنسب ملعآ اناک

 .فیعض هدنسو ۰۳۳۷/۱ «دنسملا» يف دمحآ هجرخآ (۱)

 ۱ .حیحص هدانس) (۲)
 ۲7۸ ص عادولا ةجح نم هانححص فیرحت وهو «ملسم حیحص» يفو :لصألا يف (۳)

 يرصبلا ملسم نب هللا دبع نب ميهاربإ دنسملا ظفاحلا وه اذه ملسم وبأو «مزح نبال

 ةركذت»و ۰1۳/5 «تايفولاب يفاولا» يف مجرتم ه ۲۹۲ ةنس يفوت «ننسلا» بحاص

 دنسلاف .تاقث دنسلا لاجر ةيقبو ۲٠٠١/۲. «بهذلا تارذش» و 1۲١ /۲ «ظافحلا

 ا

۱۹۱ 



 رکذنو «هرکذن باوجب «اذه هلوق نع ةورع مزح نب دمحم وبآ باجآ مث

 , هيك هللا لوسر ةنسب ملعأ سابع نبا :ةورعل لوقن نحنو :دمحم وبأ لاق

 كلذ يف كلشي ال كنم مهتئال مهب یلوأو كنم ریخو كنم رّمعو ركب يبأبو

 نع «يروثلا قیرط نم قاس مث .كنم قدصأو ملعأ .نینمملا مآ ةشئاعو .ملسم

 ؟مسّرَملا ىلع لمغتسا نم :ةشئاع تلاق : لاق هللا دبع نع «يعيبّسلا قاحسإ يبآ

 يور دق هنآ عم :دمحم وبآ لاق .جحلاب سانلا ملعأ وه :تلاق . سابع نبا :اولاق

 قدصآو «ملعأو لضفأو ةورع نم ريخ وه نمو «ةورع هلاق ام فالخ اهنع

 «يدوالا سيردإ نب هللا دبع نع «جشالا نع رازبلا قیرط نم قاس مث .قثوأو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عتمت :سابع نبا نع «سوواطو «ءاطع نع «ثيل نع

 .ةيواعم اهنع ىهن نم لوأو .رمعو «ركب وبأو ملسو هلاو

 نبا نع «سوواط نع «ثیل نع «يروثلا نع «قازرلا دبع قيرط نمو

 لوأو .كلذك نامثعو « رمعو تام یتح .رکب وبآو ةَ هللا لوسر عتمت : سابع

۱ .0( 
 ۰ ةيواعم كهنع ىهن نم

 .يذمرتلاو «دنسملا» يف دمحأ مامالا هاور ءاذه سابع نبا ثيدح : تلق
۲ )۲( 
 .  نسح ثيدح : لاقو

 لاق :لاق «هيبأ نع «سوواط نبا نع رمعم انئدح :لاق «قازرلا دبع رکذو
 و
3 

 هذه رم سالا نیبتف موقت الأ : باطخلا نب رمعل ىس وم وبأو «بعك نب یبا

 .اهلعفأف انأ امآ ءاهَملَع دقو الإ دحأ یقب لهو : رمع لاقف ؟ةعتملا

 . ۲۱۹ ص «عادولا ةجح» )1١(

 ءاج ام باب :جحلا يف (۸۲۲) يذمرتلاو ۰۳۱۶ و ۳۱۳ و ۱ دمحآ هجرخآ ()

 .میلس يبآ نب ثيل فعضل فیعض هدنسو ؛عتمتلا يف

۱۹ 



 انئدح :لاق لاهنملا نب ر حاجح انثدح «يوغبلا ز زیزعلا دبع نب يلع رکذو

 دارآ رمع نآ .نسحلا نع دیمح وأ «ناميلس يبأ نب دامح نع «ةملس نب دامح

 نميلا لهأ ىهْنَي نأ دارأو «لاملا كل نع ّيِنَع ةبعكلا :لاقو «ةبعكلا لام ذخأي نأ

 ىأر دق :بعك ْنب می لاقف «جحلا ةعتُم نع ىهني نأ دارأو «لوبلاب اوغبصَي نأ

 .هذخأي ملف «هيلإ ةجاحلا هباحصأبو هبو لاملا اذه هّياحصأو هب هللا لوسر

 ملف ؛ةینامیلا بالا هربا ماو 541 لوسر ناک دقر نور اش هاو فناو

 ءاهنع هني ملف 3 هللا لوسر عم انعّتمت دقو هلو ست اهن مع دقو اهن

 "اهن اهيف ىلاعت هلالی ملو
2 

 ‹ تعتمت «تججح مث «ةنسلا طسو يف ترمتعا ول :رمع لوق مدقت دقو

 نع ‹ سيف نع .ةملس نب دامح هاورو . تعتمتل تجح نیسمخ تججح ولو

 تلعجل .تججح مث نیترم ةنس يف ترمتعا ول . هن ‹ سابع نبا نع «سوواط

 « سابع نبأ نع «سوواط نع «لیهک نب ةملس نع «يروغلاو .ةرمع يتجح عم

 نب ماشه نع : ةنييع نباو . تعتمتل « تججح مث ؛ثرفتعا مث ترمتعا ول : هنع

 3 و ۰ ۰ 7 000 و

 ىهن هنأ نومعزي يذلا اذه : لاق « سابع نبا نع «سوواط نع نت ريجح

 اف .تججح مث تعال : لوقی هتعمس  رمع ينعي - ةعتملا نع

 ا ار تحت ام ةا راد < ادع ورا 4 ۱ ١

 نع هني مل «هنع هللا يضر َرَمَع نأ وهف «انخیش هرکذ يذلا باوجلا امآو

 مع راتخاف ءامهنيب اوُلصْفَت نأ مکترمغو مكّجَحل من :لاق امنإو ءةتبلا ةعتملا

 لضفأ اذهو «هدلب نم هل هئشنُي رفسب امهنم دحاو لك دارفإ وهو «رومألا لضفأ مهل
 وبأو دمحآ : كلذ ىلع صن دقو .«ىرخأ ةرفَس نودب صاخلا عتمتلاو نارقلا نم

 .تاقث هلاجرو ۰۲۷۲ ص اد ولا ةحح-) )۱(

 . فرحم امهالک و « ريجم «عادولا ةجحا)ا يفو « دمحم : عوبطملا يف )۲(

 . ۲۷۱ ص «عادولا ةجح» )۳(

 ۳-۷۵ داعملا دار ۱ ۹۳

 نع هني مل رمع نأ نایب
 ةتبلا ةعتملا



 هلعف يذلا دارفالا وه اذهو . مهريغو یلاعت هللا مهمحر يعفاشلاو «كلامو «ةفينح

 هللا يضر يلع كلذكو . '''سانلل هراتخي رمع ناكو ءامهنع يضر رمعو ركب وبأ

 . امهنع

 َّجَحلا اوتو :ىلاعت هلوق يف امهنع هللا يضر يلعو رمع لاقو

 دقو كلمآ ةَرْيَوُد نم امهب َمرحُت نأ امهمامت) :الاق ١47[ :ةرقبلا] هلل ةَرْمُعلاَو

 ىلإ جاحلا عجر اذإف ""«كبصن رذق ىلَع كُرْجَأ» :اهترمع يف ةشئاعل يب لاق

 نع :هظفلو 47/١ «دنسملا» يف دمحأ ةياور يف نامثع هب حرص يذلا وهو )١(

 لهأ نم طهر هعمو ةفحجلاب نافع نب نامثع عمل انإ هللاو :لاق ءريبزلا نب هللا دبع

 ىلإ ةرمعلاب عتمتلا هل ركذو  نامثع لاق ذإ ءيرهفلا ةملسم نب بيبح مهيف «ماشلا

 ةرمعلا هذه مترخأ ولف ءجحلا رهشأ يف انوكي الأ ةرمعلاو جحلل متأ نإ  جحلا

 ءريخلا يف عسو دق ىلاعت هللا ناف «لضفأ ناك «نیتروز تيبلا اذه اوروزت ىتح

 يذلا هغلبف :لاق «هل اريعب فلعي يداولا نطب يف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعو

 ةنس ىلإ تدمعأ :لاقف «هنع هللا يضر نامثع ىلع فقو ىتح لبقأف .نامثع لاق

 ءاهيف مهيلع قيضت هباتك يف دابعلل اهب ىلاعت هللا صخر ةصخرو لا لوسر اهنس
 لبقأف ءاعم ةرمعو ةجحب لهأ مث ءرادلا يئانلو ةجاحلا يذل تناك دقو اهنع ىهنتو

 امنإ ءاهنع هنأ مل ينإ ءاهنع تيهن لهو :لاقف ءهنع هللا يضر سانلا ىلع نامثع
 هجرخأو .حيحص هدنسو ؟هکرت ءاش نمو .هب ذخأ ءءاش نمف «هب ترشآ ايأر ناك

 هتبسن دازو ۰۲۰۸/۱ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هرکذو ۰۲۰۷/۲ يربطلا يلع نع

 متاح يبأ نباو ءرذنملا نباو ءديمح نب دبعو «ةبيش يبأ نباو ءعيكو ىلإ
 نع ريثك نبا ركذو «هننس» يف يقهيبلاو .هححصو مکاحلاو «هخسان» يف ساحنلاو

 :ىلاعت هلوق يف لاق رمع نأ انغلب :لاق يرهزلا نع رمعم انربخأ :لاق قازرلا دبع

 نأو ءرخآلا نم امهنم دحاو لك درفت نأ اهمامت نم «هلل ةرمعلاو جحلا اومتأول

 ۱ .جحلا رهشآ ريغ يف رمتعت
 .بصنلا ردق ىلع ةرمعلا رجأ باب :ةرمعلا يف 1۸۷ ۰4۸/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 ردق ىلع اهنکلو» ظفلب مارحالا هوجو باب :جحلا يف (۱۲7) (۱۲۱۱) ملسمو

 نع «نوع نبا نع ماشه قیرط نم مکاحلاو ينطقرادلا هجرخآو «كبصن وأ كتقفن

 «كتقفنو كبصن ردق ىلع رجألا نم كل نإ» ظفلب ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ

 = نأ ةشناع نع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم نع يروثلا نایفس قیرط نم هاجرخأو
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 وآ .ّجحي یتح ماقأو .جحلا رهشأ لبق رمتعاو ءاهنم ی أشنأف له ةريود

 نم دحاو لکب ىتأ دق انه اهف ءَّمح مث .هلهأ ىلإ عجرو ءهرهشأ ىف رمتعا

 .هريغ نم لضفأ وهف «لامكلا ىلع امهب نایت اذهو ءهلهأ ةريوُد نم نيكسنلا

 نع ىهن هنأ مهنم طلع نم نظف «سانلل رمع هراتخا يذلا اذهف : تلق

 كرت ىلع هلمح نم مهنمو «خسفلا ةعتم ىلع هیهن لمح نم مهنم مث «ةعتملا
 تایاورب هنع يهنلا تایاور ضراع نم مهنمو «هيلع دارفالل احیجرت ىلوألا

 هنع امك «رمع نع نیتیاور كلذ يف لعج نم مهنمو ءاهانركذ دقو .بابحتسالا

 هنع عجرو ءاميدق ًالوق يهنلا لعج نم مهنمو «لئاسملا نم امهريغ يف ناتياور

 هدنع نم هار ايأر يهنلا دعي نم مهنمو مزح نب دمحم وبأ كس امك ءاريخأ

 . كاَرألا لظ يف مهئاسنب َنيسرعُم احلا ّلظَي نأ هتهاركل

 .ديزي نب دوسألا نع «يعخنلا ميهاربإ نع «دامح نع :ةفينح وبأ لاق
 ٍلَجَرُم لجرب وه اذإف «ةفرع ةيشع ةفرعب باطخلا نب َرَمْع عم فقاو انأ امنيب :لاق

 :  رمع لاقف .معن :لاق ؟تنأ ٌمرحمأ :رمع هل لاقف «بيطلا حير هنم ٌحوفي هرعش

 - تمدق ينإ :لاق .ٌرقذألا ربْعالا ُتَعْشألا مرحملا امنإ رحم ةئيهب كتنيه ام

 اوعّتمتت ال :كلذ دنع رمع لاقف .مويلا تمرحأ امنإو «يلهأ يعم ناكو ءاعّبمتم

 اوحار مث «كارألا يف َّنِهِب اوُسّرعل .مهل ةعتُملا يف تضخر ول ينإف ءمايألا هذه يف
 مار یار ربع نما دعانا هو ا وب

 نإ :ىنعملاو «كتقفن ردق ىلع كترمع يف كرجأ امنإ» اهترمع يف اهل لاق لَك يبنلا =
 همذي ال يذلا بصنلا دارملاو «ةقفنلا وأ بصنلا ةرثكب رثكي ةدابعلا يف باوثلا

 .يوونلا هلاق .ةقفنلا اذكو « عرشلا

 حیحصا و ۵۰/۱ «دنسملا) يف هوحنب وهو حیحص هدانساو ۰۲۷۲ ص «عادولا ةهجح» (۱)

 . نتنلا : رفدلاو (۱۲۲۲) «ملسم
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 نم نیعناملا قرط ةيقب
 ةرمعلا ىلإ جحنا خسف

 من اذإ طايتحالا عرشي
 ةنسلا نییذت

 .امهداسف نّیبنو امهرکذن «نييرخأ نیتقیرط خسفلا نم نوعناملا كلس دقو

 «خسفلا زاوج يف مهدعب ْنَمو ةباحصلا فلتخا اذإ :اولاق :ىلوألا ة ةعيرطلا

 ۳ يارب و يس جيب سا تم

 يف ةرمعلا زاوج مهل نّيبيل خسفلاب مهرمأ وي يبنلا نأ : ةيناثلا ةقيرطلاو

 اوناكو «جحلا رهشأ يف ةرمعلا نوهركي اوناك ةيلهاجلا لهأ نأل جحلا رهشأ

 رَمَتْغا نّمل ةَرْمْعلا تّلح دقف ُرَمَّص َحَلَسْناَو الا افَعو يذلا ١ اذ[ ةولوكي

 ناتاهو «جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج مهل نيبيل ۱(۰)خسفلاب ٍةِيٌيبنلا مهرمأف

 .ناتلطاب ناتقيرطلا

 تيت اذإف ُةَنُسلا نیبتت مل اذإ «عرشي امنإ طايتحالا نالف :ىلوألا امآ
 اطایتحا فالتخ الا رجال يكل ناك نإف ؛اهفلاخ ام كرت اهعابتا وه طايتحالاف

 نم جورخلل طايتحا :ناعون طايتحالاف ءطوحأو طوحأ ءاهُعابتاو اهفلاخ ام ٌكرتف

 امهدحآ ٌناحجر یفخی الو لا فالخ نم جورخلل طایتحاو «ءاملعلا فالخ

 . رخالا ىلع

 : لاوقأ ةث الث خسفلا يف سانلل داف ءانه ٌمنتمم طايتحالا نإف ءاضيأو

 . مّرحم هنآ اهلج

 أرب» :هلوقو «سابع نبا ثيدح نم (۱۲۰) ملسمو ۳ يراخبلا هجرخآ ()

 ةقشمو اهیلع لمحلا نم لبالا روهظب لصحی ناك ام :ءابلاو لادلا حتفب «ربدلا

 رثآ سردنا : يأ (رثألا Ed جحلا نم مهفارصنا دعب أربي ناك هناف «رفسلا

 .(۱۹۸۷) «دواد يبأ ننس» يفو ءروكذملا ربدلا رثآ لمتحيو اهريس يف اهريغو لبالا

 .لاحرلاب قلح يذلا لبالا ربو رثك : يأ :ربولا افعو
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 . فلخلاو فلسلا نم ةعامج لوك وهو ؛بجاو هنأ : تالا

 یلوآ همّرح نم فالخ نم جورخلاب طایتحالا سيلف «ًبحتسم اكا

 .ةشسلا فالخ نم جورخلاب طايتحالا نّیعت « فاللخلا

 زر جوجو هم انالطب قطاف ةيناثلا 4 ةقيرطلا امأو

 يذ يف جحلا رهشآ يف ثالثلا هَرَمع كلذ لبق رمتعا هيَ يبنلا نأ :اهدحآ
 مل ةباحصلا نأ نظي فیکف .جحلا رهشآ طسوآ وهو «كلذ مدقت امك 1

 دقو «ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب مهرمآ دعب الإ جحلا رهشآ يف رامتعالا زاوج اوملعی

 ءاش ْنَم» : تاقیملا دنع مهل لاق هنأ .«نیحیحصلا» يف تبث دق هنأ : يناثلا

 يحب لهي نأ اش نمو «لعفیلفةَحی له نأ ءاش نمد َلَعْفَْلَف ةرْمعب لهي نآ
 ةماعو «تاقيملا دنع جحلا رهشأ يف رامتعالا زاوج مهل نّیبف ٠١ لعقيلف ةَرمَعو
 اونوکی مل نإ هللا ٌرمعلو ؟خسفلاب الإ اهزاوج اوملعي مل فيكف «هعم نيملسملا

 .خسفلاب اهّراوج اوملعي ال نأ ٌردجأ مهف «كلذب اهزاوج نوملعي

 ىقبي نأ ّيدهلا قاس نم رمأو «لّلحتی نأ يدهلا سی مل نم رم هنأ :ثلاثلا
 نأ ىلع لدي اذهو «مرحمو مرحم نيب قرفف هّلحَم يدهلا غلبي ىتح همارحإ ىلع
 اهوركذ يتلا ةلعلاو «لوألا مارحالا ذرجم ال «للحتلا نم مناملا وه يدهلا قوس

 يدهلل همدعو لحلا يف ريثأتلا لعج زی ٌيبنلاف «مرحم نود مرحمب صتخت ال
 ج

 . ۱۲۲ص هجیرخت مدقت ۱

۱۷ 

 :لاق نم لوق نالطب
 نیبیل خسفلاب ب مهرمآ

 يف ةرمعلا زاوج مهل

 رشع دحأ نم جحلا رهشآ

 اهجو



 الیلد اذه ناك نیکرشملا ةفلاخم دّصق ةي ئبنلا ناك اذإ :لاقي نأ : عبارلا

 ةفلاخمل كلذب مهرمأ امنإ ناك اذإ هنأل ءةلعلا هذهل لضفأ َحسفلا نأ ىلع

 امإ «ةمايقلا موي ىلإ اعورشم ىقبي خسفلا نأ ىلع ًاليلد نوكي ناك «نيكرشملا
 ةفلاخم كسانملا يف هتمأل هعرشو هک يبنلا هلعف ام ناف ءابابحتسا امإو ابوجو

 ناف ءأبابحتسا وأ ًابوجو اما «ةمايقلا موي ىلإ عورشم وه «نيكرشملا يدهل
 نم نوضيفي ال اوناكو تور ةفرع نم نوضيفُي اوناک نیکرشملا

 ميسا راک قرشآ : نولوقی اوناکو سمشلا ملطت یتح ةفلدزم
 تّبرغ یّتح َةَفَرَع نم ضفن ْمَلَف ٠ «نيكرشُملا يده انيذَه فلاخ» : لاقو كك بنا

 لا

 لوقك «مد هربجی ٌبجاو امإو كلام لوقك «نکر ام! «ةفلاخملا هذهو

 .هل رخالا لوقلاک «ةنس امإو «نیلوقلا دحآ يف يعفاشلاو «ةفينح يبأو «دمحآ

 فقوو 26 ينل مهفلاخف عُمَج نم ضیفت لب «ةفرعب فقت ال تناك شیرف

 ضاق ُتْيَح < نم اوضيفأ م ر : یلاعت هلوق لزن كلذ يفو ءاهنم ضافأو « تافرعب

 «نیملسملا قافتاب ححلا ناكرأ نم ةفلاخملا هذهو [ ۹ :ةرقبلا] * سالا

 ۰۲۲۵/۵ يئاسنلاو (۳۰۲۲) هجام نباو (۸۹) يذمرتلاو ۰1۲4/۳ يراخبلا هجرخآ )۱(

 نب رمع ثيدح نم 05و ۰۵۰ و ۰1۲و ۰۳۹/۱ دمحأو ۰ ۲ يمرادلاو

 | :لاقف .فقو مث .حبصلا عمجب یلص هنع هللا يضر رمع تدهش :لاق نومیم

 ناو ریث قرشآ :نولوقی اوناكو سمشلا علطت ىتح نوضيفي ال اوناك نيكرشملا
 لعف هلوآ حتفب .قرشآ :هلوقو «سمشلا علطت نأ لبق ضافأ مث «مهفلاخ 335 يبنلا

 وهو كانه فورعم لبج ريبثو سمشلا كيلع علطتل :ىنعملاو «قارشالا نم رمأ

 ريبث همسا ليذه نم لجرب فرع ةكم لابج مظعأ وهو ىنم ىلإ بهاذلا راسي ىلع
 «ريغن انلعل ريبث قرشأ» يربطللو «ريغناميك» هجام نباو يليعامسالا دازو «هيف نفد
 يف عرسأ اذإ :سرفلا راغأ :مهلوق نم وهو رحنلل عفدن اميك :هانعم :يربطلا لاق

 .هودع
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 .هورکم اهیف سيل «ٌةبحتسملا وأ بجاولا يه نیکرشملا اهیف ٌفلاخن يتلا روُمألاف

 فلاخی كسنب هك هباحصأ رمأ لع ّيبنلا نإ : لاقي فيكو « م رحم اهیف نوکی فیکف و

 :لاقی وأ . هب مهرمأ يذلا نم لضفأ «هنع مهاهن يذلا نوک عم نیکرشملا كن

 نم نيلوألا نیقباسلا ٌجح نم لضفأ هٌجحف «عتمتی تي ملف نوکرشملا جح امك ْجح ْنَم

 . اَب هللا لوسر رمأب راصنالاو نیرجاهملا

 ىف ةَرُمَعْلا تّلخد» : لاق هنأ هنع ا نیحیحصلا) ىف تبث دف هنأ : سماخلا

 من ۳ ۽ 2 مر ع و هل سرو 5 دعم م مي
 ال۶ :لاقف ؟دبألل ما ءاذه انماعل هذه انترمع : هل ليقو .«ةمایقلا موی ىلإ ۳

 , هم ةمايقلا موی ىلإ لا يف ةرْمْعلا تلخ بلا دبأل لب

 . لیوطلا رباج ثيدح يف احيرص ءاج امك ؛خسفلا ةرمع نع مهلاوس ناکو
 ام يرمآ نم ْتْلَبْقَتْسا ول» :لاق «ةّورملا ىَلَع هفاوط ٌرخا ناك اذإ یتح :لاق
 يده َُعَم ۳۳ مکنم ناك نمف هَرْمُع اهّيَلعَجَلو يه قم مل تربت

 ذه ةماعلا 1ل وسر اب ی ا ا لحْیلف

 ةَرُمَعلا تلخد» : لاقو .یرخالا يف ةّدحاو هٌعباصأ اي € هللا لوسر كبشف ةف ؟دبألل مأ

 ةعبار حبص لب هللا لوسر عدق :ظفل يفو .هدبألا دبال لب ال تم کلا يف
 الا ةفرع نيبو اننيب نكي مل امل :انلقف لحن نأ انرمأف ةجحلا يذ نم تضم
 ركذف ... نما اتریکاذم ُرُطْفَت َةفَرَع يتأتف هانئاسن ىلإ يضقت نأ انَرَمَأ یشخ
 ."«دبأل» : لاقف ؟دبألل مأ اذه انماعل : كلام نب ةقارٌس لاقف : هیفو . ثیدحلا

 ای هذه ةّصاخ ْمَكَلأ» : هلع یبنلل لاق ةقارس نأ : ۳2 يراخبلا حجما يفو

 نم خسف يتلا ةرمعلا كلت نأ ل هللا لوسر نّيبف دال لبا : لاق ؟هللا لور

 . ۱۰۵ ص هجيرخت مدقت (۱)

 .(۱۲۱۲) ملسم هجرخآ 6

 يده ريغب جحلا دعب رامتعالا باب :ةرمعلا يف 1۸۵/۳ يراخبل هجرخأ (۳)

 ام يرمأ نم تلبقتسا ول :ةلي يبنلا لوق باب :ينمتلا يف ۱۸۷/۱۴ و

 . فيرحت وهو «دبالل» لدب «ةمألل» «عوبطملا» يف عقوو ۰ تربدتسا

۱۹۹ 



 ا ی و ا ا اس حم

 تن ملا ةرمع نأ هني

 اعلا كلذ ا طوتقيس نأ «دارملا 3 : امهدحأ فیش ات

 ناف ءدبألل : لی مل كلذ دارآ ول هناف «لطاب ضارتعالا اذهو ءدبألا ىلإ هّطقسُي لب

 : لاق هنالو نیس نیست درک بزن تم 0 ی يا نر 7

 ی كلذي سما نایاب .(ةّمايقلا موي ىلإ جحلا يف ها تلخد»

 O BT : هل اولاق

 هب مهباجآ امب مهباجالو ؟هّللا لوسر اي ماع لكأ :جحلا يف هل اولاق امك «هل اولاقل

 : هل اولاق مهنألو .2ْتَبَجَوَل مع تل ول .مکتکرت اَم ينوُرَذ» :هلوقب محلا يف

 ىف ناحيرص «باوجلاو لاؤسلا اذهف .؛دبألا دبال لَب» :لاقف .ةصاخ مكل هذه

 اذهو ؛جحلا رهشآ ىف : رامتعالا زاوج هب ديري امنإ كلذ نا : هلوق : يناثلا

 ىتلا ةعتملا نع هيف لب بتلا لأس امنإ لئاسلا ناف «هلبق يذلا نم لطبآ ضارتعالا

 نم هرمأ بقع هلأس امنإ هئال .ّجحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج نع ال لا خسف يه

 لَك هباجأف ؟دبألل مأ ءاتماعل اذه :ذئيح ةقارس هل لاقف ءٌجحلا خسفب هعم َيْدَه ال

 حلا يف ةرمعلا تّلخد» :هلوق يفو . هنع هلأسي مل اّمعال هنع هلأس ام سفن نع

 رمتسم كلذ نأ علج نایب «لالحالاب هعم يده ال نم هرمأ بقع «ةّماّيقلا مْوَي ىلإ

 . قیفوتلا هللابو ء.صوصخلا ىوعد لطبف «ةّمايقلا موي ىلإ

 ةراشإ هيف الو «ثيدحلا يف تسيل ءاهومتركذ يتلا ةلعلا هذه نأ : سداسلا

 مزلت ال اهنإف يسم تناك ناو ءاهب مكضارتعا لطب تلطاب تناك نإف ءاهيلإ

 اهلولعم ماود تضتقا تخص نإ لب «هوجولا نم هجوب ةباحصلاب صاصتخالا
 ع

 ترمتساو هباحص ةوقو هتوف ة َنيكرشملا يري عرش َلَمَولا نأ امك «هرارمتساو

 ۲۰ د



 ىلع مهب صاصتخالا ىلع ةلعلا كلتب ْجاجتحالا لطبف «ةمايقلا موي ىلإ هتیعورشم

 . ریدقت لك

 ةرمغلا زاوجب ملعلاب اوفتکی مل اذإ «مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ :عباسلا

 دنع اهيف مهل هنذإب الو «ماوعأ ةثالث هعم اهل مهلعف ىلع ّجحلا رهشآ يف

 یفتکی ال نأ ىرحأ مهدعب ْنَمْف «ةرمُعلا ىلإ جحلا خسفب مهرمأ ىتح تاقيملا

 هباحصأب ًءادتقاو ات يبنلا رمأل اعابثا «ةرمُعلا ىلإ حلا َحَسْفَي ىتح كلذب

 الو «ةّباحصلا هب ىفتكا ام نودب كلذ نم يفتكن نحن انا :لئاق لوقي نأ الإ

 .هنم هللاب دوعن لهج اذهو «هیل مه اوجاتحا ام ىلإ زاوجلا يف جاتحن

 وه يذلا خسفلاب هباحصأ رمأي نأ ی هللا لوسرب ٌّنَظُي ال هنأ :نماثلا

 :ررظسملا اذه باکترا ريغب هل حكمي نابع كل مهمی مر
 .ًةفلك لقأو تلالد حضوأو ءانايب هنم لهسأبو

 امإ ًاذإ وهف :ليق .ًامارح هب مهرمأ نيح خسفلا نكي مل :ليق ناف
 دعب همّرح يذلا نمف ؛ةفئاط امهنم دحاو لكب لاق دقو .بحتسم وأ بجاو

 .تابحتسالا وأ ٌبوجولا اذه عفر عامجإ وأ صن یو «هبابحتسا وأ هباجيإ

 .اهنع صيحم ال ةبلاطم هذهف

 ا «تریذتسا ام يرغأ نم تلبقَسا ول» :لاق ل هنأ : عساتلا

 ةرمعلا زاوجب ملعلا كلذ دنع ةي هل دّدجت ىرتفأ هةَرَْع اهُتَلَعَجَلو ءّيذهلا

 .لاحملا مظعأ نم اذه ؟اهتاوف ىلع فّسأت یتح «جحلا رهشآ يف

 ملو «نرق ْنَمو «درفأ ناك نم «ةرمُعلا ىلإ خسفلاب رمأ هنأ :رشاعلا
 فيكف «هتجح عم جحلا رهشأ يف رمتعا دق نراقلا نأ :مولعمو .يدهلا ِقْسَي

 ىتأ دقو «ححلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج هل نّيبيل ةرمع ىلإ هنارق خسفب هرمأي

 . ؟جحلا اهيلإ مضو ءاهب

 ال لوصألا سايقل قفاوم «ةرمعلا ىلإ محلا خسف نأ :رشع يداحلا
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 سايقل ةرمعلا ىلإ جحلا

 لوصألا



 لصنلا ءاجف هزاوج يضتقي سایقلا ناكل «لصنلا هب دري مل ولو .هل فلاخم

 امم رثکآ مزتلا اذإ مرحملا نأب هررقو مالسالا خيش هلاق سایقلا قفو ىلع هب

 .جحلا اهیلع لخدآ مث «ةرمعلاب مرحآ ولف .ةمئالا قافتاب زاج «یمزل ناك

 دنع زجي مل «ةرمعلا هيلع لخدآ مث ءٌجحلاب مرحآ اذإو «عازن الب زاج
 وبأو ءهبهذم رهاظ يف يعفاشلاو ءدمحأو «كلام بهذم وهو روهمجلا

 ىعسيو «نيفاوط فوطي نراقلا نأ يف هلصأ ىلع ًءانب .كلذ زوجي ةفينح

 ٌفوطي هنأ :نراقلا يف دمحأ نع ةّيكحملا ةياورلا سايق اذهو :لاق .نييعس

 الإ مزتلي مل جحلاب مرحملاف .كلذك ناك اذإو .نييعس ىعسيو «نیفاوط
 خسفلاب همزتلا ام ناكف ءجحو ةرمُعل ًامزتلم راص ءاعتمتم راص اذإف .جحلا

 لكشأ امنإو ءابحتسم ناك «لضفأ ناك املو .كلذ ٌراجف «هیلع ناك امم رثکا
 نأ دارأ ول هنإف ءكلذك سيلو «ةرمع ىلإ اجح خسف هنأ ّنظ نم ىلع اذه

 ناك نمل زئاج خسفلا امنإو عازن الب زجي مل ةدرفم ةرمع ىلإ جحلا خسفي
 يف لخاد وهف ةرمعلاب مرحي نيح نم عتمتملاو «ةرمعلا دعب جحي نأ هين نم

 .«ةّماّيقلا موی ىلإ ححلا يف علا تلخد» :يب يبنلا لاق امك .جحلا

 هنأ ىلع لدف «ةرمعلاب ٌمرحُي نيح نم ةئالثلا مايألا وصي نأ هل زوجي ءاذهلو

 سس نا E e ال

 لستفا اذإ .لعفي هيب ٌيبنلا ناك كلذکو .هدعب لستخی مث ءءوضولاب

 ءوضولا مضاوَمو «اهنمایمب َنَأَدْبا» :هتنبا لسغ يف ةوسنلل لاقو .ةبانجلا

 . لسفلا ضعب ءوضولا عضاوم لسفف . اهم

 خسفلاب دافتسا «خسف اذإ هنأ :اهدحآ .هجوآ ةثالثل لطاب اذه : لیق ناف
 . همزتلا ام نود وهف لوألا عار دونم اعتمد ناک ًالح

 نباو )١50( دواد وبأو (4۳) (57) (۹۳۹) ملسمو ۰۱۰۵/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

 . ةيطع مأ ثيدح نم ا يئاسنلاو ۹۹. يذمرتلاو )۱۶۵٩۹(۰ هحام

۳۰۷ 



 يذلا كسلا نم لمكأ ءالوأ همزتلا دق ناك يذلا كسلا نأ :ىناثلا

 ىلإ جاتحي «هيلإ خسقي يذلاو «ناربج ىلإ لوألا جاتحي ال اذهلو «هيلإ خسف

 .روبجم كت نم لضفآ «هیف ناربج ال كنتو ل اناربج يده

 اهلادبإ زوجی ال نألف ححلا ىلع ةرمعلا لاخدإ ْرُجَي مل اذإ هنأ :ثلاثلا

 .یرحالاو ىلوألا قيرطب اهيلإ هخسفو هب

 امأ .لصفمو لمجم «نيقيرط نم «هوجولا هذه نع باوجلاف
 اهنع باوجلاو «ةنسلا درجم ىلع تاضارتعا هوجولا هذه نأ وهف :لمجملا

 لطاب وهف «ةنسلا فلاخُي يأر لك نأو «ءارالا ىلع يحولا ميدقت مازتلاب

 ةنسلل عبت ءارآلاو هل ةحيرصلا ةحيحصلا ةنسلا ةفلاخمل هنالطب نايبو ءاعطق

 .ءارالل اعبت ةئسلا تسیلو

 قفو ىلع خسفلا نأ انمزتلا انإف هددصب نحن يذلا وهو :لّصفملا امأو

 نأب :هباوج لوألا هجولاف اذه ىلعو «مازتلالا اذهب ءافولا نم دب الف «سايقلا

 رمأل هيف لح ال يذلا دارفالا نم لضفأ وهف  للحتلا هلّلخَت ناو  عتمتلا

 هیلا جحلا خسفب هباحصأ هرمألو «هب مارحالاب هعم يده ال نم ی يبنلا

 نالو «هللا باتك يف هيلع صوصنملا كسلا هنألو «هب مرحأ ناك هنأ هيّنمتلو

 «نيلوق ىلع هريغ يف اوفلتخاو «هبابحتسا ىلع لب «هزاوج ىلع تعمجأ ةمألا
 ءاوفقوتف ءٌّجحلاب مارحالا دعب هيلإ خسفلاب مهرمأ نيح بضغ ىي يبنلا ناف
 نورقلا ريخ ةجح نم لضفأ طق ةجح نوكت نأ اعطق لاحملا نم هنألو

 نم الإ ةعتم اهولعجي ناب مهَلک مهرمأ دقو ی مهّيبن عم نيملاعلا لضفأو

 نم ّجح الإ .هنم لضفأ جحلا اذه ريغ نوكي نأ لاحملا نمف «يدهلا قاس

 هللا هراتخا يذلا وه اذهف «هّيبنل هناحبس ُهَّللا هراتخا امك «يدهلا قاسو نرق

 لاحملا نم هنألو .نيذه نم لضفأ ّجح ُيأف «عّتمتلا هباحصأل راتخاو ءهّيبنل

 ةريثك رخأ هوجولو .حوجرملا لوضفملا ىلإ لضافلا كّمّلا نم مهلقنی نأ

۳۰۳ 



 يذلا مارحالا ىلع ءاقبلا نم لضفأ كن اذه ناحجرف «اهتضوم اذه سيل
 .يناثلا هجولا ْنالطب اذهب نيبت دقو «خسفلاب هتوفی

 .هوجو نم لطاب مالکف « يدهلاب روبجم تلتفت هنا : مکلوق امأو

 تالا مامت نم وهو فدوصقفم ةدابع متلا ىف یدهلا نأ : چا

 مامت نم وهو میقملل ةيحضألا ةلزنمب وهو «ناربج مد ال ناركش 08 وهو

 ىلع لمتشملا دیعلا ةلزنمب مدلا ىلع لمتشملا كاف «مويلا اله ةدابع

 .لئاس مد ةقارإ لثمب ؛مويلا كلذ يف هلل یلا ترقت ام. هناف ةيخضالا

 يب يبنلا نأ .قیدصلا ركب يبآ ثيدح نم .هریغو يذمرتلا یور دقو
 ةيبلتلاب توصلا مفر ٌجعلاو . “حلاو ْجَعلا» : لاقف ؟لَضْفَأ جحلا يأ :لثس
 .ةليضفلا هذه صحي نأ ُدرفملا ٌنكمُي :ليق ناف .يدهلا مد ةقارإ :ُحّنلاو
 اهبابحتتما ریذقت لغو عّتمتملاو نراقلا قح يف تءاج امن اهتیعورشم : لبق

 ؟نراقلاو عتمتملا يده باوث نم اهباو نيأف «هقح يف

 نع تبث دقو «هنم لكألا زاج امل ءناربج مد ناك ول هنإ :يناثلا هجولا و
 ,رذق ىف تلعجف «ةعضبب ةندب لك نم َرَمَأ هنإف .هيده نم لكأ هنأ ةي جيبنلا

 لضف يف ءاج ام باب :جحلا يف (۸۲۷) يذمرتلا هجرخآ هدهاوشب حیحص ثيدح )۱(
 ثيدح نم ۳۱/۲ يمرادلاو (۲۹۲6) هجام نباو ۰٤۲/٩ يقهيبلاو ءرحنلاو ةيبلتلا
 نب نمحرلا دبع نع «ردکنملا نب دمحم نع «نامثع نب كاحضلا نع «كيدف يبأ نبا
 نم عمسي مل ردكنملا نب دمحم نأ الإ تاقث هلاجرو ءركب يبأ نع «عوبري

 .ةميزخ نبا هححص دقف كلذ عمو يذمرتلاو يراخبلا هلاق عوبري نب نمحرلا دبع
 نبا ثيدح نم (۳۰۰۱) يذمرتلا هجرخأو يبهذلا هقفاوو ۰80۱ ۰8۵۰/۱ مكاحلاو

 دوعسم نبأ نع بابلا يفو «فیعض وهو يزوخلا ديزي نب ميهاربإ هدنس يفو رمع
 يبأ ثيدح نم ۰۱۳۲۱ ۰۱۲۹۰ ص يلصوملا ىلعي وبأو ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 نب هللا دبع نع «باهش نب قراط نع «ملسم نب سيق نع «ةفينح يبأ نع «ةماسأ
 . نسح هدنسو ؟جئلاو جعلا جحلا لضفأ» :لاق 4 يبنلا نع دوعسم

۳۰ 



 قندب بس هيلع ٌبجاولا ناك ناو .''"اهقَرَم نم برشو ءاهمحل نم لکاف
 .ةمسقب نّيعتي مل ٌعاشُم اهيف ٌبجاولاو ؛ةئاملا نم ِهنَدَب لك نم لكأ اف

 ید يذلا يدهلا نم هءاّسن معطآ نأ a يک تی ند ساو

 نع «نيحيحصلا» يف تبثف «دمحأ مامالا هب جتحا ( تاَحَتَمَتَم و نهنع

 يذلا يذهلا نم نیل ا هئاسن ْنَع ىدهأ هنأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 نم ىنمب حبذُی اميف لاق ىلاعتو هناحبس هللا نإف :ًاضيأو ." نهنع هی

 لوانتي اذهو [۲۸ :جحلا] < ريقفلا ئابلا اوُمِعْطَأَو اًهْنم اولُكفل : يدهلا

 يده حبذ كانه عورشملا ناف .هب صتخی مل نإ انطق نارقلاو عتمتلا يده

 «ةعضبب َةَنَدَب لك نم 225 لا رمآ ٌملعأ ُهَللاو انه اه نمو .نارقلاو ةعتْملا

 .هيده عيمج هب َّمْعَيِل لكألاب هبر رمأل ًالاثتما ردق يف تلعْجف

 مادقإلا زوجي الف «ءلصألا يف ٌروظحم ناربجلا ببس نأ :ثلاثلا هجولا

 امإ «هب رومأم متمتلاو روظحم لعف وأ .بجاو كرت ام هناف رذعل الا هيلع

 نیرثکالا دنع بابحتسا رمآ وأ «هريغو سابع نباک ةفئاط دنع باجيإ رمآ
 :مهلوق لطبف «رذع ريغب هببس ىلع ُمادقالا زج مل «ناربُج مد هم ناك ولف

 مهل حابأو هدابع ىلع هب هللا ّمَّسو اذهو «كّسن مد هنأ ملعو «ناربج مد هنإ

 تقشملا نم مهيلع مارحالا رارمتسا يف امل مارحإلا ءانثأ يف للحتلا هببسب

 نم ناكو ؛نیفخلا ىلع حسملا ةلزنمبو «رفسلا يف رطفلاو رصقلا ةلزنمب وهف

 َدَحْؤُي نأ حب ىَلاَعَت ُهّللاو' اذهو اذه لعف هباحصأ يدهو و يبنلا يده

 . هيلع هرس امب دیعلا لخت ال هتبحمف 07 ' (ُةُييِصْعَم 5 نأ هرکی امک هصخرب

 ام نباو (۸۱۵) يذمرتلاو “ي يبنلا ةجح باب :جحلا يف (۱۲۱۸) ملسم هجرخآ )

 .محللا نم ةعطقلا :ءابلا حتفب :ةعضبلاو .هللا دبع نب رباج ثیدح نم (۳۰۷)

 ريغ نم هئاسن نع رقبلا لجرلا حبذ باب :جحلا يف 44۰/۳ يراخبلا هجرخآ ()

 .مارحالا هوجو نایب باب :جحلا يف (۱۲۰) (۱۲۱۱) ملسمو نهرمآ

 نأ بحي هللا نإ» : 3 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا ثیدح نم ۱۰۸/۲ دمحآ جرخأ )

 5 نابح نبأ هححصو « حیحص هدانسإو «هتیصعم یون نآ هرکی امك هصحخر ینون

۳۰ 



 قابس ىلإ ةدوعلا

 هلوزن دنع 242 هتجح

 یوط يدب

 الدب ناك نإو یدهلاو . و عو ام باکترال هنمهتهارک قم هل هلهسو

 ياي نأ نم جحلا رهشآ يف مدق نمل لضفآ وهف «نيرفسلا دحأ طوقسب ههفرت نع
 الدي اخ مدع ةعمجلاک اهنا نوکی دف لالیلاو هبيقع رمتعيو درفم جحب

 دق لدبلا ناك اذإف < ادب وقير اق جاو نرو اجرا لاجتعلا يق زجاملا صحار

 نوكي نأ عنمي ب ال لّلحتلا للختو «زاوجلاب لزا اهم کف او نوکی

 اسدی ی در ورم بیتا

  ناضمر ٌموصو «ماتلا لحلا دعب لعفی وهو «ىنم مايأ رامجلا يمر كلذکو .لوالا
 كلام لاق اذهلو .ةدحاو ًةدابع نوكي نأ كلذ عنمی الو «هيلايل يف ٌرطفلا هلّلختي
 . ملعأ هللاو .ةدحاو ةدابع هنال هلك رهشلل ةدحاو ةّينب ءىزجي هنإ : هريغو

 لصف

 n 0س سل مكر امأو

 و يو اواو :نيرمألا

 اذه داسفب فرتعم ٌريغ وهف «هللا همحر ةفينح يبأ باحصأ نم ناك نإ اذهب

 :لاقُي مث ءاليبس هيلإ دجي الف هسايق ةحصب بلوط «مهريغ نم ناك ناو . سايقلا
 ًافاوط مث «ٌجحلل ًافاوط فوطی ناك هنإف «همزتلا ناك امم صقن دق ةرمُعلا لخذُم

 :ةحيحصلا هاب دحاو ةيعسو دحاو: ٌفاوط هافك ءنرق اذإف .ةرمعلل رخخا

 امم صقنی مل هنإف ‹ خسافلا امأو .همزتلي ناك امم صقن دقو روهمجلا لوق

 لطبف «تابجاو رثكأو «لضفأو «هنم لمكأ وه ام ىلإ هكسن لقن لب «همزتلا
 .دمحلا هلو «ريدقت لك ىلع سایقلا

 يهو «ىوط يذب لزن نأ ىلإ لَم ضهن مث . هتجح قايس ىلإ اندع
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 ءةجحلا يذ نم َنْوَلَح عبرال دحألا ةليل اهب تابف «رهازلا راباب نالا ةفورعملا

 اهالعأ نم اراهن اهلخدف ءةكم ىلإ ضینو «هموب نم لستخا من بلا اهب یلصو

 ءاهلفسأ نم لخدی ةرمُعلا يف ناکو ءنوُجَحلا ىلع فرشت يتلا ايلُعلا ةّينثلا نم

 دجسملا لخد ىتح راس مث ءاهلفسأ نم جرخو اهالعآ نم لخد جحلا يفد

 ويلا ٌسانلا هیّمسُی يذلا فانم دبع ينب باب نم هلخد هنأ «یناربطلا رکذو

 ا ةبيش ينب باب

 تلا لا < نلعب راد نف اناکم اعم ادا ناك هنأ هلخا مامالا ركذو

 اف

 اده کتب دز ز َّمُهّللا» :لاق «تيبلا ىلإ رظن اذإ ناك هنأ :يناربطلا 2

 يد عفري هتيؤر دنع ناك هنأ ءهنع يورو .2")ةَباَهَمَو امیرکتو اميظْعَتَو افي

 اذه ذز ملا «مالّسلاَب ار انّيَح - السلا كنمر ُمالّسلا تن هل و

 افيرشتو امیرکت ٣ هرمتعا وأ ُهَّجَح ْنَم ذزو :ةَباَهَمَو اميِرْكَتَو اميظْعَتَو افیرشت تّیبلاذ

 َرَمُع نم بیسملا نب ٌدیعس اذه عمس نکلو .لسرم وهو ")«رو اميظْعَتو
 ."*)هلوقی هنع هللا يضر تالا

 يف يناربطلا هاور :لاقو ءرمع نبا ثيدح نم ۲۳۸/۳ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروآ (۱)

 لاجر هلاجر ةيقبو ءرظن هيف :يناميلسلا لاق ناورم يبآ نب ناورم هیفو «طسوألا»

 . حیحصلا

 لاقو ۰۲۳۸/۳ «عمجملا» يف امك كورتم وهو يزوكلا نامیلس نب مصاع هدنس يف (۲)

 :يئاسنلا لاقو ءمضی ناك : سالفلا لاقو «ثیدحلا عضی نمم دعي :يدع نبا

 .ابجعت الإ هثیدح بتک زوجي ال :نابح نبا لاقو «باذک : ينطقرادلا لاقو ناف و تم

 نع ملاس نب دیعس ثيدح نم ۷۳/۵ يقهيبلا هقیرط نمو ۰۳۳۹/۱ يعفاشلا هجرخآ (۲)

 نع يقهيبلا هجرخآ لسرم دهاش هلو عطقنم اذهو ... ی يبنلا نأ جيرج نبا

 .لوهجم يماشلا دیعس وبأو .لوحکم نع يماشلا دیعس يبآ نع يروثلا نایفس

 = «مالسلا تنآ مهللا : تیبلا ىأر اذإ لوقی رمع تعمس : ظفلب ۷۳/۵ يقهيبلا هجرخآ (6)
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 ةيحت ناف دجسملا ةيحت مکری ملو تیبلا ىلإ َدَمَع «دجسملا لخد املف
 هيلع ْمحاَرُي ملو هملتسا «دوسألا رجحلا یذاح املف «ٌفاوّطلا مارحلا دجسملا

 يفاوطب تیون : لی ملو «هيدي عفری ملو «يناميلا نكُرلا ةهج ىلإ هنع مّدقتي ملو
 نم وه لب «هدنع ملع ال نم هلعفی امك ریبکتلاب هحتتفا الو ءاذكو اذک عوبسألا اذه

 ىلع هلّعجو هنع لتفنا مث هندب عیمجب دوسالا َرَجَحلا یذاح الو «تاركنملا عدبلا

 عدي ملو «هراسي نع تيبلا لعجو «هنیمی نع ذخأ مث هملتساو هلبقتسا لب «هقش
 تو الو «اهناکرأو ةبعکلا رهظ دنع الو «بازیملا تحت الو یاعٌدب بابلا دنع

 اننا ابر : نيئكرلا نيب هنع ظفح لب همیلعتب الو .هلعفب ال ءانيعم ارکذ فال ۱
0 - 

 ةثالثلا اده هفاوط يف لّمرو (۱)«راّنلا َباَذَع انقو َةَنَسَح ةرخآلا يفو َةَنَسَح اينّدلا يف

 لعجف هئادرب عبطضاو «هاطخ نيب براقیو «هيشم يف عرسُي ناكو «لوألا طاوشألا

 رجحلا ىذاح املكو «هبكنمو ىرخألا هفتك ىدبأو «هیفتک دحأ ىلع هيفرط
 ةينحم اصع ٌنجحملاو «نجحملا لّبفو «هنجحمب هملتسا وأ هيلإ راشأ «دوسالا

 هدي لّبق الو «هلّبق هنأ هنع تبث ملو . يناميلا نكرلا ملتسا هنأ «هنع تبثو سالا

 لبي هلي هللا لوسر ناك «سابع نبا نع :ينطقرادلا یور دقو «همالتسا دنع

 مامالا لاق زمره نب ملسم نب هللا دبع هيفو (۲)هیلع هدخ عضيو «يناميلا نكرلا
 ءانه اه يناميلا نكُرلاب دارملا نكلو .هريغ هفعضو (۳)ثیدحلا حلاص :دمحأ

 «نايناميلا رخآلا نكرلا عم هل لاقیو يناميلا ّنكرلا ىّمسُي هناف «دوسالا ٌرجحلا

 . نسح هدنسو «مالسلاب انبر انیحو مالسلا كنمو ۱

 يف قازرلا دبعو ۱۸۹۲(۰) دواد وبأو ۰4۱۱/۳ دمحأو ۰46/۲ يعفاشلا هجرخآ (۱)

 لقنو «نابح نبا ريغ هقثوي مل بئاسلا یلوم دیبع هدنس يفو (۸۹۱۳) «فنصملا)
 يقابو «ةباحصلا يف هورکذ ميعن ابآو ةدنم نباو عناق نبا نأ بيذهتلا» يف ظفاحلا

 .يبهذلا هقفاوو ۰۶۵۵/۱ مكاحلاو (۱۰۰۱) نابح نبا هححصو تاقث هلاجر

 يئاسنلاو دواد وبأ هفعض «فيعض ملسم نب هللا دبعو ۰۲۹۰/۲ ينطقرادلا هجرخأ (9)

 .هثيدح بتكي يوقب سيل :متاح وبأ لاقو «نيعم نباو
 .هفعض دمحأ مامالا نأ ٠٠٤/١ «لیدعتلاو حرجلا» و «بيذهتلا» يف يذلا (م)
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 نینکرلل لاقیو ؛نايقارعلا : بابل ةيحان نم رجحلا يلي يذلا نکرلا عم هل لاقیو

 رهظ نم رجحلا يلي يذلاو «يناميلا نکرلل لاقیو .نایماشلا : رجحلا نايلي نیذللا

 تیام تشیع نما SN ةسكلا

 ثالث هذهف نجحمب هملتسا هنا هنع كنتو اهلك مث هیلع هدي عضوف «هدیب

 . يکي ًالیوط هيلع هيتفش عضو هنأ ءاضيأ هنع يورو «تافص

 : لاق «يناميلا نكُرلا ملتسا اذإ ناك هنأ :ديج دانسإب هنع يناربطلا ركذو

 . )0 رّبكأ هللاو هللا مسب)

 .(۲)«ربکآ ُهَلْلا» :لاق دوسألا رجحلا ىلع ىتأ املك ناكو

 لاف يلع جو رجلا ليف رفعج نب دابع نب دمحم یا : لاق نامثع
 لق باطخلا نی رمع تيارا ماع نبا قو نا يسرا نا ا كفار

 .«۳تلعفن اذكه لعف كلي هللا لوسو تدار : لاق مث . هيلع دجسو

 مث «هیلع َدَجَّس مث «يناميلا نکرلا لّبق هنأ : سابع نبا نع ٌيقهيبلا یورو

 .(4)تارم ثالث هيلع َدَجَس مث «هلّبق

(۱) 

(۲) 

(۳ 

0 

(0) 

ESرٌجَحلا ىلع دجس ةي يبنلا تيأر : لاق (*). 

 يقهيبلاك هاور امناو و هوري مل يناربطلا ناف « هللا همحر ر مهو دقل

 . حیحص هدنسو «ریبحلا صیخلت» يف ظفاحلا نان امك ی نو لك ی ۷۹/۵

 ىلع تیبلاب ةي يبنلا فاط» :لاق سابع نبا ثیدح نم ۳۹۲/۳ يراخبلا هج رخآ
 ."ربکو هدي ىف ءیشب هيلإ راشآ «نکرلا ىتأ املك هريعب

 .تاقث هلاجرو ۰۷/۵ یقهیبلاو ۰۲۱۲ ۰۲۱۵/۱ یسلایطلا دواد وپآ هج رخآ

 نبا سیلدت هیفو ۰۷۵/۵ یقهیبلا هقیرط نمو ۰۱8۵/۲ مألا يف يعفاشلا هجرخآ

 مامالا هفعض طلغلا ریثک وهو نامی نب ییحی هدنس يفو Vo» /0 يقهيبلا هج رخآ

 . هنع هاور امم امم ثيدحلا ده و « بئاجعب يروثلا نع ثتدحس :لاقو نيحلا
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 ماقملا فلخ ربع هنالص

 افصلا ندب يعسلا

 ةورملاو

 يعفاشلا لاق .طقف نييناميلا الإ ناكرألا نم سمي ملو ا ملتسي ملو

 ملَتسا ام ملَتسا نكلو « هللا تيبل ةرجه امهَمالتسا ٌّدحأ ْعَدي ملو : هللا همحر
 0 ر ۶ ر مار اا دی ر

 ماقم نم اوُذخّو# :أرقف «ماقملا فلخ ىلإ ءاج «هفاوط نم غرف املف

 ارق تلا نيبو هنيب ٌماََملاو «نیتعکر یلصف ۱۲۵[۰ :ةرقبلا] « ىَلَصُم میهارب|

 ریسفتل هنم نایب ةروكذملا ةيالا هتءارقو ؟" صالخالا يتروسب ةحتافلا دعب امهیف

 دوسألا رجحلا ىلإ لبقأ هتالَص نم غرف املف ی هلعفب هنم هلل دارمو «نآرقلا

 نا :أرق . هنم برق املف «هلباقی يذلا بابلا نم اصلا ىلإ جرخ مث «هملتساف

 ةياور يفو «هب هللا أدب امب أدبأ ١54[ :ةرقبلا] هللا رئاَعش نم ةورملاو اصلا

 لبقتساف «تیبلا ىأر یتح هيلع يقر مث . رمألا ةغيصب «"اوژدبا» :يئاسنلا
 هلو كلُملا هل هل كيرش ال هدخو هللا الإ هل ال» . لاقو «هرّبکو هللا َدَحوف «ةلبقلا

 .هدّبَع رصنو ُهَدْعَو ٌرَجْنَأ دو هللا الا هل ال ءريدق ءيش لک یلع َرْهَو دملا

 . تارم ثالث اذه لثم لاقو «كلذ نيب اعد مث .«هدخو بازخالا َمّرَهو

 انه اه : هل ليقف .افّصلا يف يذلا قلا وهو ءعْدَّصلا ىلع دوعسم ُنبا ماقو

 ةروس هّیلَع تلزنآ يذلا ُماَقَم هریغ هل ال يذّلاو اذَه :لاق ؟نمحرلا دبع اَبأ اي

 9 یه هک وفا

 .4دحأ هللا وه لق و (نورفاكلا اهيأ اي لق# امهو )1١(
 مزح نبا هححصو «تاقث هلاجرو ۰۲۵4/۲ ينطقرادلاو ۰۲۳۹/۵ يئاسنلا هجرخأ (۲)

 دق ناطقلا دیعس نب ییحیو نایفسو ًاكلام ناف ةذاش ةياورلا هذه نکل «يوونلاو

 ریدقلا ضيف عجار .نیقابلا نم ظفحأ مهو : ظفاحلا لاق «أدبن» ةياور ىلع اوعمتجا

 ۰۸۸۸/۲ ملسم حیحصو 4۸ ثيدحلا مقر

 .فیعض وهو يكملا ملسم نب ليعامسإ هدنس يفو ۹۵/۵ هجرخآ (۲)
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 یّتح یعس «يداولا نطب يف هامدق تّیصنا املف «يشمي ةورملا ىلإ لزن مث
 نیلیملا لبق مویلا كلذو ءهنع حص يذلا اذه . یشم او يداولا زواج اذ|

 هعضو نع ریغتی مل يداولا نأ : رهاظلاو او ىعسملا لوأ يف نيرضخألا

 ىور دقو ءايشام ناك هنأ :اذه رهاظو .'"«ملسم حیحص» يف هنع رباج لاق اذكه

 ٌفاط :لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ «ريبزلا يبأ نع «هحيحص» يف ملسم

 سالا هاريل ةورملاو افّصلا َنْيَبو «تّیبلاب هتَلِحاَر ىلع عادل ةّجح يف ی بلا

 مل : رباج نع ریبزلا يبأ نع ملسم یورو """هوشغ دق ن سالا نق هوُنأسَيِلو فر و

 هفاوط ًادحاو افارط الا ةورملاو اًمَّصلا نيب ٌةباحصأ الو هِي هللا لوسر فطي

 كوالا
 دقف «هریعب هب ًبصنا اذإ بكارلا نأل ءامهنيب ضزاعت ال :مزح نبا لاق

 .هدسج رئاس عم ًاضيأ هامدق نقلا ا تا
 ايشام ىس هنأ وهو اذه نو نسحا رغآ هجو انهتیب عمجلا ج

 نع :«ملسم حیحص) يفف زاد كلذ ءاج دقو ءابكار هّيعس تأ مث ال وا

 ةورملاو اصلا نيب فاوطلا نع ينربخآ :سابع نبال تلق :لاف لیفطلا يبأ
 رو نلت ناف تک وا یتیم لاف هزار ترف ناف وه سا انكار

 اذه : َنوُلوُقَي نما ِهْيَلَع َرْثَك هب هللا لو َّنِإ :لاق ؟اوبذکو اوقدص : كار

 ال لك هللا لوسر ناکو :لاق . توانم قتاوتلا رخ ىَتَح دمحم اذه < دمحم
- 

 .؟*)لضفأ يعتلاو یشملاو بکر هلع رثک املف : لاق . هيدي نيب ساّنلا ب ت

.)۱۲۱۸( )1١( 

 )۲( ملسم هجرخآ )۱۲۷۳(.

  (۳)ملسم هجرخآ )۱۲۱۵(.

 ) )6يقهيبلاو (۱۹۲۲) «ةنسلا حرش» يف يوغبلا جرخأو (۱۲۹4) ملسم هجرخآ ۱۰۱/۵

 افصلا نيب ىعسي لع هللا لوسر تیأر» :لاق رامع نب هللا دبع نب ةمادق ثيدح نم

 كيلإ :ىنعمو .حيحص هدنسو «كيلإ كيلإ الو درط الو برض ال ريعب ىلع ةورملاو

 الو ءمهنودرطي الو «سانلا نوبرضي اوناك ام :يأ :يبيطلا لاق .حنت :يأ .كيلإ

 .ةربابجلاو كولملا ةداع وه امك قيرطلا نع اوحنت :نولوقي
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 ناك وأ .هیمدق ىلع ناك له .هیف فلتخاف «همودق دنع تیبلاب هفاوط امآو مودقلا فاوط

 لَك یبللا فاط :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع :«ملسم حیحص» يفف ؟ابکار

 هلع برشی نآ ةيهارك لا ملتسی هریعب ىلع ةبعکلا لوح ا يف
Oا  

 وهو ةكم هک ئيبنلا مدق : لاق سابع نبا نع :«دواد يبآ ننس» يفو

 عرف املف «نَجحمب هملتسا «نکرلا ىلع ىتأ اَملک هتلحار ىلع فاطف .يکتشي
 فوطي لَك يبنلا تيأر :لیفطلا وبآ لاق . نيتعكر یّلصف «خانأ .هفاوط نم

 رکذ نود ملسم هاور .هلّبقي مث .هنجخمب رجحلا ٌملَتْسَي هریعب ىلع تیبلا لوح

 يف ملعآ لاو اذهو .ریعّبلا ركذب ملسم دانساب «يقهيبلا دنع وهو ۳

 ةثالثلا يف لمرلا هنع یکح ًارباج ناف «مودقلا فاوط يف ال ةضافالا فاوط
 .يشملا عم الإ نوکی ال كلذو «لوألا

 نأل هیمدق یلعف «همدقمل هفاط يذلا هعبس امآ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لوکی نآ زوجي الف «ةعبرأ یشمو طاوشآ هناللث لمر هنأ « هيف وک | راجع

 يذلا هعبس نأ ظفح دقو .دحاو عبس يف ابکارو ًایشام فاوطلا هنع يكحي ٌرباج

 «سوواط نبا نع «ةنييع نبا نع :يعفاشلا ركذ مث .رحنلا موی هفاوط يف هيف بكر
 هئاسن يف ضافأو «ةضافالاب اورّجَهُي نأ هباحصأ َرَمأ هي هللا لوسر نأ «هيبأ نع

 . نجحملا فرط لّيقيف : لاق هبسحأ «هنجخمب نکرلا ملتسي هتلحار ىلع اليل 200

 .(۱۲۷) ملسم هجرخأ )۱(

 يمشاهلا دايز يبأ نب ديزي هدنس يفو ۱۰۰/۵ يقهيبلاو (۱۸۸۱) دواد وا قفس 7

 . يقهيبلا هلاق امیف «يكتشي وهو» :هلوقب درفت دقو «فيعض وهو
 ٠١١. ۰۱۰۰/۵ يقهيبلاو «(17175) ملسم هجرخآ )۳)
 . عاطقنا هيفو مال یفو ۹/۳۲ «هدنسم» يف يعفاشلا هج رحآ )€(

۲1۲ 



 هنأ «حیحصلا» يف هنع رباج هاور ام فالخ وهف «لسرم هنآ عم اذه : تلق

 امك «رمع ْنباو ةشئاع تور كلذکو .كراهن رحنلا موي ةضافالا فاوط فاط

 ىلع فاطف «يكتشي وهو ةكم مدق 24 يبنلا نإ :سابع نبا لوقو .يتأيس

 هرمع ىدحإ يف وهف ءاظوفحم ناك نإ اذه .هملتسا نكرلا ىتأ املك .هتلحار
 لاق امك لوقي نأ الإ مودقلا فاوط نم لوألا ةثالثلا يف لمرلا هنع حص دقف الإو

 نكل «لمر دقف «هريعب ىلع لمر نم ناف «هريعب ىلع لمر هنإ : يعسلا يف مزح نبا
 . ملعأ هللاو .مودقلا فاوط يف ابكار ناك هنأ ثيداحألا نم ءيش يف سيل

 لصف

 هه نلف اكاو . ميس ایا ةورملاو افصلا نی فاطو :مزح نیا لاقو
 لقي مل ًادحأ ناف «هللا همحر هطلغو هماهوأ نم اذهو اعبرآ يشميو ءاثالث ُهبْحَي
 «تیبلاب فاوطلا يف وه امنإ اذهو . با لا نع دحأ هاور الو «هريغ طق اذه
 «كلذ نم بجعأو .ةورملاو افصلا نيب فاوطلا ىلإ هلقنو «دمحم:وبأ طلغف
 َنيح فاط ة5 يبنلا نأ تمض ندا عزا یر نم رر ا غ لاا

 مک رف ءاعبرأ یشمو «فاوطأ ةثالث بخ مث «ءيش لّرأ نکرلا ملتساو کم مدق
 یتأف .فرصناف ملس مث «نيتعكر ماَقَملا دنع یّلصو «تيبلاب هفاوط یضق نيح
 ملو :لاق .* ثیدحلا يقاب رکذو . . طاوشآ ةعبس ةورملاو افّصلاب فاطف ءافَّصلا
 نا از يلف یک ا ور او اس نديم لا هدع دج

 لولا شو .اهّلك طاوشألا يف يداولا نط ىف ۱ : هملع قفس ۱ ا

 هع اخیش تلاسو .هریغ ملعن امیف هلقن الو .هلقی ملف ءةصاخ لوألا ةثالثلا ىف

3 1 ۶ 3 ۳ ۳ 

 بستحی ناكو «ةرم ةرشع عبرأ ىعس هنإ :لاق نم طلغ «طلغلا اذه هبشيو

 .هعم ندبلا قاس نم باب : ححلا يف ٤۳۲/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

1۳ 

 هنأ نایبو مزح نبا طلغ
 جحي مل



 جحلا قايس ةعباتم

 دحأ هلاق الو «دحأ دنع هلقني مل ءاي هيلع طلغ اذهو .ةدحاو ةرم هعوجرو هباهذب

 نیبستنملا نم نیرخأتملا ضعب هيلإ بهذ ناو مهلاوقآ ترهتشا نيذلا ةمئألا نم
 هیعس متخ هنأ هنع فالخ ال يب هنأ «لوقلا اذه نالطُب نيبي اممو .ةمئألا ىلإ

 . افصلا ىلع عقي امنإ همتخ ناكل «ةدحاو ةرم عوجرلاو باهذلا ناك ولو «ةورملاب

 هللا رّيكو «تيبلا لبقتساو ءاهيلع يقر «ةورملا ىلإ لصو اذإ 287 ناكو

 الازم رك ردأ «ةورملا دنع هيعس لمكأ املف ءافَّصلا ىلع لعف امك لعفو «هدخوو

 لک لحلا اوُلحَي نأ مهرمأو ءًادرفم وأ ناك ًانراق هدب الو امتح لحي نأ هعم يده

 ملو «ةيوزّتلا موي ىلإ كلذك اوقبي نآو طیخملا سبلو «بيَّطلاو ءءاستلا ٍءطَو نم
 امل ٌتْدَبْدَتْسا ام يرْمَأ نم ْتْلَبْقَتْسا ول» :لاق كانهو .هيده لجأ نم وه لحي

 .(ةَرْمَع الو ّيْذَهلا تقُس

 .مدقت امیف هایب دق ءاعطق طلغ وهو ءاضيأ وه لح هنأ يور دقو

 هلأس كانهو .۲۱)ةرم نيرصقمللو .ءاثالث ةرفغملاب نيقلخملل اعد كانهو

 مهماعل كلذ له :لالحالاو خسفلاب مهل هرمأ بیقع مشحُج نب كلام نب هفارس

 الو ةيلعالو ءرمعالو ركب وبأ لحي ملو . «دبألل لب» :لاقف ؟دبألل مأ .ةصاخ

 . يدهلا لجأ نم ٌريبزلا الو ء«ةحلط
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 لجأ نم لحت مل اهنإف ةشئاع الإ «تانراق َّنكو «نللحأف لكي هؤاسن امأو

 يلعو .يده اهعم نكي مل اهنأل ؛تّلح ةمطافو ءاهضيحل اهیلع لحلا رّذعت

 ميقُي نأ هلالهاک لالهاب لهأ نم هيب رمأو ءهيده لجأ نم لحي مل هنع هللا يضر
 ۱ . يده هعم نكي مل نإ لحي نأو «يده هعم ناك نإ همارح| ىلع

 هيف لزان وه يذلا هلزنمب ةيورتلا موي ىلإ ةكمب هماقُم ةدم يلصي ناكو

 رمع نبا ثيدح نم (۱۳۰۲) و (۱۳۰۱) ملسمو ۰16۸ ۰480/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

 . هری ره يباو

۳۱ 



 دح الا موی (۱)دّطلا م می ةعئرأ کت رهاظب ماقف .ءةكم رهاظب نیملسملاب

 نم هعم نمب هج وت ءیحض سیمخلا موی ناك املف «ءاعبرألاو ءائالثلاو نیتئالاو

 اوُلُخدي ملو «مهلاحر نم مهنم لحأ ناك ْنَم ٌجحلاب مرحأف «ینم ىلإ نيملسملا
 ىلإ لصو املف .مهروهظ َفلخ ةكمو اوُمرحأ لب «هنم اوُمرحأف .دجسملا ىلإ
 املف ةعمجلا ةليل ناکو «اهب تابو رصعلاو رهظلا اهب یّلصو ءاهب لزن « ىنم

 قیرط نيمي ىلع ٌبض قیرط ىلع ذخأو «ةفرع ىلإ اهنم راس .سمشلا تعلط
 رکنی الو كلذ عّمسي وهو نبکملا مهنمو «يبلملا هباحص نم ناکو «مويلا نالا

 ةيرق يهو «هرمأب ةرمتب هل تّبرض دق قلا دجوف ۲۳ ءالوه ىلع الو ءالؤه ىلع
 هتقانب رمأ «سمشلا تلاز اذإ ىتح ءاهب لزنف «مويلا ٌبارخ يهو «تافرع يقرش
 ّساَّنلا بطخف هةَنَرَع ضرأ نم يداولا نطَب ىتأ ىتح راس مث «تلحُرف ءاوصقلا

 را َدِعاوق اهيف َمَدَهو .مالسالا دعاوق اهيف رّرف ةميظع ةبطخ هتلجار ىلع وهو
 يهو ءاهميرحت ىلع للملا تقفتا يتلا تامّرحملا میرحت اهيف رّرقو ةيلهاجلاو

 عضوو «هیمدق تحت ةيلهاجلا روم اهيف عضوو «ضارعألاو لاومألاو ءامذلا

 نهل يذلا وسلا رکذو رخ ءاسنلاب مهاصوأو هلطباو هّلک ةيلهاجلا ابر اهیف
 كلذ رّدقي ملو «فورعملاب ةوسکلاو قزرلا نهل بجاولا نأو «نهیلع يذلاو

 نهجاوزآ ههركي ْنَم نهتویب ىلإ نلخذآ اذإ نهبرض جاوزألل حابأو « ریدقتب
 نیمصتعم اوماد ام الضي نل مهنآ ربخأو «هّلا باتکب ماصتعالاب اهیف ةمالا ىصوأو
 نودهشی اذامبو نولوقی اذامب : مهقطنتساو هنع نولوژسم مهنآ مهربخآ مث «هب
 دهشتساو «ءامسلا ىلإ هعبصأ عفرف .تخصتو َتْیدأو َتْعّلَب دق كنآ دهشن :اولاقف

 . ۳ مهیئاغ مهذدهاش غلبي نأ مهرمآو ؛تارم ثالث مهيلع هللا

 هباحصأو ةكم مدق يَ هللا لوسر نأ سابع نبا ثيدح نم 401/۲ يراخبلا يف )۱(

 ةفرع ىلإ مث ینم ىلإ جورخلا لبق ةکمب هماقم ةدم نوکتف جحلاب نوبل ةعبار حبص
 . نماثلا يف جرخو «عبارلا يف مدق هنأل مايأ ةعبرآ

 . كلام نب سنآ ثیدح نم (۱۲۸۵) ملسمو ۰۰۸ ۰۰۷/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 . يب يبنلا ةجح باب :جحلا يف (۱۲۱۸) ملسم هجرخأ )۳(

۳۱۵ 

 عادولا ةبطخ



 نورصقی ةكم لهآ

 ةقرعب نوعمجیو

 1 يهو ةيلالهلا ثراحلا تنب لضفلا ٌمَأ هيلإ تلسرأو :مزح نبا لاق

 متأ املف (۱)هریعب یلع وهو سان مامآ هب رشف نا حدقب ‹« سابع نب هللا دبع

 « نبللا هبرش ةصق ناف « هللا همحر همهو نم اذهو «ةالصلا ماقأف الالب رمأ لا

 «نیحیحصلا» يف و ءاج اذكه اهب فقوو Eg كرز لعب مب

 تلسرأف «ةفرع موي ای يبنلا مايص يف اوكش سانلا نآ وهم هالو اخ دب

 وهو : ظفل یفو .نورظنی سانلاو هنم برشف «فقوملا يف فقاو وهو بالحب هيلإ

 .7'2ةفرعب فقاو

 نم تسيلو «ةَنَرْعِب بطخ هنإف «فقوملا نم نكي مل هتبطخ ٌعضومو
 ةبطخ بطخو «ةفرعب فقوو «ةنرعب بطخو ترمتب لزن اب وهو «فقوملا

 ماقأ مث «نذأف ًالالب ّرَمأ ءاهمتأ املف ءامهنيب سلج «نیتبطخ نكت ملو «ةدحاو

 نأ ىلع لدف «ةعمجلا موی ناكو «ةءارقلاب امهيف ّرسأ نيتعكر رهظلا ىلصف «ةالصلا

 تکم لهأ هعمو ًاضيأ نيتعكر رصعلا ىلصف ماقأ مث «ةعمج يَّلصُي ال رفاسمل

 «عمجلا كرتب الو «مامتالاب مهرمأي ملو «بير الب اعمجو ًارصق هَتالَّصب اًوَّلصو

 انب ًاطلغ هيف طلغ دقف هٌرَْس ٌمْوَق اف مکتالص اوَُتَأ١ : مهل لاق هنإ : لاق نمو

 يف اوناک ثیح «ةكم فوجب حتفلا ةازغ يف كلذ مهل لاق امنإو . .احيبق امهو مهوو

 نور ص ةكم زها نإ :ءاملعلا لاوقآ حص ناک اذهلو .۲۳نیمیقم مهراید

 رفس نأ ىلع «ليلد حضو اذه يفو ايب يبنلا عم اولعف امك «ةفرعب نوعمجیر

 (۱۱۲۳) ملسمو «ةفرع موي موص باب :موصلا يف ۲۰۷ ۰۲۰۱/6 يراخبلا هجرخآ (۱)

 .ةفرع موی جاحلل رطفلا بابحتسا باب :موصلا يف
 .(۱۱۲) ملسمو ۰۲۰۷/6 يراخبلا هجرخأ )۲(

 ۰۱۲۵ ۰۱۲4/۱ يسلايطلاو (۱۲۲۹) دواد وبأو ۰۳۲/6 «دنسملا» يف دمحآ جرخآ (۳)

 ثیدح نم رفاسملا متي یتم باب :ةالصلا يف ۱۳۰/۳ يقهيبلاو 1۱۷/۱ يواحطلاو

 ةكمب ماقأف حتفلا هعم تدهشو ی هللا لوسر عم توزغ :لاق نیصح نب نارمع

 موق انإف ءاعبرأ اولص دلبلا لهآ اي» :لوقیو «نيتعكر الا يلصي ال ةليل ةرشع ينامث
 . فیعض وهو ناعدج نب دیز نب يلع هدنس يفو ارفس

۳۹ 



 رصق يف كسّنَلل ريثأت الو فم ولعم مايأب الو ‹ةمولعم ةفاسمب ددحتي ال رصقلا

۶ 4 

 الو ‹ةنسلا ىضتقم اذه نفسلا وهو اببس هللا هلعج امل ریثأتلا امناو فتبلا ةالصلا

 نود دل ا هيلإ بهذ امل هجو

 دنع لبجلا ليذ يف فقوف «فقوملا ىتأ ىتح بكر «هتالص نم غرف املف
 «هريعب ىلع ناكو «هيدي نيب ةاشُملا لْبَح لعجو «ةلبقلا لبقتساو «تارخصل

 اوُعفري نأ سالا رمأو «سمشلا بورغ ىلإ لاهتبالاو عّرضتلاو ءاعّدلا يف ذخأف

 انه اه تفقو» :لاق لب «كلذ هفقومب صتخت ال ةفرع نأ ربخأو «ةَنرع نطب نع

 ثرإ نم اهنإف ءاهب اوفقيو «مهرعاشم ىلع اونوكي نأ سانلا ىلإ لسراو

 نم فقوم اهلك ةفرع نأ ءاج ام باب :جحلا يف )١154( (۱۲۱۸) ملسم هجرخأ )

 رحنم اهلك ینمو انهاه ترحن» :لاق لو للا لوسر نآ هللا دبع نب رپاج ثیدح

 اهلك عمجو انهاه تفقوو «فقوم اهلك ةفرعو انهاه تفقوو مکلاحر يف اورحناف

 حیحص ثيدح وهف «ةنرع نطب نع اوعفری نأ سانلا رمآو» : هلوق امأو «فقوم

 معطم نب ریبج ثيدح نم .(۱۰۰۸) نابح نباو ۸۲/4 دمحآ هجرخآ هقرطو هدهاوشب

 نع اوعفراو «فقوم ةفلدزم لکو «ةنرع نع اوعفراو «فقوم تافرع لک» ظفلب
 يناربطلا هاورو «عاطقنا هیفو «حیذ قیرشتلا مایآ لکو ءرحنم ینم جاجف لکو ؛رسحم

 نم ۱۱6/۵ يقهيبلا هجرخآو «نيل هیفو زیزعلا دبع نب ديوس هدنس يفو «همجعم» يف
 دور لكم نع ا ر راو تقر اهلك فا طفل دایر. .ردكتملا ندم تیک

 «ًاطوملا» يف كلام هرکذو .«رسحم نطب نع اوعفراو «فقوم اهلك ةفلدزملاو

e ENاس عین اس ی  
 ثیدح نم ۱۱۵/۰ يقهيبلا هنعو ۰47۲/۱ مکاحلا هاورو ةريره يبآ نع ردکنمل

 هححصو «رسحم نطب نع !وعفراو ةنرع نطب نع اوعفرا ظفلب اعوفرم سابع نبا
 هجرخأو «طلغلا ریثک وهو یيناعنصلا ریثک نب دمحم هيف نأ عم يبهذلا هقفاوو

 «فیعض وهو يكيلملا ركب يبأ نب نمحرلا دبع هدنس يفو رخا قيرط نم يناربطل
 ناك لاق سابع نبا نع ءاطع ينربخأ جيرج نبا قيرط نم 40۲/۱ مكاحلا هاورو

 نیخیشلا طرش ىلع هححصو «ةنرع نع اوعفتراو ءرسحم نع اوعفترا» :لاقی

 . يبهذلا هقفاوو

۳۷ 

 ةفرعب فوق ولا



 لك هئاعد يف درو ام

 ةفرعب

 :لاقف ءٌجحلا نع هولأسف ءدجَت لهأ نم سان لبقأ كلانهو أ" ميهاربإ مهيبأ

 ثالث یم می هج مت < «عفج هليل نب حبّضلا ةالّص لبق ءاج نم ءةفرع جَحلا»

 ی سو

 . "هيلع مال رخت ْنَمو هْيَلَع مث الف «نْيَمْوَي يف لّجَعَت ْنَمَف

 ريح َّنأ مهربخأو اا ا

 . "ةفَرع موي ءاع ءاعد اعّدلا

 7 م ام ۳1 و و م فیت و 3 5 2 ا ۳

 ام اریخو خر ناتو نوا کم ی ی یو ی
 يبر كلو يبام كيلاو «يتاممو « یابحمو ی نو يتالص كل ّمِهَّللا «لوقن و ی زی و رم ےس وس ۵ رس 77 ۳ 7 و و 3

 ألا تاتشَو ءرْدَّصلا ةَسَوْسَوَو ءرْبَقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهلا «يثارت 1 5 ص مام رب ن ےس ےس 8 هم و 7 4 0 ج 9994 ا
 ی نولي ذو يا ملل 7 ۲ 5 رو © 7

 (۸۸۳) يذمرتلاو ۰۲۵۵/۵ يئاسنلاو ۱۹۱۹(۰) دواد وبأو ۰۵6/۲ يعفاشلا هجرخآ (۱)

 مکاحلا هححصو «يوق هدنسو «يراصنالا عبرم نبا ثیدح نم (۳۰۱۱) هجام نباو

 .يبهذلا هقفاوو ۱

 يئاسنلاو (۲۹۷۹) و (۸۸۹) يذمرتلاو ۱۹4۹(۰) دواد وبأو ۳۳۵/4 دمحآ هجرخأ (۲)

 هدانساو «يليدلا َرَمْعَي نب نمحرلا دبع ثیدح نم ۳۰۱۵(۰) هجام نباو ۰۲۵۱/۵

 . يبهذلا هقفاوو 411/۱ مکاحلاو (۱۰۰۹) نابح نبا هححصو «حیحص

 نأ زیرک نب هللا دیبع نب ةحلط ثیدح نم 1۲۳ ۰1۲۲/۱ ؛أطوملا» يف كلام جرخأ (۳)

 نم نویبنلاو انآ تلق ام لضفأو .ةفرع موی ءاعد ءاعدلا لضفأ» :لاق يي هللا لوسر

 یی هجرخآ امب یوقتیو «لسرم هنکل .تاقث هلاجرو ؛هللا الإ هلإ ال يلبق

 ریخ» :لاق ي يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع ثیدح نم ()
 هل 58 هدحو هللا الإ هلإ ال يلبق نم نويبنلاو انآ تلق ام ريخو «ءةفرع ءاعدلا

 سيل ديمح يبأ نب دمحم هيفو «ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل

 اذه يفو .نسح ثيدحلاف اهنم اذهو «دهاوشلا يف نسح هدنس نكل «يوقلاب

 الإ هلإ ال» SIOR و
 الو ةنسلا يف «تبثي مل ءدرفملا مسالاب ركذلا نأ ىلع ؛هللا» صاوخلا ديحوتو «هللا

 . مهتفلاخم يف رشلاو مهعابتا يف ٌريخلاو .لضفلاب اهل دوهشملا نورقلا نع فرعی
 وبأ لاق «میبرلا نب سيق هدنس يفو «ةفرع ءاعد باب : تاوعدلا يف (۳۰۲۰) مقر (6)

 - بتکی ال :ةرم لاقو «فیعض :ییحی لاقو «يوقلاب سیلو قدصلا هلحم : متاح

۳۸ 



 ی و ی ی ت َّمُهّللا» كانه هئاعُد نم ٌركُذ اممو

 | ییقفلا ل ُسئاَبلا انأ «يرنآ نم ٠ ء:يش كّیلع یفخی ال «يتينالَعو

 نیکشیلا ها كلاش «يبوئدب فرتعملا ٌرقملا «قفْشُملا لجولاو نیجتسملا

 تکضخ ْنَم «ريرضلا فئاخلا ءاعد داو لیلا بنذُملا لاهتیا كبلا لهتبأر

 ينلعجت الا يللا كل ةا غرو ةا لذو اع كل تشافو فر کل

 ریخ ايو «نیلوژوشملا ریخ اي ءاميحر افوُؤَر يب نکو ءًايِقَش بر َكئاعُدب
 . ''”يناربطلا هرکذ .«َّنيطْعُملا

 : لاق هدج نع هیبآ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم :دمحأ مامالا رکذو

 كلُملا هل . هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال: : ةفرع می هک ىلا ءاعُد رثکا ناك

 . ۳« ریدق ءيش لک ىَلَع هَر ريخلا هديب دمحلا هلو

 يئاعد کار : لاق نيك هنأ .هنع ُهَّللا يضر يلع ثيدح نم یقه ركذو

 هلو كلُملا هل هل َكيرش ال هدخو هللا الا هلإ ال :ةقَرَعِب يلْبَق نم ءاَيبْنألا ءاعو

 هارو يرذَص يفو هارو يبلق يف لَمجلا ملا ریدق ءيَش لک ىلَع مو ُدْمَحلا
 يرنآ يل رسيو يردص يل خرشا ملل ارون يرصب يفو هارو يعمس يفو

 كب ذوُعأ ينإ ّمُهّللا رْبَقلا ةتشفو ءرمألا تاتشو هِرْدَّصلا ساوْسَو نم كب دوو

 نب يلعو عیکو ناکو «ةرکنم ثیداحآ هلو .أطخلا ریثک ناك :دمحأ لاقو «هثیدح =

 يذمرتلا لاقو «فيعض . ينطقرادلا لاقو «كورتم : يئاسنلا لاقو هنافعضي ينيدملا

 .يوقلاب هدانسا سیلو هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه :اذه هثیدح نع

 (عمجملا» يف يمئيهلا هدروآو ۰۱44 ص «ریغصلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخآ )١(

 هیفو «ریغصلا» و «ریبکلا» يف یناربطلا هاور :لاقو «سابع نبا ثیدح نم ۳

 هلاجر ةيقبو «ریکانم ريكب نب ییحی هنع یور :يليقعلا لاق «يليألا حلاص نب ىيحي
 .حیحصلا لاجر

 دهاش هل نکل فیعض وهو ؛دیمح يبأ نب دمحم هدنس يفو ۰۲۱۰/۲ دمحآ هجرخآ (۲)

 .نسح وهف مدقت امك هوحنب «أطوملا» يف لسرم
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 مرحم لجرب قلعتی ثحب
 ةفرع يف تام

 هتومپ ملسملا سجني ال

 هشو ایرلا هب بهت اَم رشو ءراهّتلا يف وف حلی ام رشو ءلْيَللا يف جلی ام رش نم ۳9۹ عار و ا لی . 3 سم
 . (۱)« رها قئاوت

 . نيل اهیف ةيعدألا هذه دیناسأ و

 .يتمثن مُكْيَلَع ثنَمْأو مکنید مكَل ُتْلَمْكَأ م مولا : هيلع تن و

 .(۲۳)۲ :ةدئاملا] «ًانيد مالشالا مکل ثیضرو

 رمأف « تامف ۳ وهو هتلحار نع نيملسملا نم لجر طقس كانهو

 الو رسو ِءاَمِب لَّسْخُي نأو «بيطب نمي الو یون يف ّنفکی نأ و هللا لوسر
2 - 

 . ۳>یبلپ هم ةَماّيقلا می تحت یلاعت ها نأ ریخأو تهجَو الو ی

 .ًامكح رشع انثا ةصقلا هذه یفو

 . هب ةا هللا لوسر رمال «تیملا لسغ ٌبوجو :لوألا

 هلسغ ذی مل توملاب سجن ول هنأل «توملاب ٌسجْنَي ال هنأ : يناثلا مكحلا
 هنأ ىلع نوسجنملا دعاس ناف «ةينيع ناويحلل توملا ةساجن نأل .ةساجن الإ

 اغلا دزي مل ّهطی ال :اولاق ناو «توملاب ًاسجَت نوكي نأ لطب .لسغلاب هی
 . ةساجت الا هلساغو ةيابثو هنافکآ

 وهو يذبرلا ةديبع نب یسوم هدنس يف هعاطقنا یلع وهو ۰۱۱۷/۵ يتهيبلا هجرخآ (۱)

 باهش نب قراط نع (۵) ۳۰۱۷(۰) ملسمو ۰۲۰۳/۸ و ٩۷/۱ يراخبلا هجرخآ (۲)
 ينإ :رمع لاقف ءاديع اهانذختال نق كلوب قلقا نوؤرقت مكنإ :رمعل رمعل دوهيلا تلاق
 انأو ةفرع موي تلزنأ ثيح هم هللا لوسر او ؛تلزنآ ناو «تلزنآ ثیح ملعال
 .ةعمج موی هفرعب هللاو

 :جحلا يف ۵۵/6 و .مرحملا نفكي فيك باب :زئانجلا يف ۱۰۹/۳ يراخبلا هجرخأ (۳)

 بابو «ةمرحملاو مرحملل بیطلا نم یهنی ام بابو تام اذإ مرحملا ةنس باب
 .(۹۸) (۱۲۰۲) ملسمو «ةفرعب تومي مرحملا
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 رصتقب ال رذسو ءامب لّسْغُي نأ «تيملا قح يف عورشملا نأ : ثلاثلا مکحلا

 .اهذحآ اذه «عضاوم ةئالث يف ردسلاب يَ يبنلا رمآ دقو هدحو ءاملا ىلع هب

 . (۱)یضئاحلا لسغ ىف ثلاثلاو . ردسلاو ءاملاب هتنبا لسغ يف : يناثلاو

 .دمحأ بهذم ىف نالوق ضئاحلا قح يف ردّسلا بوجو يفو

 تارهاطلاب ریغتلا وه أمك « هتیروهط لس ال .تارهاطلاب ءاملا رّيغت نأ : عبارلا مكحلا
 هتبروهط ءاملا بلس ال 0 ۹ و ء 1
 نم نورخاتملا ناك نإو «دمحاأ نع نیتیاورلا صنا وهو .روهمجلا بهذدم

 هتنبا لشغ يف رمآ لب «حارق ءامب كلذ دعب هلسغب رمأي ملو .اهفالخ ىلع هباحصآ

  هنع یهنل رویا لج ولو روفاکلا نم ائيش ةريخألا ةلسغلا يف َنلعِجي نأ

 وه لب رزم یک ی ی ر مال باستکا درجم دصقلا ول

 . رواجم ال طلاخم روفاکب لّصحي امن) اذهو «هّتیوقتو هبیلصتو ندبلا بييطت

 يسلق هم نب هللا دبع اذه يف رظانت دقو «مرحملل لسفلا ةحابإ :سماخلا مکحلا
 نات يراصنالا بويأ وأ امهنیب لصفف 23 e Ey ر رره 0 او ‹ سابع

 نكلو «ةبانجلا نم لستغي هنأ ىلع اوقفتاو .(۲)مرحم وهو لستغا ږی هللا لوسر

 ةيفص تعمس :لاق ءرجاهملا نب ميهاربإ ثيدح نم (1۱) (۳۳۲) ملسم هجرخآ ()
 ذخأت» :لاقف «ضیحملا لسغ نع وی يبنلا تلأس ءامسآ نأ ةشئاع نع ثدحت
 اکلد هکلدتف اهسأر ىلع بصت مث «روهطلا نسحتف «رهطتف ءاهتردسو اهءام نكادحإ

 رهطتف ةكسمم ةصرف ذخأت مث «ءاملا اهیلع بصت مث ءاهسأر نووش غلبت یتح ادیدش
 جرخأو ۰۱۹۷/۱ يمرادلاو (14۲) هجام نباو (۳۱4) دواد وبأ هجرخأو «اهب

 نوكي ضيحملا مد نع ويي يبنلا تلأس :تلاق سيق مآ نع ۲۰ ۰۲۳۹/۱ يمرادلا
 . نسح هدنسو «علضب هيكحو «ردسو ءامب هيلسغا» :لاق ؟بوثلا يف

 (۱۲۰۵) ملسمو مرحملل لاستغالا باب :ةرمعلا يف 45 ۰4۸/6 يراخبلا هجرخأ (۲)
 هاور اميف سابع نبا لاقو .هسأرو هندب مرحملا لسغ زاوج باب :جحلا يف

 . مرحملا :هنع ةمركع نع بويأ قيرط نم ۰۱۳/۵ يقهيبلاو ۲۱۱ ص ينطقرادلا
 یذالا مکنع اوطيمأ :لاقو «هحرط «هرفظ رسکنا اذإو هسرض عزنيو «مامحلا لخدي
 .يرذنملا هنسحو .ائيش مكاذأب عنصي ال هللا ناف
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 ردسلاو ءاملا ةحاب|

 مرحملل

 هاوس ام ىلع مدقم نفکلا

 بیطلا نم ع ونمم مرحملا

 ال هنأ حیحصلاو «هل رتس عون هنأل یاملا يف هسأر َبِّيْعُي نأ هللا همحر كلام هرك

 . سابع نباو باطخلا نب ٌرمع هلعف دقف «هب سأب

 يف فلتخا دقو .ردسلاو ءاملا نم عونمم ريغ مرحملا نآ : سداسلا مکحلا

 وبآو كلام هنم عنمو هنع نیتیاورلا رهظآ يف دمحأو «ٌیعفاشلا هحابأف كلذ

 يبأ ابحاص لاقو «ىدهأ «لعف ناف :لاق . هنع حلاص هنبا ةياور يف دمحأو «ةفينح

 . ةقدص هيلعف «لعف نإ : ةفينح

 . يّلفتلا نم عونمم وهو «هسأر نم مارا لثقی هنأ :اهادحإ

 . مارحالا يفانُي ْتَعَش ةلازإو هفرت هنأ : ةيناثلا

 للعلاو .یمطخلا امیم الو بیطلا هبشأف «هّتحئار دس هنآ ال

 مرحملا ىلع هلوسرو هللا مّرحُی ملو «صنلل هزاوج باوصلاو دج ةيهاو ثالثلا

 .ءیش یف بیطلا نم دلا سیلو «لمقلا لتق الو «لاستغالاب تلا ةلازا

 نأل «نْيَدلا یلعو «ثاريملا ىلع مّدقم نفکلا نأ :مباسلا مکحلا

 .هيلع نيد نع الو «هڻراو نع لأسي ملو «هيبوث يف نفکی نأ رمآ ةي هللا لوسر

 .لأسل لاخلا فلتحا ولو

 «تامملا دعب كلذکف .هنید ءاضق ىلع ةمَّدقم ةايحلا ىف هتوسک نأ امکو

 . هيلع لوعی ال ذاش فالح هیفو « روهمجلا مالک اذه

 ءادرو رازا امهو «نيبوث ىلع نفکلا ىف راصتقالا زاوج : نماثلا مكحلا

 «ماتيأ هل نمل ةثالثلاب نيفكتلا زجي مل «نيبوث ىلع ٌراصتقالا زاج ول هنأل «ةردقلا

 . عيفرلا عم نشخلاب ضقنی هركذ امو «هلوق فالخ : حیحصلاو

 سمی نأ ىهن ةي يبنلا نأل «بيطلا نم ٌعونمم مرحملا نأ : عساتلا مكحلا
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 . بيّطلا نم مرحملا عنم يف لصألا وه اذهو ءايّبلم ثعبُي هنأ هل هتداهش عم ل

 ُهَّسَم انیش بابتا نم اوُسَبْلَت ال» رمع نبا ثيدح نم :«نيحيحصلا» يفو
 مرر او تاو فوق
 5 «نارفعز وا سرو

 بجا ُهْنَع َعَرُْت نأ ءقوُلَخلاب ّحّمضت ام دعب ةّبُج يف مرحآ يذلا رمأو
 نم مرحملا عنم ٌرادم ةثالثلا ثيداحألا هذه ىلعف . "!قوُلَخلا ُْدَأ ُهْنَع لَسْغُيو
 نع وه امنإ «نيريخألا نيثيدحلا يف يهنلا ناف ءةصقلا هذه :اهُحرصأو .بيطلا
 .هريغو مارحالا يف ماع هنع يهنلا نإف .قولخلا اميس ال .بیطلا نم صاخ عون

 «تمأرلا كلذ لوانت «هب سمي وأ ءابيط برقی نأ ىهن دق يي يبنلا ناك اذإو
 الاو «سایقلاب همّرح نم همّرح امنإف «ْلسم ريغ نم هش امأو «بايثلاو .ندبلاو

 نکلو لإ ريصملا بجي هيفا ولعب عامج) الو .هحیرصب هلوانتب ال يهللا ظفلف
 «بایثلاو ندبلا يف هتسمالم ىلإ وعدي همش ناف «لئاسولا میرحت باب نم هُميرحت
 لئاسولا میرحت مرح امو «هريغ ىلإ ةليسو هنأل «ةيبنجألا ىلإ رظنلا مرحي امك
 ةَماَتسُملا ةمألا ىلإ رظنلا حابي امك .ةحجاّرلا ةحلصملا وأ .ةجاحلل حابي هنإف

 عنمُي امنإف ءاذه ىلعو .اهّيْطَي وأ ءاهلماعي وأ ءاهيلع دهش نمو «ةبوطخملاو
 نم هفنأ ىلإ ٌةحئارلا تلصو اذإ امأف ءةذللاو هفرتلل بيطلا مش دصق نم ٌمرحملا
 هيلع بجي ملو «هنم عنمُي مل «هئارش دنع همالعتسال ادصق همش وأ .هنم دصق ريغ
 .بطاخلاو ماتسُملا رظن ةلزنمب :يناثلاو «ةأجفلا رظن ةلزنمب :لوألاف ءهفنأ دس

 نم مهنم ؛مارحالا لبق بيطلا ةّمادتسا مرحملل اوحابأ نيذلا نأ ءاذه حضوُي اممو
 :اولاقف «ةفينح يبأ باحصأ كلذب حرص «مارحإلا دعب همش دمعت ةحابإب حرص

 لاق «همارحإ لبق هب بّيطت ابيط مشي نأب ساب ال : فسوی يبال «هقفلا عماوج» يف

 ملسمو «بايثلا نم مرحملا سبلی ام باب :جحلا يف ۳۲۱/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)
 .ةرمع وأ جحب مرحملل حابي ام باب :جحلا يف ۲۷۷۵

 نم تارم ثالث قولخلا لسغ باب :جحلا يف ۳۱۲ ۰۳۱۱/۳ يراخبل هجرخآ (۲)
 .هریغو نارفعزلا نم بكرم بیطلا نم عون :قولخلاو (۱۱۸۰) ملسمو «بایثلا
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 دعب بعتلا ىذأ هب عفدیل هل اعبت ریصیف «هب لصتی بيطلا نإ :«ديفملا» بحاص

 يف شطعلاو عوجلا ىذأ هب عفدی مئاصلا قح يف روحّسلاک ریصیف «همارحإ

 . هنع نئاب هناف «بوثلا فالخب «موصلا

 نم عونمم وه امك هتمادتسا نم عونمم وه له «ءاهقفلا فلتخا دقو

 تادا اوج ریمل ها لر لغ كفا وعسا هلا وحسم وأ" ها

 ىَرُي مث «همارخإ لْبَق ُبيَّطتي ناك هنأ 5 يبنلا نع ةحيحصلا ةنسلاب تبث امل اعات

 لبق ناك كلذ نإ :لاق نم هلّوأت يذلا لطابلا ليوأتلا عفدي اذه لكو .«ثآلت
 نأ دارآ اذإ 35 هللا لوسر ناك :ظفل يفو .هرثأ بهذ «لستغا املف «مارحالا

 دعب يحلو هسأر يف بیطلا یو یی مث هلی ام بّيطأب بیت عرب
 . هباحصأب ءارالا ةرصنو «ٌديلقتلا عنصی ام هللو . كلذ

 نآ ادا نارمآ اھو NEE ناک كلذ نإ : مهنم نور لز

 . لیلدب الإ ٌعّمْسَت ال « صاصتخالا یوعد

 ىلإ 5 هلل لوسر جرخن انك «ةشئاع نع «دواد وبآ هاور ام :یناثلاو
 اناهنی الف هك يللا هاريف ءاههجر هر ا و اق ی ار mM) یلع لاَس هاناذحا تقرع اذٍاف .مارخالا َدْنِع بّیطّملا كساب اتهاج دف «ةكم

 بيطلا باب :جحلا يف (۱۱۹۰) ملسمو «ةيحللاو سأرلا يف بيطلا بابو «قرفلا

 (ةنسلا حرش) يف يوخغبلاو , "4/6 يئاسنلاو 2558و 0/5 دمحأ و «مرحملل

 .اهنع هلا یضر ةشئاع ثیدح نم (۱۸۲6)
 ۱ )٤٤(. (۱۱۹۰) ملسم هجرخآ )۲(

 *كلسلاو يوق هدئسو «مرحملا سبلي ام باب : جحلا يف () دواد وبا هج رحآ )۳(

 . لمعتسيو بيطلا نم هريغ ىلإ فاضي فورعم بيطلا نم عون

۳۳ 



 ةيطغت نم عونمم مرحملا : ثالث هيف بتارملاو هسأر ةيطغت نم عونمم مرحملا نآ : رشاعلا مکحلا
 ” 2 سمالم لصتم لک :لوألاف «هیف فلتخمو «قافتالاب ٌرئاجو «قافتالاب هنم عونمم هسا و :

 .اهريغو ا اطا لا ‹ ةَماَمعلاك «سارلا رتسل دارپ

 لب يبنلا نع حص دقو ءاهوحنو ءةرَجّشلاو «تْيَبلاو «ةميخلاك :يناثلاو

 ىلع جون مشينا وسلا نم اعلام ااا یا ب ا

 لظ يف َيْشْمَي نأ مرحملا باحصأ عنمو «نورثكألا هفلاخو «هب لظّتسيل ةرجش
 لیلا

 وهو «زاوجلا : لاوقآ ةئالث هيف ءجدؤهلاو ةّراحَملاو .لمحملاک : ثلاثلاو

 وهو «یدتفا «لعف ناف .عنملا :يناثلاو « هللا امهمحر ةفينح يبأو یعفاشلا لوق

 ةثالثلاو «هیلع ةّيدف الف «لعف ناف «عنملا :ثلاثلاو .هللا همحر كلام ٌبهذم
 0 ۴ و

 . هللا همحر دمحأ نع تاياور

 هذه ىف فلتخا دقو .ههجو ةيطغت نم مرحملا عنم :رشع يداحلا مكحلا

 :ُنامثع : ةباحصلا نم ةتس لاق هتحابإبو «هنم عنملا :ةياور يف دمحأو «ةفينح
 اجو «صاقو ييآ نب دعو نیزلاو «تباث نب دیزو «فوع نب نمحرلا دبعو

 ناك ناو ههجو ةيطغت هلف اب ناک نا : داش ثلاث لوق هیفو . مهنع هللا يضر

 . هتيرهاظب قئاللا وهو «مزح نبا هلاق ههجو ةيطغت زجي مل ات

 :هلوق موهفمبو «ةحابالا لصابو تباحصلا ءالؤه لاوقأب نوحیبملا جتحاو

 ةظفللا هذه نآب اههجو اورمخت الو) :هلوق نع اوباجأو . ؟هسار اورمجت 1 الود

 «نينس رشع دعب هنع هتلأس مث ءرشب وبأ هينثدح :ةبعش لاق .هيف ةظوفحم ريغ
 :اولاق الو ا ا ال» :لاق هنأ الإ «ناک امك ثيدحلاب ءاجف

 مم ١1ج داعملا داز ۲ ۳۲ ۵



 الو ُهَهْجَو اوُرَمخ» ثیدحلا اذه ىف يور دقو :اولاق .(۱)اهفعض ىلع لدي اذهو
 ِ رس ول

 .(۲)«هَسأر او ۶

 اذهو «هب عطقنی ال هنأو توملا دعب مارحالا ءاقب :رشع يناثلا مکحلا توملاب مارحإلا عطقنيال

 دمحأ لاق هبو مهنع هللا يضر مهريغو « سابع نباو  ّيلعو «نامثع بهذم

 مارحالا عطقن )6و «كلامو «ةفينح وبأ لاقو .قاحساو «يعفاشلاو

 ُهَلَمَع عطقنا مکدحآ ت ام هلوقل «لالحلاب عنصي امك هب منصیو «توملاب

 .۳۲«ثالث نم ال

 اولاق امك «هب صاخ هنأل « هتلحار هتصق و يذلا تا الو :اولاق

 . هب ةصتخم اهنإ : ي ىلع هتالص يف

 ةاورلا نم فيحصت ثيدحلا اذه يف هجولا ركذو :«ثيدحلا مولع» يف مكاحلا لاق (۱)

 «هسأر اوطغت الو» هتياور ىلع رانيد نب ورمع باحصأ نم تابثألا تاقثلا عامجال

 كلذ يف عجرملاو :هلوقب ۲۸/۳ «ةيارلا بصن» يف يعليزلا هبقعتو .ظوفحملا وهو

 نوكي امنإ فيحصتلاف ءاضيأو «ماهوألا ريثك مكاحلا ناف «مكاحلا ىلإ ال ملسم ىلإ

 ىلع اذه ؟فورحلا يف سأرلاو هجولا نيب ةهباشم يأو «ةهباشتملا فورحلا يف

 سأرلا ينعأ امهنيب عمج دقو فيكف «هجولا ريغ ثيدحلا يف ركذي الأ ريدقت
 اورمخت الو» :لاقف هجولا ىلع رصتقا ظفل يفف ملسم دنع ناتياورلاو ءهجولاو

 «ههجو الو هسأر اورّمخت الو» :لاقف «سآرلاو هجولا نيب عمج ظفل يفو «ههجو

 ءامب هولسغي نأ ةي هللا لوسر مهرمأف :لاق ظفل يفو «سأرلا ىلع رصتقا ظفل يفو

 اذه لثمو .لهي وهو ثعبي هنإف ءهسأرو :لاق هتبسح ههجو اوفشكي نأو «ردسو

 . فيحصتلا نم ديعب
 يبآ نب ميهاربإ ثيدح نم ۲۱۱/۱ «دنسملا» و ۲۳۹/۱ «مألا» يف يعفاشلا هجرخآ (۲)

 يڪ يبنلا نأ سابع نبا نع ریبج نب دیعس نع ۰۳۹۲/۳ يقهيبلا هقيرط نمو «ةرح
 هيف :ينامكرتلا نبا لاق «هسأر اورمخت الو ههجو اورمخ» :صقو يذلا يف لاق

 .يجاسلا هفعض ةرح يبآ نبا نأ يناثلاو .هدنس ركذي مل ةنييع نب نايفس نأ :نارمأ

 نم هتافو دعب باوثلا نم ناسنالا قحلي ام باب :ةيصولا يف )١1571( ملسم هجرخآ (۳)

 حلاص دلو وأ «هب عفتني مرا .ةيراج ةقدص نم الا : همامتو «ةريره نأ ثيدح

 . اهل وعدي

۳۳۹ 



 يف هلوقو لبقت الف «لصألا فالخ ىلع صیصختلا یوعد :روهمجلا لاق

 مل ءهب اصتخم ناك ولف . ةّلعلا ىلإ ةراشإ هایم ةمايقلا موی تب هّف» : ثیدحلا
 ريظن لاق دقو . ةرصاقلا ةلعلاب لیلعتلا حصي ال : لیف نإ امیس الو «ةلعلا ىلإ رشي

 موی نوعی مهتٍف «مهمرلکب .مهبايث يف ْمُهوُلَمَرا لاف هدأ ءادهش يف اذه

 وهو مهب صتخم ريغ اذهو ل حير حيّرلاو یّدلا ول ْنْوَّللا ةّمايقلا

 اذه نإ :اولوقت ملو . ایل ةمايقلا موي ثعبي هنإف «هيبؤت يف هوم : هلوق ٌريظن
 متركذ ام ناكمإ عم ءادهشلا رئاس ىلإ مكحلا متيّدع لب « طقف دحأ ءادهشب صاخ

 :ًاضيأو ةدحاو نيعضوملا يفي يبنلا ةداهشو ؟قرفلا امو .هيف صيصختلا نم

 دبعلا نإف «داعملا اهيلع بتر يتلا ةمكحلاو عرشلا لوصأل قفاوم ثيدحلا اذه ناف

 ثیدحلا اذه دري مل ولف اهيلع ثعب ةلاح ىلع تام نمو «هيلع تامام ىلع ثعبي

 . ملعأ هللاو .هب ةدهاش عرشلا لوصأ تناكل

 ا هتجح قايس ةعباتم . لی هتجح قايس ىلإ اندع

 ةفرع نم ةضافالا نم ضافأ ترفصلا تبهد تی اهيورغ مكحتساو سمشلا تبرغ املف

 بلا َّنإف تتیکَسلا مُكْيَلَع سالا اهُيَأ» :لوقی وُمو هلخر فّرط ٌبیصیل اهّسأر نإ
 + عارشالاب سیل يأ ." «عاضیالاب ينل

 ةاراوم باب :زئانجلا يف ۷۸/6 يئاسنلاو 257١/0 «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ (0)

 . حيحص هدانسإو .ةبلعث نب هللا دبع ثيدح نم ۲۹/۹ و همد يف ديهشلا

 تضافالا دنع ةنيكسلاب هك يبنلا رمأ باب :جحلا يف 4۱۷/۳ يراخبلا هجرخأ (۲)

 نم (۱۲۱۸) ملسم هجرخآو «دیز نب ةماسآ ثیدح نم 0 يئاسنلا هجرحأو

 . لیوطلا رباج ثيدح

۳۳۷ 



 O aT 5 ١  5نا ۲ ۱
 تناك اذکهو «بض قیرط نم ةفرع لخدو < نّيَمْزأَملا قیرط نم ضافأو

 ةمكح مدقت دقو «قيرطلا فلاخی نأ دايعألا ىف هّمالسو هيلع هللا ٌتاولص هتداع

 .ديعلا يف هيده ىلع مالكلا دنع كلذ

 اذاف . ءيطَبلا الو «عيرّسلاب سيل ریّسلا نم ٌبرض وهو «قتعلا ٌريسي لعج مث

 نم ةوبر ىتأ املکو «كلذ قوف هعفر : يآ هر لفن عسّتملا وهو ةوجف دجو

 .دعصت یتح الیلق اهمامز ةقانلل ىخرأ یبّرلا كلت

 قیرطلا ءانثآ يف ناك املف . ةيبلتلا مطقی مل «كلذ هریسم يف يّبلُي ناکو

 تر ای و اه لاق ی هوا اتو

 .«كَماَمَأ - یلَصْملا وآ - ةالصلا» :لاقف هللا لوسَر اي ةالصلا

 ناف «ناذالاب رمآ مث ءةالصلا ءوضو ًاضوتف تفلدزملا یتآ یتح راس مث

 اوطح املف لامجلا كيربتو «لاحرلا طح لبق برغملا یّلصف «ماقأ مث ءنذؤملا

 لصُي ملو «ناذآ الب ةماقاب ةرخآلا ءاشع یلص مث «ةالّصلا تميقأف رمآ .مهلاحر

 الب نیتماقاب يورو «نيتماقإو نیناذآب امهالص هنأ :يور دقو اع

 . ۳ ةفرعب لعف امك «نيتماقإو ناذأب امهالص هنأ :حیحصلاو «ناذآ

 يتلّيل ءايحإ يف هنع حص الو تلیللا كلت يخي ملو حبصا ىتح مان مث

 . “ءىش نيديعلا

 ةفرع نيب فورعم مضوم :مزأم ةينثت يازلا رسکو .ةزمهلا ناکساو «ميملا حتفب )
 عستيو «ضعبب اهضعب يقتلي ثيح لابجلا يف قیضملا : لصالا يف وهو «رعشملاو

 .هءارو ام

 وبأو (۲۸۳) و (۲۷۸) و (۲۷۷) (۱۲۸۰) ملسمو ۰1۱۷ ۰۱۵ و ۱۳/۳ يراخبلا )۲(

 ثيدح نم (۳۰۱۹) و (۳۰۱۷) هجام نباو ۰۲۵۹ و ۲۰۸/۵ يتاسنلاو )۱٩۲۱( دواد

 . هنع هللا يضر دیز نب ةماسأ

 .يلعيزلا ظفاحلل ۷۰ ۰0۸/۳ «ةيارلا بصن» رظنا )

 )٤( دقف «بولقلا تومت موي هبلق تمي مل ىحضألا ةليلو رطفلا ةليل ايحأ نم» ثيدحك =

۳۳۸ 



 ءرجفلا عولط لبق ینم ىلإ اوُمّدقتي نأ هلهأ ةفعضل ةليللا كلت يف ْدذأو»
 3¥ 2 وک ا 2 1 1 او رم 9

 و لا علطت ىتح ةَرْمَجلا اوُمْرَي ال نأ مهرماو رمقلا ةبوبيغ دنع كلذ ناكو

 . هریغو يذمرتلا هححص حيحص ثيدح

010 

 e ۳ رو مک ا ۲ 0 1
 ةليل ةملس ماب هللا لوسر لسرا : اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح اماو

 لاق يخلبلا نوراه نب رمع هدنس يفو تماصلا نب ةدابع ثيدح نم يناربطلا هاور

 :ییحی لاقو «ثيدحلا كورتم :يئاسنلاو دمحآ مامالاو یيدهم نب نمحرلا دبع

 فیعض :ينطقرادلاو ينيدملا نب يلع لاقو «ةقث ريغ :دواد وبأ لاقو «ثیبخ باذک

 ظفلب ةمامأ يبآ نع (۱۷۸۲) هجام نبا هجرخأو «باذک :ةرزج حلاص نقر د

 هدانسإو «بولقلا تومت نيح هبلق تمي مل هلل ابستحم نيديعلا يتليل ماق نم»
 اذإو «ةقث وهف ءانربخأو انثدح :لاق اذإ :يئاسنلا لاق «ديلولا نب ةيقب سيلدتل فيعض

 ايحأ نم» ثيدحكو .هذخأ نمع ىردي ال هنال «هنع ذخوي الف نالف نع :لاق

 ةليلو ءرحنلا ةليلو «ةفرع ةليلو «ةيورتلا ةليل :ةنجلا هل تبجو ءعبرألا يلايللا
 هدنس يفو «لبج نبذاعم ثيدح نم «هخیرات» يف ركاسع نبا هجرخأ «رطفلا

 لاقو «يراخبلا مامالا لاق امك ثيدحلا كورتم وهو يمعلا ديز نب ميحرلا دبع

 .هئيدح كرت :متاح وبأ لاقو «باذك :ىيحي

 ةقلدزملاب نوفقیف «لیلب هلحا ةفعض مدق نم باب :جحلا يف 4۲۱/۳ يراخبلا جرعا
 :ححلا يف (۱۲۹۳) ملسمو «نایبصلا جح بابو ءرمقلا باغ اذإ مدقیو «نوعدیو

 انآ» :لاق سابع نبا ثیدح نم نهریغو ءاسنلا نم ةفعضلا عفد ميدقت بابحتسا باب

 )١95٠(( دواد وبآ جرخأو «هلهآ ةفعض يف ةفلدزملا ةليل 34 5 يبنلا مدق نمم

 نبا نع ينرعلا نسحلا ثيدح نم 0 ۲۵) هجام نباو ۰۲۷۲ ۰۲۷۰/۵ يئاسنلاو

 تارُمح ىلع بلّطملا دبع ينب ةملْيغأ ةفلدزملا ةليل ةَ هللا لوسر انمدق :لاق سابع

 علطت ىتح ةرمجلا اومرت ال شا :لوقيو ءانذاخفأ حطلي لعجو «عمج نم انل

 وبآ جرخأو «سابع نبا نم عمسي مل ينرعلا نسحلا نأ الإ تاقث هلاجرو «سمشلا
 نبا نع «ءاطع نع تبا ۳ نب بیبح ثیدح نم ۲۷۲/۵ يئاسنلاو (۱۹6۱) دواد

 بیبحو «سمشلا علطت یتح ةرمجلا اومري الأ مهرمآو «هلهأ مدق 5# يبنلا نأ سابع

 ثيدح نم (۸۹۳) يذمرتلا جرخأو «تاقث هلاجر يقابو «نعنع دقو سلدم

 .هلهأ ةفعض مّدق 45 يبنل نأ سابع نبا نع مسقم نع «مكحلا نع يدوعسملا

 امك ءاضعب اهضعب يوقي قرط هذهف .هححصو «سمشلا علطت ىتح اومرت الا :لاقو
 . ثیدحلا حصيف AFA «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

۳۳۹ 

 لبق رامجلا يمر زوجي له
 رجفلا



 يذلا ٌمویلا كلذ ناکو .تضافأف .تضّم مث ءرجفلا َلْبَق ةرمجلا تّمرف «رحل

 مامالا هرکنآ ءركنم ثیدحف ۱ دواد وبآ هاور ءاهدنع ينعت ءب هللا لوسر لوکی

 يفاوت نأ اهرمآ هيَ هللا لوسر نأ «هيف نأ هراكنإ ىلع لدي اممو .هریغو دمحآ

 نأ بحأف ءاهّموي ناكو «ةكمب هیفاوت» : ةياور يفو .ةكمب رحنلا موي حبّصلا ةالص

 .اعطق لاحملا نم اذهو ءهّيفاوُث

 «هيبأ نع «ماشه نع «ةيواعم وبأ انثدح : هللا دبع وبأ يل لاق :مرثالا لاق

 هدنسُي مل «ةكمب رحنلا موي هیفاوت نأ اهرمأ يب يبنلا نأ «ةملس مأ تنب بنيز نع

 .أطخ وهو «هريغ

 حبصلا ةالص هّيفاوت نأ اهرمأ دلك يبنلا نإ :السرم هيبأ نع :عيكو لاقو

 تقو رحنلا موي لَك یبنلا نأ ءاضيأ ُبجعأ اذهو ءاذه وحن وأ «ةكمب رحنلا موی

 .هثلأسف «ديعس نب ىيحي ىلإ تئجف :لاق .كلذ ركني ؟ةكمب عنصی ام ءحبّصلا

 . قرف ِنْيَذ نيبو :لاق «هيفاوت» سيلو «يفاوت نأ اهرمأ» : هیبآ نع ماشه نع :لاقف

 نع نايفس اذكه :لاقف «هتلأسف «هنع نمحرلا دبع لس :ىيحي يل لاقو :لاق

 لاق امنإو «هیفاوت» عيكو نع هتياكح يف مرثألا اهس :لالخلا لاق .هيبأ نع ماشه

 يف أطخأو «هباحصأ لاق امك «يفاوت» :هلوق يف باصأو .ىنم يفاوت :عيكو

 . ۷ ینم) : هل وق

 نع «نارمع نب نوراه انئدح :توح نب ىلغاتابأ :لالخلالاق

 ۰۱۳۳/۰ يقهيبلاو «عمج نم ليجعتلا باب :كسانملا يف )١957( دواد وبآ هجرخأ (۱)

 يف رذنملا نبا لاقو ۰۱۳۲/۰ «يقنلا رهوجلا» مجار انتمو ادنس برطضم وهو

 هنس ام فلاخم هلعاف ذإ لاحب رجفلا عولط لبق يمرلا ءیزجی ال : ؟فارش الا

 ملعأ ال ذإءديعي ال سمشلا عولط لبق رجفلا عولط دعب یمر ولو هتمأل ةي هللا لوسر
 . ةداعالا تبجوأل .هیف اوفلتخا ولو هیزجی ال :لاق ادحآ

۳۳۰ 



 «ةملس ما ینتربخآ : لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع «دواد ىبأ نب نامیلس

 تیمرف :تلاق .ةفلدزملا ةليل هلهأ نم مّدق نميف ي هللا لوسر ينمّدق :تلاق

 . ىنم ىلإ تعجر مث «حبصلا اهب تيلصف «ةكم ىلإ تيضم مث «ليلب

 نبا :لاقيو «ينالوخلا يقشمدلا وه :اذه دواد 6 نب ناميلس :تلق

 لاقو .ءيشب سيل ةريزجلا لهأ نم لجر : : أ نع ةعرز وبأ لاق .دواد

 ی ودم

 نب مساقلا نع «نيحيحصلا» يف تبث ام «هنالطب ىلع لدي اممو :تلق
 َمَهْدَت نأ تقلدزملا َهَليلِلَك هّللا لوسر ةدْوَس تنذأتسا :تلاق «ةشئاع نع «دمحم

 لبق تجرخف ءاھل َنذَأف :تلاق «ةطبث ةأَرا تناكو سان ةَمطح لّبقو لب
r هلک هللا لوسر تَْذأَتْسا نوكأ نالو «هعفدب اتخفدف ءاَنْحَبْصَأ ی اتنبخو «هعفد 

 نأ نسبی حیحصلا ثيدحلا اذهف ."" هب سوم نم لإ قوس هتل ام

 . هعم نعفد امن «ةدوس ريغ هءاسن

 نآ این یر يطورادلا هاب يذلا اصن ترم : لیق ناف

 مث ةرمجلا َنيمريف عمج ة ۳۲ ۱۳ aE اح

 "۳! تتام یتح كلذ عنصت تناکو ؛اهلزنم يف حبصت

 :اضیا هذریو .دحاو ريغ هنذک «هتاور دحأ ليمح نب دمحم هدري : ليف

 لاقو «نومأم ةقث قشمد لهأ نم ينالوخلا دواد نب ناميلس :نابح نبا لاق نكل (۱)

 ؛دیعس نبنامتغو .متاح وبآو «ةعرز وبا دواد نب نامیلض یلع یا كنز :يقهييا
 ينالوخلا دواد نب نامیلس امآ :«بیذهتلا» يف ظفاحلا لاقو . ظافحلا نم ةعامجو

 .قودص هنأ يف بیر الف

 .(۱۲۹۰) ملسمو ۰1۲۳/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 مهضعبو ؛دحاو ريغ هفعض يزارلا ديمح نب دمحم هیفو ۰۲۷۳/۲ ينطقرادلا هجرخآ (۳)

 ۱ . هبذک

۳۱۳۱ 
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 تی هللا لوس تنداعسا تنك نأ تدور :اهلوقو «نيحيحصلا» ىف ىذلا اهثيدح

 .ةدوس هتنذأتسا امک

 يذلا ثیدحلاب ٌنوعنصت امف .ثیدحلا اذه در مكنكمُي مكنأ ْبَهَف : لیق ناو

 عج نم اهب ثعب هك هللا لوسر نأ «ةبيبح مآ نع ««هحیحص» يف ملسم هاور

 ا مد ةي هللا لوسر نأ «نیحبحصلا» يف تبث دق : لیق .“"ليلب

 هءاسن سبح هنا تبثو رس ودق هنآ تبثو .مدق نف اع نا ناکو ا

 وفهم ناك ناف . ملسم هب درفنا «ةبيبح مأ ثيدحو هل ل

 . اهمَّدق يتلا ةفعضلا نم اذإ يهف

 : لَم يبنلا نأ «سابع نبا نع «دمحأ ٌمامالا هاور امب نوعنصت امف :ليق ناف

 هيلع مدن : لیق . ؟)رجفلا عم ةرمجلا اًوَمَرَف ءرّْنلا موی ىنم ىلإ هلهأ عم هب ثعب
 مّدق لَ یبنلا نأ .هححصو يذمرتلاو ءدمحأ ٌمامالا اضيأ هاور يذلا رخآلا 1

 مو : هیف دمحأ ظفلو . (ٌسْمّشلا َمْلْطَت ىّتح ةرْمَجلا اوت ال» : لاقو هلهأ ةفعض

 طلي عج عج نم ال بار ىلع بلا عين ةا كَ هللا لوسر

 هنم حص هنأل . 6۳۱« لنشلا علل ةرمَجلا اوُمرَت ال ينب ید : لوقو انذاخفأ

 ةصقلا ركذب ظوفحم وهو «سمشلا عولط لبق ةرمجلا يمر نع 4ء يبنلا ىهن هيفو
 ال هنأ اذإف انلمأت مث ءرجفلا عم اهومر مهنأ :هيف امنإ : رخالا ثيدحلاو .هيف

 َملطت ىتح ةرمجلا اوُمري ال نأ نايبصلا رمأ هنإف «ثيداحألا هذه َنْيَب ضراعت

 لبق َنیَمرف ءاسنلا نم همّدق نم امآ .يمرلا میدقت يف مهل راغ ال هناف «سمشلا

 ءاسنلا نم ةفعضلا عفد میدقت بابحتسا باب :جحلا يف (۱۲۹۲) ملسم هجرخآ (۱)

 ۱ ۱ ... نهريغو |

 . عطقنم هنكل ؛تاقث هلاجرو ۰۳۲۰/۱ (۲۹۳۸) و (۲۳۷) دمحأ هجرخآ (۲)

 :۳۲۹ص هجیرخت مدقت دقو .حیحص وهو (۲۸6۲) دمحأو (۸۹۳) یذمرتلا هجرخآ (۳)

 ةيبيصأ :اولاق امك ةملغلا ریغصت :ةملیغالاو .فکلا نطبب فیفخلا برضلا :حطللاو

 . ةيبصلا ریغصت يف

۳۳۲ 



eT EEشی رک را  

 . كلذ هل زوجي الف حیحصلا ٌرداقلا امأو لج سانلا ا

 رداقلل ًاقلطم لیللا فصن دعب زاوجلا :اهدحآ .بهاذم ةئالث ةلأسملا يفو

 عولط دعب الا زوجي ال :يناثلاو هللا امهمحر دمحأو يعفاشلا لوقک زجاعلاو

 عولط دعب الإ ةردقلا لهأل ژوجی ال : ثلاثلاو «هّلا همحر ةفينح يبأ لوقك «رجفلا
 لیجعتلا وه امنإ «ةنسلا هيلع تّلد يذلاو .ملعلا لهأ نم ةعامج لوقك «سمشلا
 .ملعآ ةو للد فصتلاب ملعب نم مع نسیلو «لیللا فصن ال «رمقلا ةبوبيغ دعب

 موي ةماقإو ناذأب اعطق هلبق ال تقولا لوأ يف اهالص ٌنجفلا علط املف
 هلوسرو هللا ةءاربب ناذألا م و نبکالا جحلا 1 « دیعلا م و وو «رحنلا

 . كرشم لک نم

 يف ذخأو لبقلا لبقتساف مرحلا ٍرَعْشَملا دنع هفقوم تأ صن بكرت

 عولط لبق كلذو ءاذج رفسأ ىتح ءركذلاو «ليلهتلاو «ريبكتلاو .عّرضتلاو ءاعّذلا

e, 

 تفج نإ ! هللا لوسر اي : لاقف «يئاّطلا ي نب زرع هلام ااو

 لا ِلَبَج نم تكر ا لاو ءيسْفت تْبَعْنأو «يتلحار تللكأ ءِءيط يلج نم

 هذه اَنَئالَص َدِهَش ْنَم» :ِلَب هللا لوس َلاَقَف ؟ٌيَح نم يل لهف هْيَلَع تفقو
 «هّجَح َمَنَأ قم راهن ْوَأ اليل كلذ لبق َةقّرعب فقو ذقو عقد ىح اَنَعَم فقَوَو

 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق . “هفت ىضقو : ا

 كردأ دقف «عمجب مامالا كردآ نم ءاج ام باب :جحلا يف )۸٩۱( يذمرتلا هجرخآ )1١(
 = ۲۱۳/۵ ىئاسنلاو فرع كردي مل نم باب :جحلا يف (۱۹۵۰) دواد وبأو «جحلا

۳۳۳ 



 ةيذكرب لاق نم بهذم
 تيبملاو ةفلدزمب فوق ولا

 اهب

 تفرعک نكر ءاهب تيبملاو ةفلدزُمب فوقولا نأ ىلإ بهذ نم جتحا اذهبو
 هيلإو ءامهنع هللا يضر ریبژلا نباو «سابع نبا «ةباحصلا نم نينثا بهذم وهو

 بهذم وهو «يرصبلا نسحلاو .ةمقلعو يبعشلاو « يعخّنلا ميهاربإ بهذ

 نب مساقلا ديبع يبأو ‹يرهاظلا دوادو «نامیلس ين نب دامحو «يعازوألا

 .ةيعفاشلل هوجولا دحأ وهو «ةميزخ نباو ءريرج نبا :نادّمحملا هراتخاو ؛مّلس

 رعشَملا َدْنِع هللا اوركذاف# : ىلاعت هلوق :ةيناثلاو ءاهادحإ هذه . ججح ثالث مهلو

 .[۱۹۸ :ةرقبلا] ماَّرَحلا

 رومأملا ركّذلا اذهل نايبلا ّجرخم جرخ يذلا ةي هللا لوسر لعف :ةثلاثلاو

 فوقولا تقو ّدم ةي يبنلا نأ :امهدحأ «نيرمأب انكر هري مل نم ٌجتحاو

 رسيأب رجفلا عولط لبق ةفرعب فقو نم نأ يضتقي اذهو ءرجفلا عولط ىلإ ةفرعب

 .هّجح حصي مل انكر ةفلدزمب فوقولا ناك ولو ءهُجح حص «نامز

 َمَّدَق املف ءًءاسنلاو لاجرلا هيف كرتشال ءانكر ناك ول هنأ :يناشل

 86 يبنلا ناف ءرظن نيليلدلا يفو «نکرب سيل هنأ ملع «لیللاب ءاسنلا ئ هللا لوسر
 ةرخالا ءاشع ةالصل اهب ىلاعت هللا ركذو تفلدزمب تيبملا دعب نهمّدق امنإ

 نوكي نأ يفانُي الف ءرجفلا ىلإ ةفرعب فوقولا تيقوت امأو .كلذ وه ُبجاولاو
 نم .نيتعومجملا تقوک امهل اتقو: ةليللا كلت نوكتو .ءانكز ةفلدزمب تیبملا
 لاح امهل اتقو نوكي نأ نع هجرخپ ال امهدحأل تقولا قييضتو «تاولصلا

 .ةردقلا

 هجام نباو «ةفلدزملاب مام الا عم حبصلا ةالص كردي مل نميف باب : جحلا ىف

 ۵۹/۲ يمرادلاو ؛عمج ةليل رجفلا لبق ةفرع ىتأ نم باب :كسانملا يف ( ٠7

 . حیحص هدانسإو « 257 ۰۳" ۱۶ دمحأو

۳۳ 
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 نم راس مث «فقوم اهلك ةفلدزم نأ سانلا ملعاو «هفقوم يف 5 فقو 2 1 1 ۰ هج ۰ اا + <

 ا قلطناو «هریسم يف یل وهو سابع نب لضفلل افر ةفلدزم

 . شیرف نا يف هیلجر
  تایصح عبس «رامجلا یصخ هل طی نأ سابع َنبا رمأ كلذ هقيرط يفو

 را اهطقنا الو «هدنع ملج ال نم لی امک لاخلا لبجلا نم اهرسکی ملو

 :لوقيو هفک يف ن e ل E اا

 "«نیّذلا يف

 نع ححلا نع هتلأسف ل «كلت هقيرط يفو

 لَمَجو هُهنَع حت ْنأ اَمَرَماف : ةَلحَرلا ىلع كسی ال اريك اخْيَش ناکو اهيب

 ءرخآلا قلا ىلإ ُهَفرَصَر جو ىَلَع هی عضوف نة اهل ُرظْنَي لضَقلا
 ا

 ^ م

 هرظن ْنَع فرص :لیقو . بلا اهرظن ْنَع ههجو فرص : لیقف ءاميسَو لضفلا ناکو

 تو اهيلإ رظلی لعج ةصقلا يف هناف «نيرَمألل هلعف هل :ٌباوَّصلاَو .اهیل

 , يا

 یصحلا طاقتلا باب :جحلا يف ۲۲۸/۵ يئاسنلاو ۰۳۷و ۱ دمحأ هجرخآ (۱)

 .حیحص هدانساو ؛يمرلا یصح ردق باب : كسانملا يف (۳۰۲۹) هجام نباو

 هلضفو جحلا بوجو باب :جحلا يف ۳۰۰/۳ يراخبلاو ۳۹۹/۱ كلام هجرخآ (۲)

 «لجرلا نع ةأرملا جح بابو «ةلحارلا ىلع توبثلا عيطتسي ال نمع جحلا بابو
 مكتويب ريغ ًاتويب اولخدت ال اونما نيذلا اهيأ ای :ىلاعت هللا لوق باب :ناذئتسالا يفو

 ةنامزل زجاعلا نع جحلا باب :جحلا يف (۱۳۳4) ملسمو .؛#اوسنأتست ىتح

 نم (۲۹۰۹) هجام نباو ۰۲۲۷/۵ يئاسنلاو ۱۸۰۹(۰) دواد وبأو ۰ ... مرهو

 نم ةأرما تءاجف هيك هللا لوسر فیدر سابع نب لضفلا ناك :لاق سابع نبا ثیدح

 هجو فرصي وي هللا لوسر لعجف «هيلإ رظنتو اهيلإ رظني لضفلا لعجف . هیتفتست معثخ

 = جحلا يف هدابع ىلع هللا ةضيرف نإ ي هللا لوسر اي :تلاقف ءرخآلا قشلا ىلإ لضفلا

۳۳۵ 

 عم لضفل ا هصق ا



 3 اهتلمح ناف هک رو ات : لاقف ا ١ نع كلانه لانو الا نع جحلا

 هک ول تیارا» :لاقف فا نأ تیشح ا ناو لس 3 هع رع e A ¢ صر اھ ی
 ا ۳ 7 زی ۷۹ ي ا ع

 . "كم ْنع حف : لاق . معن : لاق ؟هیضاق تنکا

 ام لیفلا باحصآ تاس تله ناف «هتادعأب هللا: ساب اهیف لزن يتلا عضاومل يف هّتداع تناك هذهو ءريّسلا عرسأو هتقان كرح ءِرسَحُم َنْطَب ىتأ املف
 : يأ «هيف ّرَسح لیفلا نأل رَّسَحُم يداو يداولا كلذ يمس كلذلو ءانيلع هللا صق
 دوم رايد ّرجحلا هكولُّس يف لعف كلذكو «ةكم ىلإ باهذلا نع عطقناو «ىيعأ

 . 'رْيَّسلا عرسأو «هبوثب عّنقت هنإف

 و و

 :ةنرعو ءهذه نم الو «هذه نم ال < ترم نیبو ینم نیب خزرب : رسحمو

 نم : ینمف ءامهنم سيل خزرب نیرعشم لك نيبف «مارحلا رعشملاو ةفرع نيب خزرب

 كلذو ءمعن :لاق ؟هنع جحأفأ ءةلحارلا ىلع تبي نأ میطتسب ال اریبک اخیش يبأ تکردآ
 دقف «ناكملا اذه يف ةصقلا هذه ركذ ثيح هللا همحر فلؤملا مهو دقو .عادولا ةجح يف

 ۷۲/۱ دمحأ دنعو ءرحنلا موي تناك اهنأ هريغو يراخبلا دنع اهتاياور ضعب يف ءاج

 امدعب رحنملا دنع ناك ءاتفتسالا نأ ديج دنسب يلع ثيدح نم (۸۸۲) يذمرتلاو ۰۱۵۷ و

 «ملسم» يف ةجرخملا نّظلا ةصق اهناكم ركذي نأ هيلع ناكو «ةرمجلا ی هللا لوسر ىمر

 نب لضفلا فدرأو ؛سمشلا علطت نأ لبق عفدف» اهيفو (۱۲۱۸) ليوطلا رباج ثيدح نم

 21000 و هللا لوسر عفد املف امیسو نتا رعشلا تج اجر « سابع

 لوحف «لضفلا هجو ىلع هدي 4ب هللا لوسر عضوف «نهيلإ رظني لضفلا قفطف «نیرجی
 هجو ىلع رخالا قشلا نم هدي يب هللا لوسر لوحف «رظنی رخالا قشلا ىلإ ههجو لضفل
 . رّسحم نطب ىتأ یتح رظني رخآلا قشلا نم ههجو فرصي لضفلا

 نع لجرلا جح باب :جحلا يف ۱۲۰ ۰۱۱۹/۵ يناسنللاو ( ۷) دمحآ هجرخآ (۱)

 .يوق هدنسو ۰4۱/۲ يمرادلاو «ةأرملا

 (۲۹۸۱) ملسمو ءرجحلا يف ةي يبنلا لوزن باب : يزاغملا يف ۹۰/۸ يراخبلا هجرخآ (۲)

 اوملظ نيذلا نکاسم اولخدت ال» : لاق ءرجحلاب 3 يبنلا رم امل :لاق رمع نبا ثيدح نم

 زاجأ یتح ریسلا عرسآو ل ل

 . يداولا

۳۳۹ 



 مرح :ةفلدزمو « رعشمب هتل و مرحلا نم : رسحمو ( رعشم يهو «مرحلا

 رد 8 ۳ رک
 .رعشمو لح :ةفرعو . لحلا نم يهو «ارعشم تسیل ةنرعو « رعسمو

 ةرمجلا ىلع حرخت يتلا يهو «نیقیرطلا نيب یطسولا قیرطلا يي كلسو

 لعجو ؛يداولا لفسأآ ىف فقوف ةبقعلا ةرمج یتأف یک أ یتح ؛یربکلا

 اهامرف هتلحار ىلع وهو ةرمجلا لبقتساو «هنيمي نع ینمو «هراسی نع تی

 عطق ذتنیحو .ةاصح لک َعَم ركي «ةدحاو دعب ةدحاو «سمشلا عولط دعب ابكار

 . ةيبلتلا

 هعم ةماسأو لالب ىمرو «يمرلا يف عرش ىتح بلي كلذ هريسم يف ناكو

 ىلع ليلد :اذه يفو .۲رحلا نم بونب هلَلظُي رخآلاو «هتقان ماطخب ذخا امهدحأ

 رحّبلا موي لالظالا اذه ةصق تناك نإ هوحنو لمخملاب مرحُّملا لالظتسا زاوج

 يأ يف نايب ثيدحلا يف سيلو ءاهيف ةجخ الف «ىنم مايأ يف هدعب تناك نو «ةتباث

 رحنلا موي ةمرحب اهيف مهملعأ ةغيلب ةبطخ سانلا بطخف «ینم ىلإ عجر مث

 عمّسلاب مهرمأو « دالبلا عیمج ىلع ةكم ةمرحو ‹ هللا دنع هلضفو «هميرحتو

 ال يَلَعَل» :لاقو «هنَع مهکسانم ذخأب سنا َرَمَأو « هللا باتکب مُهَداَق نّمل ةَعاَطلاو
 س مچ رم ل و ء

 . اذه يماع دعب جحا

 ةرمج يمر بابحتسا باب :جحلا يف (۳۱۲) (۱۲۹۸) ملسمو ۰۰۲/5 دمحآ هجرخآ )١(

 ها هللا لوسر عم تججح : تلاق نیصحلا مأ ثيدح نم ابكار رحنلا موي ةبقعلا

 هبوث عفار رخآلاو يك يبنلا ةقان ماطخب ذخا امهدحأو «الالبو ةماسأ تيأرف «عادولا

 . ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح

 . هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم (۱۹۷۰) دواد وبأو «(۱۲۹۷) و (۱۲۱۸) ملسم هجرخأ )۲

۳۳۷ 

 ینم ةبطخ ۱



 ال نآ نسانلا رمأو . مهّلِزانم راصنالاو نیرجاهملا لزنأو مهکسانم مهمّلعو

RTودا ام عیب مار  

 . (۲)هسقن راس دن

 مهلوح لمانلاو ءاهراسي نع َراصنألاو «ةلبقلا نيمي نع نیرجاهملا لزنأو

 . مهلزانم يف ىنم لهأ اهعمس ىتح سانلا عامسآ هل هللا حتفو

 اوُموٌصو مکسنخ اولصو ءمكّبَر اودُبْعا» : كلت هتبطخ يف لاقو

 . ۲« مکبر هَ اولخُدَت «مكرْمَأ اذ اوعيطأو «مكرهش

 . عادولا ةجح :اولاقف «سانلا ذئنيح عدوو

 » : لاقف «يمري نأ لبق حبذ نّمعو «َّيِمرَي نأ لبق قلح نمع لس كانهو

 اولعفا» :لاق الإ ءيش نع ذئموي لئس ةي هتيأر ام :ورمع نب هللا دبع لاق «َجَرَح
(OLN جرح الو»! 

 ملسمو «رحنلا موي ىحضألا :لاق نم باب : يحاضالا يف 4/٠ يراخبلا هجرخأ )١(

 ةركب يبأ ثيدح نم لاومألاو ضارعألاو ءامدلا ميرحت ظيلغت باب : ةماسقلا يف )١117(

 . ثراحلا نب عيفن

 هجام نباو ءلاومألاو ءامدلا ميرحت يف ءاج ام باب :نتفلا يف )١١70( يذمرتلا هجرخأ )۲(

 لاقو .صوحألا نب ورمع ثيدح نم رحنلا موی ةبطخلا باب :كسانملا يف (۳۰۵۵)
 .حیحص نسح ثیدح : يذمرتلا

 هدانسو «ةمامأ يبآ ثیدح نم (1۱7) يذمرتلاو ۰۲۵۱/۵ «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ (۳)

 . يبهذلا هقفاوو ۰۳۸۹ و ۱ مکاحلاو (۷۹۵) نابح نبا هححصو « حیحص

 يف 401 ۰4۵1/۳ يراخبلاو «جحلا عماج باب : جحلا يف ۱ كلام هجرخآ (ع)

 لبق قلح نم باب : جحلا يف (۱۳۰۲) ملسمو ترمجلا دنع ةبادلا ىلع ایتفلا باب :جحلا

 تعمس :مرثألا لاق : 447/7 «ينغملا» يف ةمادق نبا لاقو .يمرلا لبق رحن وأ ءرحنلا

 سيلف ًالهاج ناك نإ :لاقف «حبذی نأ لبق قلح لجر نع لأسُي لبنح نب دمحأ هللا دبع ابآ
 - قيقد نبا لاقو «رعشأ مل» :لاقف «لجر هلأس ايي يبنلا نال ءالف ءدمعتلا امأف هيلع

۳۳۸ 



 رخال : لاقف «ريخأتلاو

 نمف هنوتأي ٌسانلا اكو ءاّجاح ةي يبنلا عم تجرخ : كيرش ْنب ةماسأ لاقو

 ناکف ايه ثرخآ وا انيق تمّدق وآ .توطأ نآ لف تخ هلا لوسر ای : لئاق

 ٌملاظ رهو ملم لْجَر ضرع ضرتقا ِلُجَر ىلع الا جَرَ ال حرَح ال» :لوقی
 . ۳ «َكّلَهو جرح يذلا كلذف

 . ظوفحمب سیل ثيدحلا اذه يف «فوطأ نأ لبق تیعس :هلوقو

 . ضعب ىلع اهضعب قلحلاو ءرحنلاو «يمرلا ميدقت : ظوفحملاو

 هديب ةندب نيتسو اهرحني ناكو « هديب هندي سس االت رحنف ٠ ىلإ رحنملا ا فرصنا مد

 من هرمع ینس ددع ه رحت يذلا اذه ددع ناكو فلا اهدي ةلوقعم مئاق

 ىلع لد لیلدلا نأ ةهج نم يوق دمحأ هلاق ام :۷۹/۳ «ماکحالا ةدمع» حرش يف دیعلا

 ةصخرملا ثيداحألا هذهو «مککسانم ينع اوذخ» :هلوقب ححلا يف لوسرلا عابتا بوجو

 هذهب مکحلا صتخیف ءرعشأ مل : لئاسلا لوقب تنرق دق هریخأت هنع مقو ام میدقت يف

 بتر اذإ مکحلاف اضيأو ‹جحلا يف عابتالا بوجو لصأ ىلع دمعلا ةلاح ىقبتو «ةلاحلا

 فصو روعشلا مدع نأ كش الو «هحارطا زجي مل ءاربتعم نوكي نأ نكمي فصو ىلع

 ال ذإ ءهب دمعلا قاحلإب هحارطا نكمي الف .مکحلا هب قلع دقو «ةذخاؤملا مدعل بسانم

 بيترتلا نأب رعشي هنإف ؛هرخا ىلإ ءيش نع لئس امف :يوارلا لوقب كسمتلا امأو .هیواسی

 وهو هنع لاؤسلا عقو امب قلعتي يوارلا نم رابخالا اذه نأ هباوجف «یعارم ريغ اقلطم
 ةجح ىقبي الف «هنيعب نيصاخلا دحأ ىلع لدي ال قلطملاو «لئاسلا لاح ىلإ ةبسنلاب قلطم

 .دمعلا لاح ىف

 ايسان حبذي نأ لبق قلح وأ ىسمأ امدعب ىمر اذإ باب : ححلا يف ٤٥۳ /” يراخبلا هجرخأ )۱(

 . الهاج وأ

 هدانسإو هجح يف ءيش لبق اثیش مدق نمیف باب : كسانملا يف (۲۰۱۵) دواد وبآ هجرخآ )
 ۱ تا

 يف يراخبلا جرخأو «تاقث هلاجرو ؛رباج ثیدح نم (۱۷۱۷) دواد وبآ هجرخآ (۳)
 ̂ ریبج نب دايز نع (۱۳۲۰) ملسمو «ةديقم لبالا رحن باب : جحلا يف ٤ ۶۱/۳ «هحیحص)

۳۳۹ 



 قدصتی نأ «هنع هللا يضر ایلع رمآ مث «ةئاملا نم ربغ ام َرَحْنَي نأ ایلع رمأو كسمآ

 اهترازج يف راّرجلا ّيطعُي ال نأ هرمأو نیکاسملا يف اهدولججو اهموحلو اهلالجب

 . عطا ءاش ْنَم» :لاقو اتدنع نم هیطعن نحن : لاقو ءاهنم ائيش

 نا نع «نيحيحصلا» ىف يذلا ثيدحلاب نوعنصت فيكف :ليق ناف

 يذب رصعلاو «اعبرآ ةنيدملاب رهظلا ي هللا لوسر یّلص :لاق «هنع هللا يضر

 بیو لَّلُِي لعجف «هتلحار بکر حبصأ املف ءاهب ٌتابف «نیتعکر ةفيلخلا

 َرَحَنَو هاولحی نأ مُهَرَمَأ َةَكَم لحد املف ءاعيمج امهب یّبل «ءاديبلا ىَلَع الَع املف

 .*«نیحلنآ نْيَشْبَك ةئيدملاب یگضو ءامايق نذب َمْبَس هدي 26 ِهّللا َلوُسَر
 . نیئیدحلا نيب ضراعت ال هنأ :باوجلاف

 . ةثالث هوجو دحأ ىلع «سنأ ثيدح جرخم : مزح نبا دمحم وبأ لاق ۱

 نم رمآ هنأو «سنأ لاق امك «ندُب عبس نم ٌرثكأ هديب رحني مل ةي هنأ : اهدحآ

 ايلع رمأو .ناكملا كلذ نع لاز مث « نيتسو ثالث مامت ىلإ كلذ دعب ام رحنپ

 رباج دهاشو «هدیب طقف اعبس هيب هرحن الإ دهاشُي مل سنآ نوکی نأ : يناثلا

 .دهاشو ىأر امب امهنم لک ربخأف «يقابلل هک هرحن مامت

 يلعو وه ذخأ مث ع سنأ لاق امك ندب عبس ادرفنم هديب رحن و هنأ :٠ یلاعلا

 يدنكلا ثراحلا نب ةَفَرَغ لاق امك «نیتسو ثالث مامت كلذك ارحنف ءاعم ةبرحلا

 اهثعبا :لاق ءاهرحني هتندب خانأ دق لجر ىلع ىتأ امهنع هللا يضر رمع نبا تيأر :لاق =

 هللا يضر يلع ثيدح نم (۱۳۱۷) ملسمو ۰٤٤٤ ۰44۳ و ٤٤۲/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

 . هع

 يف (۲۷۹۳) دواد وبأو «ةمئاق ندبلا رحن باب :جحلا يف 4۲/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .ایاحضلا نم بحتسی ام باب :يحاضألا
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 ارحنو اهلفسأب ذخأف ایلع رمأو «ةبرحلا ىلعأب ذخآ دق ذئموي هه یبنلا دهاش هنأ

 . ملعأ هللاو . رباج لاق امك «ةئاملا نم يقابلا رحنب يلع درفنا مث" ندبلا اهب

 نع دواد وبأو «دمحأ ٌمامالا هاور يذلا ثیدحلاب نوعنصت فیکف : لیق ناف

 ٌترحنف ينرمأو «هدیب َنيثالث رحنف «هَلذُب هيب هّللا لوسر رحت امل :لاق يلع
 فراس

 یر يلع هدهاشی مل هديب اعبس رحن و يبنلا

 ل زا اا . ىلع اهرحنف نوئال ةئاملا نم يقبف

 . لَك ٌئيبنلا هرحن

 نإ :لاق دلك هبنلا نع « طرف نب هللا دبع ثیدحب نوعنصت امف : لق ناف

 تّرقو : لاق . يناثلا مويا وهو . (رَقلا موي مث حلا موي هللا َدْنِع ماّيألا مظغا

 هو تبجو الف أدني ناب ها نشر لخت هللا لوسرل

 .۳۲«مطتفا ءاش ْنَم١ :لاق ؟لاق ام : تلقف ٠ اهنهفآ مل ةّيفَح ةملكب مّلکتف : لاق

 هل برقت تناک امناو تلمج هیلا تكفلت مل ةئاملا ناف «هقّصنو هلبقن : لیق

 نیو درد لَسَرلا كلذ ناکو َالَسَر تاَنَدَب سمح هيلإ نهنم بّرقف ءالاَسْرَأ
 . نهنم ةدحاو لكب ادل لإ

 5 ثيدح نم .*نیحیحصلا» يف يذلا ثيدحلاب نوعنصت امف : ليف ناف

 يفو «غلبي نأ لبق بطع اذإ يدهلا يف باب :كسانملا يف (۱۷۷) دواد وبآ هجرخآ )١(

 . تاقث هلاجر يقابو «نابح نبا ريغ هقثوي مل يدزالا يدنكلا ثراحلا نب هللا دبع هدنس

 نبا سيلدت هيفو )١775( دواد وبأو ۰۱۵۹/۱ (۱۳۷۲) مقر «دنسملا» يف دمحآ هجرخآ (۲)

 . قاحسإ

 موي يلي يذلا مويلا وه :رقلا مويو .مدقت دقو ءديج هدنسو )١754( دواد وبأ هجرخآ (۳)

 نم اوغرف دق مهنال كلذو «ىنمب هيف نورقی سانلا نأل ءرقلا موي يمس امنإو ءرحنلا
 .اورقو اوحارتساو رحنلاو ةضافالا فاوط

۲ ۱ 



 نیشِبک ىلإ ًاقکنا مت :هرخا يف لاقو «ینمب رحنلا موي 3 هك بنلا ةبطخ يف ةركب

 .ملسمل هظفل یی اهمسقف ملا نم ِةَعْيَرَج ىلإو هاو يسلك

 .ةنيدملاب ناك هنأ ءسنأ ثیدح یفو «ةكمب ناك نیشبکلا حبذ نأ .اذه يفف

 . سانلل ناتقیرط اذه يف : ليف

 نيحلمأ نيشبكب ةنيدملاب ىَّكض هنأو «سنأ لوق :لوقلا نأ :امهادحإ
 ةكمب هرحن نيب رّيمو «سنأ لّصفف «نيشبك ىلإ أفكنا مث «ديعلا ىلص هنأو «نينرقأ

 نأ اذه ىلع لديو «ناتصق امهنآ نّیبو «نيشبكلل ةنيدملاب هرحن نيبو «ندبلل

 يذلا يدهلا وهو «لبالا رحن هنأ اورکذ امنإ «ینمب 5 يبنلا رحن رکذ نم عیمج

 ةجح ةفص يف لاق دق رباجو «قوس الب كانه منفلا رحن نم لضفأ وهو .هقاس
 ةصق نأ «ةاورلا ضعب ىلع هبتشا امناو ءندبلا رحنف «يمرلا نم عجر هنإ : عادولا

 . مهوف ینمب ناك هنأ نظف «دیع موی تناك نیشبکلا

 نالمع امهنآ هکلسم كلس نمو .مزح نبا ةقيرط :هیناثلا ةقيرطلا

 هتيحضت سنأو تکمب هتيحضت ةرکب وبآ رکذف ناحیحص ناثیدحو ؛ناریاغتم

 : ةشئاع 000 الا رقبلا رحنو ینفلا رحنلا موي حبذو :لاق .ةنيدملاب

 ۲« نیحیحصلا» يف وهو «رقبلاب هجاوزآ نع دمی 5 هللا لوسر یحض

 ۳ رحنلا َمْوَي ةرقب ةشئاع نع ةي هللا لوسر حبذ : «ملسم حیحص» يفو

 ةياورو لاومألاو ضارعألاو ءامدلا میرحت ظیلغت باب :ةماسقلا يف (۳۰) (۱۲۷۹) مقر ا

 عزج :لاقي .ءيشلا نم ليلقلا يهو :ةعزج ريغصت :ةعيزجلاو . تمدقت 1/٠١ يراخبلا
 يهو :لاقو «ميجلا حتفب «لمجملا» يف سراف نبا هطبضو «عطق :يآ :هلام نم هل
 . ةروفضم ىنعمب ةريفضك ةلوعفم ىنعمب ةليعف اهنأكو «منغلا نم ةعطقلا

 نهرمآ ريغ نم هئاسن نع رقبلا لجرلا حبذ باب :جحلا يف 44۰/۳ يراخبلا هجرخأ ()
 .مارحالا هوجو نایب باب :جحلا يف (۱۱۹) (۱۲۱۱) ملسمو

 .رباج ثيدح نم . . . يدهلا يف كارتشالا باب : جحلا يف (۱۳۱۹) ملسم هجرخأ )۳(

۳۰ 



 . ''"ةدحاو ةرقب عادَولا ةّجَح يف دّمحم لا ْنَع رحن هنأ : (نئسلا» ىفو

 : هللا ءاش نإ حيحصلاو «يدهلا عم ةيحضتلا هل عرش ّجاحلا نأ :هّبهذمو

 نأ ٌّدحأ لقي ملو «ميقملل ةيحضألا ةلزنمب هل جاحلا يدهو «ىلوألا ةقيرطلا

 وه مهيده ناك لب .ةيحضالاو يذهلا نيب اوعمج «هباحصأ الو ايک يبنلا

 . اهریغب ر سب يده وهف «مهبحاضا

 با هيلع یا يده ويك شاپ هات نع یک فا نرفاو

 وه نهنع هرحن يذلا رقبلاف .يدهلا نهيلعو « تاعتمتم نك نهنأو «ةيحضألا

 . نهمزلي يذلا یدهلا

 نع ةرقبلا ءازجإ وهو «لاكشإ : عست نهو نهنع ةرقبلا رحن ةصق يف نكلو

 . ةعبس نم رثكأ

 مل ةشئاع نأ وهو «هلصأ ىلع باوجب «هنع مزح نبا دمحم وبأ باجأو

 ىلع ّيده ال هدنعو «تاعتمتم نهو ةنراق تناك اهنإف «كلذ يف نهعم نكت

 نع «ةورع نب ماشه ثيدح نم ملسم هاور يذلا ثيدحلاب هلوق َدّيأو «نراقلا

 نميف تنكف «ةّجحلا يذ لالهل نيفاوُم ةئ هللا لوسر عم انجرخ : ةشئاع نع «هيبأ
 نم لح مل ٌضئاح انأو ةفرع ٌموي ينكردأف كَم اّتمدق ىتح انجرخف «ةرمُعب لها

 كسار يضقثاو كترمُع يعد» :لاقف یی ّيبنلا ىلإ كلذ ٌتوكشف «يترمُع

 دقو ةبصحلا هليل تناك املك . تلخفف تلا . «حخلاب يلهو «يطشتماو

2 . ۰ : 

 نم (۳۱۳۵) هجام نباو ءرقبلا يده يف باب :كسانملا يف )١175٠0( دواد وبأ هجرخآ (۱)

 سنوي عبات دقو .تاقث هلاجرو .ةشئاع نع «ةرمع نع «باهش نبا نع «سنوی ثيدح
 يف دمحم لا نع حبذ ام» ظفلب 14۰/۳ «حتفلا» يف ظفاحلا هلاق اميف يئاسنلا دنع رمعم

 .«ةرقب الإ عادولا ةجح

 .(۱۱۹) (۱۳۱۱) ملسمو ۰۱۱/۱۰ يراخبلا هجرخأ )۳۱
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 مزح نبا لوق نالطب نایب



 الو يده كلذ يف نكي ملو ءانترمعو انجح هللا ىضقف «ةرمعب تللهأف ‹ميعنتلا
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 عتمتم وه لب « عتمتملا مزلي امك «يدهلا همزلي نراقلا نأ مهدعب نمو «نوعباتلاو

 مالكلا اذه نأ : حیحصلاف «ثیدحلا اذه امأو مدقت امك ةباحصلا ناسل يف ةقيقح
 :لاقف «هب احرصم «ملسم حيحص» يف كلذ ءاح «ةورع نب ماشه لوق نم َريخألا

 ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه انئدح «عيكو انثدح «بیرک وبآ انثدح

 ىَضَق هنإ :كلذ يف ةورع لاق :هرخا يفو .ثيدحلا تركذف . . . اهنع هللا يضر
 الو «مايص الو ءٌيدَه كلذ يف نكي ملو :ماشه لاق .اهترمعو اهُجح هللا
 و لو

 هدعو یمن نباف ماشهل مالکلا اذه لعج عيكو ناك نإ . دمحم وبأ لاق

 اماشه عمس هنال «ماشه ىلإ هبسن عيكوف تقث امهنم لكو «ةشئاع مالك يف هالخدأ

 ائيدح ءرملا يوري دقف .هتلاق ةشئاع نوكت نأ عفادب هايإ ماشه لوق سيلو «هلوقي

 لثمب لّلعتي امنإو «عفادتمب اذه نم ءيش سيلف «هدنسُی نأ نود هب يت مث «هدنسُي
 اميف قدصمف ةقث لك نأ :كلذ نم حيحصلاو «هاوه عبتا نمو «فصلي ال نم اذه
 هفاضأ اذإو .امهتلادعل اَقَّدَص «ةشئاع ىلإ لوقلا ريمن نباو ةدبع فاضأ اذإف . لقن
 ماشهو «هتلاق ةشئاع نوكتو « حیحص لكو . هتلادعل اضيأ قّدص «ماشه ىلإ عيكو

 ۱ . هلاق

 ىف هل هقف ال نمم هلاثمأ ةيرهاظو «هتيرهاظب ةقئاللا يه ةقيرطلا هذه : تلق
 ال ءالؤهو «اهب ةيانعلا لهأو «هللع ءابطأ داملا ةمئألا هقفک ثیداحالا للع

 و اهرعش صضقن باب حلا يف ي رخ ءاه عش ةأملا ضقن تاب ۰ ضیحلا ىف ۳۵۱ ۰۳۵۶/۱ یراخبلا هجرخآ (۱)
(۱۲۱۱) (۱۱۵). | 

 .(۱۱۷) (۱۲۱۱) ملسم هجرخآ )۲(

٤ 



 عب 4 4 5 2 ا ۲ 4
 هئطخب نوعطقی لب یهتفرعمو مهقوذ هل سيل نمم مهفلاخ نم لوق ىلإ نوتفتلی

 اطخ ىلإ نوّتفتلي الو «ءيدرلاو دّیجلا نيب نوزيمُي نيذلا داملا فرايّصلا ةلزنمب

 ةشئاع تلاق :مالكلا اذه يف الوقي مل ريمن نباو ةدبع نأ «مولعملا نمو

 مالك نم وأ ءامهمالك نم نوكي نأ لمتحي ءاجاردإ ثيدحلا يف هاجردأ امنإو

 ظفح دقف رمو لصف نمو ‹ زمو لّصفف ٠ «عیک و ءاجف «ماشه نم وأ قورع

 لاق : عيكو لاقو ره سلا ةدبعو ريمن نبا لاق ول معن «هريغ هقلطأ ام نقتأو

 .حیجرتو رظن عضوم ناكو دمحم وبآ لاق ام غاسل ماشه

 اهنآ اهدحأ ظافلآ ةئالثب ءاج دق اذهف ءةدحاو ةرقب يهو اعست نهنوک امأو

 انیلع لخد : ثلاثلاو «ةرقبلاب ذئموي نهنع یحض هنأ :يناثلاو «نهنیب ةدحاو ةرقب

 .هجاوزآ نع 44ب هللا لوسر حبذ : ليقف ؟اذه ام :تلقف «رقب محلب رحنلا موی

 ةعبس : لیقف «ةرقبلاو ةندبلا مهنع ءیزجت نم ددع يف سانلا فلتخا دقو

 :قاحسٍ لوق وهو ةرشع : لیقو «هنع روهشملا يف دمحأو يعفاشلا لوق وهو

 . "هایش رشَعب َروُزَجلا لّدعف یناغملا مهنيب مس ةا للا لوسز نأ هتک دقو

 .ةرقبب عست نهو هئاسن نع ىَّحض ةي هنأ «ثيدحلا اذه تبثو

 یم ين كلا اوسخ من راج نع هی يبآ نع این یور دو
 جرخأ امنإو «هجرخي ملو ملسم طرش ىلع وهو ةرشع نع ةي هللا ؛

 انمدق املف «نادلولاو ٌءاسنلا انعم ّجحلاب َنيّلِهُم ةي هللا لوُسَر عم انجرخ :هلوق

TEلبالا يف كرتشن نأ دا ل وسو اب ما ولو افلا تیبلاب  

 . تندب يف انم ةعبس لك رقبلاو

3 

 نم مسقلا يف روزجب منغلا نم ةرشع لدع نم باب :ةكرشلا يف ۹۸/۵ يراخبلا هجرخأ )۱(

 .يدهلا يف كارتشالا باب : جحلا يف (۳۵۱) (۱۳۱۸) ملسم هجرخآ (۲)

۲ ۵ 



 رضحف رفس يف هَ يبنلا عم انك : سابع نبا تیدح نم . ۰ (دنسملا) يفو

 يئاسنلا هاورو . ريع ور كلا ۱ اس رشا ناك ربت ناف « ,حضاالا

 ."""بیرغ نسح :لاقو «يذمرتلاو

 نع َةَنَدَبلا «ةّيبْيَدَحلا ماع كَ | ا يام

 E هعبس نع ةرقبلاو « ةعبس

 نع ةرقبلا ىف «نيملسملا نيب هتجح يف ةي هللا لوس كرش : ةفيذح لاقو ص ت دل و 7 2 9 ۱ 1
 . "هللا همحر دمحأ ٌمامالا هركذ . ةعبس

 ُثيداحأ :لاقي نأ ام «ةثالث هوجو دحأ ىلع رحت «ثيداحألا هذهو
 مئانغلا يف ٌميوقت «منغلا نم ةرشعب ريعبلا لذع : لاقُي نأ امإو «حصأو رثکآ ةعبسلا

 أ املو «يعرش ژیدقت وهف .ایادهلا يف ةعبس نع امأو .ةمسقلا لیدعت لجال
 ناك اهضعب يفف «لبالاو تنکمألاو .ةنمزألا فالتخاب فلتخي كلذ نإ :لاقي

 نع هلعجف «ةعبس لدُعی اهضعب يفو «ةرشع نع هلعجف هایش رشع لِدْعَي ُريعبلا
 . ملعأ هللاو «ةعبس

 «ةرقبب نهنع یحضو يدهلل ةرقب هئاسن نع حبذ هنإ :دمحم وبآ لاق دقو

 يف ام تفرع دقو ايده نيتسو اثالث هسفن نع رحنو نيس كم

 يدهو ؛ يه يه لب «يدهلا ةرقب ريغ ةيحضلا ةرقب نكت ملو «مهولا نم
 ا

 نسح هدنسو )٩۰۵( يذمرتلاو ۲۲۲/۷ يئاسنلاو ۰۲۷۵/۱ «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ )۱(

 .(۱۰۵۰) نابح نبا هححصو «يذمرتلا لاق امك
 باب يحاضألا يف كلامو «يدهلا يف كارتشالا باب : جحلا يف : (۱۳۱۸) ملسم هجرخآ (۲)

 فلوملا رکذ امك سابع نبا ثيدح نم سیلو «رباج ثيدح نم ایاحضلا يف ةكرشلا

 . يراخبلا هجرخی ملو ملسم هجارخاب درفنا هنإ مث هللا همحر
 نکل «ظفحلا ءىيس وهو يسبعلا ةفيلخ نب ليعامسإ هدنس يفو ۰1۰۱/۵ دمحآ هجرخآ )۳)

 . ىوقتيف رباج ثيدح هل دهشي

۲:۹ 



 لصف

 2 ی مقر مو ۶ ع سهر دا و 1

 ناو < رحتم اهلك ىنم نأ)» مهملعأو ی ۱ هال هللا لوسر رحبو

 لب «ىنمب صتخب ال ّرحنلا نأ ىلع ليلد اذه ىفو “«ٌرَحْنَمَو قيرط َةكَم جاجف

 ا نم رحن ثیح
 و ور

 و 1

 يك ةَفلَدْرُمَو انه اه تْفَقَو) : لاقو تفلدزمب فقوو فقر اهلك ةفرعو

 حاتم ىتم ءال» : لاقف حل نم الفي اب ینمب هل ىنبُي نأ چ لتسو . فق فوم

 ىلإ قبس نم نأو ءاهيف 565 كارتشا ىلع ليلد اذه يفو «)هیل قبس ْنَمل
 . كلذب كاتي الو «هنع لحتری یتح هب قحأ وهف اھ ناکم

 | صف
 ل

 لاف هىا قلعت الا ين «هرحن دك ل هللا لوسر لمکا املف

 لاقف «یشوفلا كدب يفو هدأ ةمْحَش نم لا لر شو کلن !رمعَم اي :لاقو

 اذإ لَجَأ» :لاق . مو ىلع هللا ةمعن ةَمعن ْنمَل كلذ نإ هللا لوُس رم ريح

 اهلك ىنمو ءانهاه ترحن» ظفلب رباج ثيدح نم )١594( (۱۲۱۸) ملسم هجرخآ (۱)

 انه اه تفقوو «فقوم اهلك ةفرعو انهاه تفقوو .مكلاحر يف اورحناف «رحنم

 يف دمحأو ۳۰4۸(۰) هجام نباو ۱۹۳۷(۰) دواد وبأ هجرخأو «فقوم اهلك عمجو

 ‹فقوم ةفرع لك» ظفلب رباج ثيدح نم هال ۲ يمرادلاو ۰۳۲۲/۳ «دنسملا)

 هدنسو «رحنمو قیرط ةكم جاجف لکو ؛فقوم ةفلدزملا لکو ءرحنم ینم لکو

 . نسح
 .قباسلا قیلعتلا يف مدقت دقو ملسم هجرخآ (۲)

 هجام نباو ۰۷۳/۲ يمرادلاو (۲۰۱۹) دواد وبأو ۰۲۰۷ و ۱۸۷/۲ دمحآ هجرخآ (۳)

 مکاحلا هححصو «نیسحتلل لباق هدنسو تشئاع ثيدح نم (۳۰۰۷) و (۳۰۰)

 . يبهذلا هقفاوو ۱

۲ ۷ 

 ینمو رحنم اهلك ةكم

 هيلإ قبس نمل خانم

 ريصقتلاو قلحلا



 )ها همحر دمحآ مامالا كلذ رکذ ك دق

 نب رمعم كك يبلل ولع يذلا نأ اومعزو :«هحيحص» يف يراخبلا لاقو

 هبناج | راشآ و ۳۹ ی لاقف « یهتنا فوع و ةلضن نب هللا دبع

 َقلَحَ ءقالحلا ىلإ ران من هيي نم نی هرغش مس دي يف املف نیل
 ر

 ل

 امل ءب هللا لوسر نأ سنآ نع «نیریس نبا نع :«يراخبلا حيحص) يفو
 مس اور شفا فو" هرعش نم ذخأ نم لوأ ةحلط وبأ ناک سر قلح

 قّشلاب ٌصتخيو «هریغ باصأ ام لثم ٠ «نميألا قشلا نم ةحلط ابأ بيصُي نأ زاوجل
 ىَمَر امل :لاق «سنأ ثيدح نم اضيأ «هحيحص» يف ملسم ىور دق نکل ءرسيألا

 .هقلحف َّنَمْيَألا هّقش َقألَحلا لوان «قلحو هکشن رحنو «ةرمجلا 5 هللا لوسر
 .«قلخا» :لاقف سیال قشلا هلوان مث یایٍ هاطعاف «ّيراصنألا ةحلط ابأ اعد مث
 امك «ةياورلا هذه يفف .«ساّنلا نی ُةّمسقا» :لاقف «ةحلط ابأ هاطعأف «هقلحف
 لاق .رسيألا ناك هنأ : ىلوألا يفو «َنميألا قشلا ناك ةحلط يبأ بيصن نأ ىرت

 ةياور نم ملسم هاور «يسدقملا دحاولا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ ظفاحلا

 نع «ناسح نب ماشه نع یلعالا دبع نب ىلعألا دبعو «ثايغ نب صفح

 رَسْيَألا هقش َرْعَش ةحلط يبأ ىلإ عفد كي يبنلا نأ «سنأ نع «نيريس نب دمحم

 هيوار ةبقع نب نمحرلا دبع الإ تاقث هلاجرو ۹ «دنسملا» ىف دمحأ هجرخأ )١(

 .قثوي مل رمعم نع
 ءرحني مث يمري نأ رحنلا موي ةنسلا نأ نايب باب ۱ )۲(

 نم ناسنالا رعش هب لسغي يذلا ءاملا باب :دوضولا يف ۱ يراخبلا ا )۳(
 نتا ثيدح

 .رحني مث يمري نأ رحنلا موي ةنسلا نأ نایب باب : ححلا يف (۱۳۰۵) ملسم هجرخآ )0

۲:۸ 



۶ 

 ةحلط يبآ ىلإ عفد هنآ ؛ناسح نب ماشه نع «ةنييع نب نایفس ةياور نم هاورو

 نایفس ةياور يوقت اهارآ نیریس نبا نع «نوع نبا ةياورو :لاق .نميألا هقش رعش

 . ملعأ هللاو

 «يراخبلا قيرط نم «نيريس نبا نع هانركذ ام «نوع نبا ةياورب ديري : تلق
 . ملعأ هللاو .هب صتخا يذلا قّشلا وه «ةحلط وبأ هيلإ قبس يذلا لعجو

 هلا ملا ناك هب صتخا يذلا ةحلط يبأ بيصن نأ یوقی يذلاو

 تایاورلا ٌرثكأ اذه یلعو «هئاطع يف هنس تناك هذهو صح مث ءّمع هم هاو

 نو روش نیت نما هبناج ىلإ َراَشَأو «ذخ» : قالحلل لاق هنأ اهضعب يف ناف

 الو ا | هاطعاف هقلحف سالا بناجلا ىلإ قالحلا ىلإ راشآ مث «هيلي ْنَم

 "گلاب ادق را لفل يفو مهنا رفا اهناف + ةححلط يبأ ىلإ هعفد اذه ضراعُي

 لثم هب عنصف ءرسيألاب :لاق مث «سانلا نيب نيترعشلاو ةرعشلا هعزوف «نميألا

 . هيلإ هعفدف ؟ةحلط وبأ انه اه :لاق مث «كلذ

 هرافظأ مّلق مث ءرسيألا هسأر قش َرْعَش ةحلط يبأ ىلإ عفد :ثلاث ظفل يفو

 ل ا و يلا ا ا ی ا

 نیر نه لخزو «رحنملا دنع ال ا يبنلا دهش هنأ «هثدح هابأ نأ «ديز نب هللا دبع

 يف هّسأر ی هللا لوسر قلحف a عيش ُهْبصُي ملف .يحاضأ ٌمسِقَي وهو

 هَنإف :لاق «هبحاص هاطعأف هرافظأ مّلقو «لاجر ىلع هنم مسقف «هاطعأف «هبوث

 . ۱)هّرعش ينعي مّتكلاو ءاّنحلاب بوضخم اندلع

 نيم بنك قلعو هوم نيرو ءاقالث ةرفغملاب َنيِقلَحملل اعدو

 دجشملا لخت : یلاعت هلوق عم اذهو مهضعب رّصقو ,مهرثكأ لب «ةباحصلا

 لوق عمو [۲۷ :حتفلا] 4َنيِرّصَقُمو مکسوژز َنيقّلَحُم نينما هللا ءاش ْنإ مارحلا

 لبق هلالحالو مرحي نأ لبق همارحإلا كي هللا لوسر تبّبط ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 . تاقث هلاجرو cT / خا هجرخأ )۱(

۲:۹ 



 فاوط ريغ ف طب مل

 ىلإ هتضافا دعب ةضافإلا

 ةكم

 .روظحم نم قالطإب سيلو كن قلحلا نأ ىلع ليلد لحی نأ

 لصف

 فاوط وهو ءَةَضاَقالا فاوط فاطف ءابكار رهظلا لبق ةكم ىلإ ی ضافأ مث

 تباوصلا وه اذه «هعم عسي ملو «هرّيغ فطی ملو رَّدَّصلا ٌفاوط وهو یرایزلا
 مودقلل ًافاوط نیفاوط فاط هنأ تمعز ةفئاط : فتاوط ثالث كلذ يف فلاخ دقو
 فاوطلا اذه عم یعس هنأ تمعز ةفئاطو تضافالل فاط مث ةضافالا فاوط یوس

 ٌفاوط رّخأ امناو «مويلا كلذ يف طی مل هنأ تمعز ةفئاطو ؛انراق ناك هنوکل
 قيفوتلا هللابو طلغلا أشنم نیبنو كلذ يف َباوّصلا رکذنف «ليللا ىلإ ةرايزلا

 ٌفوطي مك عتمتملا ينعأ َحَجَر اذإف :هللا دبع يبأل تلق :مرثألا لاق

 اذه ىف هاندواع ةرایزلل رحا افاوط فوطیو هجحل یعسیو فوطی :لاق ؟یعسیو

 . هيلع تبثف «ةرم ريغ

 نراقلا يف مكحلا كلذكو : (ينغملا» يف يسدقملا دمحم وبأ خيشلا لاق

 نادبي امهّنِإف مودقلل افاط الو ءِرحّنلا موي لبق ةكم ايتأ نوکی مل اذ درفملاو
 تور امب جتحاو لا همحر دمحأ هيلع صن ترایزلا ٍفاوط لبق مودقلا فاوطب

 افصلا نيبو «تيبلاب ةرمعلاب ها َنيذَّلا فاطف» :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 امأو .مهجحل ىم نم اوعجر نأ دعب رخآ افاوط اوفاط مث لول مل ةورملاو
 هللا همحر دمحأ لمحف «ًادحاو افاوط اوفاط امنإف «ةّرمُعلاو ّجحلا اوُعَمَج نيذلا
 نأ تبث دق هنألو :لاق مودقلا ٌفاوط وه مهجحل مهفاوط نأ ىلع «ةشئاع لوق
 دنع دجسملا ةيحتك «هل اطقسم ةرايزلا فاوط نكي ملف ءعورشم مودقلا فاوط
 . ةضورفملا ةالصلاب سّلتلا لبق هلوخد

 ًاعبس تيبلاب فوطيف ءاعتمتم ناك ناو :«هرصتخم» ىف یقرخلا لاقو
 هب يوني افاوط تيبلاب فوطيف دوعي مث ةرمعلل لعف امک اها لارا لاو

۳۰ 



 سس

 نإ : لاق نمف 4 :جحلا] 4 قیتعلا ِتْيَلاب اوثَوطیلَو» هاا

 دمحم وبأ خيشلاو «لعف اذكه «مهدنع هباحصأو يضاقلاك اعتمتم ناك ةي يبنلا

 ًادحأ ملعأ الو :لاق ءاذه لعفي مل نكلو «صاخلا عتمتلاًاعتمتم ناك هنأ .هدنع

 دحاو فاوط غورشملا لب «يقرخلا هركذ يذلا فاوطلا اذه ىلع هللا دبع ابآ قفاو

 ةيحت نع اهب یفتکی هناف نه تمیقآ دقو دجسملا لخد نمک .ترایزلل
 ةجح يف هعم اوعتمت نيذلا هباحص الو هيي يبنلا نع لمني مل هئالو .دجسملا

 اهنإف ءاذه ىلع لیلد :ةشئاع ثيدحو :لاق ءًادحأ هب هيب بلا رمآ الو «عادولا

 فاوط وه اذهو «مهجحل ىنم نم اوعجر نأ دعب ًادحاو افاوط اوفاط» :تلاق

 دق تناکل «مودقلا فاوط هترکذ يذلا اذه ناك ولو . رخ افاوط رکذت ملو «ةرايزلا

 ام ترکذو «هب الا می ال يذلا جحلا ٌنكر وه يذلا ةرايزلا فاوط رکذب تّلخآ

 هب لدتسی يا نمف ءادحاو افاوط ال ترکذ امف «لاح لک یلعو «هنع ینغتسی

 ؟نیفاوط ىلع

 ملو لإ يبللا رمأب ةرمعلا ىلإ ّجحلا تنرقف «تضاح امل اهنإف «اضیآو
 فاوط نألو یی يبنلا هب اهرمآ الو .مودقلل فطت مل مودقلل تفاط نكت

 عم مودقلا فاوط رمتعملا قح يف عرشل بجاولا فاوطلاب طقسي مل ول مودقلا

 ىلإ دوُعَي يذلا عتمتملا نم ىلوأ هب وهف «تيبلا ىلإ همودق لّوأ هنأل ةرمعلا فاوط
 . همالك ىهتنا . هب هفاوطو هتيؤر دعب تيبلا

 قحلا وه هركنأ يذلا ناك نإو «لاکشالا دمحم ىيبأ مالک عفري مل :تلق

 نم اوعجر امل ةباحصلا نإ :لقي مل ًادحأ نإف «هراكنإ يف ٌباوصلاو «هركنأ امك

 عقي مل اذه كك ٌنبنلا الو «هدعب ةضافالل اوفاط مث اّوعْسو مودقلل اوفاط ففرع

 نراقلاو مّتمتملا نيب تقّرف نينمؤملا َّمأ نأ .لاکشالا ًاشنم ناك نکلو ءاعطق

 اعا نیذلا نأو ءادحاو ًافاوط ینم نم اوعجر نآ دعب اوفاط نینراقلا نآ تربخأف

 ةرايزلا فاوط ٌريغ اذهو «مهٌجحل ینم نم اوعجر نأ دعب رعنا افاوط اوفاط ةرمعلاب

 ابأ خیشلا ّنكلو «هیف امهنیب قرف الف «عتمتملاو نراقلا هيف كرتشي هناف ءاعطق
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 نم اوعجر نأ دعب رخآ ًافاوط اوفاط مهنإ :نیعتمتملا يف اهلوق ىأر امل «دمحم
 نکلو «قح هلاق یذلاو نیفاوط اوفاط مهنآ ىلع لدي ام اذه يف سيل :لاق «ینم

 ماشه هنبا وأ ةورع مالک نم ةدايزلا هذه :ةفئاط تلاقف «لاکشالا عفري مل

 عفتري ملو لسرم هنأ هتياغف «ناک ولو «نيبتي ال اذهو ثیدحلا يف تجردأ

 تقرفو «ةشئاع هب تربخأ يذلا فاوطلا نأ :باوصلاف .لاسرالاب هنع لاكشإلا

 لازو «تيبلاب فاوطلا ال «ةورملاو افصلا نيب فاوطلا وه «نراقلاو عتمتملا نيب هب
 اوفیضُی مل ءامهنيب دخاو فاوطب اوفتكا مهنآ نينراقلا نع تربخأف «ةلمج لاكشإلا

 اوفاط مهنآ «نيعتمتملا نع تربخأو .قحلا وه اذهو «رحنلا موی رخآ افاوط هيلإ
 لوق اذهو «قرمعلل ناک لوألا كلذو .جحلل ینم نم عوجرلا دعب رخآ افاوط امهنیپ

 : 246 يبنلا لوق وهو ءرخآلا اهثيدحل قفاوم ءاذه ىلع ثیدحلا لیزنتو «روهمجل
 ءةنراق تناكو .«كنرنغو كّجَحِل ةَوْرَملاَو اَمَّصلا َنْيَبَو تّیبلاب كفاوط كْعَسَي١

 . روهمجلا لوق قفاوي

 فطي مل :«هحیحص) يف ملسم هاور يذلا رباج ثيدح هيلع لكشُي نكلو

 «ًادحاو ًافاوط الإ ةورملاو افصلا نيب هباحصأ الو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ُنيبنلا
 ىدحإ وه امك دحاو ٌئعس متمتملا يفكي :لوقي نم لوق قفاوي اذه .لوألا هفاوط
 ىلعو «هریغو هللا دبع هنبا ةياور يف اهيلع صن للا همحر دمحآ نع نیتیاورلا

 : لاقي وأ . يفانلا ىلع مّدقُم تبثملاو «ىفن رباجو «تتيثأ ةشئاع :لاقیف ءاذه

 يلعو ةحلطو رمعو ركب يبأك .يدهلا قاسو ي5 يبنلا عم نرف نم «رباج دارم

 هب دارملا سیلو .ادحاو ایعس اّوَعَس امن) مهناف «راسیلا يوذو «مهنع هللا يضر

 لوق نم ةجردم هيف ةدايزلا كلت نأب .ةشئاع ثیدح لّلعی وأ «ةباحصلا ٌمومع
 . ملعأ هللاو اهثيدح يف سانلل قرط ثالث هذهو ' ''ماشه

 ةياور نم هنأل ماشه ثيدحلا قيرط يف سيل هنإف .هللا همحر فلؤملا نم مهو اذه (۱)
 4٠١/١ «أطوملا» ىف هجرخأ ءاهنع ريبزلا نب ةورع نع «باهش نبا نع كلام
 - نع «اطوملا» ىف اهنع رخآ قيرط هلو ةحصلا ةياغ يف دانسإ اذهو 4۱۱ و
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 لبق جحلاب همارحا دعب مودقلل یعسیو فوطی متمتملا :لاق نم امآ و

 مآ هنع صوصنم وه يردآ الو يعفاشلا باحصآ لوق وهو «ینم ىلإ هجورخ

 الو «ةتبلا ةباحصلا نم دحآ الو ٠ يبنلا هلعفی مل اذهف :دمحم وبأ لاق ؟ال

 نأ الو ءاوفوطي نأ ةّكم لهأل ىرأ ال :سابع نبا لاق «دحأ هلقن الو «هب مهرمآ

 لوق ىلعو .ىنم نم اوُعِجْرَي ىتح ٌجحلاب مهمارحإ دعب ةورملاو افصلا نيب اًوَعْسَي
 . مهريغو «قاحسإو ةفينح يبأو «دمحأو «كلامو «روهمجلا لوق : سابع نبا

 ىعسيو فوطيف «مداقلاك راص «جحلاب مرحأ امل :اولاق «هوّبحتسا نيذلاو

 ملو .مودقلا فاوط ىقبيف ءةرمعلا نع عقو لوألا فاوطلا نالو :اولاق .مودقللا

 هناف ؛ناتیهاو ناتجحلا ناتاهو 9 ارحالا بیقع هلغف هل بحئساف هب تأي

 «مودقلا فاوط نع ًاينغم ة ی ناك ترمعلل فاط امل ًانراق ناک امنا

 ةت ماقم تماقف ءاهيف لخدف «ةمئاق ةالصلا ىأرف .دجسملا لخد نمک

 . اهنع هتنغأو «دجسملا

 هبيقع اوفوطی مل الب ينلا عم جحلاب اومرحأ امل ةباحصلا ناف ًاضيأو
 موي مرحأ نإ هنأ «ةفينح يبأ نع «نسحلا نب دمحم یورو .اعتمتم مهرثكأ ناكو

 قّرقو «ْفطَي مل «لاوزلا دعب مرحأ ناو «مودقلل ىعسو فاط «لاوزلا لبق ةيورتلا

 جورخلا نع لغتشي الف «ینم ىلإ هروف نم جرخي لاوزلا دعب هنأب «نيتقولا نيب

 دهاش هلو ايش حیحص هدنس اذهو ءهب اهنع هيب أ نع ساقل 200

 هلصوو «مزجلا ةغيصب ۳۵/۳ يراخبلا هقلع ۳ نبا ثیدح نم حیحص

 ‹حيحص دنسب ۲۳/۵ «هننس» يف يقهيبلا هقيرط نمو «هجرختسم» يف يليعامس الا

 املف انللهأو عادولا ةجح يف يب يبنلا جاوزآو راصنالاو نورجاهملا لهأ» هظفلو

 «یدهلا دلق نم الإ ةرمع ححلاب مكلالهإ اولعجا) : انك هللا لوسر لاق کم انمدق

 .يدهلا دلق نم» :لاقو «بایثلا انسبلو یاسنلا انيتأو «ةورملاو افصلابو تيبلاب انفط

 اذإف ءجحلاب لهن نأ ةيورتلا ةيشع انرمأ مث «هلحم يدهلا غلبي ىتح لحي ال هنإف

 انيلعو ءانجح مت دقو «ةورملاو افصلابو «تيبلاب انفطف انئج «كسانملا نم انغرف
 . ...٠ يدهلا

۳۰۳ 

 فاوسطلاب لوسقلا در

 دعب مودسقلل يعسلاو

 نم جحلاب عتمتملا مارحإ

 ةكم



 نإ :لاق نم ىلع درلا

 نييعس ىلإ جاتحی نراقلا

 حیحصلا وه روهمجلاو سابع نبا لوقو .فوطیف جرخب ال لاوزلا لبقو «هريغب
 یر لا فار تالا مخل قئاوعلا

 مو ره

 يف ةّجح اذه :اولاقو فاوطلا اذه عم یَعَس دي هنإ : تلاق ةيناثلا ةفئاطلاو

 «مدقت امك هيلع طلغ اذهو ؛نیفاوط ىلإ جاتحی امك «نييعس ىلإ جاتحی نراقلا نأ

 هنع حصي ملو «رباجو «ةشئاع هتلاق امك «لوألا هّيعس الإ َعْسَي مل هنأ :باوصلاو

 .هتعجارمب كيلعف «مدقت امك ةلطاب اهّلك لب «دحاو ٌفرح نييعسلا يف

 لصف

 «سوواط مهو «ليللا ىلإ ةرايزلا فاوط َرَخأ :اولاق نيذلا : ةثلاثلا ةفئاطلاو

 يبآ ثیدح نم «هجام نباو «يئاسنلاو ««دواد يبا ننس» يفف «ةورعو «دهاجمو

 ىلإ رحنلا موي هفاوط رخ لَك یبنلا نأ سابع نباو ةشئاع نع «يكملا ريبزلا

 . نسح ثیدح :يذمرتلا لاق «ةرايزلا فاوط : ظفل يفو . لیللا

 لعأ هيف كسی ال يذلا لكك هلعف نم مولعملا فالخ نيب طلغ ثیدحلا اذهو

 : هل «للعلا» باتک يف يذمرتلا لاق «هيف سانلا مالک رکذن نحنف ءب هتّجَحِب ملعلا

 رییزلا وبآ ممتعا :هل تلقو .ثیدحلا اذه نع يراخبلا لیعامس) نب دمحم تلأس
 ةشئاع نم هعامس يفو «معنف « سابع نبا نم اا :لاق ؟سابع نباو ةشئاع نم

 )٩۲۰( يذمرتلاو ءجحلا يف ةضافالا باب :كسانملا يف (۲۰۰۰) دواد وبأ هجرخآ (۱)

 : كسانملا يف (۳۰۵۹) هجام نباو لیللاب ةرايزلا فاوط يف ءاج ام باب :جحلا يف

 ریبزلا وبأو تاقث هلاجرو ۰۲۱۰/۷ و ۰۳۰۹ و ۲۸۸/۱ دمحأو تیبلا ةرايز باب

 «ریاجوا عوبطملا يف عقوو جام نبأ دنع سوواط هعبأت نحل « نعنع دقو سلدم

 .فیرحت وهو «سابع نبا» «لدب
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 فاط امنإ .حیحصب سيل ثیدحلا اذه نأ يدنع :ناطقلا نسحلا وبأ لاقو . رظن

 «ینم ىلإ مجر وأ ةكمب رهظلا ىَّلص له :اوفلتخا امنإو ءاراهن ذئموي اي لا
 .ىنم ىلإ عجر هنإ :لوقي رمع نباف ؟هفاوط نم غرف نأ دعب اهب ٌرهظلا ىلصف
 ةشئاع ثيدح رهاظ وهو «ةكمب رهظلا ىَّلص هنإ :لوقي ٌرباجو ءاهب ّرهظلا ىلصف
 مل ءيش اذهو «ليللا ىلإ فاوطلا رخأ هنأ اهيف يتلا هذه ريبزلا يبأ ةياور ريغ نم

 دقو «ةشئاع نم اعامس انه اه ركذي مل سلدم ريبزلا وب أو «قيرطلا اذه نم الإ وري

 يوري هنأ كلذك دهع دقف ضیا سابع فا نغ الو تطساوب اهنع يوري هنأ دهع

 ةشئاع نع رییزلا وبآ هيوري اميف فقوتلا بجيف «هنم عمس دق ناك نو ةطساوب هنع
 َفِرُع ول «سیلدتلا نم هب َفِرُع امل ءامهنم هّعامس هيف کذب ال امم سابع نباو
 يف نّيب رمالاف ةشئاع نم عمس هنأ انل حصي ملو اّمأف ءاذه ريغل اهنم هعامس

 نمع ناك اذإ سّلدملا ثيدح لوبق يف ءاملعلا فلتخي امنإو «هيف فقوتلا بوجو

 ی ينو لبقی :موق لوقي .انه اه هنم هعامسو هل هؤاقل ملع دق

 نمع «سلدملا هئينكت ام امأو «ثیدح ثیدح يف لاصتالا نّیبتی یتح مهنع هنمنعی

 EA تر یوم تا هژاقل ملعی مل

 ملعُي مل ولو لاصتالا ىلع لومحم نیرصاعتملا نَمْنَعُم نأب :ملسم لوقب

 فاوط ةحص نم هانمدق املف اضیآو .نیسلدملا ريغ يف كلذ امناف ءامهؤاقتلا

 وأ «هلاصتا ملعی یتح نیسلدملا ثیدح در يف فالخلاو .اراهن ذئموي ةي يبنلا
 دق اذهو هتحص يف كش ال ام هضراعُي مل اذإ وه امنإ «هعاطقنا ملعی یّتح هلوبق

 . همالک یهتنا . هتحص يف كش ال ام هضراع

 یور نمحرلا دبع نب ةملسابأ نأ .ةشئاع ىلع ریبزلا يبأ طلغ ىلع لديو

 یورو .2'*ِرْخَنلا ٌمْوَي اضاف و هّللا لوُسَر َعَم انججح :تلاق اهن تشئاع نع
 د يبنلا نأ .اهنع ع هيبأ نع مساقلا نب :محرلا دبع نع .قاحسا نب دمحم

 . ٠٤٤/١ «ننسلا» يف يقهيبلا هجرخأ (۱)
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 هئاسن عم ةي هللا لوسر رازو «ةريهظ رحنلا موی تیبلا اورازف هباحصال نذآ

 اغا و

 ثیدحو ء رمع نبا نع عفان فنا تاياورلا هذه حصأو : : يقهيبلا لاق

 .اراهن فاط هنأ : ینعی ةشت ةشئاع نع ةملس يبآ ثیدحو «رباج

 عادولا تاوط رخ ايب ۶ یبنلا ناف «فاوطلا ةيمست نم طلغلا اشن امنإ : تلق

 عم انجرخ : : تلاق نوا و ل يف تبث امك «لیللا ا

 َدْبَع اعدف بصَحملا اتلزتف :تلاق نأ ىلإ ءثيدحلا تركذف . . . ةي يبنلا

 مث ؛امکفاّط نم اغرفا مث ا عر : لاقف «ركب يبأ نب نمحرلا

 فّوَج يف انفاوط نم انغرفو «ةرمعلا هللا ىضقف : تلاق . بَّصَحُملاب انه اه ينايتئا

 «لیحرلاب سانلا يف نذأف . معن : :انلق ؟«اَمّتغرف» : لاقف «بّصَحملاب هانيتأف ٠ لیلا

 .)ةنیدملا ىلإ ًاهجوتم لحترا مث «هب فاطف + تیبلاب ّرمف

 ْنَم وأ «ريبزلا وبأ هيف طلغف «بير الب لیللا ىلإ هرخآ يذلا فاوطلا وه اذهف
 قفوملا هللاو «ةرايزلا فاوط :لاقو «هب هئّدح

 نب نمحرلا دبع نع «سيق نب رمع قيرط نم ۱44/۵ يقهيبلا هاور صنلا اذه )
 نتمل وهف فلؤملا هقاس يذلا دنسلا امأو تفت نع « دمحم نب مساقلا نع ءمساقلا

 . ىنم
 ؟تامولعم رهشآ جحلا» :ىلاعت هللا لوق باب :جحلا يف ۳۳۶/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .مارح الا هوجو نایب باب : جحلا يف 60) ملسمو

 يف لمري مل وای يبنلا نأ سابع نبا نع (۳۰۹۰) هجام نباو (۲۰۰۱) دواد وبأ جرخأ )۳(

 .یبهذلا هقفاوو ۰8۷9/۱ مكاحلا هححصو «هنم ضافآ يذلا عبسلا
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 لصف

 مُكَيلْعَي الو :لاقف «نوقسي مهو هفاوط ىضق نأ دعب مزمز ىتأ مث
 اذه :ليقف . مئا رهو برف ول هولوان مك ««ُْكَعَم تيس تْلَرَتل ءسال
 كرتو رايتخالا هجو ىلع يهنلا نأ هنم نايب لب : ليقو ءامئاق برشلا نع هيهنل مسن

 .رهظأ اذهو «ةجاحلل لب : لیقو «ىلوألا

 نع «؟هحیحص يف ملسم ىورف ؟ایشام وأ ابكار اذه هفاوط يف ناك لهو

 کلا ملتسي هتلحاَر ىلع عاَدَولا ةَجَح يف تّبَبلاب ةا هّللا لوسر فاط :لاق رباج .

 غ الانا «هولأسيلو فرشيلو سانلا هاري نأل هنجخمب

 عادولا ةجح ىف للك ْیبنلا فاط :لاق سابع نبا نع ۰!نیحیحصلا» يفو
FE em 

 مودقلا فاوطب سيلو «البل ناك هنإف عادولا فاوطب سيل «فاوطلا اذهو

 . نیهجول

 : طق دحأ لقي ملو «مودقلا فاوط يف لَّمَرلا هنع حص دق هنأ :امهدحأ

 و :اولاق امناو ؛هُتلحاَر هب ْتَْلَمَر

 يراخبلا جرخأو «مئاق وهو» :هلوق نود رباج ثيدح نم (۱۲۱۸) ملسم هجرخأ (۱)

 ,مزمز نم ةي هللا لوسر تيقس :لاق سابع نبا ثيدح نم ۵ ۰۷/۱۰ و ۳

 . مئاف وهو برشف

 دواد وبآو .هریغو ريعب ىلع فاوطلا زاوج باب :ححلا يف (۱۲۷۳) ملسم هجرخآ (۲)

 نوکیلو ولعیل :يآ «فرشیل :هلوقو .رباج ثيدح نم ۲۸۱/۲ يئاسنلاو (۸۰)

 . دحأ هلاني ذأ ع اهو

 (۱۲۷۲) ملسمو «نجحملاب نكرلا مالتسا باب :جحلا يف ۳۷۸/۳ يراخبلا هجرخآ (۳)

 اهفرطب لوحیو هل طقس ام بکارلا اهب لوانتی سأرلا ةجوعم اصع :نجحملاو

 )٤( تیر :لاق هنأ هللا دبع نب رباج ثیدح نم (۱۲۲۳) ملسمو ۰۳۹4/۱ كلام جرخآ =

  ۳۲ oV-۲ج داعملا داز ٩2
n. 

 امئاق لڳ هبرش لیلعت

 ةضافالا فاوط 3 فاط

 هتلحار ىلع



 نیح رهظلا ی یلص نيأ
 ینم ىلإ هعوجر

 هامدق تم امف كك هللا لوسر عم تضفأ :دیوس نب دیرشلا لوق : يناثلاو

 ا

 نأ ىلإ ضرالا هامدق تّسم ام «هعم ضافأ نيح نم هنأ هرهاظ اذهو

 .مولعم امهتأش ناف .فاوطلا يتعكرب اذه ضقتی الو «عجر

 تفرع نم هعم ةضافالا دارآ امنإ «ديوس نب دیرشلا نأ :رهاظلاو :تلق

 هرحنلا موی تیبلا ىلإ ةضافإلا درب ملو «ةفلدزم يهو اعمج یتآ یتح :لاق اذهلو
 «رقتسم لوزنب سیل هنگل بکر مث «لاب نیح بسا دنع هلوزنب اذه ضقتب الو

 . ملعأ هللاو .اضراع اسم ضرالا هامدق تّسم امنإو

 :«نیحیحصلا» يفف .ذئموی رهظلا یلص نيأ فلثخاو «ینم ىلإ عجر مث

 تلاق كلذكو ةّكمب رهظلا ىّلص تي هنأ «رباج نع :«ملسم حیحص» يفو

 ةشئاع

 دنا دمحم وبآ لاقف رخالا ىلع نیلوقلا نیذه دحأ حیجرت يف فلتخاو

 فاط اذإ ناك ی يبنلا نأ رمع نبا ثیدح نم (۱۲۱) ملسمو PAY ۳ يراخبلا

 شرا شمارو ءاثالث بخ لوألا فاوطلا تیبلاب

 لدب «دیرشلا نب ورمع» عوبطملا يف ها ا هدانساو ۳۸۹/٤ دمحآ هجرخآ (۱)

 ۱ .أطخ وهو «ديوس نب ديرشلا»
 يراخبلا يف وه SEA 7 ديا i0 دواد وبأو (۱۳۰۸) ملسم هجرخأ (۲)

 ةشئاع ثيدحو ۷۷) ملسم دنع رباج ثيدحو ءهّللا همحر فنصملا رکذ امك

 .قاحسإ نبا ةنعنع هیفو (۱۹۷۳) دواد وبآ هجرخأ

۳۰۸ 



 لوقلا اذه اوحٌجرو «ةعامج اذه ىلع هعبتو یلوآ رباجو ةشئاع لوق :مزح

 .هوجوب

 حا لام را قو فا رر اغا

 هب صاصتخالاو ا , هيك هب سانلا ٌصخأ ةشئاع نأ مالا

 .اهريغل سيل ام ةيزملاو

 «قایس من ءاهرخا ىلإ اهلوأ نم ی يبنلا ةجحل رباج قايس نأ : ثلاثلا

 قّلعتي ال ارمآ اهنم طبض یّتح .اهتایئزج طبض یتح «اهطبضو َةّصقلا ظفَح دقو

 دنع هتٍّجاح .ىضقف «قیرطلا عنج هل 335 يبنلا لوزن وهو «كسانملاب

 هتالص ناکم طبضب وهف «ردقلا اذه طبض نمف .ًفیفخ ًاوضو ًاضوت مث معلا

 . یلوآ رحنلا موی

 عفد دقو «راهنلاو لیللا يواست وهو ؛راذآ يف تناك عادولا ةجح نأ : عبارلا

 ةمیظع انْذُب رحنو «ّسانلا اهب بطخو «ىنم ىلإ سمشلا عولط لبق ةفلدزم نم

 « بّيطتو «هّسأر قلحو ةرمجلا ىمرو «هنم لكأو هاهمحل نم هل حطو ءاهّمَسِقو

 مهو مهيلع فقوو «ةياقّسلا ذيبن نمو «مزمز ءام نم برشو فاطف «ضافآ مث

 عوجرلا هعم نكمُي رادقم يف يضقنت ةنت ال اهنآ رهظالا يف ودبت لامعأ هذهو «نوقسی

 .راذآ لصف يف رهظلا تقو كردي ثيحب « ینم ىلإ

 تناك دقف یقبملاو لقانلا یرجم نایراج «نیئیدحلا نيذه نأ : سماخلا

 نبا یرجف «نیملسملاب هيف لزان وه يذلا هلزنم يف ةالصلا هتجَح يف لي هتداع

 نك جراع یه يا رم لا هيعمل يضر ةشئاعو «رباج طبضو «ةداعلا ىلع رمع

 . ظوفحملا وه نوكي نأب یلوآ وهف «هتداع

 .هوج ول مع نبا لوق یرخآ ةفئاط تحجرو

 انادحو یتب ةباخصلا لصت مت الا ىينسول هللا :اهدحأ
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 اذه لی ملو «هنع ابئان نوکی مامإ فلخ ةالصلا نم ٌّدُب مهل نكي مل لب تافارزو

 مهیلا عجري هنأ هملع الولو .مهب يلصي نم بانتسا هنإ :دحآ لوقی الو و

 ثيحو «نالف مكب لصْیلف «مکدنع تسلو ةالصلا تّرضح نإ :لاقل . مهب يلصُيف
 مهتداع نم ناك الو اعطق انادحو كانه ةباحصلا یّلص الو ءاذه الو اذه عقی مل

 . مهتداع ىلع هعم اوّلص مهنآ مع «نيزع اوُلصُي نأ اوعمتجا اذإ

 ناكو «نوميقم مهو دلبلا لهأ ضعب ُهَفْلَح ناكل تب اخ ول هنأ اللا ۱

 ثيحو «مهتالص همالس دعب اومتأف اوماق مهنآ لقنی ملو یهتالص اوم نأ مهرمأي

 . ةكمب ذئنیح لصُي مل هنأ َملَع ءاعطق ءافتنالا مولعم وه لب ءاذه الو اذه لقني مل

 ٌمْوَق اف مكتالص اوُكَنَأ كَم له اي» : لاق هنأ «هدنع ملع ال نم ضعب هّلقني امو

 . هتجح يف ال «حتفلا ماع هلاق امنإف فس

 نأ مولعمو «فاوطلا يتعكر عكر .«فاط امل هنأ .مولعملا نم هنأ :ثلاثلا

 عكر امل هلعلف هکسانمو هلاعفآ يف هب نودتقی هفلخ اوناک نیملسملا نم اريك
 امیس الو رهظلا ّءالص اهنآ نالا نظ «هب نوُدتقی هفلخ سانلاو «فاوطلا نشكر
 هتالص فالخب «هلامتحا عفر نكمي ال مهولا اذهو .رهظلا تقو يف كلذ ناك اذإ

 . ضرفلا ريغ لمتحت ال اهنإف «ینمب

 امن لب «ةکم فوجب ضرفلا ىلع دنا هجح يف هنع ظفحْی ال هلآ :عبارل

 يلصُي ال اولزن نيأ مهب يلصُي ناك هماقم دم نیملسملاب حطبالاب هلزنمب يلصي ناك

 . ماعلا لزنملا ريغ رخآ ناكم يف

 دارفأ نم باج ثيدحو «هيلع قفتم «رمع نبا ثيدح نأ :سماخلا

 .ظفحأ هتاور ناف .هدانسإ يف وه كلذكو «هنم حصأ ءرمع نبا ثيدحف .ملسم

 نيأو «يرمعلا رمع نب هللا ديبُع نم ليعامسإ نب متاح عقي نيأف «نقتأو «رهشأو
 ؟عفان ظفح نم رفعج ظفح عقي

 ىلع اهنع يوژرف «هفاوط تقو يف برطضا دق «ةشئاع ثيدح نأ : سداسلا
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 : ثلاثلا «لیللا ىلإ فاوّطلا رخأ هنأ : يناثلا ءاراهن فاط هنأ :اهدحأ .هجوآ ةثالث

 فالخب «ةالصلا ناكم الو ةضافالا تقو هيف طبضي ملف «هموي رخآ نم ضافأ هنأ

 . رمع نبا ثيدح

 ةياور نم ةشئاع ٌثيدح ناف «عازن الب هنم حصأ رمع نبا ثيدح نأ : عباسلا

 قاحسإ نباو ءاهنع «هيبأ نع «مساقلا نب نمحرلا دبع نع «قاحسإ نب دمحم

 لوق ىلع مدعی فيكف «هنعنع لب «عامسلاب حّرصي ملو .هب جاجتحالا يف فلتخم
 رمع نبا نع « عفان ينثدح : هللا دیبع

 رهظلا ىّلص ملسو هيلع هللا ىلص هنأ نّيبلاب سيل .ةشناع ثيدح نأ :نماثلا

 ل ءرهظلا ىَّلَص َنيح همی رخآ نم ب هللا لوسر ضافأ :اذکه هظفل ناف تکمب

 لک «سمشلا تلاز اذإ ةرمجلا يمري قیرشتلا مايأ يلايل اهب ثکمف «ینم ىلإ عجر

 ا سانا ىلع صا تینا اهو . تايصح عبسب ةرمج

 مث «رحنلا موي ضافأ : رمع نبا لوق ىلإ ةلالدلا حيرص يف اذه نيأو «ةكمب ذئموي

 هجارخإ ىلع حيحصلا باحصأ قفتا ٌثيدح نيأو .اعجار ينعي «ىنمب رهظلا یّلص

 ۱ .ملع هللاو . هب جاجتحالا يف فلتخا ثیدح ىلإ

 لصف

 سانلا ءارو نم اهريعب ىلع مويلا كلذ يف ةملس مآ تفاطو :مزح نبا لاق

 هاور امب هيلع جتحاو ءاهل نذأف «مويلا كلذ يف هيب ئبنلا تنذأتسا «ةيكاش يهو

 : تلاق e ملت ماد يارا تيك احكم یک کت

 نک تنأو نالا ءارو نم يفوط» : لاقف «يكتشأ ينآ «ةلَك یبنلا ىلإ تاوكش

 ری وهو «تّيلا بْنَج ىلإ يّلَصُي ذيج كي هللا ُلوُسَرَو تفطف : تلاق

 نأل تضافالا فاوط وه فاوطلا اذه نأ یی الو ۱روطْم باتكَو روطلاو»

 .هريغو ريعب ىلع فاوطلا زاوج باب :جحلا يف )۱۲۷١( ملسم هجرخأ )۱(

۳۱ 

 ةملس مآ فاوط رکذ



 ةشئاع فاوط

 ثیحب راهتلاب ةءارقلاب رهج الو روطلاب فاوطلا كلذ يتعكر يف أرقي مل ةي ّيبنلا

 ىلإ هرخآ هنإ ناو طلع دحيم ولآ عك ر دقو «سانلا ءارو نم ةملس ٌمَأ هعمست

 . كلذ ىف باصأف « لیللا

 ءرحنلا ةليل ةملس ماب لسرأ هلك ّيبنلا نأ .ةشئاع ثیدح نم حص دقو

 موي اهفاوط عم اذه مدتلی فيكف ""تضافأف تضم مث ءرجفلا لبق ةرمجلا تمرف

 هتالص يف أرقيو يّلصی تيبلا بناج ىلإ ةي هللا لوسرو «سانلا َءارو رحنلا

 يف تناك «ةءارقلاو ةالصلا هذه نإف «لاحُملا نم اذه ۲4 روطنَم باكو روطلاوإ»

 كلذ نكي ملو ءرحنلا موي تناك اهنأ اًمأو «ءاشعلا وأ .برغملا وأ ءرجفلا ةالص

 ا هیتر مهر ناف: طف کمپ هلك ها لوسز تقوا

 نع اهأزجأ ًادحاو ایعس تعسو ءادحاو افاوط مویلا كلذ يف ةشئاع تفاطف

 نع كلذ اهفاوط اهآزجأف تضاح من «مويلا كلذ ةّيفص تفاطو ءاهترمُعو اهٌجح
 تضاح اذإ ةرهاطلا ةأرملا يف دلي هتنس شن شاه "عدو ملو «عادولا نا

 يعسو «دحاو فاوطب يفتكتو ءْنِرْقَت نأ « فوقولا لبق وأ - فاوطلا لبق

 . عادولا فاوط نع هب تأزتجا ةضافالا فاوط دعب تضاح ناو «دحاو

 فیعض وهو «عمج نم لیجعتلا باب :كسانملا يف (۱۹6۲) دواد وبأ هجرخآ (۱)

 . ۱۳۳ ۰۱۳۲/۵ «يقنلا رهوجلا» يف كلذ لیصفت رظنا هبارطض

 يف 0۸ ۰10۷/۳ يراخبلاو .ضئاحلا ةضافإ باب :جحلا يف ۱۲/۱ كلام جرخآ (۲)

 يف ۹۱۶/۲ (۳۸۳) (۱۲۱۱) ملسمو .تضافآ امدعب ةأرملا تضاح اذ باب : ححلا

 مأ ةشئاع ثیدح نم ضئاحلا نع هطوقسو عادولا فاوط بوجو باب : جحلا

 لَك لوسرلل كلذ رکذف «تضاح لي يبنلا جوز ييح تنب ةيفص نأ نینموملا
 :ةياور يفو «نذإ الف» :لاق «تضافأ دق اهنا :هل ليقف ؟يه انتسباحآ» :لاقف

 «یقلح یرقع) و يبنلا لاق مکتسباح الإ ينارآ ام :لاقف «رفنلا ةليل ةيفص تضاح

 يف مجواهباصآ :یقلح :ینعمو «يرفناف» :لاق عن :لیق ؟رحنلا موی تفاطآ

 كل ابأ ال :مهلوقک «مهنيب ةداع وه امن هعوقو هب داري ال ءاعد وهو .اهقلح

 . كنيمي تبرتو
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 لاوز رظتنا حّبصأ املف اهب تاف «كلذ هموي نم ینم ىلإ هلي لک مجر مث

 ةرمجلاب أدبف بکر لو ءرامجلا ىلإ هلحر نم یشم «تلاز املف «سْمشلا

 لوقي قدحاو دعب ةدحاو تايَّصَح عبسب اهامرف فّیخلا جسم يلت يتلا ىلوألا

 لبقتسم ماقف لهسأ ىتح اهمامأ ةرمجلا ىلع مَّدقت مث عك ُهَّللا» : ةاصح لک عم

 ةرمجلا ىلإ ىتأ مث «ةرقبلا ةَروُس ردقب الیوط ٌءاَعد اَعَدَو هيدي عفر مث «ةلبقلا
 لبقتسم فقوف «يداولا یلی امم راسّیلا َتاذ ّردحنا مث «كلذك اهامرف «ىطسولا

 ةرمج یهو كالا ةرمجلا یتآ مث لوألا هفوقو نم ابیرق وعدي هيدي ًاعفار ةلبقلا

 نع ینمو «هراسي نع تلا لعجف «ةرمجلا ضرعتساو «يداّولا نطبتساف «ةبقعلا

 فت « هنيمي

 .داهقفلا نم اا تیبا

 ناکملا قیضل : لیقف ءاهدنع فقي ملو هروف نم عجر «يمرلا لمكأ املف

 املف ءاهنم غارفلا لبق ةدابعلا سفن يف ناك هءاعد نإ :حصأ وهو لیقو «لبجلاب

 لضفأ اهنم غارفلا لبق ةدابعلا بلَّص يف ءاعدلاو «ٌيمرلا غرف «ةبقعلا ةرمج ىمر

 يف وعدي ناك ذإ «ةالصلا يف هئاعد يف هتنس تناك امك اذهو ءاهنم غارفلا دعب هنم

 هنع ىور نمو «ءاعدلا داتعی ناك هنأ هنع تبثي ملف ءاهنم غارفلا دعب امأف ءاهبلص

 ءاعدب وعدي انایحأ ناك هنأ حيحصلا ريغ يف يوُر ناو «هیلع طلغ دقف «كلذ

 . رظن هتحص يفو «مالسلا دعب ضراع

 لبقتسم موقی نیترمجلا یمر اذإ باب :جحلا يف 515 ۰818/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

 هجرخأو . امهنع هللا يضر رمع نبأ ثيدح نم اا د ءاعدلا بابو «ةلبقلا

 يمر باب :حجحلا يف (۳۰۷) و (۳۰۲) )١595( ملسمو ۶ ۳ را
 . هنع هللا یضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم «یداولا نطب نم ةبقعلا ةرمج

۳ 

 رامجلا يمر

 دعب ءاعدلا كرتل لیلعتلا
 ةبقعلا



 ا هناب فنصملا ليم

 ءقيّدّصلا اهمّلعو ءاهب وعدي ناك يتلا هتيعدأ ةماع نأ بیر الف : ةلمجلابو

 رك رد وقت نا ی لوب يرام يابطل املا بلح ىف حام

 هب داری ةالصلا رّيُدَف ' «كتدابع نحو كرکشو َكركذ ىلع ينِعَأ كهللا :ةالص

 نره : هلوقک مالسلا دعب ام هب داريو ناویحلا ريدك هاهنم مالسلا لبق اهرخآ

 . ملعأ هللاو . ثیدحلا :۴۳«ةالص لک رد نودمحتو نورّبكتو هللا

 لصف

 بلغی يذلاو ؟اهّدعب وأ رهظلا ةالص لبق يمري ناك له «يسفن يف لزي ملو

 :اولاق هّريغو ارباج نأل «يلصُيف عجرَي مث «ةالصلا لبق يمري هناك هنأ .نظلا ىلع

 ترفق ااو فست سل لور اوف نهاد علا زر :اذإ سرب ناك

 امل رحنلا موي ی يبنلاو ءرحنلا موي يمرل سمشلا عولطك «ینم ّمايأ يمرلل لاوزلا

 ناف اضيأو ءمويلا كلذ تادابع نم ائيش هيلع ْمُدَقُي مل «يمرلا تقو لخد
 ناك :امهنع هللا يضر سابع نبا نع «امهننس» ىف ايور جام نباو «يذمرتلا

 نم غرف اذإ ام َرْدَق :هجام نبا داز .سمشلا تلاز اذإ ّرامجلا يمري ةي هللا لوسر

 ثيدح دانسإ يف نكلو ۰" "نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو .رهظلا ىلص هيمر

 وبأ نامثع نب ميهاربإ هجام نبا ثيدح دانسإ يفو «ةاطرأ نب جاجحلا يذمرتلا

 هنع هللا یضر لبج نب ذاعم ثيدح نم ۵۳/۳ ىئاسنلاو (۱۵۳۲) دواد وبأ هجرخأ (1)

 . حیحص هدنس و

 دواد وبآو ۰۲۰۹/۱ كلامو ,(090) ملسمو ۳۷۲ °۷ /۲ يراخبلا هجرخأ )۳(

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم (۱۵۰6)

 نباو سمشلا لاوز دعب يمرلا يف ءاج ام باب :جحلا يف (۸۹۸) يذمرتلا هجرخآ ۳)

 امك يذمرتلا دنس يفو نيرا مايأ رامجلا يمر باب :جحلا يف (۳۰۵6) هجام

 «هجام نبا ننس» يفو «سيلدتلاو أطخلا ريثك وهو ةاطرأ نب جاجحلا فلؤملا لاق

 ثيدح نم (۱۲۹۹) «ملسم حیحص» يفو كورتم وهو ةبيش وبأ نامثع نب ميهاربإ
 . سمشلا تلاز اذإف دعب امأو ءىحض رحندلا موي ةرمجلا و هللا لوسر ىمر :رباج
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 . اذه ٌريغ بابلا يف سیل نکلو ؛ هب جتحُي الو « ةبيش

 هباهذ يف ایام ىنم مايأو بکار رحنلا موي يمري ناك هنأ دمحأ مامالا ركذو

 وو

 هفرعب :ثلاثلاو .ةورملا ىلع : ىناثلاو كفصلا ىلع كوالا فقوملا

 ةرمجلا دنع :سداسلاو «ىلوألا ةرمجلا دنع :سماخلاو «ةفلدزمب :عبارلاو

 ۱ . ةيناثلا

 : يأ .اهطسوآ وهو iS ا ااا

 بل : تلاق «ناهن تنب ءا رس ثيدحب : كلذ لاق نم جتحاو كاهرابخ

 َمْوَي نوعذت يذلا ُمْوَيلا وهو :تلاق ؟اذه مری يأ نوردتأ :لوقي هيَ هللا لوسر

 نو روم EO :لاق ملأ ۱ هللا ءاولاق «يفوؤرلا

 ال ىلإ :لاق 3 .ٌمارَلا عملا اّده :لاق العا مو هللا :اولاق ؟اذم دل

 ۹ مگر مکءامد نر الأ .اذه يماع َدْعَب ْمُكاَقْلَأ ال يلع يرذآ

 خن اذه کد يف ءاذه مكر هش يف «اذه کم ةَمْرَحَك مارح مكْيَلَع

 (ْتْعَّلَب له الأ ءمكاصقأ مكاذأ غلف الأ مکلامغآ ْنَع مكلأسَيف .مکیر اوت

 يا ونا ةاورب هتك تایم یخ ًاليلق الإ ْثَبلَي من تنیدّملا اتمدق اكلت

 يبأ ظفلو »101 /0 «هننس» يف يقهيبلا هاور امناو «دواد وبآ هوري مل هلوطب ثیدحلا )۱(

 :لاقف «سوژرلا موی 2 هللا لوسر انبطخ :تلاق ناهبن تنب ءاّرس نع (۱۹۵۳) داود

 هدنس يفو 1١ قيرضتلا مايأ طسوأ نیلا : لاق «ملعأ هلوسرو هللا :انلق ؟اذه موي يأ

 - هلاجر يقابو «نابح نبا ريغ هقثوي مل يونغلا نيصح نب نمحرلا دبع نب ةعيبر

۳۵ 

 جحلا يف ءاعدلا تاقق و

 ینم اتبطخ



 رذع هل نمل ری هصيخرت

 ینم جراخ تيبملاب
 دعب نيموب يمر عمجیو

 امهدحأ يف رحنلا موي

 . قافتالاب رحنلا موي يناث وه : سوؤرلا مويو

 راسي نب ةقدص نع «يذبَرلا ةديبع نب ىسوم ثيدح نم «يقهيبلا رکذو
 ىلع حتفلار هللا ت ءاج اإ رولا هذه تلزتآ :لاق مع نبا نع

 یاوصَقلا هتلحارب رمأف «ٌعادولا هنأ فرعو «قیرشتلا ماّیآ طسو يف 3 هللا لوسر

 .هتبطخ يف ثیدحلا رکذ مث (ُسََّنلا اهیآ اي» :لاقف ٌسانلا عمتجاو تلحرف

 .هتیاقس لجأ نم ینم یلایل ةكمب تيبَي نأ بلطملا دبع نب سابعلا هنذأتساو

 . "هل نذأف

 نأ مهل صخرأف «لبالا دنع ىنم جراخ ةتوتيبلا يف لبالا ءاعر هنذأتساو
 (YT) 7 . 7 و سا نرس ۳ ورە هو هم رم ريوس

 نيلجر نع حيجن يبأ ثيدح نم ديج دنسب (۱۹۵۲) دواد يبأ دنع دهاش هلو « تاقث =
 دنع نحنو «قيرشتلا مايأ طسوأ نيب بطخي ةَ هللا لوسر انيأر :الاق ركب ينب نم

 سوژرلا مويو .يوق هدنسو .ىنمب بطخ يتلا 5 هللا لوسر ةبطخ يهو .هتلحار
 . يحاضألا سوؤر هيف نولكأي اوناك مهنأل .كلذب يمس

 ۱ . فيعض یذبرلا ةديبع نب یسومو ۰۱۵۲/۰ يقهيبلا هجرخآ )
 باحصأ تيبي له بابو «جاحلا ةياقس باب :جحلا يف ۳۹۲/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 بوجو باب :جحلا يف (۱۳۱۵) ملسمو «ىنم يلابل ةكمب مهریغ وأ ةكمب ةياقسلا
 بوجو ىلع لیلد ثیدحلا يفو :ظفاحلا لاق .قیرشتلا مایآ يلايل ینمب تیبملا
 اهلباقم نأ يضتقي ةصخرلاب ریبعتلا نال .جحلا كسانم نم ناو خب حلا
 لصحی مل ءاهانعم يف وأ دجوت مل ناو «ةروكذملا ةلعلل عقو نذالا ناو تميزع

 بهذم وهو دمحآ نع ةياورو «يعفاشلا لوق يفو «روهمجلا لاق بوجولابو نذالا
 .هنس هنا ا

 « (455) يذمرتلاو ۱۹۷۵(۰) دواد وبأو ۰4۰۸/۱ «أطوملا» يف كلام هجرخآ (۳)
 «هيبأ نع «مصاع نب حادبلا يبآ ثيدح نم (۳۰۳۷) هجام نباو ۰۲۷۳ /۵ يئاسنلاو
 . حیحص هدنسو
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 .رفّتلا موي نوُمري مث ءامهنم موي لوآ يف :لاق هنأ تننظ : كلام لاق

 موی رعت اموی اور نآ اع ال صخر ثیدحلا اذه يف : ةنييع ْنبا لاقو

 مهل لب «هنوكرتي ال مهناف «يمرلا امأو «یّتمب تیبملا كرت ةْشلاب نيتفئاّطلل زوجیف
 اذلو موی يف نيموي يمر اوعمجی نأ مهلو «هيف نومریف «ليللا ىلإ هورخؤُي نأ

 فاخی لام هل نمف «ةتوتیبلا يف ءاعرللو «ةياقسلا لهال صخر دق يك يبنلا ناك

 تطقس «ةتوتيبلا هنکمت ال اضیرم ناك وأ «هنع هفّلخت نم فاخی ضیرم وأ .هعایض

 . ملعأ هللاو «ءالؤه ىلع صنلا هیبنتب هنع

 ةثالثلا قيرشتلا مايأ يمر لمكأ ىتح رخأت لب «نيموي يف ايب لجعتی ملو

 «ةنانك ينب فّيخ وهو حطبالا وهو ءٍبَّصَحُملا ىلإ رهظلا دعب ءاثالثلا عموی ضافأو

 < لجو زع هللا نم اقیفوت هل ىلع ناكو ا اسم ناعيا

 ءاشعلاو ترغملاو رصعلاو ا كَ هللا لوسر هب هرمأي نأ نود

 اذه يف لْمْرَي ملو ءارحس ًاليل عادولل فاطف بفتکم ۳ ضهن مث 'ةدقر دق رو

 دَق اهنإ : هل اولاقف (؟يه انتسباحأ» اف نففاس هنأ ةه خاو كارلا

 ارم اهّرِمْعُي نأ ةليللا كلت ةشئاع هيلإ تَّبِغَرو .©أذإ ْرِفَْتْلق» :لاق تضاقآ

 :ةاقريعر ایت ها دق ةورملا ون اكل سا اور اه نفد لو

 ی ۱۳9۱۳ ی ی

 نم بابو «عادولا فاوط باب :جحلا يف 1۷۰ و ۰41۷ ۰81/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

 دواد وبأو (۱۳۱۳) ملسم هجرخآ عفار يبأ ربخو «حطبالاب رفنلا موي رصعلا یلص

(۲۰۰۹). 

 ٩1۵ ۰۹1/۲ ملسمو ۰1۷4 و 1۸ ۰47۷/۳ يراخبلاو ۰4۱۲/۱ كلام هجرخآ (۲)

 .(۳۸۷) و (۳۸۳)

۳۷ 

 میعنتلا ةرمع نم اهعوجر



 لحتراف هناا یف لیحرلاب یدانف کن اف ؟«امتغرف) : هِيَ هللا كوشن

 .(۱یيراخبلا ظفل اذه . حبّصلا ةالص لبق تيبلاب فاط مث «ٌسانلا

 ىف يذلا اهنع دوسألا ثيدح نيبو ءاذه نيب نوعمجت فيك :ليق ناف

 . حلا الإ رن ملو لَك هللا لوسر عم انجرخ :تلاق ؟اضيأ «حیحصلا)

 مجري !هللا لوسر اي : تلق ءةبصحلا ةليل تناك املف :هيفو «ثيدحلا ۷

 تم ادق يل تْفُط سن اترا :لاق ؟ةَّجَحِب انآ مجرأو ةَرْمعو ةَّجَحِب احلا

 كُدِعْوَم مث ةرمعب يّلهأَف ٠ . ميلا ىلإ كيخأ عم يَمذاف» 6 ال ۰ تلاق

 انا تك نم عضم ره هم هّللا لوسر یتیقلف :ةْشئاَع تّلاق ."اذکو اذک ناکم
 Ob مر مع انا زا هاو طب

 يف اهرظتنا هنأ .لوالا يفو «قیرطلا يف ایقالت امهنآ «ثیدحلا اذه يفف
 ET ءرخآ لاكشإ هيف مث . هباحصأ يف ليحرلاب ىدان تءاج املف هل زنم

 نوکیف «لوألا ناك ناف «سکعلاب وأ ءاهيلع ةطبِهنُم اأو َةَكَم نم ٌدِعْصُم وهو ينيقل

 یاب اذهو «ةرمعلل اهيلع ةطبهنم يهو «ةنيدملا ىلإ اعجار اهنم ًادعصُم اهيقل دق
 . بّصحملاب اهل هراظتنا

 نم َةَدِعْصُم تناك اهنأ «هيف كش ال يذلا ٌباوصلا :مزح نب دمحم وبأ لاق
 ىتح وی هلك هللا لوسر اهرظتناو «ةرمعلا ىلإ تا اهنال ا وهو €

 تکم نع بّصحملا ىلإ ةفرصنم اهيقلف «عادّولا فاوط ىلإ ضهن مث «تءاج
 لعب نوكي نأ ىضتفي اذهو ءاهنم طبهنم وهو : تلاق اهناف « حصي > اذه و

 فاوط ىلإ ضهن هنا :دمحم وبآ لوقی فیکف «ةكم نم جورخلاو «بّصحملا

 نم هئزجی له :جرخ مث ةرمعلا فاوط فاط اذإ رمتعملا باب :ةرمعلا يف ۸۸/۲ )١(

 ه؟تامولعم رهشآ جحلا :یلاعت هللا لوق باب :جحلا يف ۳۳6/۳ و ؟عادولا فاوط
 .(۱۲۳) (۱۲۱۱) ملسمو

 تضافآ امدعب ةأرملا تضاح اذإ باب :جحلا يف ۷۰ ۰41۹/۳ يراخبل هجرخآ (۲)

 .(۱۲۸) (۱۲۱۱) ۸۷۸ ۰۸۷۷/۲ ملسمو
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 مساقلا ثیدحو . جحی مل دمحم وبأو .لاحم اذه ؟ةکم نم طبهنم وهو عادّولا

 یتح ملا دعب هلزنم يف اهرظتنا . هيب هللا لوسر نأ يف مدقت امك حیرص اهنع

 اذه دوسألا ٌثيدح ناك ناف «لیحرلاب سانلا يف نذأو «لحتراف «تعءاج

 ا و ا و هللا لوم نقل" و اف وتحب
 يف ذخأ دق هتفاوف «هداعيمل تدعصأ مث ءاهترمع تضقو تفاط اهنإف ءاهيلإ

 ثيدحل هجو الو «ليحرلاب ساّنلا يف نذأو «لحتراف «عادولل ةكم ىلإ طوبقهلا

 .مهو امهو «نیرخا نيعمجب امهنيب عمج دقو ءاذه ريغ دوسألا

 ةرمو ءاهغارف لبقو ءاهثعب نأ دعب ةرم :نيترم عادولل فاط هنأ :امهدحأ

 هديزي لب «لاكشالا عفري ال هنإف «نّیب مهَو هنأ عم اذهو «عادولل اهغارف دعب
0 

 ىلع ةقشملا فوخ ةبقعلا رهظ ىلإ بصحملا نم لقتنا هنأ :يناشلا

 ةبقعلا ىلإ دعصم وهو «ةکم ىلإ ةطبهنم يهو ُهْنيقلف ,بیصحتلا يف نيملسملا
 لفسأ نم جرخ امنإو ءالصأ ةبقعلا نم جرخي مل هيك هنأل لوألا نم حبقأ اذهو

 نيب عمجلا لّصحي ال «كلذ ريدقت ىلعف :اضيأو .قافتالاب یلفُسلا لا نم ةكم

 . نيثيدحلا

 ىلإ ةكم لفسأ نم هجورخ دعب عجر هنأ ءمزح نب دمحم وبأ ركذو

 هعادو دعب 35 هللا لوسر مجرب مل ءاضيأ مهو اذهو «ليحرلاب رمأو «بّصحملا

 . ةنيدملا ىلإ هروف نم ّرم امنإو «بّصحملا ىلإ

 يف ةرئادب ةكم ىلع قّلحملاک نوكيل «كلذ لعف هنأ «هفیلات ضعب يف ركذو

 نم جرخ مث تکم ىلعأ نم لخد مث «یوط يذب تاب هناف .هجورخو هلوخد

 لّصحت یتح ةكم ينامي نم غوجرلا اذه نوکیو «بّصحملا ىلإ عجر مث ءاهلفسأ
 امل هب لزن مث ءءاَدَك نم ةّكم یتآ مث «یوط يذب لزن «ءاج امل ل هنإف قرثادلا

 ةكم لفسآ نم جرح مث «هب لزن ءكّسّتلا عیمج نم غرف امل مث «فاوطلا نم غرف

۳۹۹ 



 ؟ةنس بيسدحتلا له

 يف يقل هنأ ىلع اینا ليحرلاب هّرمأ لمحيو «بّصحملا ىتأ ىتح اهنيمي نم ذخأو
 هروف نم هجوتو «ليحرلاب مهرمأف ءاولحري مل اموق بّصحملا ىلإ كلذ هعوجر

 .ةنیدملا ىلإ كلذ

 كخحضَی يذلا حمسلا درابلا نایذهلا اذهب ةناتكو ةسفن دمحم وبأ ناش قلو

 .مالکلا اذه لثم ركذ نع انبغرل هيب هيلع طلغ نم طالغأ ىلع ٌةيبنتلا الولو «هنم

 او رهظلا هب یلصو «بّصحملاب لزن هنآ هلعف نم هارت كنأک يذلاو

 عادولا فاوط اهب فاطو «ةكم ىلإ ضهن مث «ةدقر دقرو ءاشعلاو برغملاو

 ةرئاد راد الو .بّصحملا ىلإ مجری ملو «ةنيدملا ىلإ اهلفسآ نم جرخ مث اليل

 ءرصعلاو ءرهظلا یلص هلي هللا لوسر نأ «سنآ نع :«يراخبلا حیحص» يفف

 “هب فاطو «تيبلا ىلإ بكر مث .بّصحملاب ةدقَر دقرو «ءاشعلاو «برغملاو

 ترکذو ءو هللا لوسر عم انجرخ :ةشئاع نع :!نیحیحصلا» يفو

 SS حلا لا یضق نيح :تلاق مث «ثيدحلا

 نم اغرفا مث او م كاب خر :هل لاقف ركب يبأ ّنب نمحرلا َدْبَع اعدف

 نم انغرفو هَرْمعلا هللا یضقف : تلاق . (بَّصَحُملاب انه اه ينايتنا مٿ ءامكفاّوط

 يف َنّذَأَف . . معنا :اَنلَق ؟اًمُيْغْرَ "لاقف . بَصَحَملاب هانيتأف لا فوج يف اتفاَوط

 ا ةئيدملا ىلإ اهرم لحترا مک هه .هب فاطف ِتّيَبلابَّرَمَف «ليحّرلاب ساّنلا

 نبا ل يي ناجا «ضرألا هجو ىلع ثيدح حصأ نم اذهف

 ثیدح نآ یلع لیلدو ءاهنم ءيش عقي مل يتلا تاریدقتلا كلت نم هریغو مرج

 . قیفوتلا هثلابو انرکذ ام ریغ هل هچو الف ءاظوفحم ناك ناو .ظوفحم ریغ دوسالا

 ىلع ؟قافتا لزنم وأ ةنس وه له بیصحتلا ىف فلسلا فلتخا دقو

 قريره يبآ نع «نیحیحصلا» يف ناف .جحلا ننس نم وه :ةفئاط تلاقف . نيلوق

 . ۲ ۱۷ص مدقت دق و ۷۹ و ¥1 »11/1 يراخبلا هجرخأ )۱(

 . ۲۱۸ص هجیرخت مدقت )۲(

۳۷۰ 



 هللا ءاش نا اد نولزات ْنحَت» :ینم م نم َرفني نأ دارآ نيح لاق دلك هللا لوسر نأ

 ذا كلذو «بّصحملا كلذب ينعي UE نا ينب فک

 الو ؛مهوحكانُي الأ ءبلّطملا ينبو «مشاه ينب ىلع اومّساقت «ةنانك ينبو ًاشيرق

 5 يبنلا دصقف ء45 هللا لوسر مهيلإ اوملسُي ىتح ٌءيش مهنيبو مهنيب نوكي
 هلل ةوادعلاو «رفکلا رئاعش هيف اوُرهظأ يذلا ناكملا يف مالسإلا رئاعش ٌراهظإ

 يف ديحوّتلا ّراعش ميقي نأ «هيلع همالسو هللا تاولص هتداع تناك هذهو «هلوسرو

 َمِضْوَم فئاّطلا دجسم ىنبُي نأ ةي يبنلا رمأ امك «كرّشلاو رفكلا رثاعش عضاوم

 .ىزعلاو تاللا

 ركب ابأو ٠ة يبنلا نأ «رمع نبا نع :«ملسم حيحص» يفو :اولاق

 ل ةنس بیصحتلا ىري ناك هنأ : هنع «ملسمل ةياور يفو . هنولزني اوناك «رمعو

 برغملاو ءرّصعلاو نهظلا هب ىَلَصُي ناك :رمع نبا نع يراخبلا لاقو

 "كلذ لعف يب هللا لوسر نأ ركذيو «ٌمَجْهَيو یاشعلاو

 وه امناو «ةنسب سيل هنأ ىلإ «ةشئاعو «سابع نبا مهنم «نورخا بهذو

 وه امّنِإو «ءيشب ُبَّصَحُملا َسْيل «سابع نبا نع :«نیحیحصلا» يفف «قافتا لزنم
 ظ . 1” هجورخل حمس نوکیل ةي هللا لوس هلن لر

 لر آمل لوسر ينزئاي مل ٠ ؛عفار ييآ نع : «ملسم حیحص» يفو

 هقیفوتب هيف هللا لزنأف . ”لزنف ءاج مث نبق تبرض انأ نكلو «حطبالاب يعم نمب

 بل َمَرَع اَمِل اذیفلتو «(ةتاتك ينب فْيَحِب ادع ولت ْنحت» :هلوسر لوقل اقيدصت

 يف )١17١5( ملسمو «ةكمب 5 یک يبنلا لوزن باب : جحلا يف ۳۹۱/۳ يراخبلا هجرخأ )۱(

 . بصحملاب لوزنلا بابحتسا باب :جحلا
 .(۳۳۸) و (۳۳۷) (۱۳۱۰) ملسم هجرخآ (۲)

 .ةكم لخدی نأ لبق یوط يذب لوزنلا باب :جحلا يف ۷۲/۳ يراخبلا هجرخآ (۳)

 .(۱۳۱۲) ملسمو .بصحملا باب :ححلا يف ۷۱/۳ يراخبلا هجرخآ (5)

 )٩( ملسم هجرخآ )۱۳۱۳(.
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 ؟تیبلا 35 لخد له

 . هيلع همالسو هللا تاولص هلوُسَرل ُهْنم َةَقْفاَوُمَو

 ؟ال مأ ءهتجح يف تیبلا ةي هللا لوسر لخد له :لئاسم ثالث انه اه
 وأ «ةکمب عادّولا ةليل حبّصلا ىَّلَص لهو ؟ال مأ «عادولا دعب مزتلملا يف فقو لهو

 ؟ .اهنم اجراخ

 يف تیبلا لخد هنأ رمح ءاهقفلا نم ٌريثك معزف «ىلوألا ةلأسملا امأف

 . لكك یبنلاب ءادتقا جحلا ننس س نم تیبلا لوخد نأ سانلا نم ریثک یریو هتجح

 هلخد امناو د و م وا خول

 جالب ةحلط نب نام اعدف «ةبعكلا ءانقب نأ , یتح ماسال يو

 اوفاجأف ٠ اوو ؛لالبو و “ايڪ يبنلا لخدف ع « هب هءاجف

 ىلع الالب تدجوف سانلا تردابف : هللا دمع لاق . هوحتف مث ّیلَم بابلا مهيلع

 : لاق .نيمّدقملا نيدومعلا نيب :لاق ؟ لع هللا لوسر نيا : تلقف . بابلا

 e ههلاسا نأ تيسنو

 تکم مدق امل للي هللا لوسر نأ «سابع نبا نع «يراخبلا حیحص) يفو

 ةراونص اوجرخأف ؛ تر خ اف اهب رمأف : لاق فّهلالا هفو تسلا خذ نآ یبآ

 هللاَو ام هللا ُمُهَلَئاَق» : ل هّللا لوس لاقف ٌالزال اَمهيِدْيَأ يف ليعامسإو َميِهاَرْيإ
 ملو ءهيحاَوَت يف َرّبكف ءَتْيَبلا لخدف :لاق . طق اهب امسُفَتْسَي ْمَل ام اوُمِلَع دل
 ا

 م

 يف ةالصلا بابو «تيبلا قالغ باب :جحلا يف ۲ ۳۷۱/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)
 هریغو جاحلل ةبعکلا لوخد بابحتسا باب :جحلا يف (۱۳۲۹) ملسمو تبعکلا |

 . ۳۹۸/۱ كلامو

 يفو «ةبعكلا يحاون يف ربك نم باب :جحلا يف ١ ۰۳۷۰/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)
 = نيأ باب :يزاغملا يفو «ًاليلخ ميهاربإ هللا ذختاو :ىلاعت هللا لوق باب ءءايبنألا
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 . رخالا يف لصُي ملو ءامهدحأ یف اص «نیلوخد كلذ ناك : ليقف

 «ىرخأ ةصق هولمج ظفل ٌفالتخا اًوَأر املك «دقنلا ءافعض ٌةقيرط هذهو

 ارارم هّريعَب رباج نم هءارتشا اولعِجو «هظافلأ فالتخال ًارارم ءارسالا اولعج امك

 . كلذ رئاظنو «هقایس فالتخال نیتّرم عادّولا فاوط اولعجو «هظافلآ فالتخ ال

 ْنَم طيلغت نع نونبجي الو «ةقيرطلا هذه نع نوُبغريف ءداقّتلا ةذباهجلا امأو

 :ةمئآلا نم هریغو يراخبلا لاق مهولا ىلإ هتبسنو طلغلا نم ا

 نأ :دوصقملاو . سابع نبا فالخب «هتالص دهاش تبثم هنأل «لالب لوق لوقلاو

 ميلا يفز «هرَمع الو هجح يف ال ‹حتفلا ةوزغ يف ناك امنإ تيبلا هلوخد

 لخدأ : ىفوأ يبأ نب هللا دبعل تلق : لاق دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ۰«يراخبلا

 . "ال :لاق ؟َتَيَبلا هترمع يف ولو ئيبنلا

 مو و م نال دو ۶ 2 /
 بّیط « نیعلا ريزل وهو يدنع نم ڊاک هللا لوسر م : ةشئاع تلاقو

 و اور هوس ی تلقف «بلقلا نیزح وهو ّىلإ عجر مث < سل

 ! «تلعف ْنكأ ْمَل ين َتْددَوَو «ةبعكلا ات ينإ :لاقف .اذكو اذك تنأو

۶ ON اأ 

 يف ةالصلا باب :جحلا يف (۲۰۲۷) دواد وبأ هاورو ‹حتفلا موي ةيارلا ةَ يبنلا زكر

 . ةبعكلا

 يف (۱۳۳۲) ملسمو ءرمتعملا لحي ىتم باب :ةرمعلا يف 54٠ /" يراخبلا هجرخأ )١(

 .هريغو جاحلل ةبعكلا لوخد بابحتسا باب :جحلا
 ءةبعكلا لوخد يف باب :كسانملا يف (۲۰۲۹) دواد وبأو ۰۱۳۷/۲ دمحأ هجرخأ (۲)

 يف (۳۰۹6) هجام نباو ءةبعكلا لوخد يف ءاج ام باب :جحلا يف (۸۷۳) يذمرتلاو

 . ريفصلا يبأ نب كلملا دبع نب ليعامسإ هدنس يفو ةبعكلا لوخد باب :كسانملا

 ءيدر ظفحلا ءىبس :نابح نبا لاقو مهریغو متاح وبأو يئاسنلاو نيعم نبا هفعض

 ثيدح :يذمرتلا لاق دقف كلذ عمو «تاقث هلاجر يقابو «یور ام بلقي مهفلا
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 مزتلملا يف ی فقو له

 جدول دعب

 حیصلا 5 یلص نبأ

 ؛عادولا ةليل

 «ملعأ هللاو ۳ يبو e َكَعلطأ لا نح هتلمأت اذإ

 موي هلعف هنأ .هنع يور يذلاف .مزتلملا يف هفوقو يهو : ةيناثلا ةلأسملا امأو
 حف املا : لاق و و 0 يبأ 00 وا

 یلع ترم ار أردو ؛ميطحلا ۳ بالا نم نر اوُملتسا دقو ا

 .ٌهّطسَو ةي هللا لوسرو تیبا

 «هدج نع هیبآ نع « بيعش نب ورمع تیدح نم : اضيأ دواد وبأ یورو

 للاب ذوعن : : لاق ؟ُدَوَعَتَت الأ :تلق ةَبعَكلا ريد ىَداَح املف هود ع تفط :لاق

 هردص عضوف ِباَبلاَو ِنكرلا َنْيب ماقف E ٠ ست ءرانلا نم

 هي هللا لوُسَر تیر اذکُم لاقو | امس ءاذكه هُْيَعارْدَو ُهَهْجَوَو

0 

 لاق نكلو «هريغ يف نوكي نأو «عادولا تقو يف نوکی نأ لمتحي اذهف
 فاوط دعب مزتلملا يف فقي نأ بحتسُي هنإ :امهزیغو هدعب ٌييعفاشلاو دهاجم
 ناكو «باّبلاو نکّرلا نب م متلي امهنع يضر سابع نبا ناكو ءوعديو عادولا
 . ملعأ هللاو هل هاطعأ اا لأسي دحآ امهنيب ام مزتلی ال : لوقی

 لصف

 ةليل ةحيبص حبصلا ةالص ّديِيَكَع هتالص عضوم يهو ها ةلأسملا امأ و

 دايز يبآ نب ديزي هدنس يفو «مزتلملا باب : كسانملا يف (۱۸۹۸) دواد وبآ هجرخآ )

 . یوقتیف هدعب ام هل دهشیو «تاقث هلاجر یفابو «فیعض وهو یمشاهلا

 وهو حابصلا نب ینثملا هدنس يفو (۲۹۲۲) هجام نباو (۱۸۹۹) دواد وبآ هجرخآ )
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 يأ ة4 هللا لوسر ىلإ توکش :تلاق «ةملس ٌمأ نع :«نيخيحصلا) ينن ةذ ءعادولا

 تفطف :تلاق بکار تنو سال ءارَو نم يفوط» : لا یک ا

 باكو روطلا) بارشی رو ءِتْنَّبلا بنج ىلإ يلصُي دشنیح لي هل هللا لوسرو

 فاوط يف نوكي نأو ءاهريغ يفو رجفلا يف نوكي نأ .لمتحی اذهف ۴4 روطنَم

 هذه يف !هحیحص) يف یور دق ٌیراخبلا اذإف مالا ؛هریغو هو

 تدارآو «تیبلاب تفاط جا ملو جورخلا دارآ امل هل هنأ ءةضقلا

 ىلع يفوطق ءحْبّصلا ال 52 اذإ» : لي هّللا لوز اهل لاقف «جورخلا

 لاحم اذهو .۲۳:«تجرخ یم یّتح لص ْمَلَف كلذ تلعفف «َنوُلَصُي ٌساَّنلاو كريعب

 بلا ىّلص هنأ رهظف بیر الب عادولا فاوط وهف ءرحنلا موي نوکی نأ ًاعطق

 . روطلاب اهيف أرقي ةملس مأ هتعمسو «تیبلا دنع ذئموي

 لصف

 ا يقل ا ناك املف «ةّتیدملا ىلإ ر لحترا ١

 لاقف ؟ٌمْوَقلا مف :اولاق هَنوُملْسُملا :اولاقق ؟«ٌمْوَقلا نم » :لاقو 0

 دل ؟هّللا لوشم اي : ا اس ا انما ردا صقتتت فال هللا لوس

 فا عن : لاق ع

 : لاقو ؛تاّرَم ثال كلارا اف اهب تاب ةفيلحلا اذ ىتأ املف

 هيف العا URL كيرش ال ُهَدْحَو هللا الإ هلا ال
 یک یا

 رصنو هدعو لا قدص ا انبرل نوّدجاس َنوُدباَع نوبثات نوبي «ريدق

 . ۱٦۲ص مدقت دقو )١775( ملسمو ۰۳۹۲/۳ يراخبلا هجرخأ (۱)

 .۳۹۰ ۰۳۸۹/۳ يراخبلا هجرخأ (۲)

 رجأو يبصلا جح ةحص باب :جحلا يف (۱۳۳۷) ملسمو ۰۲۸۹/۱ يعفاشلا هجرخآ (۳)

 نب هللا دبع ثیدح نم ۰۲6۶ و ۲۱۹/۱ دمحآو (۱۷۳۲) دواد وبأو «هب جح نم

 . امهنع هللا يضر سابع

Vo 

 ةنيدملا ىلإ راک هلاحترا



 :هلوق يف مزح نبأ مهو
 تقو سانلا ملعأ ی هنإ

 يف ةرمع نأ هجورخ

 ةجح لدعت ناضمر

 نم جرخو «سّرعُملا قيرط نم اراهن اهلخد مث .«هدحو باّرخألا َمّرَهو هَدْبَع
 . ملعأ هللاو ''”ةَرَجَّشلا قيرط

 ماهوألا يف

 لَم ئبنلا نإ : لاق ثيح «عادولا ةَ يف مزح نب دمحم يبأل مهو : :اهنمف
 ءرهاظ مهو اذمو «ةَجَح بح لدخت «ّناضمر يف َةَرْمُع َّنأ» هجورخ تقو َساّنلا ملغآ
 : ةيراَصنألا ناسا لاق ذا ديكس نم ةنيدملا ىلإ هعوجر دعب كلذ لاق امن) هلإف
 رب ٌجَحَم .ناخضات ال ال نکی مل : تلا ؟انَعَم تّجَجَح ينوكت ْنَأ كم ام
 : ناضمز ءاجتاذ إف“: لاق + لع حضنت احضان اتل درت «حضان ىَلَع ينباو يدل

EEREيف ملسم هاوراذكه : (ًدَّجَح يضقت ناضَمَر يف  

 . 7( معا

 ووا الا هعوجر دعب لقعم مال اذه لاق ًاضيأ ٌكلذكو
 اهل تلا (ٍلَقْعَم مأ هتدج نع مدمر هاد ييسر ع ل دواد

 ؛هللا ليبس يف لقْعَم وبأ هلعجف ٠ لمج انل ناكو عادوا ةَّبح اب هللا لوسر ّجح

 هجح نم غرف املف هِي هللا لوسر جرخو «لقْعَم وبآ كلهف «ضرم انباصأف
 «لقعم وبأ َكَلهف ءانأّيهت دقل :تلاقف ؟هانَعَم يجرخت نأ كم ام : :لاقف «هتئج

 : لاق . هللا ليبس يف لقْعَم وبأ هب ىصوأف هيلع ٌجحن يذلا وهو لمج انل ناكو

 قيرط نم جرخي ناك ام هللا لوسر نأ رمع نبا ثيدح نم ۳۱۰/۳ يراخبلا هجرخأ )1١(
 ءةكم ىلإ جرخ اذإ ناك ةَ هللا لوسر نأو .سّرعملا قيرط نم لخديو «ةرجشلا
 ىتح تابو ءيداولا نطبب ةفيلحلا يذب ىلص ءعجر اذإو ةرجشلا دجسم يف ىلص
 نأ اضيأ رمع نبا ثيدح نم (۱۳۶4) ملسمو ۰4٩۲/۳ يراخبلا جرخأو .حبصی
 ضرألا نم فرش لك ىلع ربكي ةرمع وأ جح وأ وزغ نم لفق اذإ ناك زی هللا لوسر
 . . كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لوقي مث «تاریبکت ثالث

 .ناضمر يف ةرمعلا لضف باب :جحلا يف (۱۲۹7) مقر (0)
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 تعم ةّجَحلا هذه كتاف ْذِإ اّمأف هلا لیبس يف ّجحلا ناف ؟هْيَلَع تجرع ًالهف» ی

 .؟هةدٌمسک اهَّنإف ناضّمَر ىف يرمّتغاف

 يذ نم نیقب تسل سیمخلا موي ناك هجورخ نأ وهو «هل رخا مهو اهنمو

 . تبسلا موی ناك هجورخ نآو سمخل جرخ هنأ مّدقت دقو دل

 موی جرخ هنأ «عادولا ةجح» يف يربطلا رکذ .مهضعبل رخا مهو اهنمو

 : ثیدحلا يف هلوق «حیبقلا مهولا اذه ىلع هلمح يذلاو .ةالّصلا دعب ةعمجلا

 ْمامت ذإ «ةعمجلا موی حورخلا نوکی نأ الا نكمي ال اذه نأ نظف «نيقب تسل جرخ

 أطخ اذهو بیر الب سیمخلا موي ناك ةجحلا يذ لوأو یءاعیرالا موي تسلا

 ةنيدملاب هجورخ موی رهظلا یّلص هنأ .هیف بير ال يذلا مولعملا نم هنإف «شحاف

 . (نيحيحصلا» ىف كلذ تبث ‹ نيتعكر ةفيلحلا يذب رصعلاو ا

 وهو «تبسلا موي ناك هجورخ نإ :اثلاث ًالوق هتجح يف يربطلا ىكحو

 كلذ يف مهو «يدقاولا نكل ءًالوأ هانحجر يذلا لوقلا وهو «يدقاولا ٌرايتخا

 ةفيلحلا يذب رهظلا هجورخ موي ىلص هيب يبنلا نأ معز هنأ :اهدحأ یاهوآ ةثالث

 نم مرحأ امنإو ءرهظلا ةالص َبيِقَع مويلا كلذ مرحأ هنأ :يناثلا مهولا «نيتعكر

 اذهو «تبسلا موی تناك ةفقولا نأ :ثلاثلا مهولا ةفيلحلا يذب تاب نأ دعب دغلا

 . نيب مهو وهو «هریغ هلقي مل

 لبق كانه يطق د هنأ «هريغو هللا همحر ضايع يضاقلل مهو اهلمو

 هلاجرو ۱۵/۲ ىمرادلاو ۹۳۹(۰) يذمرتلاو (۱۹۸۹) و (۱۹۸۸) دواد وبأ هجرخآ (۱)

 . تاقث

VY 

 يربطلا نيدلا بحم مهو
 موي ب جرخ :هلوقب
 ةالصلا دعب ةعمجلا

 ضايع يضاقلا مهو

 امل هنع بیطلا لسغ مث
 لستغا



 لب هنأ مزح نبا مهو
 رهظلا لبق مرحأ

 لكك هنأ مزح نبا مهو
 هسفن عم يدهلا قاس

 عوطت يده ناكو

 يف عقو ام قايس نم .مهولا اذه أشنمو .لستغا امل هنع بیطلا لسغ مث «هلسغ

 لوسر تط » : تلاق اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نيف جلد حيحصاا

 . ۲ امرخُم َحَبْصَأ مث كلذ َدعَب هئاسن ىلع فاط مث كَ هللا

 :اهلوقو همارحال ب هللا لوسر تبّيط :اهلوق «مهولا اذه دري يذلاو

 مرحم وهو هک هللا لوسر یرافم يف هقيرب : يآ بیطلا صیبو یلٍ رظنآ اك

 اذإ فی هللا لوسر ناك : ظفل يفو «همارحإ نم ثالث دعب يلي وهو : ظفل يفو

 دعب هتیحلو هسأر يف بيَّطلا صیبو ىَرَأ مث دجی ام بيطأب بیطت .مرحي نأ دارآ

 . '"”حيحصلا ظافلأ ظافلألا هذه لكو . كلذ

 نا نی دون ناحل ثيدح هنإف ءهب جتحا يذلا ثيدحلا امأو

 مضي مث «هئاّست ىلع فوطب م ۱ هلي هللا لوجو طا تنك اغ «هيبأ نع

 . همارحإ دنع يناثلا بيطلا عنمي ام هيف سيل اذهو .امرحم

 عضوم يف رهظلا ةالص بيقع لهآ امنإو «ثيداحألا نم ءيش يف لقنُي مل .رهاظ

 دعب ناك انیقی اذهو ليث وهو ءادیبلا یلع هب توتساو «هتقا بکر مث «هالصم

 . ملعأ هللاو ‹ رهظلا ةالص

 امناو «يده همزلي ال نراقلا نأ «ةمئألا نع هب درفنا يذلا هلصأ ىلع هنم ءانب اذهو

 اهجرخآ ( ثالث دعب ةيأورو ( مرحملل بیطلا تاب : جحلا يف (۱۱۹۲) ملسم هجرخأ )۱(

 .حیحص اهدانسإو ۱6۱ و ۱۶۰/۵ يئاسنلا

 )٤٤(. و (4۱) و (۳۹) (۱۱۹۰) و (۳۸) (۱۱۸۹) ملسم هجرخآ (؟)

TVA 



 مهوو هقلطآ لب ءاكسن همارحإ يف نّیعی مل هنإ :لاق نمل رخا مهو :اهنمو

 یاس شا نيقاقلا ها امك ناوي اه ناك نعمت سا لاق وف

 رمتعی مل ادرجم ادرفم اجح نيع هنإ :لاق نم مهوو امهریغو «ينغملا» بحاصو

 هنإ : لاف نم مهوو ْجحلا اهیلع لخدآ مث «ةرمع نّیع هنإ :لاق نم مهوو 4 هعم

 ٠ مدقت دقو هصئاصخ نم ناکو «كلذ دعب ةرمُعلا هيلع لخدأ مث «ادرفم اجح نّيع

 . ملعأ هّلاو . هيف باوصلا هجوو كلذ دنتسم نایب

 امل مهنآ : هل «عادولا ةجح» يف يربطلا هللا دبع نب دمحال مهو :اهنمو

 هنم لکأف ءامرحم نكي ملو ايشحو ًارامح ةداتق وبأ داص «قيرطلا ضعبب اوناک

 یراشبلاهاور امک ةييدشلا رم يف ناک امن اذهو هلك هر

 موی ةكم لخد هنأ : 5 هنع يربطلا هاكح < مهضعبل رخا مهو :اهنمو

 .ةجحلا يذ نم ةعبار حبص دحألا موي اهلخد امناف « طلغ وهو ءائالثلا

 نا سو تو وب ای هباحصآو ىلعي

 . هتجح يف ةورملا ىلع صقشمب 35 هللا لوسر نع رّصق

 امنإو «هفاوط يف يناميلا نكُرلا لّبقُي ناك 5 هنأ معز نم مهو :اهنمو

۲۷۹ 



 . نیینامیلا رخالا یلعو «هیلع قلطُي هنال «يناميلا هامسو «دوسالا ٌرجحلا كلذ

 .ادرفنم ینامیلاب هنع ةاورلا ضعب رّبعف

 لصف

 «طاوشأ ةثالث يعسلا يف لَمَر هنأ مزح نب دمحم يبأل شحاف مهو :اهنمو

 لوقلا اذه ىلع قافتالا ةياكح ىف همهو مهولا اذه نم بجعأو تعبرآ یشمو

 .هاوس دحأ هلقي مل يذلا

 لصف

 ناكو ءاطوش رشع ةعبرأ ةورملاو افَّصلا نيب فاط هنأ معز نم مهو :اهنمو
 و ۳

 . هنالطب نایب مدقت دقو ةدحاو ةرم هنایاو هباهذ

 دمو «تقولا لبق رحّنلا موي حْبصلا یلص و هنأ معز نم مهو :اهنمو

 لبق رحنلا موي رجفلا یّلص ی يبنلا نأ دریم تیام .مهولا اذه

 اهلّجعف هيف اهّيلصُي نأ هثداع تناك يذلا اهتاقیم لبق هب دارآ امنإ اذهو '''اهتاقيم
 ءاذه ىلع لدي امنا «دوعسم نبا تیدح و لیوأتلا اذه نم دب الو .ذئموی هيلع

eةالص : ی  

 Cr نا بر هَل نیا نا : عادولا ةّجح يف رباج

 ملسو ؛عمجب رجفلا يلصي ىتم باب :جحلا يف ٤۲٤/۳ يراخبلا هجرخأ ()
(۱۳۸۹۹». 

 .ةالص لكل ماقأو نذآ نم باب :جحلا يف 4 1۱۸/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .(۱۲۱۸) ملسم هجرخآ (۲)

۳/۳۹۰ 



 لصف
 ود و اور ا وا ی یو فت :اهنمو

 ناذآ الب نیتماقاب امهالص : لاق نم مهوو «نیتماقاو نيناذأب «ةليللا كلت ءاشعلاو

 ناذأب امُهالص هنأ :حیحصلاو «ةدحاو ةّماقإب امهنیب عمج :لاق نم مهوو ًالصأ

 ع ركل ةماقاو ؛دحاو

 لصف

 نذأ مث ؛امهنیب سلج «نیتبطخ ةفرعب بطخ هنأ معز نم مهو :اهنمو

 مل اذهو قالّصلا ماقآ ءاهنم غرف املف «ةيناثلا ةبطُحلا يف ذخآ «غرف املف ءْنّدؤملا

 هتبطخ لمكأ امل هنأ يف «حیرص رباج ثیدحو «ةتبلا ثیداحألا نم ءيش يف ءیجی

 .ةبطخلا دعب رهظلا یّلصف «ةالصلا ٌماقأو «لالب نّذأ

 «بطخف ماق غرف املف ءنّدؤملا نّذَأ .ّدعَص امل هنأ روث يبأل مهو :اهنمو

 . ةبطخلا دعب ناك امنإ ناذألا نإف ءرهاظ مهو اذهو

 اض هتفاوت نأاهرمأو رحللا ةليل ةملس ّمأ مَّدق هنأ «یور نم مهو :اهنمو

 . هنایب مدقت دقو تکمب حبصلا

 دقو «لیللا ىلإ رحنلا موی ةرايزلا فاوط ّرخأ هنأ ءمعز نم مهو :اهنمو

 اذه دنتسمو «عادولا فاوط وه امنإ «ليللا ىلإ هرّخأ يذلا نأو «كلذ نایب مدقت

۲۸1 



 ءهموي رخآ نم ةي هللا لوسر ضافأ :تلاق ةشئاع نأ - ملع هللاو - مهولا
 . ینعملا ىلع اهنع لمحف .اهنع هیبآ نع .مساقلا نب نمحرلا دبع لاق كلذك

 . لیللا ىلإ ةرايزلا فاوط رخأ :ليقو

 هئاسن عم ةرمو اهنلاب ةرم : نيترم ضافأ هنإ :لاقو مهو نم مهو :اهنمو

 مساقلا نب نمحرلا دبع نع « سيق نب رمع هاور ام .مهولا اذه دنتسمو « ليللاب

 رحّبلا َمْوَي تيبلا اوژازف «هباحصأل َنذأ لي ّيبنلا نأ .ةشئاع نع «هيبأ نع
 . ")اليل هئاسن عم هم هللا لوسر َرازو ؛ةريهظ

 0 ضافأ هنأ :اذه فالخ ةشئاع نع حیحصلاو «طلغ اذهو
 : اسس يس ا .ةدحاو

 لصف

 . «ةرايزلل هدعب فاط مث رحنلا موی مودقلل فاط هنأ «معر نم مهو ۰ :اهنمو

 . هنالطبو كلذ دنتسم مدقت دقو

 اس الا مسی مل هاو نم کل حالطب منت در ؛نييبعس ىلإ مخي درعا

 .امهنع هللا ىضر رباجو ةشئاع تلاق امك ءادحاو

 .مدقت دقو ۰۱46/۵ «هننس» يف يقهيبلا هجرخأ (۱)

YAY 



 لصف

 رحنلا موي رهظلا ىّلص هنأ :لاق نم مهو «حجارلا لوقلا ىلع :اهنمو

 لصف

 ىلإ عج نم ضافأ نيح ِرّسَحُم يداو يف عرسي مل هنأ معز نم مهو :اهنمو

 امنإ :سابع نبا لوق مهولا اذه دنتسمو «بارعألا لعف وه امنإ كلذ نأو «ىنم

 . اوقّلع دق ىتح سانلا يتفاح نوفقی اوناك «ةيدابلا لهأ لبق نم عاضیالا ٌءذب ناك

 دقلو «سانلاب اورفنف كلت تعقعقت ءاوضافأ اذإف ٍباعجلاو يصعلاو باعقلا

 سال ی ای :لوقي وهو اهکراخ میل هتقان ىَرفذ ناو قاب هللا لوسر ير

 ْمَكْيَلَعَف ءلبإلاَو ٍلْيَخلا ٍفاَجياِب سیل وبلا َّنإ» ةياور يفو .«ةّئيكّسلا میل
 هركنأ كلذلو ا وبآ هاور یم یتا یخ ایدی ةعفار اسار امف تنیکَسلاب

 لوسر عم ضافآ هنأ .دیز نب ةماسآ ينثدح :يبعشلا لاق «ٌیبعشلاو سوواط

 ينثدحو : لاق .اعمج غلب یتح ًةيداع اهلجر هّثلحار عفرت ملف «ةفرع نم ةي هللا

 اهلجر هّتلحار عفرت ملف .ممج يف هيب هللا لوسر فيدر ناك هنأ سابع نب لضفل

 عارسالا ءالوه ثدحآ امنإ :ءاطع لاقو .ةرمجلا یمر یّح ةيداع

 دمحآ نع يهف ىلوألا امآ .حیحص اهدانسإو يناثلا ةياورلا (۱۹۲۰) دواد وبآ جرخآ )1١(

 هیسنو ۵۲۳ «عمجملا) يف يمثيهلا هرکذو . نسح اهدنسو ۲6/۱ «دنسملا) يف

 ىلع هوحنو ریعبلا لمح :عاضیالاو .حیحصلا لاجر هلاجر :لاقو دمحال

 عمج باعقلاو «ماهسلا اهيف لعجت يتلا ةنانکلا :ةبعج عمج باعجلاو «عارسالا
 توص اهنم ناکف اضعب اهضعب تبرض :تعقعقتو «ظيلغلا مخضلا حدقلا : بعق

 لهاکلا :كراحلاو :اهنذآ لصأ :ةقانلا یرفذ .باودلاو سانلا هنم رفني بخصو

 داك نا اب اهاک نيكي ج هلا ان رتاج عارسالا نع اهفکی هنأ دارملاو
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 ةفرع نم عفدلا تقو عاضیال ةابتشا مهولا اذه أشنمو .راسلا یا یر
 كانه َعاَضيالا نإف «ٍرّسَحُم يداو يف عاضیالاب سانلا ًةافجو :تاوعألا هلعفی يذلا
 اهلقن ةنس رّسحم يداو يف عاضیالاو هنع یهن لب قي هللا لوسر هلعفی مل ةعدب

 بلطملا دبع نب سابعلاو «بلاط يبأ نب يلعو «رباج ويي هللا لوسر نع
 عضوي ريبزلا نبا ناکو «هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع هلعفو «مهنع هللا يضر
 نم لوق اذه يف لوقلاو «ةباحصلا نم مهريغو ةشئاع هتلعفو «عاضيالا ّدشأ
 .ملعآ هاو .یفن نم لوق ال «تبث

 لصف

 ىنم يلايل نم ةليل لک ضيفُي ناك ةي ّيبنلا نأ هريغو سوواط مهو اهنمو
 َّنأ سابع نبا نع «ناسح يبأ نع ركذُيو ؟هحیحص» يف يراخبلا لاقو «تيبلا ىلإ
 درب ذاعم اتیلا عفد : : لاق ءةَرَعْرَع نبا هاورو “"ىتم مايأ تیبلا روزي ناك زا ّيبنلا
 نع «ناسح يبأ نع هيف ناکو :لاق «هأرقي ملو يبأ نم هتعمس : :لاق اباتک ماشه

 تیر امو :لاق . ینمب ماد ام ٍةليل لک تيبلا روزي ناك ةَ هللا لوسر نأ سابع نبا
 هيبأ نع سوواط نبا نع «هعماج» ىف يروثلا هاورو : ۰ بكا هيلع ظا اسا

 ملسم هل جرخآ دق «هللا دبع نب ملسم همسا ناسح وبأو 4571/۳ يراخبلا هجرخا )۱(

 هلصرا : ظفاحلا لاق «يراخبلا طرش نم وه سیلو سابع نبا نع اذه ريغ انج
 ابيرغ اثيدح ةداتق ىور :«للعلا» يف : ينيدملا نبا لاقو .هنع ةداتق قیرط نم يناربطلا
 هنبا باتک نم هتخسنف «ماشه ثیدح نم الإ «ةداتق باحصأ نم دحأ نع هظفحن ال

 سابع نبا نع ناسح وبآ ينثدح «ةداتق نع «هيبأ نع هنم هعمسأ ملو «ماشه نب ذاعم
 . ىنمب ماقأ ام ةليل لك تيبلا روزي ناك ةَ يبنلا نأ

 اذه ركذف ؟ةداتق نع ظفحت :دمحأل تلق :لاق مرثألا نع «حتفلا» يف ظفاحلا لقن (0)
 نم هعمس هنأ معزي اناسنإ انه نإف :تلق ؛ذاعم باتك نم هوبتك :لاقف «ثيدحلا

 نم ناف «ةرعرع نب دمحم نب ميهاربإ ىلإ كلذب مرثألا راشأو «كلذ ركنأف «ذاعم
 .دانسالا ذاهب يناربطلا هجرخأ هقيرط

YAS 



 يقبو تضافال فاط نأ دعب ةكم ىلإ ْمَجْرَي مل ةا یبنلا ناف مهو وهو ءالسرم
 . ملعأ هللاو «عادولا نيح ىلإ ىنم يف

 يف ةرئاد ةكم لعج هنإ :لاق نم مهوو . نيترم عدو هنإ : لاق نم مهو اهنمو

 مث ءاهلفسأ نم جرخ مث ءاهالعأ نم لخد مث .یوط يذب تابف .هجورخو هلوخد

 . ةرئادلا تلمكف تکم نيمي نع بّصحملا ىلإ عجر

 لصف

 نم اهلك هذهف فتبقعلا رهظ ىلإ بّصحملا نم لقتنا هنأ معز نم مهو اهنمو

 .قيفوتلا هللابو المجمو الّصفم اهيلع انهّبن ماهوألا

 ةقيقعلاو اياحضلاو ايادهلا ىف دا هيده ىف

 فرعی ملو «ماعنألا# ةروُس يف ةروكذملا ةينامثلا جاوزألاب ةصتخم يهو

 ذوخأم اذهو ءاهريغ نم ةقيقع الو «ةيحضأ الو .يده ةباحّصلا نع الو هي هنع

 سك هر رام ەم 4 ۲
 ١[. : ةدئاملا] 4 ماعنالا همیهب ثلحأ ۶ :یلاعت هلوق :اهادحإ

 مقرر ام ىَلَع ِتاَموُلْمَم ماي يف هللا مشا اوُرُكْذَيَول :ىلاعت هلوق : ةيناثلاو
 و ۳ تک رو

EOEا ا  RRSالو هللا مکرر امم اولک اشْرفَو ةلومح ماعنالا نمّو# :ىلاعت هلوق : ةثلاثلاو مک نا ری  

Ao 



 [ ۱۳ ۲ : ماعنألا] اور ةبناَمث . نیش َوُدَع مت ناب تاوطخ او

 . اهرکذ مث

 .[۹0 :ةدئاملا] «ةَبْغكلا غلاب ایذه : یلاعت هلوق : ةعبارلا

 اذهو ةينامثلا حاوزألا هذه وه يدهلا نم نی 9

 .ةيحضألاو يدهلا :ةثالث يه :ةدابعو هللا ىلإ ةبرق يه يتلا حئابذلاو
 و

 اب

 قبلا هئاسن نع یدهآو لبالا ىدهأو .منغلا يب هللا لوسر یدهأف

 نود منغلا ديلقت هتتس تناکو ( هتجح یفو ع یفو یماقم ىف یدهآو

 ۱ .اهراعشإ

 .ًالالَح هنم ناك ءيش ِهْيَلَع ْمُرَحَي مل ميَقُم وهو هيدهب ثعب اذإ ناكو

 اریسپ نمیالا اهماسةخفص نشف هلكت دما و اهدلق :لبالا یدهآ اذإ ناکو

 رعشآ كلذک «ینمیلا ةحفصلا يف راعشالاو :يعفاشلا لاق .مدلا لیسی یتح

 تا نا ره ی بم اهر ادا سر ها هده ع اذ[ اگه

 نم ٌدحأ الو وه هنم لكأي الو «هتحفص ىلع هلعجی مث «همد يف هلعن ْعِبْصَي مث

 ام باب : جحلا يف (۱۳۲۵) ملسمو (۲۵۱۸) و (۲۱۸۹) و 0 دمحآ هجرخآ (۱)

 يدهلا يف باب : كسانملا يف (۱۷۱۳) دواد وبآ «قيرطلا يف بطع اذإ يدهلاب لعفی

 بطع اذإ يدهلا يف باب : كسانملا يف (۳۱۰۵) هجام نباو «غلبی نأ لبق بطع اذإ

 دواد يبأو ۳۳/۶ دمحأ دنع يعازخلا ةيجان نع بابلا يفو ؛سابع نبا ثيدح نم

 .يدهب هعم ثعب هيَ هللا لوسر نأ (۳۱۰) هجام نباو )٩۱۰( يذمرتلاو )١770(

 = نيبو هنيب لخ مث ءهمد يف هلعن غبصا مث «هرحناف ءءيش اهنم بطع نإ :لاقف

TA“ 



 هنم لكأي ال هنأ ملع اذإف هنم لکأیو .هرحنیف «بطعلا فراثْیل هظفح ىف رّصق

 ترک ناف ع دلا : مّدقت امك يدهلا ىف هباحصأ نيب كّرشو

 (۱)هریغ ارهظ َدجَي ىتح هيلإ جاتحا اذإ فورعملاب هّبوكر يدهلا قئاسل حابأو
 . . "اهدلو نع لضف ام اهنبل نم بّرشي : هنع هللا يضر يلع لاقو

 ثالث ىلع «یرسُیلا ةّلوقعم ءةدّئقم ءامايق لبالا ٌرحن لي هيده ناكو

 يف لکو امیرو «هدیب هکشن حبذي ناکو ءرّبكيو .هرحن دنع هللا يمسي ناكو

 بذ اذإ ناکو .ةئاملا نم يقپ ام حبذی نأ هنع هللا يضر ًایلع رمآ امك «ةضعب

 ینمب رحن هنأ مدقت دقو ۳)حبذو رّبكو « یّمس مث اهحافص ىلع همدق عضو «منغلا

 اهنکلو ةکمب ندّبلا رحانم : سابع ْنبا لاقو (۹«رحْنَم اهل َةَكَم َجاجف َّنإ) : لاقو
 ا ديني ناف ذا اکو هتک موم یو هاست تم رز

(۱) 

(۲) 

(۳( 
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 مهاهنو ءاهنم اودّوزتيو «مهاياحضو مهاياده نم اولكأي نأ هتّمآل ی حابأو

 ا نزلا مو ليعمل نی هیتر لر یه ا
 .(۱۳۲) ملسمو دمحآ دنع ةلحلح نب بيؤذ ةصيبق يبآ نعو ۰46۷/۱ مکاحلاو

 بوكر نع لئس :هللا دبع نب رباج ثیدح نم (۱۳۲6) «هحیحص» يف ملسم جرخآ
 دجت یتح اهيلإ تئجلأ اذإ فورعملاب اهبکرا» :لوقي ايي يبنلا تعمس :لاق ؟يدهلا

 ۰4۲۹ ۰8۲۸/۳ يراخبلاو ۰۳۷۷/۱ كلام دنع ةريره يبأ نع بابلا يفو «ارهظ
 .(۱۳۳۲) ملسمو

 ىلإ تررطضا اذإ :لاق ریبزلا نب ةورع نع يناقرزلا حرشب ۳۲۵/۲ «اطوملا» يفو

 ىوري ام دعب برشاف «اهنبل ىلإ تررطضا اذاو «حداف ريغ ابوکر اهبکراف ۰ كلندب
 . حیحص هدنسو «اهلیصف

 ملسمو یدیب يحاضألا حبذ نم باب :يحاضألا يف ۱۵/۱۰ يراخبلا هجرخآ

 كلام نب سنأ ثيدح نم ةيحضلا بابحتسا باب :یحاضالا يف (0)

 ۱ .بناوجلا : ٌحاَفَّصلاو
 . ۲۰۷ص حیحص وهو هجیرخت مدقت
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 نأ بحأف «سانلا نم ماعلا َكلذ مهیلع ْتََد ةّقادل ثالث دعب اهنم اورخّدي نأ ةرم
 ۱ . ۰ مهیلع اوعّسوُي

 هللا لوسر ىَّحض : لاق نابوت نع «ريفن نب ريبج ثيدح نم دواد وبأ ركذو

 ىح اًهْنم ُهُجِعْطَأ تلز امف :لاق ؛ةاَّشلا هذه َمْحَل اتل حلضآ نابوئای» :لاق مث هلي
 ۱ . ةئيدَملا مدق

 ةجح يف هل لاق ةي هللا لوسر نإ :اهيف هظفلو ةصقلا هذه ملسم یورو

 غلب تح هنم لای لری مل هتخلصأف :لاق محل اذه حلضأ» : عادولا
 الا

 ےس

 ءاذه لعف "«َمَطَتَقا ءاش ْنَم١ :لاق امبُرو «يدهلا موحل مسق امّبُر ناکو

 موحل لكأ نع يهنلا نم ناك ام نايب باب : يحاضألا يف (۱۹۷۱) ملسم هجرخآ (۱)
 موق :ةفادلاو .ةشئاع ثیدح نم هخسن نایبو «مالسالا لوآ يف ثالث دعب يحاضألا

 نم :انه دارملاو .رصملا مهنم دری نم :بارعالا درو اي ا ريس يمتع او
 .ةاساوملل بارعألا ءافعض نم درو

 (۱۹۷۰) ملسمو يحضي رفاسملا باب :يحاضالا يف (۲۸۱۶) دواد وبآ هجرخآ (۲)
 ۳۰۸/۲ يواحطلاو ۰۳۸۲/۳ دمحأ جرخأو ۰۲۹۱/۹ يقهيبلاو ۰۷۹/۲ يمرادلاو
 يحاضألا موحل دب هللا لوسر عم انلکآ :لاق رباج نع «ریبزلا يبأ نع قرط نم
 ۳۹۸/۳ دمحأو ۸۰/۲ يمرادلا جرخأو «تاقث هلاجرو .. ةنيدملا انغلب ىتح اندوزتو

 :لاق هللا دبع نب رباج نع ثدحي ءاطع نع «رانید نب ورمع نع «ةبعش قيرط نم
 جرخأو «حيحص هدانسإو .ةنيدملا ىلإ يحاضألا موحل دوزتن ةي هللا لوسر عم انك
 جحلا قيشو نم دوزتن انك :لاق .يردخلا ديعس يبأ نع نسح دنسب ۸۵/۳ دمحأ

 مث .حلمو ءام يف ىلغي محل ةقيشولاو قيشولاو .لوحلا هيلع لوحي داكي ىتح
 .رافسألا يف لمحيو ددقي :ليقو «عفري

 ىدهأ» :لاق هنع هللا يضر يلع نع (۱۳۱۷) ملسمو 111/۳ يراخبلا جرخأ (۳)

 مث ءاهتمسقف اهلالجب ينرمآ مث ءاهتمسقف اهموحلب ينرمأف «ةندب ةئام و يبا
 نب هللا دبع ثيدح نم ۳۵۰/4 دمحأو (۱۷1۵) دواد وبأ جرخأو «اهتمسقف اهدولجب

 >«عطتقا ءاش نم» :لاق اتس وأ تاندب سمخ رحن نأ دعب ةي هللا لوسر نأ هيفو « طرق
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 قرفو «هوحنو سرُعلا يف راثتلا يف ةبهّنلا زاوج ىلع اذهب لدتساو ءاذه لعفو

 لصف

 « ىنمب نارقلا يدهو «ةورملا دنع ةرمعلا يده حبذ ةَ هيده نم ناكو

 هرحني ملو حبنا دعب الإ ٌطق هم هّیده رحنی ملو لعفی رمع نبا ناك كلذکو

 عولط دعب الإ ًاضيأ هرحنی ملو «ةتبلا ةباحصلا نم ٌّدحأ الو ءرحنلا موي لبق
 مث «یمرلا :اهلوأ ءرحنلا موي ةبترم رومآ ةعبرأ يهف «يمرلا دعبو «سمشلا

 ولط لبق حنا يف شر ملوك اهي اذكهو وام «قلحلا ّمث ءٌرحّنلا
 تحبُد اذإ ةيحضألا مکح همکحف «هيدهل فلاخم َكلذ نأ بیر الو ‹ ةتبلا سمشلا

 . سمشلا عولط لبق
 لصف

 يحاضألا يف هيده امأو

 دعب امهرحنپ ناکو ؛نیشبکب يفي ناکو ؛ةيحضاألا ي نكي ر مل هك هنإف

 او ءيش يف كسلا ن نلف ءةالصلا لق حب ْنَم" نأ ربخآو «دیعلا ةالص

 تقوب زابتعالا ال هیدهو هنس هیلع تلد يذلا اذه . )هلال هم ُهَمَّدَ َدق مخل 0

 اوحبذي نأ مهرمأو «هب هللا ٌنيدن يذلا وه اذهو ءاهلعف سفنب لب «ةبطخلاو ةالصلا

 . ةّنسملا يهو «هاوس امم م ناو ("ناَضلا نم م َعْذَجلا

 . يوق هدنسو

 )١951( ملسمو تالصلا دعب حبذلا باب : ىحاضألا یف ۱/۰ يراخبلا هجرخآ )۱(

 .بزاع نب ءاربلا ثیدح نم اهتقو باب :یحاضالا يف (۷)

 الي یبنلا مسق :لاق «رماع نب ةبقع نع (۱۹7۵) ملسمو ۰4 ۰۳/۱۰ يراخبلا جرخآ ()

 : لاق ةريره ىبأ ثیدح نم ۲۷/۹ یقهیبلاو )١544( يذمرتلاو 440 ۲

 > نب مادک ه دیس يفو «نأضلا نم ٌعذَجلا ةيحضألا تمعي) : لوقي ر هللا لوسر تعمس

 ۲-۱۰۵ داعملا داز ۳۸۹

 يده حبن يف 195 هیده
 نارقلاو ةرمعلا

 حبذلا تقو



 و و
 ثیدحلا ّنكل "«حیذ قیرشَتلا ماّيأ لک» :لاق هنأ هنع يورو

 ےس س و »9

 د دي عل رم

 نآ یلع لدي الف ثالث قوف يحاضألا ور راخدا نع هیهن امآ و

 اش 9 نأ ۳۳ يهب یلع لید تيدحلا نل طقف ةثالث 1 مای

 تالغلاب هودّدح 98 مای هنااا نيبو هتس ۳1 يهتل تقو راخدالا

(۱) 

 ام اهنم هیوقت دهاوش ثیدحلل نکل نالوهجم امهو شابک وبآو نمحرلا دبع
 ات هللا لوسر عم انیحض :لاق رماع نب ةبقع ثیدح نم ۲۱۹/۷ يئاسنلا هجرخآ

 (۳۱6۷) هجام نباو (۲۷۹۹) دواد وبأ هجرخآ ام اهنمو «ءيوق هدنسو نأضلا نم عذجب

 «ينثلا هنم يفوي امم يفوي عذجلا نإ» :لوقی ناك لب هللا لوسر نأ میلس نب عشاجم نع

 هجرخأ ام اهنمو ؛يباحصلا مسی مل هنکلو ۲۱۹/۷ يئاسنلا هجرخأو .حیحص هدانساو

 لوسر نأ اهیبآ نع لاله تنب لالب مأ ثيدح نم (۳۱۳۹) هجام نباو ۲ ا

 مقرب «هحيحص) يف ملسم هاور ام امأو «ةيحضأ نأضلا نم عذجلا زوجي» :لاق ةَ هللا

 ةعذج اوحبذتف مکیلع رسعي نأ الإ ةنسم الإ اوحبذت ال» اعوفرم رباج ثيدح نم ۲)

 ةيفنحلا دنع عذجلاو .يكملا ريبزلا يبأ سيلدت هيف نأل .فیعض وهف «نأضلا نم
 ةعبس وأ رهشآ ةتس نبا هنآ عيكو نع يذمرتلا لقنو ءرهشأ ةتس متآ ام وه : ةلبانحلاو

 رظانلا ىلع هبتشا ينثلاب طلتخا ول ثيحب امیظع ناك اذ هنا «ةيادهلا» بحاص لاقو ؛رهشأ

 ام :زعملاو رقبلا نمو «نینس سمخ لمکتسا ام : لبالا نم ينثلاو زجآ دیعب نم

 . ةثلاثلا يف نعطو نیتنس لمکتسا

 نب نامیلس نع «زيزعلا دبع نب دیعس قیرط نم ۸۲/4 دمحأ هجرخآ حیحص ثيدح
 نب ریبج كردي مل یسوم نب نامیلس نأ الا تاقث هلاجرو معطم نب ریبج نع «یسوم
 زیزعلا دبع نب دیعس ثيدح نم رازبلاو (۱۰۰۸) نابح نبا هاورو « عطقنم وهف ٠ معطم

 معطم نب ریبج نع «نیسح يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع یسوم نب نامیلس نع
 نع ٠1/۳ «ةيارلا بصن» يف يعليزلا هلقن اميف معطم نب ريبج قلي مل نيسح يبأ نباو
 نب ريهز انث يقرلا دلاخ نب ىيحي نب دمحأ انئدح «همجعم» يف يناربطلا هاورو «رازبلا

 نب ناميلس نع «زیزعلا دبع نب ديعس نع ءزيزعلا دبع نب ديوس انث «يساؤرلا دابع
 نبا دنع دهاش هلو «نيل هيف زيزعلا دبع نب ديوسو .هیبآ نع «ریبج نب عفان نع «یسوم
 . فيعض وهو يفدصلا ىيحي نب ةيواعم هيفو «يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم يدع
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 9 وا موی نم اهلوآ نأ ثالث قوف راخدالا نع هيهن نم اومهف

 :اولاق لکالا هيف مرحي تقو يل اعورشم جا نوکی نآ زناج ريغو

 نع هني مل ثالث قوف راخدالا نع الا َهْنَي مل يَ یبنلا نإ : مهل لاقیف

 نيبو هنع ىهن ام نيب مزالت الو ءرخآلا نم امهدحأ نيأف ثالث دعب ةيحضتلا

 . نيهجول ثالثب حبذلا صاصتخا

 ىلإ راخّدالا هل زوجیف .ثلاثلاو يناثلا مويلا يف حبذلا غوسی هنأ :امهدحأ

 دعب حبذلا نع یهنلا تبثی یتح لالدتسالا مکل می الو «حبذلا موي نم ثالثلا مامت

 . اذه ىلإ مکل لیبس الو «رحنلا موی

 ةثالث راخدالا ذئنيح هل غاسل ءرحنلا موی نم ءزج رخا يف حبذ ول هنأ : يناثلا

 مايأ : هنع هللا يضر بلاط يبآ نب يلع لاق دقو «ثیدحلا یضتقمب هدعب مايأ

 «نسحلا ةرصبلا لهأ مامإ بهذم وهو «هدعب مايأ ةثالثو .یحضالا موي ا

 لهآ ءاهقف مامإو «يعازوألا ماشلا لهآ مامإو «حابر يبآ نب ءاطع ةكم لهآ مامإو

 مايأ اهنوکب ٌصتخت ةئالثلا نالو نت نإ هراتخاو « هللا همحر يعفاشلا ثیدحلا

 «ماكحألا هذه يف ةوخإ يهف «اهُمایص مّرحيو «قیرشتلا مايأو «يمرلا مايأو «ینم

 نیفلتخم نیهجو نم يورو lS نحب عودا رارج يا یر مو

 ٍقيِرشّتلا مايأ لكو را : لاق هنأ يڪ يبنلا نع ء رخآلا امهذحآ دی

 دیز نب ةماسآ ثيدح نمو عاطقنا هيفو معطم نب ريبج ثيدح نم يورو حب

 ."رباج نع ءاطع نع

 ثيدح يف هلوقل دهشي ام رباج ثيدح يف سيل هناف «هللا همحر فلوملا نم مهو اذه 4١

 «فقوم ةفرع لک» (۱۹۳۷) دواد يبأ دنع هظفلو «حبذ قيرشتلا مايأ لک» معطم نب ريبج

 اميف انركذ دقو «رحنمو قيرط ةكم جاجف لكو «فقوم ةفلدزملا لكو ءرحنم ىنم لکو

 . يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم يدع نبا دنع ريبج ثيدحل ادهاش مدقت
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 ةيحصالاب قلعتت لئاسم

 . نومأم ةقث ةقث هنی ةنيدملا لهأ دنعا ۱)دیز نب ةفاسأ نايفس نب بوقعي لاق

 .اهذحأ اذه لاوقآ ةعبرأ ةلأسملا هذه یفو

 دمحآ بهذم اذهو هدعب نامویو رحّلا موي «حبذلا تقو نأ : يناثلاو

 باحصأ نم دحاو ريغ لوق وه :دمحأ لاق «هللا مهمحر ةفينح يبأو «كلامو
 . مهنع هللا يضر سابع نباو مع نبا نع مرثألا هركذو نا دمحم

 هذهب صتخا هنآل «نيريس نبا لوق وهو ءدحاو موي رحنلا تقو نأ * یلاغلا

 ُمايأ :اهل ليقل «ةثالثلا يف زاج ولو «هب اهمكح صاصتخا ىلع لدف «ةيمستلا

 فاضُي ديعلا نألو «قيرشتلا مایأو ینم ٌمايأو يمرلا مايأ :اهل لیق امك «رحنلا

 .رطفلا ديع :لاقي امك ءدحاو ٌموي وهو ءرحّنلا ىلإ

 ءراصمألا يف دحاو موي هنأ : دیر نب رباجو «ريبج نب دیعس لوق : عبارلا

 یقلحلاو فاوطلاو يمرلا نم كسانملا لامعآ مايأ كانه اهنال « ىنم يف مايأ ةثالثو

 .راصمألا لهأ فالخب «حبذلل امایآ تناكف

 نم ٌذخأی الف ءرشعلا ٌموي لخدو ءةيحضّتلا دارأ نم نأ :ِنَي هيده نمو
 ينطقرادلا امأو (.ملسم حيحص» يف كلذ نع يهنلا تبث ءائيش هرشبو هرعش

 وهف «مهب قودص «بیرقتلا» يف ظفاحلا لافو . . ملسم هل جرخأ يشيللا وه ديز نب ةماسأ )۱(

 ۱ .ثیدحلا نسح

 ةحيضتلا ديري وهو ةجحلا يذ رشع هيلع لخد نم يهن باب : يحاضالا يف (۱۹۷۷) مقر )۲(

 اذإ» راع هللا لوسر لاق :تلاق ةملس مآ ثيدح نم ائيش هرافظأ وأ هرعش نم ذخأي نأ
 اذ» ةياور يفو «ائيش هرشبو هرعش نم سمي الف «يحضي نأ مكدحأ دارأو رشعلا تلخد

 هجرخأو «هرافظأو هرعش نع كسميلف .يحضی نأ مكدحأ دارأو ةجحلا يذ لاله متيأر
 - (۱۵۲۳) يذمرتلاو ۰۲۱۲ ۰۲۱۱/۷ يئاسنلاو (۲۷۹۱) دواد وبأو ۰۸۳/۲ يعنفاشلا
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 «بویعلا نم م اهتمالسو ای ایا تیحضالا ٌرايتخا 0 دع نو ناكر

 «نرقلا ةروسکمو نذآلا ةعوطقم : يآ ءنْرَقلاو نذألا ءابضَعب ىَّحَضُي نأ ىهنو

 ىلإ رظني : : يآ نال علا فّرشتست ا ”دواد وبأ هركذ ءداز امف فصنلا

 ار الو ةاقرش الو ا يل یکی ا نأو اهتمالس

 هند و و عطق يتلا ربا هند م مدقم قم عطق يتلا يه لاو

 انيك تقرخ يتلا : کو ایا قش ۳ تش يا : ٌءاَقْرَّشلاو

 ِ وع نيبلا ءاروعلا : يحاضألا يف ؛یزجت ل میر اتش هلع ركذو

 یقثت ال يتلا تک اهجرع نيبلا ءاجرعلاو 00 نيبلا ةضيرملاو

 و .اهيف شال اهلازه نم :يآ «يفت ال يتلا ءافُجَعلاو

 .(۳۱۹) هجام نباو .

 )١65١5( يذمرتلاو (۲۸۰۵) دواد وبأو ۰۱۵۰ و ۱۲۹ و ۱۲۷ و ۱ دمحأ هجرخآ (۱)

 يلع نع بیلک نب يرج ثيدح نم (۳۱6۵) هجام نباو ۸ ۰۲۱۷/۷ يئاسنلاو

 نإف «نسح هدنسو «نرقلاو نذألا ءابضعب يحضي نأ یهن» :& يبنلا نأ هنع هللا يضر

 هثیدح يذمرتلا ححصو «يلجعلاو نابح نبا هقثوو ءاريخ ةداتق هيلع ىنثأ بیلک نب يرج
 .تاقث هلاجر يقابو «دحاو ريغ هنع یورو «يبهذلا هقفاوو ۰۲۲6/6 مكاحلاو ءاذه

 يئاسنلاو )١548( يذمرتلاو (۲۸۰۶) دواد وبأو ۰۱۰۸ و ۸۰/۱ دمحأ هجرخأ )۲(
 هظفلو هنع هللا يضر يلع ثيدح نم ۷۷/۲ يمرادلاو )۳۱٤۳( هجام نباو ۷

 الو «ةربادم الو ةلباقمب يحضن الأو «نذألاو نيعلا فرشتسن نأ ات هللا لوسر انرمآ»

 فرط عطق ام :ةلباقملا : ثیدحلا ةاور دحأ يعيبسلا قاحسإ وبأ لاق .ءاقرخ الو ءاقرش

 :ءاقرخلاو «نذألا ةقوقشملا :ءاقرشلاو «نذألا بناج نم عطق ام :ةربادملاو ءاهنذأ
 ۱۲۵ و ۱۰۵ و 40/١ دمحألو ييهذلا هقفاوو ۰۲۲۲/6 مكاحلا هححصو .ةبوقثملا

 نأ لَك هللا لوسر انرمآ : ظفلب يلع نع (۳۱6۳) هجام نباو ۰۱۵۲ و ۱8۹ و ۱۳۲ و
 نذألاو نيعلا ةمالس لمأتن نأ :فرشتسن : ینعمو .نسح هدنسو .نذالاو نیعلا فرشتسن
 كدي عضت نأ امهالک هتفرشتساو «ءيشلا تففكتسا لاقي عدجلاو روعلاك امهب ةفا نع

 .ءيشلا نيبتسي ىتح سمشلا نم لظتسي يذلاك كبجاح ىلع
 = يئاسنلاو ۱4۹۷(۰) يذمرتلاو (۲۸۰۲) دواد وبأو ۰۲۸۹ و ۲۸٤/٤ دمحأ هجرخأ (۳)

۳۹۳ 



 تعتشملاو ءاشخبلاو ةتلصأ تٌملاو .ةرفضملا نع یهن ا هّلا لوسر
 :َةلّصاَتملاو اهخامص ردن یتح اهنذآ لصاتست یتلا :ةرفصُملاف .ءارشکلاو را و د 2 ۱ 3 ١

E 0ال ىتلا :ةعیشملاو ءاهنيع تقخب ىتلا :ءاقخبلاو هلصا نم اهنرف لصؤتسا يتلا 7 و مدير ۶ و  

 . ملعأ هللاو ۲۱: ریسکلا : ءارشکلاو افْعضو افَجَع منغلا عبتت

 لصف

 دهش هنأ رباج نع دواد وبأ هركذ «ىّلصُملاب ّيٌحضُي نأ ی هيده نم ناكو ىلصملاب يحضي يي ناك
 1 . رم 2 رز ی 21 ۶ ۱

 هحبلف «شیکب ئاو هربنم نم لزن هتبطخ ىضق املف « یلصملاب یحضاالا هعم

 يفو “يتم نم حضي مل معو ينع اذه نکا هللاو هللا مّسب» : لاقو هديب

 . ” اىّلَصملاب ٌرَحنيو حبي ناك اَ ّيبنلا نأ ( نیحیحصلا)

 ,حيحص هدانسإو ؛بزاع نب ءاربلا ثیدح نم (۳۱۸6) هجام نباو ۷ 7

 ةياور يهو «ةریسکلا» لدب «يقنت ال يتلا ءافجعلاو» هتایاور ىدحإ يف يئاسنلا رکدو
 مهو دواد يبأ ةياور يف «يقنت ال يتلا ءافجعلاو» : هلوق هللا همحر فلوملا رکذو «يذمرتلا

 ال يتلا لجرلا ةرسکنملا :ةریسکلاو ءاعبرأ ال اسمخ نوکت ذئتيح اهناف هللا همحر هنم
 : یقنآ نم يقنت ال :هلوقو «ةلوزهملا :ءافجعلاو ؛لوعفم ینعمب لیعف يشملا ىلع ردقت

 . اهلازهو اهفعض نم خم اهل يقب ام يتلا : ینعملاو «خم : يأ «يقن اذ راص اذإ

 ينيعرلا دیمح وبأ هدنس يفو يملسلا دبع نب ةبتع ثیدح نم (۲۸۰۳) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 . نابح نبا ريغ هقثوي مل رضم وذ ديزي هخیشو «لوهجم وهو
  يذمرتلاو «ةعامج نع اهب يحضي ةاشلا باب :اياحضلا يف (۲۸۱۰) دواد وبأ هجرخأ (۲)

 نع «ورمع يبأ نب ورمع نع «نمحرلا دبع نب بوقعي ثيدح نم ةقيقعلا يف (۱۵۲۱)
 دهاش هلو «رباج نم عمسي مل :لاقي بلطملا نأ الإ تاقث هلاجرو «رباج نع «بلطملا
 دازو ۲۲/۶ «عمجملا» يف يمثيهلا هنسحو ۰۳۹۱ و 5 دمحأ دنع عفار يبأ ثيدح نم

 ۲۲۰/٩ دمحآو (۳۱۲۲) هجام نبا دنع ةشتاعو ةريره يبآ ثیدح نم رخاو رازبلل هتبسن

 دنع دیعس يبا نعو «نيل هثیدح يف قودص ليقع نب دمحم نب هللا دبع هدنس يفو ۲۳۵ و

 نعو «سلدم وهو ةاطرأ نب جاجحلا هدنس يفو طسوالا يف يناربطلاو ىلعي نأ

 وهو «بجاح نب رصن نب ىيحي هدنس يفو «ریبکلا» يف يناربطلا دنع ديسأ نب ةفيذح
 .دهاوشلا هذهب حصيو ثيدحلا ىوقتيف هيف فلتخم

 = يئاسنلاو «ىلصملاب رحنلاو ىحضألا باب :يحاضألا يف ۷/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۳)

۲۹ 



 نيم. ر 2 نا < ىف( ۵ رواد 0 5
 ‹نيءوجوَم نیحلمآ نينرقأ نّيشبك رحنلا موي حبذ هنأ : هنغ دواد وبأ ركذو

 ول 2

 ا یک یر و ارت رک يذلا ناو جرا :لاق امههجو املف

 ال نیملعلا ب هلل يتاَمَمَو َياَيْحَمَو يكسو يتالَص ن نیکرشُمل نم

 أو كح نع قلو كب لا «نيملسملا لو 52 ترم كلذبّر ۲
 رس

 ید مث )زبکا ُهَّللاو هللا مشب

 نإ» : لاقو فلتقلا ی اولتق اذاو روما اوحبذ ادا سانلا َرمأو

 فن )ی ىش لک ىلع ناّسحالا بک هل

 رثک ولو هتّیب لهأ ْنَعو «لجَرلا نع ءیزجت ةاشلا نأ ی ع هیده نم لاکو

 اياحّضلا تناك فيك : یراصنالا بويأ ابآ تلأس :راسي نب ءاطع لاق امك .مهددع
 هتْيَب آن ْنَعو ُهْنَع ةاَّشلاب يُحضُب لجّرلا ناك نإ :لاقف ؟ هللا لوسر دهع ىلع هم 6 رس

 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق .©”َنوُمِعْطُيَو نولكأيف

 ةصاخ مامالل ةنس وه ىلصملاب حبذلا :لاطب نبا لاقو )07١71« هجام نباو ۷

 داز :هلبق دحآ حبذي الثل كلذ لعفی امنإ :بهو نبا هاور امیف كلام لاق «كلام دنع

 .حبذلا ةفص هنم اوملعتیلو «نيقي ىلع هدعب اوحبذیلو : بلهملا
 هلاجر يقابو «قاحسإ نبا سیلدت هیفو (۳۱۲۱) هجام نپاو (۲۷۹۵) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 . تاقن

 ع هللا لوسر نع امهتظفح ناتث : لاق سوآ نب دادش ثیدح نم (۱۹۵۵) ملسم هجرخا )۲(

 متحبذ اذإو «ةلتقلا اونسحاف «متلتق اذإف .ءيش لك ىلع ناسحالا بتك هللا نإ» : لاق

 ۱۳۳/۶ ad يف وهو ؟هتحیبذ حریلو «هترفش مكدحأ 0 بل اونسحأف

 . ۲۲۹/۷ يئاسنلاو ۰ )٠ هجام نباو ۰ )٩ يذمرتلاو (۲۸۱۵) «دواد يبآ ننس» و

 لهأ نع ءىزجت ةدحاولا ةاشلا نأ ءاج ام باب : يحاضألا يف (۰ ۰۵) يذمرتلا هج رخآ 69

 . نسح هدانساو )/7١151( هجام نباو ۷۲ «أطوملا» يف كلامو تلا

 ىلع اهبوجوب لاق دق هنأ عم ةيحضألا مكح نايبل هللا همحر فلؤملا ضرعتي مل هیبنت

 اولدتساو «ةيكلاملا ضعبو «ثيللاو ةفينح وبأو «يعازوالاو «يأرلا ةعيبر :رسوملا
 : ةيلاتلا ثیداحالاب كلذل

 = ثیدح نم 044 /۲ ينطقرادلاو (۳۱۲۳) هجام نب او ۳۲۱/۱ دمحآ هاور ام لوألا

۲ ۹ ۵ 

 حيذلا لبق 32 هؤاعد

 لجرلا نع ةاشلا ءىزجت
 هتيب لهأو



 ةقيقعلا ىف ةَ هيده ىف

 «قوقعلا بحآ ) : لاقف «ةقيقعلا نع ليس الك هللا لوسر نُ «أطوملا» یف

 لاق . هیبآ نع ر ینب نم لجو نع «ملسأ نب دیز نع هرکذ «مسالا رک هنأك

 : لاق «سيق نب دواد ًابنآ :قازرلا دبع هرکذ ام هدیناسآ نسحأو :ربلا دبع نبا

 نسح هدانساو «انالصم نبرقي الف حضي ملو ةعس هل ناك نم» اعوفرم ةريره يبآ
 نع ةعس اذ ناك نم یهن امل هنأ «لالدتسالا هجوو ۲۳۱/۶ و ۳۹/۲ مکاحلا هححصو

 كرت عم برقتلا نم ةدئاف ال هنأکف ءابجاو كرت دق هنأ ىلع لد .حضی مل اذإ یلصملا نابرق

 . بجاولا اذه

 يف ءاج ام باب :ایاحضلا يف (۲۷۸۸) دواد وبأو ۶ دمحأ هاور ام : يناثلا

 عرفلا باتك لوأ يف ١78 ۰۱0۷/۷ يئاسنلاو (۱۵۱۸) يذمرتلاو تيحضالا باجيإ

 ثيدح نم ال مأ يه ةبجاو يحاضألا باب : يحاضالا يف (۳۱۲۵) هجام نباو ةريتعلاو

 ماع لك يف تيب لك لهأ ىلع» :لاق ةفرع موي بطخب ب يبنلا دهش هنأ میل نب فنخم
 ةلمر وبأ هدنس يفو «ةيبجر سانلا اهنع لوقي يتلا هذه ؟ةريتعلا ام نوردتأ ةريتعو ةيحضأ

 اذلو هعيش وه هل کا غد «تاقث هلاجر يقابو «لوهجم وهو

 هتحص ضرف ىلع ةريتعلا خسن ءاعداو ۳/۱۰ «حتفلا» يف ظفاحلا هاوقو «يذمرتلا هنسح

 . ةيحضألا خسن مزلتسي ال

 هللا دبع نب بدنج ثيدح نم (۱۹۲۱۰) ملسمو ۰۱۷/۱۰ يراخبلا هاور ام ثلاثلا

 اهناکم دعیلف «يلصي نأ لبق حبذ نم :لاق رحنلا موي و يبنلا تدهش : لاق يلجبلا

 نم» ظفلب (۱۹۲۲) ملسمو ۰۱۲/۱۰ يراخبلا هجرخأو «حبذیلف حبذی مل نمو «یرحآ

 امب بوجولا مدعب لاق نم تأي ملو .بوجولا يف رهاظ رمالاو «دعیلف ةالصلا لبق حبذ

 . فرصلل حلصی

 ۰۳۰۰/۱ «كردتسملا» يف مکاحلاو ۱ «هدنسما يف دمحآ هاور ام الإ مهللا

 نع «ةمركع نع «ةيح يبأ نب ییحی يبلكلا بانج يبآ قیرط نم ۰4۳/۲ ينطقرادلاو

 مکل نهو «ضئارف يلع نه ثالث» :لوقی لا لوسر تعمس :لاق «سابع نبا
 نب ییحی يبلكلا بانج وبآ .فیعض ثيدح وهو «یحضلا ةالصو «رحنلاو رتولا : عوطت
 : ينطقرادلاو يئاسنلا لاقو «هنع يورأ نأ لحتسأ ال :ناطقلا ییحی لاق ةيح يبآ

 . حصت ال ةفيعض اهلك ىرخأ قرط هلو .كورتم : سالفلا لاقو  فیعض

۳۹۹ 



 نع ها لوسر لتس :لاق هدج نع هییآ نع ثذحی پیعش نري ورمع تعمس

 كنسي هّللا لوشر ای :اولاق كالا هرک نو «َقوقعلا ا ال» :لاقف «ةقيقعلا

 مالغلا نع : لعقيلف هدلو ْنَع َكُْسْنَي نآ مکنم بح ْنَم» :لاقف ؟هدلو ْنَع اًنَدَحَأ

 . "”«ةاش ةيراَجلا نَعَو «نات اتاش

 نَعَو «ناتاش مالغلا نَع» اهنع هللا يضر ةَّشئاع ثيدح نم هنع حصو

 .۳«ةاش ةيراجلا

 هسار قلختو عباس موی هنع حبذت ۾ هتقیقعب هتیهر مالغ لک» :لاقو

 7 ی سالم
 ۰ نرئىمسي و

 ىف نهرلاو «هيوبأ ىف ةعافشلا نع ٌنسوبحم هنأ : هانعم :دمحأ مامالا لاق

 رهاظو [۳۸ : رثدملا] 4ةَئيِهَر ْتَبَسَك اّمب سفت لک : یلاعت لاق  سبحلا :ةغللا ر و 87 # 5 ۳

 كلذ نم ٌمزلي الو «هب دارُپ ريخ نع سوبحم ٌعونمم «هسفن يف ٌةنيهر هنأ ثیدحلا

 هنع قع نم هلا امع ةقيقعلا هيوبأ كركي نمبح ناو «ةرخالا یف كلذ یلع فاع نآ

 هنأ امك هبسک نم نكي مل ناو نیوبالا طیرفت ببسب ريخ دلولا توفي دقو «هاوبآ

 لصحي مل ءةيمستلا كرت اذإو «هّدلو ناطیشلا رضي مل «هوبآ ىّمس .اذإ عامجلا دنع

 . ظفحلا اذه دلولل

 مدعو اهّموزل هبشف ءاهنم دُب ال ةمزال اهنأ ىلع لدي امنإ اذه ناف ًاضيأو

 دواد وبأو (5877)و (1۷۱۳) دمحأو (۷۹۲۱) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأ (1)

 لاق ی هدنسو ۰۱۱۳ ۰۱۱۲/۷ يئاسنلاو «ةقيقعلا باب :يحاضألا يف (۲۸۶۲)

 امناو ءاهبوجول طاقسإ الو «ةقيقعلا رمال نیهوت ثیدحلا يف سیلو : هللا همحر يباطخلا

 .ةحيبذلا وأ ةکبسنلا اهمسیلف «هنم دی نام مسالا مشبتسا

 . حیحص هدنسو (۱۰۵۸) نابح نباو (۳۱۳) هجام نباو (۱۵۱۳) يذمرتلا هجرخآ ()

 .يئاسنلاو (۱۰۲۳) يذمرتلاو (۲۸۳۸) دواد وبآو ۰۲۲ و ۱۷ و ۷/۵ دمحآ هجرخآ (۳)

 اونم خرم نیم زو يسرد بزر تاج نوب لی زن
 .امهریغو يوونلاو يذمرتلا هححصو ؛ةرمس

۳۹۷ 

 ةنيهر مالغ لک» :ینعم



 ةقيقعلا نم ةيمدتلا له
 ؟ طلغ وأ ةحيحص

 دعس نب ثیللاک اهبوجو یری نم اذهب لدتْسِی دقو . نهرلاب اهنع دولوملا كاكفنا

 :ثیدحلا اذه يف ةداتق نع ماّمه ةياور يف نوعنصت فيكف :ليق نإف

 : لاقف ؟مدلاب عنصي فيك (ىّمَدي١ و :هلوق نع ةداتق لس 0 لاق (ىّمديو'

 وا عهد ی تک فو اهم با تی
 :لیق .قلحُيو دعب هسأر لسفُپ مث «طيخلا لثم هسأر ىلع ليست ىتح ّيبّصل
 حصي الو ترس نع نسحلا ةياور نم اذه :لئاق نمف «كلذ يف ٌنمانلا فلتخا
 «حيحص اذه ةقيقعلا ٌثتيدح َةرُمَس نع نسحلا ٌعامس :لئاق نمو هنع هعامس
 ديهشلا نب بيبح نع «هحيحص» يف ٌيراخبلا هركذ دقو هریغو ٌیذمرتلا هححص

 ؟ةقیقعلا ٌتيدح عمس نمم ّنَسَحلا لّسف بهذا : : نیریس نب دمحم يل لاق : لاق
 .()ةرمس نم هتعمس : لاقف هلأسف

 لاقف . نیلوق ىلع ؟طلغ وأ .ةحيحص يه له :دعب ةيمدتلا يف فلتخا مث

 وه امنا «یّمدیو :هلوقو . ییحی نب مامه نم مهو يه :۷هننسا يف دواد وبآ

 نأ دارآ امناو «یمدیو» : لاقف مع ماه ناسل يف ناك :هریغ لاقو «یّتَسیو»

 دقف هاله ملو ظفلايف مهو ناك ناو امامه نإف .حصي ال اذهو «ىمسُي
 ةغئّللا هلمتحت ال اذهو «كلذب باجأف اهنع لئس هنأو .ةيمدتلا ةفص ةداتق نع ىكح

 نیذلاو «نسحلا نم وأ «ةداتق نم وهف و اه تستر ا ناك ناف بجو
 تداتقو نسحلا نع يورم اذهو «ةقیقعلا ةنس نم هنإ :اولاق ةيمدتلا ظفل اوتبثآ
 «یّمدیو» :اولاق .قاحساو دمحأو «يعفاشلاو كلامك تیمدتلا اوعنم نيذلاو

 هلطبأف «ةيلهاجلا لهأ لمع نم ناك اذهو :اولاق «یّمسو» وه امنإو ءطلغ
 دا ةّيلِهاَجلا يف انك : لاق بّیصحلا نب ةديرب نع .دواد وبأ هاور ام ليلدب ۳

 بنت انك یالسالاب هللا ءاج اف ءاهمدب سَر َحَّطَلَو اش حد غالغ اَِدَحَأل دلو

 .ةقيقعلا يف يبصلا نع ىذألا ةطامإ باب :ةقيقعلا باب يف 017/4 يراخبلا )۱(

۳۹۸ 



 هدانسإ يف ناك نو اذَهَو : E ارفغزب هخطلتو هَسأر قلختو ةاش
 4 2 رسم

 هنَع اوطيمأ» : 5 يبنلا لوق ىلإ فاضنا اذاف ءهب "۳ ٌخَتحُی الو .دقاو نب نیسحلا

 ّيبنلا نأ ٌمولعمو :اولاق ؟ىذألاب هوخْطلی نأ مهرمأي فیکف «ىذأ مدلاو "”«ىّدألا

 ؛هيده نم كلذ ناك الو همه لو شبك شبكي ٍنيَسُحلاو نسل ِنَع قع

 اذهل نيا. «دولوملا سأر سیجنت هتنس نم نركب فیکو :اولاق .هباحصأ يدهو

 ا ةيلهاَجلا لهأب اذه قیل امنإو «هتنس يف ریظنو هاش

 لصف

 و نیت دا تو ا :لیق ن ناف

 ماع RT نی E 2 قع يبن

 نم لباقلاماعلا ىف نیسحلاو دا

 نم (۱۰۵۷) نابح نبا دنع هوحنب دهاش هلو «نسح هدنسو (۲۸۶۳) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 . هب حصي هشئاع ثیدح

 .مدقت امك دهاش هثیدحلو ثیدحلا نسح وه لب (0)

 نع مزاح نب ريرج نع «بهو نبا نع «غبصآ ثیدح نم اقیلعت ۵۱۰/۹ يراخبلا هجرخآ (۳)
 يواحطلا هلصوو «يبضلا رماع نب نامیلس نع «نیریس نب دمحم نع «ينايتخسلا بویآ
 هنع اوقيرهأف «ةقيقع مالفلا عم» : ظفلو هب بهو نبا نع 4۵۹/۱ «راثالا لکشم» يف

 دواد وبأو ۰۱۸ و ۱۷/6 دمحأ هجرخأو ؛حیحص هدانسإو «ىذألا هنع اوطيمأو امد

 نع «نيريس تنب ةصفح ثيدح نم (۷۹۵۸) قازرلا دبعو (۱۵۱۵) يذمرتلاو (۲۸۳۹)

 ةقيقع مالغلا عم» 5 هللا لوسر لاق :لاق يبضلا رماع نب ناملس نع «بابرلا

 .حیحص نسح :يذمرتلا لاقو «ىذألا هنع اوطیمأو «امد هنع اوقيرهأف
 هدانسإو ةقيقعلا يف باب :يحاضالا يف (۲۸4۱) دواد وبأ هاور «سابع نبا ثیدح )٤(

 قع» ظفلب ١١ ۷ يئاسنلا هاورو «دیعلا قیقد نبا هححصو «حيحص

 يوق هدانساو «نیشبک نیشبکب امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا نع ی هللا لوسر
 قع» ظفلب ۹ يقهيبلاو (۱۰۲۱) «هحیحص) يف نابح نبا هج رخأ نتا ثیدحو

 . حيحص هدانسإو «"نیشبکب نیسحو نسح نع 2 هللا لوسر

۲۹۹ 

 ؟ناتاش مالفلا ةقيقع له



 نع ةي هللا لوسر قع : لاق هنع هللا يضر يلع ثیدح نم ٌيذمرتلا یورو

 هائزوف ۵ ةّضف هرغش ةنزب يِقَّدَصتَو سار يقلخا ةمطاف اي» : لاقو قاش نسحلا

 ر ٌتيدحق ًالصتم هدانسإ نكي مل نإو اذهو مھر ضعب أ امهر زو نا

 مدو ةيحضألاك 59 سأرلا ىلع ناكف هست هند :اولاق . نایفکی سابع نباو

 نأ ىلوأ «ىثنألا نع ةاشلاو «رکذلا نع نيتاّشلا ٌتيداحأ نأ باوجلاف . عتمتلا
 .هوجول اهب ذخۇي

 زر مار ءورمع نب هللا ٌدبعو «ةشئاع :اهتاور ناف ءاهترثك :اهدحأ
 فیبعکلا

 مالغلا نع : : لوقي لك هلل لور تفس تلاق زرك ٌمأ نع دواد وبأ ىورف

 EE ةيراجلا نعو «ناتتفاکُم ناتاش

 ناتبراقم وأ ناتیوتسم : ناتئفاكم :لوقي کا تم :دواد وب أ لاق

 «حتفلا نوراتخی نوئّدحملاو ءاهرسكب ناتتفاکمو ءافلا حتفب ناتافاکم وه : تلق

 يورو اذا دقف «هتأفاک نق لک نال «نیتیاورلا نیب قرف ال یر لان
 ۳)هتاتکم ىَلَع ربط اوُرَمأ» :لوقي هلک هللا لوسر تعمس ةر اهنع اضیا

 ثيدح نم ةاشب ةقيقعلا يف ءاج ام باب :يحاضالا يف (۱۵۱۹) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 نع «نیسحلا نب يلع نب دمحم نع «رکب يبأ نب هللا دبع نع قاحسإ نب دمحم
 .مطقنم وهف .بلاط يبأ نب يلع كردي مل يلع نب دمحمو . بلاط يب ,أ نب يلع

 يف يديمحلاو ۰۲۲و ۳۸/۹ دمحأو (۲۸۳۲) و (۲۸۳۵) دواد ۲ هجرخآ (۲)
 (۳۱۲۲) هجام نباو (۱۳4) يسلايطلا دواد وبآو )١501( و (۳4۵) «هدنسملا
 يذمرتلاو (0) قازرلا دبعو ۰۱1۵ ۰۱14/۷ يئاسنلاو ۰۸۱/۲ يمرادلاو
 .(۱۰۵۸) نابح نباو وه هححصو (۱)

 هجو ىلع ریطلل لعجف .ةّنكَم اهدحآو بالا ضیب :تانکملا :دیبع وبآ لاق 0
 يف وأ اا ا e دارأ اذإ ناك ةيلهاجلا يف لجرلا نأ هانعمو «ةراعتسالا
 «عجر «لامشلا تاذ راط ناو هتجاحل ىضم «نيميلا تاذ راط ناف «هرفنف ءهركو
 = اهنإف اهل هللا اهلعج يتلا اهعضاوم ىلع اهورقأو اهورجزت ال :يأ .كلذ نع اوهنف
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 نرکذآ مکرض «ةاش ةيراَجلا نَعَو .ناتفاکم ناتاش مآلغلا نع» : لوقی 2

 لاقو «ةاش ةيراجلا نَعَو «نالثم ناتاش مالغلا نع) هعفرت 056 ۳ انا ها 2

 6 ےس 5 5 0-0 م و ا 8

 نعو « كلذ ىف هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع تیدح مدقن دفو

 e ONE ی ا SAE ا
 لاق . ةاش ةيراجلا نعَو «ناتئفاكم ناتاش مالغلا نع مهرَمأ هي یبنلا نأ ةشئاع

 یامسآ نع دهاجم نع «نالجع نب تباث نع < شایع و ب ليعامسإ یورو

 "95 ةيراجلا نعَو ناتتفاکُم ناتاش مالغلا ِنَع ی : لاق ةي تبنلا نع
 لاق .

 رک ىلا توسان نتي فا نما يحال كلت ةاكيم

 :لاق « شادخ نب زا ادع کت ال كنق :انهم لاق : لالخلا باتک یفو

 یسوم نب فويأ نآ ثراحلا نب ورمع انندح : لاق « بهو نب هللا دبع انثدح

 ب لو

 نع قعیا : لاق دي ئبنلا نأ یا نع «هثدح عرب نیا نأ ل

 لاقف «ٌعَرَفلا مّتْعلا يفو «ٌعرفلا لبالا يف» :لاقو "«مدب هْسأر سمي الو مالفلا

 . عفنت الو رضت ال 0

 «حيحص هدنسو )۱۰٥۸( نابح نباو (۳۱۲۳) هجام نباو (۱۵۱۳) يذمرتلا هجرخأ ()

 .مدقت دقو

 امك ركب يبأ تنب ءامسأ تسيلو «ديزي تنب ءامسأ ثيدح نم 1057/5 دمحأ هجرخأ (۲)

 «ةميقتسم هدلب لهأ نع هتياور شايع نب ليعامسإ ناف .يوق هدنسو فلؤملا لقن

 «ریبکلا» يف يناربطلل هتبسن دازو ۰۵۷/4 «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو ءاهنم اذهو

 .مهب جتحم هلاجرو :لاقو

 بويأ نع ثراحلا نب ورمع نع «بهو نبا ثيدح نم )7١77( هجام نبا هجرخأو (۳)

 نب ديزي «بيذهتلا» يف لاقو ۰ .۰ ب يبنلا نأ ينزملا دبع نب ديزي نع «یسوم نب

 كك يبنلا نع «هیبآ نع ليقو «قعی مالغلا يف ی يبنلا نع ىور يزاجح ينزملا دبع

 يف نابح نبا هركذو «لسرم ة4 يبنلا نع دبع نب ديزي :يراخبلا لاق .باوصلا وهو
 .تاقث هلاجر يقابو «تاقثل

۳۰١ 



 :هل تلقف . ثیدحلا اذه الو « ینزملا ديزي نب دبع فرعأ الو .هفرعأ ام لا

 . دساو ثیدح امهنع هللا یضر نیسحلاو نسحلا ةصقو «هفرعآ ال :لاقف ؟هرکتتآ

 ماع هلوقو «هلوق نم نیتاشلا ثیداحأو هي يبنلا لعف نم اهنآ :يناثلا

 . یلوآ اهب دالا ناکف ةدايزل ةنّمضتم اهنآ : ثلاثلا

 امهب ذخالاو «بابحتسالا یلع لوقلاو زاوجلا ىلع لذي لعفلا نأ : عبارلا
 .امهدحآ لیطعتل هجو الف «نكمم

 يذلا ماعلاو دحأ ماع تناك نیسحلاو نسحلا نع حبذلا ةصق نأ :سماخلا
 و 0110 هرس ےس 2 م

 نع حبذلا دعب تس ةنس ةيبيدحلا ماع هتور ام 4 يبنلا نم تعمس زرك ماو «هذدعب

 سنج نايب اهب داري نأ لمتحی نيسحلاو نسحلا ةصق نأ :سداسلا

 ىَّحض :ةشئاع تلاق امك .دحاولاب هصیصخت ال شابكلا نم هنآو «حوبذملا

 صیصختلا سنجلا :اهدارمو ءاعست نكو «ةرقب هئاسن نع راک هللا لوو

 .ةدحاولاب

 هکذلا سلو : لاق امك «یثنالا ىلع رکذلا لضف هّناَحْبَس هللا نأ : عباسلا ۱

 «ماكحألا يف اهیلع ةحيجرت لضافتلا اذه یضتقمو [۳۷ :نارمع لا] ٭ ىثنالاك

 ,ةداهشلا ىف «نيشنألاك ركذلا لعج ىف ليضفتلا اذهب ةعيرشلا تءاج دقو
 .ماكحألا هذهب ةقيقعلا تَقحْلأ كلذكف «ةيدلاو «ثاريملاو

 لو هتقیقعب نيهر هناف .دولوملا نع قتعلا هبشت ةقيقعلا نأ : نماثلا

 نأ امك «ةاشب ىثنألا نعو «نیتاشب رکذلا نع عي نأ ىلوألا اکو «هقتعتو هّکفَت
 ةمامأ يأ نع یاب ی CÎ . ركذلا قتع ماقم ٌموقي نييثنألا قتع

 نم ٌةكاكف ناک ى قتغأ ملم ِءیرما اَمُيأ» : : ال هللا لوسر لاق : لاق
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 ٍنيََمِلْسُم نیتآرفا قتغآ منم ءیرثا ايار كم وضع هم وضع لک يِزَجُ ءراّنلا

 آن كرا هر هر ا ضخ لع يزج را باک 5

Oذهو (۳«اّهنم اوضع ء اهنم وضع لك يرجي  

 لصف

 لاق يا نأ هيبأ نع دمحم نب رفعج نع «لیسارملا» يف دواد وبأ ركذ

 ىلإ اوُثَعْبا نأ ءامهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا نع ٌةمطاف انفع اهنَع يتلا ةقيقعلا يف

 ."”امظَ اهنم اوست الو اوُمِعْطأَو اوُنُكَو لرب ةّلباَقلا تّ

 لصف

 هسفن ْنَع قع ةي ّيبنلا نأ «هنع هللا يضر سنآ ثيدح نم نميأ نبا رکذو

 دمحأ تعمس :«هلئاسم) يف دواد وبأ لاق ثيدحلا ادعو« دكا هما نأ د

 نأ سنأ نع ةمامث نع "”ىنثملا نب هللا دبع نع «ليمج نب مثیهلا ثيدحب مهثدح

 نأ سنأ نع ةداتق نع ررحم نب هللا دبع :دمحأ لاقف هسفن نع قع لی یبنلا

 نب هللا دبع فعضو «رکنم اذه :دمحأ لاق :انهم لاق هسفن نع قع يب يبنلا

 علا

 لصف

 ّيلَع نب نَسَحلا ندا يف َنّذَأ هي 5 ّيبنلا تيأر :لاق عفار يبأ نع دواد وبأ ركذ

 لضف يف ءاج ام باب :ناميألاو روذنلا يف )١557( يذمرتلا هجرخأ حيحص ثيدح (۱)

 نم (۲۵۲۲) هجام نباو (۳۹۲۷) دواد يبأ دنع دهاش هلو «تاقث هلاجرو «قتعأ نم

 يناربطلا دنع فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم رخاو بعك نب ةرم ثيدح

 .عاطقنا هيفو ۳۰۲/۹ يقهيبلا هجرخأو (۲)

 .فیعض دنسلاف « طلغلا ريثك وه (۳)

 نب هللا دبع هب درفت :رازبلا لاقو ءرازبلل هبسنو ۹ «حتفلا» يف ظفاحلا هركذو )٤(

 . كورتم :هلوقب «بيرقتلا» يف ظفاحلا هفصوو «فیعض وهو ررحم

۳۰۳ 

 ؟هسفن نع ی قع له

 دولوملا نذآ يف ناذألا



 .ةداّصلاب اّهنَع هللا يضر ةَمطاف هُم ُهنَدَلَو نيح

 لصف

 هناتخو دولوملا ةيمست يف ةَ هيده يف

 یا :ةقيقعلا يف َةَرُمَس نع «نسحلا نع ةداتق ثيدح يف هلوق مّدقت دق
 وبأ انل لاق ؟ئبصلا ىَّمَسُي مکل انركاذت :ينوميملا لاق «یٌمَسیو هعباس موي
 مويلا يف یّمسی :لاقف «ةرمس امأو «ةثالثل یمسی هنأ سنآ نع یوری : هللا دبع
 لاق . كردي ىتح مالغلا نونتخي ال اوناك : سابع با لاقف «ناّتخلا اًمأف . عباسلا
 هعباس موي ٌّئبصلا نتخي نأ هرکی نسحلا ناك :لوقي دمحأ تعمس :ينوميملا
 هرك امنإو ءسأب الف «عباسلا موي نخ ناو :لاق هللا دبع ابأ نإ :لبنح لاقو
 ميهاربإ نتخ :لوحكم لاق .ءيش اذه يف سيلو دوهیلاب هبشتي الثل كلذ نسحلا
 لاق . لالخلا هركذ «ةنس ةرشع ثالثل ليعامسإ نتخو «مايأ ةعبسل قاحسإ هنبا
 ةنس ليعامسإ ناتخو «هدلو يف ةنس قاحسإ ناتخ راصف : ةيميت نبا مالسالا خيش
 .(۳)كلذ ناك ىتم ةَ ّيبنلا ناتخ يف فالخلا مدقت دقو «هدلو يف

 دمحأو .هنذآ يف نذؤيف .دلوی يبصلا يف باب :بدألا يف (۵۱۰۵) دواد وبأ هجرخآ )١(
 دولوملا نذأ يف ناذألا باب :يحاضالا يف (۱۵۱۵) يذمرتلاو ۳٩۱ و ۲
 وهو هللا ديبع نب مصاع هدنس يفو 0/۹ يقهيبلاو (۷۹۸۰) قازرلا دبعو

 يف يقهيبلا دنع سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو .تاقث هلاجر يقابو « فیعض
 .۳۱ ص «دودوملا ةفحت» يف هنع هللا همحر فلؤملا هلقن .هب یوفتی «نامیالا بعش)

 لاق :لاق ةريره يبآ ثیدح نم «نیحیحصلا» يف امك ةرطفلا لاصخ 7 ناتخلاو (۲)
 میلقتو .براشلا صقو دادحتسالاو «ناتخلا :سمخ ةرطفلا» خلك هللا لوسر
 .يعازوألاو ةعيبرو «يبعشلا هبوجو ىلإ بهذ دقو «طبالا فتنو «رافظألا
 بجاو :ةفينح يبأ نعو ءدمحأو يعفاشلاو «كلامو ,يراصنألا ديعس نب ىيحيو
 فلوملا اهطسب ةريفو ةريثك ةلدأب اوجتحاو «هكرتب مثأي ةنس هنعو «ضرفب سيلو
 .هعجارف ۱۸6 ء١١٠١ ص «دودوملا ةفحت» هباتک يف هللا همحر
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 ۱ 5 و ءامسألا ىف ةي هیده ىف

 .«هللا الا كلم

 «نَمَحَرلا دبع َو هّللا ُدْبَع هّللا 9 ا رعد : لاق هنآ هنع تنو

 7 ۳و و م زی و ی ل اخ ل سا وو
 ل اور مامهو ثراح اهفدصاو

 ۳ ۳ ےس 4 ۳ ص 9 ر 5

 الو احيجَت الو احاَبَر الّو اراَسَي َكَمالغ َّنيِمَسَت ال» :لاق هنأ هنع تبثو

 . "هل :لاَقْيَف نوکی الف ؟و تم :لوقت كف ٠ ملف

(۱) 

(۲) 

(۳) 

 ملسمو «هللا ىلإ ءامسألا ضغبأ باب :بدالا يف ۸1/۱۰ يراخبلا هجرخآ

 وبأو ۲۸۳۹(۰) يذمرتلاو كالمالا كلمب يمستلا میرحت باب :بدالا يف (۲۱۸۳)
 لذآ :يآ .مسا منخآ ا هللا يضر ةريره يبآ ثيدح نم )5917١( دواد

 .شحفأو رجفأو
 يذمرتلاو «مساقلا يبأب ينكتلا نع يهنلا باب :بادالا يف (۲۱۳۲) ملسم هجرخآ

 بحأ نإ» :ّع هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا ثيدح نم (۲۸۳۲) و (۳)

 دواد وبأ هجرخأ دقف «فلؤملا ظفل امأو «نمحرلا دبعو .هللا دبع هللا ىلإ مكئامسأ

 نم ۲۷۷/۲ «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ۰۲۱۹ و ۲۱۸/۰ يئاسنلاو )٤۹٥٩(

 هلاجر يقابو .لوهجم وهو بیبش نب ليقع هدنس يفو «يمشجلا بهو يبأ ثيدح

 . تاقن

 يذمرتلاو «ةحيبقلا ءامسالاب ةيمستلا ةهارك باب :بدألا يف (۲۱۳۷) ملسم هجرخآ

 : هللا همحر يباطخلا لاق .بدنج نب ةرمس ثیدح نم (4۹0۸) دواد وبآو ۲۸۳۸(۰)

 نع يهنلا عقو اهلجآ نم يتلا ةلعلا ةهارکو «كلذ يف ینعملا يي يبنلا نيب دق

 كربتلا اما اهیناعم يف امبو ءامسالا هذهب نودصقي اوناک مهنآ كلذو ءاهب ةيمستلا

 يف هودصق ام مهیلع بلقنی الثل اولعفی نأ مهرذحف ءاهظافلأ نسحب لژافتلا وأ ءاهب

 : لیق اذإف «حابر مثأ ءراسي مثأ :اولاقف ءاولأس اذإ كلذو فضلا ىلإ تایمستلا هذه

 مهاهنف «حاجنلاو رسيلا نم سایالا ىلع اورمضأو «هب اومءاشتو كلذب اوريطت ءال

 .هريخ نم سايالا مهثرويو «هناحبس هللاب نظلا ءوس مهل بلجي يذلا ببسلا نع
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 ۱ 2 5 5 - 5 تك 0

 داو س a م همس هر 2 ۰ rE ا
 وج مساب 5 هّللأ لوسر هرّیغف رب ةيريوج مسا ناكو

 مسالا اذهب ىّمَسُي نأ 5 ا لويس نيت يلي ما بت تلاقو

 لا لب َُلْعَأ هللا مکسفتن اوكري ال» :

 (۵) هما f 7 ۲م سم گز خا 2 و

 ليلا : لاقو اف اليت هو ةييشلا نب ؛ ديعس دج نزح مسا َرّغو

 هتك

 00 رو سس و رو رب 3 و

 . "«َنهَتمیَر أطوي

 مکحلاو ناطیشو ةلثعو زیزعو صاّعلا مسا ب ٌئيبنلا َرّيغو :دواد وبأ لاق
 تا ۾ رو را و

 عجطضملا ىّمسو ءاملس ابرح ىّمسو ءاماشه هامسف .باهشو بابحو بارغو

 ولبو «ىدهلا بش هامس ةلالضلا بحشو ( ةرضخ اهاّمس رفع اضرأو «ثعبنملا

 ةدشر ينب ةيوغُم ينب یّمسو «ةدشّرلا ينب :ب مهامس ةينزلا
۳ 

(۱) 

(۲) 

(۳( 

(€) 

)0( 

(٦) 

(۷) 

 .رمع نبا ثيدح نم (5457) دواد وبأو (۲۱۳۹) ملسم هج رخآ

 . سابع نبا ثيدح نم (۲۱8۰) ملسم هجرخأ

 .ةملس يبآ تنب بنيز ثيدح نم (۱۹) (۲۱۸۲) ملسم هجرخآ

 .حیحص هدانسإو «يردخآ نب ةماسأ ثیدح نم (5955) دواد وبآ هجرخا

 «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ۰۲۲۷ ۰۲۲۹/۸ يئاسنلاو (4۹۵0) دواد وبآ هجرخآ

 ىلإ دفو امل هنأ ءیناه هدج نع هی نع حیرش نب مادقملا ثيدح نم

 نإ : لاقف ءا هللا لوسر هاعدف مکحلا يبأب هنونکی مهعمس .هموق عم ی هللا لوسر

 يف اوفلتحا اذإ يموق نإ :لاقف ؟مکحلا ابآ ینکت ملف .مکحلا هیلاو .مکحلا وه هللا

 اذه نسحآ ام : جم هللا لوسر لاقف «نيقيرفلا الك يضرف «مهنیب تمکحف ينوتآ ءيش

 حیرش :تلق ؟مهربکآ نمف :لاق «هللا دبعو ملسمو حیرش يل :لاق ؟دلولا نم كل امف

 .حیحص هدانسإو «حيرش وبآ تنأف : لاق

 .(4۹07) دواد وبأو نزحلا مسا باب :بدالا يف (۷ ۰۷۳ /۱۰ يراخبلا هج رخآ

 . راصتخالل اهدیناسآ تکرت :لاقو (4۹۵7) نزحلا ثيدح دعب «هننس» يف دواد وبآ هرکذ
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 لصن

 بابلا اذه هقف ىف

 ةنسحلا ءامسألا رابتخا نوكي نأ 2 لا تضتقا اهیلع هادو يناعملل بلاوق ءاميس لا تناك امل

 صضحملا يبنجألا ةلزنمب اهعم ینعملا نوکی ال نآو «بسانتو طابترا اهنیبو اهنیب

 لب «هفالخب دهشي ٌعقاولاو .كلذ یبأت میکحلا ةمكح ناف ءاهب هل قلعت ال يذلا

 «حبقلاو نسخلا يف اهئامسأ نع رثأت ِتاَيْعَّسُمْلِلَو تایمسملا يف ٌريثأت ءامسألل

 : لیق امك «ةفاّتكلاو ةفاطللاو «لّقلاو ةفخلاو

 5 3 ىلا م 1 و سور ابا 99 3 سموم 0 ر تم 00

 هس بي ى

a e اذ رمأو «نّسحلا NR 

 امك «ةظقيلاو ا ذحأی ناکو . ""هجَولا َنَسَح مسالا

 را ا نبا بطو نم بطب او .عفار نب ةبقع راد يف هباحصأو هنأ ىأر

 مهل هللا هراتخا دق يذلا َنيّدلا َّنأو «ةرخآلا يف ةبقاعلاو یا يف تر مهل نأ

 نب ليهُس ءىيجم نم ةيبيدحلا موی مهرمأ ةلوهُس َلّوأَتو «'' ناو يطرأ نق

(۳( 

 هم ع

 هدنس يفو «ةريره يبآ ثیدح نم ۲۷ ص ي يبنلا قالخأ» يف خیشلا وبآ هجرخآ (۱)

 ثيدح نم ۲4۲ ص رازبلا هجرخأو «تاقث هلاجر یقابو .فیعض وهو دشار نب رمع

 ۸۲ ص «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا هرکذو هب ىوقتيف «تاقت هلاجرو « ه وحتب هدیرب

 .رخالا یوقی امهدحآو : لاقو «هدیرب ثيدح نمو « ةريره ىبأ ثيدح نم

 :بدالا يف (۵۰۲۵) دواد وبأو ٠ة يبنلا ايؤر باب :ايؤرلا يف (۲۲۷۰) ملسم هجرخأ ()

 .7857/7 دمحأو ءايؤرلا ىف ءاج ام باب

 Es RP ا N ROR ووايد ركاب

 ملف :هوسلاصی ل 3 دلك يبا ىلإ تا 305 ا «ورمع نب ا
8 3 
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 بلا وق عامسألا نأل



 (؟َكُمْسا ام» :لاقف ءاهبلحي لجر ماقف ءةاش بلح ىلإ ةعامج بدنو
 .برح هنظأ :لاق «؟كُمْسا ام» :لاقف رخا ماقف سلجا :لاقف قّرم» :لاق

 .؟«اهبلحا» : لاقف « شعب : لاقف (؟كّمسا ام» : لاقف رخا ماقف سلجا : لاقف

 ضعب يف رم امك < ءاهيف َروُبْعْلا هركيو ءامسألا ةركنملا ةنكمألا هركي ناكو

 ملو ءامهنع لدعف «زخُمو حضاف : اولاقف امهیمسا نع لأسف < يال

 نيب ام «ةبارقلاو بسنتلاو طابترالا نم ِتايكسملاو ءامسالا نيب ناك املو

 امهنم لك نم قلا َرْبَع «ماسجألاو حاو رالا َنيب امو ءاهقئاقحو ءایشألا بلاوق
 نأ يغبني :لوقيف «صخشلا ىري هریغو ةيواعم نب سايإ ناك امك «رخالا ىلإ
 ىلإ مسالا نم روبعلا اذه ٌدِضو .ءىطخي داكي الف و ف ةا نوکی

 رج : لاقف «همسا نع ًالجر هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لأس امك هامسم
 ؟كّلزنمف :لاق «ةَقَرُحلا ّنم :لاق ؟نّمم لاق .باهش :لاق ؟كيبأ ٌمساو : لاقف
 و دات هم يكفل راّنلا ةّرحب :لاق
 اهحاورأ ىلإ ظافلألا نم رمع َرّبعف "" كلذک رمالا دجوف بهذف «كکسم
 ناکف .ييدشل  مهرمآةلرهس یلا لیهش مسا نم ىلا دامك اهیناعمو
 موی نوعدی مهنآ ربخأو مهتامسآ نیسحتب هتمآ ب بل رمآ دقو «كلذك رمالا

 ثيدح نم هوحن يناربطللو «مکرمآ نم مکل لهس دق :لاق ءاليهس دي يبنلا یأر 5

 . بئاسلا نب هللا دبع

 ثيدح نم ءامسألا نم هركي ام باب :ناذئتسالا يف ۹۷۳/۲ «أطوملا» يف كلام هجرخأ )۱(
 نع بهو نبا قیرط نم ربلا دبع نبا هلصو دقو «لضعم وأ لسرم وهو ديعس نب ىيحي

 .يرافغلا شيعي نع «ريبج نب نمحرلا دبع نع «دیزی نب ثراحلا نع «ةعيهل نبا
 .تاقث هلاجرو

 ااا يااا ادعوا
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 نیسحتل ةبسانملا لاعفالا نیسحت ىلع ٌةيبنت  ملعأ هللاو اذه يفو ءاهب مايل

 بسانملا فصولاو «نسحلا مسالاب داهشألا سوژر ىلع ةوعدلا نوكتل ءامسالا

 . هل

 دمحأ امهو «هانعمل ناقباطم نامسا هفصو نم ای یبنلل ق قتشا فيك لمأتو

 یلع اهلضفو اهفرشلو «دّتحم ةدومحملا تافصلا نم هیف ام ةرثكل وهذ «دّتحمو
 كلذکو «دسجلاب حورلا طابترا یمسملاب مسالا طبتراف «دمحأ هریغ تافص

 یا هو و ا ةقباطم ةينك لهج يبأب ماشه نب مکحلا يبأل 4 هينكت

 ناك امل «بهل يبأب ىَّرُعلا دبعل لجو زع هللا ةينكت كلذکو تینکلا هذهب قْلَخلا

 .قلخأو قحأ اهب وهو «قفوأو هب قيلأ ةينكلا هذه تناك .بهل تاذ ران ىلإ هريصم

 هرّيغ مسالا اذه ريغب فرعُت ال بری اهمساو «ةنيدملا ب يبنلا مدق املو

 بلا نم ةبيط ىنعم يف امب بيرثتلا نم بري ظفل يف ام اهنع لاز امل 2'!ةّبيَطب
 مسالا قاقحتسا يف اهّیط راف را ابيط هب تدادزاو مسالا اذه تقحتسا

 . اهبيط ىلإ ابيط اهدازو

 الك ىبنلا لاق برق نم هيعدتسيو ؛هاًّمسم ىضتقي نسحلا مسالا ناك املو

 ذَق هل نإ هل دّبَع يتب اي» :هديحوتو هللا ىلإ مهوعدي وهو برعلا ربات صعب

 مهیبآ مسا نسحب هللا ة ةيدوبع ىلإ مهاعد فيك رظناف کیا كن سا و یا

 باب :جحلا يف (۱۳۹۲) ملسمو «ةباط ةنيدملا باب :جحلا يف ۷۱/4 يراخبلا هجرخآ )۱(

 ىلع فرشآف كوبت نم داع امل ةي يبنلا نأ ديمح يبأ ثیدح نم هبحنو انبحی لبج دحآ
  نب رباج ثيدح نم (۱۳۸۵) ملسم یورو «ةبیط) ةياور يفو «ةباط هذه : لاق تنيدملا

 ۲۰/۲ «هدنسم» ىف : يسلايطلا دواد وبآ هاورو «ةباط ةنيدملا یمس هللا نإ» اعوفرم ةرمس

 اهامسف «برثی ةنيدملا نومسي اوناک» ظفلب ةرمس نب رباج نع كامس نع ةبعش نع
 تعمس :لوقي ةريره يبأ ثيدح نم ملسو يراخبلا جرخأو «ةباط و يبنلا
 سانلا يفنت ةنيدملا يهو برثي :نولوقي ىرقلا لكأت ةيرقب ترمأ» :لوقي ةي هللا لوسر
 . «ديدحلا ثبخ ريكلا يفني امك
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 ردب موي نیزرابتملا ةتسلا ءامسآ لمأتو ةوعدلل يضتقملا ینعملا نم هيف امبو

 تبتعو «ةبيش :ٌرافكلا ناکف «ذئموي مهلاوحال مهئامسآ ةقباطم ٌرَدَقلا یضتقا فيك

 ةياهن هل ةيشو «فعضلا ةيادب هل دل لاف فعضلا نم ءامسآ تال ؛ديلولاو

 ٍفْعَض دعب نم لَعَج من ٍفُْعَض نم ْمُكَفَلَح يذلا لا :یلاعت لاق امك .فعضلا

 تادف «بتعلا نم ةو [04 :مورلا] هی آفْعَض ةو دعب نم لَعَج ي ةو
 :نيملسملا نم مهنارقأ ناكو «مهلاني فْعضو «مهب لحي بتع ىلع مهؤامسأ

  مهفاصوآ بسانت ءامسأ ةثالث «مهنع هللا يضر «ثراحلاو «ةديبعو م

 مهيعسو مهتيدوبعب مهيلع اًولَعَف ثرحلا وه يذلا يعسلاو «ةيدوبعلاو «ولعلا يهو

 ا ناک فیف و ؛هامسمل ایضتقم مسالا ناك املو :ةرخالا كير 5

 ناكو «نمحرلا دبعو «هللا دبعك ءهيلإ فاصوألا بحأ ىضتقا ام هللا ىلإ ءامسالا

 ءامهريغ ىلإ اهتفاضإ نم هيلإ ًبحأ «نمحرلا مساو «هللا مسا ىلإ ةيدوبعلا ةفاضإ
 هيلإ ٌبحأ هّللا دبعو «رداقلا دبع نم هيلإ ٌبحأ نمحرلا ٌدبعف «رداقلاو «رهاقلاك
 لا ور وه منا هللا نیبو کیعلا نیب:یذلا نلعتلا نال اذهو «هبر دّبع نم

NSلاک جو تاک هر تا  

 ءاجرو ءافوخو ةبحم هدحو هل هلأتي نأ اهلجأل هدجوأ يتلا ةياغلاو .هدوجو

 يتلا ةيهلالا ىنعم نم هللا مسا يف امل هدبع دقو هلل ادب نوكيف ءًاميظعتو ًالالجإو

 نم هيلإ ًبحأ ةمحرلا تناكو هّبضغ هّثمحر تبلغ املو «هريغل نوكت نأ ليحتسي
 . رهاقلا دبع نم هيلإ ًبحأ نمحرلا دبع ناك .بضغلا

 لصف

 هتدارإ ىلع بترتيو «ةدارإلا ًأدبم ملا «ةدارالاب ًاكرحتم دبع لک ناك املو

 امهامسم ُكفني ال ذإ «ثراح مساو ماّمه مسا ءامسألا قدصأ ناك «هّبسکو هتکرح

 ةديبع امأآو فک يبنلا مع ةزمح وه نیملسملا نم ثلاثلا ناف رظن لیلعتلا اذه يف 600

 . ثراحلا نبا وه ةديبع نأل «دحاو امهف .ثراحلاو

 ليل



 ةقيقحلا ىلع كلم الو «هدحو هلل قحلا كل ناك املو كمهانعم ةقيقح نع

 كلم :يأ «هاش ناهاش» مسا هل هّبضغأو « هللا دنع هعضوأو مسا َمنخأ ناك ءهاوس

 نم ين يق هفده ريك دال سیل کل ناف نیظالسا فول

 . لطابلا بحي ال هللاو «لطابلا لطبأ

 ةاضقلا يضاق سيل :لاقو «ةاضقلا ۳ اذهب راب لما دقو

 نون

 لکلا ديسو «سانلا دیس :بذکلاو حبقلاو ةهاركلا يف مسالا اذه يليو

 ال ةَماّيقلا می مدا دلو ديس اّنآ» لاق امك تماس هک هللا لوسرل ال كلو سلو

 ال امک « لكلا دو سال هاب نر ها رعب الك ید

 . مدا دلو دّیس ها : لوقی نأ زوجي

 لصف

 ناك ءاهدنع اهَحّبقأو سوفنلل ءيش هرکآ ةّرملاو برحلا ىمسم ناك املو

 امههبشآ امو نحو ةلظنح اذه نياق یلعو «ةرمو ًابرح ءامسألا تا

 يف ةنوزحلا «نزح» مسا رثأ امك .اهتایمسم يف اهریثأتب ءامسالا هذه رذجآ

 . هتيب لهآو بّيسملا نب ديعس

 ىلإ احون انلسرأ دقلو# :ىلاعت هللا لوق باب :ءايبنألا يف ۲۹۵ ۰۲8/۲ يراخبلا هاور )١(
 ديس انأ» ظفلب اهيف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب :ناميالا يف (195) ملسمو « . . . #هموق
 هجام نباو (۳۰۱۸) يذمرتلاو دمحأ هجرخأو ءةريره يبأ ثيدح نم «ةمايقلا موي سانلا

 (۲۲۷۸) ملسم هجرخأو «فنصملا هدروأ يذلا ظفللاب ديعس يبأ ثيدح نم (۳۰۸)

 لوأو «ربقلا هنع قشني نم لوأو «ةمايقلا موي مدا دلو ديس انأ» ظفلب (40۷۳) دواد وبأو

 .(۲۱۲۷) نابح نبا دنع مالس نب هللا دبع نع بابلا يفو .«عفشمو عفاش
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 ةيمستلا نع يهنلا ةلع
 حیجنو حلفآ و راسیب

 حایرو

 مهلامعأو «قالخالا فرشآ مهقالخأو ءمدآ ينب تاداس ءایبنالا ناك املو
 يمستلا ىلإ هتم لكي یبنلا بدنف «ءامسألا فرشآ مهؤامسأ تناك «لامعألا حصا
 قلو انا ءامسأب اَوَّمَسَت» هنع يئاسنلاو «دواد يبأ ننس» يف امك «مهئامسأب

 7-2-5922 یضتقیو هامسمب ٌرَكَذُي مسالا نأ الإ حلاصملا نم كلذ يف نكي مل

 او E NE يف ام عب طمع یفکت

 .مهلاوحأو مهفاصوأب مهٌژامسآ ركذت نآو

 ینعمل اذهف «حابرو حیجنو حلفأو راسي : ب مالغلا ةيمست نع يهنلا امأو

 N : لاقيف ؟وه تّمن ا لوقت د كنإف» : هلوق وهو «ثيدحلا يف هيلإ راشأ دق رخا

 ا ‹عوفرملا ثيدحلا مامت نم ةدايزلا هذه له  ملعأ هللاو

 ههرکت اربطت بجوت دق تناك امل ءامسألا هذه نإف لاح لكبو «يباحصلا

 ابر وأ نایب سما sS « سوفنلا

 ىلع امیس ال ةريطلا عقت مت دقو «كلد نم وهو تنأ ترّيطت ال :لاق ؟حلفأ وآ

 : ليق امك هرئاط هباصأو «هتریط هب تعقوو الإ ربطت نم لقف «نيريطتملا

 E طا نأ ْمَّلَعَت

 ىف ۲۱۹ ۰۲۱۸/5 ىئاسنلاو «ءامسألا رييغت باب :بدألا يف (4۹0۰) دواد وبأ هجرخأ (۱)
 «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ٤/ ٤٠٠ دمحأو «ليخلا ةيش نم بحتسي ام باب :ليخلا
 جرخأو .لوهجم وهو بيبش نب ليقع هدنس ىفو یمشجلا بهو ىبأ ثيدح نم (815)

 مهئايبنأب نومسي اوناك مهنا» اعوفرم ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم (۲۱۳۹) ملسم

 نب فسوي ثيدح نم (۸۳۸) «درفملا بدألا» يف يراخبلا جرخأو «مهلبق نيحلاصلاو

 ىلع حسمو .هرجح ىلع يندعقأو فسوي ةَ هللا لوسر ينامس :لاق مالس نب هللا دبع

 . حيحص هدانسإو «يسأر

 .هوحنو عفانبو ةحيبقلا ءامسألاب ةيمستلا ةيهارك باب :بادالا يف (۲۱۳۲) ملسم هجرخأ )۲(
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 بابسآ نم مهعتمی نأ «مهب میحرلا «هتمأب فوژرلا عراشلا ةمكح تضتقا

 دوصقملا لّصَحت ءامسآ ىلإ اهنع لدعی نأو هعوقو وأ هورکملا عامس مهل بجوت

 هیلع مسالا دض قیلعت نم كلذ ىلإ فاضنی ام عم «یلوآ اذه «ةدسفم ريغ نم

 نم احابَرو «هدنع حاجن ال نم احيجنو «سانلا رسعأ نم وه نم اراسي ىمسي ناب

 وهو اضيأ رخا رمأو هللا ىلعو هيلع بذكلا يف عقو دق نوكيف «نيرساخلا نم وه

 «هّبسو هّمذل اببس كلذ لعجيف «هدنع دجوي الف .همسا ىضتقمب یّمسملا بلاطي نأ

 : ليق امك

 اقا علو ةي ق كذبك

 : تايبأ نم يلو .هب یّمسملا مذ ىلإ مسالا اذهب رعاشلا لصوتف

 ارِئاَس ىرولا يف همشاذضپ  ىدافا خلاص همسر

 الف هدنع هنظتو «هب َحدُم امب سوفنلا هبلاطتف هیف سیل امب حدمی هناف « سانلا

 تدسفملا هذه هل لّصحت مل «حدم ریغب كرت ولو ءاّمذ بلقتتف «كلذك ٌهدجت

 ناك امع هُتبترم صفت هناف ءاهنع لر مث «ةئيس ةيالو يلو نم لاح هلاح هبشُيو

 لاق اذه يفو ءاهلبق هيلع ناك امع سانلا سوفن يف صقنیو «ةيالولا لبق هيلع
 : لئاقلا

 دصتاوهفضو یف لعتالف ءیرفالاءرشا تشصوام اد

 سا عالی یون تو ی 3

 ةيكزت يف عقيف «كلذك هنأ هسفن ىف هداقتعاو بلا ل وو 8
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 نأ هلجأل ل 2 لا یھت يذلا ىنعملا وه اذهو «هريغ ىلع اًفرتو اهمیظعتو هسفن

 N لب ملغ هللا مکسفنآ اوُكَرُي ال» : لاقو «ةرب» یمست

 طلاب «عيطملاو .يقّتملاو يّقّتلا : ب ةيمستلا ه هركتف اذه ىلعو

 ا امأو :كيدسلاو .دیشرلاو «تینملاو .صلخملاو .نسحملاو يضارلاو

 الو داس الأ هذه نم ءیشب مهژاعد الو « هنم نیکمتلا زوجي الف كلدب رافکلا

 . كلذب مهتیمست نم بضغي لجو زع هللاو اهب مهنع رابخالا

 رمل صدا يک یر و یاب ةبنكلا

 شا ولو بل لو مرکل هيدا جفا

 ىلإ بارت يبأب هنع هللا يضر ایلع یتکو «ىيحي يبأب ابيهص يب يبنلا ینکو

 ًاريغص ناكو كلام نب سنآ اخأ یّتکو رک ا تناکو «نسحلا یک
 . ریمع يباب غولبلا نود

 نع یهن هنأ هنع تی ملو هل دلو ال نمو «دلو هل نم ةينكت هب هیده ناکو مساقلا يباب ينكتلا مکح

 تک لَو يمساب اومن : لاق زا ةن حصف مساقلا اب ةينكلا الإ 1

 . لاوقأ ةعبرآ یلع كلذ یف نسانلا فلتحاف ٤" یتینکب

 .ةملس يبأ تنب بنیز ثيدح نم (4۹۵۳) دواد وبآ (۱۹) ۲۱4۲(۰) ملسم هجرخآ )۱(
 اونکت الو يمساب اومس لي يبنلا لوق باب :بدالا يف 1۷۳/۱۰ يراخبلا هاور )

 يهنلا باب :بدألا يف (۲۱۳4) ملسمو شب يبنلا ةينك باب .ءایبنالا يفو «يتينكب
 يبأب ینکتی لجرلا يف باب :بادالا يف (4۹10) دواد وبآو مساقلا يباب ينكتلا نع
 ۳۹۲ و ۳۱۲ و ۲۷۷ و ۲۷۰ و ۲۲۰ و ۲۶۸/۳ «دنسملا» يف دمحأو ؛مساقلا

 يبأ ثیدح نم مهلك ۵۱۹ و 1۹٩ و 1٩۱ و 1۷۸ و 1۷۰ و 16۷ و 45۵ و ۳۹۵ و

 . هللا دبع نب رباجو «كلام نب سنأ نع بابلا يفو «ةريره
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 اهنرق وأ «همسا نع اهدرفآ ءاوس اقلطم هتينكب کلا زوجي ال هنأ : اهدحأ

 او ا تلا اا موم ین دو متاع وار

 ةينكلا هذه ىنعم َّنَأل ناك امنإ يهنلا نأل :اولاق «يعفاشلا نع كلذ يقهيبلا ىكحو

 الو احا يطف ال هّللاو» : هلوقب كلذ ىلإ راشآ دقو ب هب خم ةيمستلاو

 ةفصلا هذه نأ مولعمو :اولاق ()«ٌثرمآ ُتْيَح ٌعَضأ ساق ان امر ءاَدَحَأ منم

 ير ORO و وسو اع

 اميف ي يبنلا ةكراشم مدع ةلعلا ذا ی اورظن نوزیجملاو «نورخاهعنمو .ةفلاط

 نأ ىلإ اورظن نوعناملاو مسالا يف دوجوم ريغ اذهو «ةينكلا نم هب ّلصتخا

 یلوآ وه وأ .ءاوس مسالا يف انه هلثم دوجوم ةينكلا يف هنع یهن يذلا ینعملا

 . صاصتخالا اذهب راعشإ «مساق انآ امنإ» : هلوق يفو :اولاق «عنملاب

 درفآ اذاف «هتینکو همسا نیب عمجلا نع وه امنا يهنلا نأ :یناثلا لوقلا

 ۳م راوی یو دیس ا

 ثيدح لاقو يذمرتلا ا yy ‹ يتينكب

 نم #لوسرللو هسمخ هلل نإف# : یلاعت هلوق باب : داهجلا يف ۲ یراخبلا هاور )۱(

 ثثيح عضأ مسأق انأ امنا مکعنمآ الو مكيطعأ اموال هظفلو « ةريره ا ثیدح

 نم مساقلا اپ ينكتلا نع يهنلا باب :بادالا يف (۲ ۱۳۳) ملسم هاورو ««ترمأ

 ال لو «مکنیب مسقآ مساق انأ امنإف» هرخا يف لاقو هللا دبع نب رباج ثيدح

 : يأ «ترمأ ثيح عضأ مساق انأ امنإ :هلوقو .ييآرب عنم الو ةيطعب مكيف فرصتآ

 جارخلا يف (۲۹6۹) دواد وبآ هجرخأو .هللا رمأب الإ ادحأ عنمأ الو ادحأ يطعأ ال

 ليوط ثيدح ةلمج يف «دنسملا» يف دمحأو ‹ةيعرلا مامالا مزلي امیف باب :ةرامالاو

 .«ترمآ ثيح عضآ نزاخ الإ انآ نإ» ظفلب ةريره يبأ نع مامه قیرط نم ۲

 يذمرتلاو ءامهنيب عمجي ال نأ یآر نم باب :بدألا يف (4۹17) دواد وبآ هاور (۲)

 نم هتينكو 85 يبنلا مسا نيب عمجلا ةيهارك يف ءاج ام باب :بدألا يف (۲۸6۵)

 هدعب يذلا يذمرتلا ثيدح هل دهشي نكل «يكملا ريبزلا يبأ سيلدت هيفو رباج ثيدح

 .حیحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق كلذلو «هب ىوقتيف ةريره يبأ ةياور نم
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 نع هيبأ نع نالجع نب دمحم ثیدح نم اضيأ يذمرتلا هاور دقو نير ند
 نی ٌدَحَأ َمَمْجَي نأ لكك هللا لوسر یهن :هظفلو ٠ اا
 دّبقم اذهف : لوقلا اذه ٌباحصأ لاق '''مساقلا نأ اديك يّمسيو «هتینکو همسا

 عمجلا يف نألو :اولاق «هتینکب ينكتلا نع هیهن نم ؟نيحيحصلا» يف امل رّسفم
 لاز ءرخآلا نع امهدح َدرْقَأ اذإف «ةينكلاو مسالاب صاصتخالا يف ةكراشم امهنيب
 . صاصتخالا

 ٌهتحاو كلام نع لوقنملا وهو امهنيب عمجلا زاوج «ثلاثلا لوقلا

E E E 

 e + ينمرتلا لاف ن رز : لاق ؟كیکب ناو كمشاب

 دايم يبنلا ىلإ تأرما تءاج :تلاق ةشئاع نع «دواد يبأ ننس» يفو
 رود «مساقلا بأ هيثكو ًادمحم يمس امالغ وي هات هللا لوُسَر اي : تلاقف

 مرح هَح يذلا اَم» وأ «یتینک َمَرَحَو يما لَحا يذلا ام» : لاقف ؟كلذ هرکت كنآ يل

ESنیئیدحلا نیذهب ةخوسنم عنملا ثيداحأو : : ءال وه لاق "يمس  . 

 اب یبنلا ةايح ىف هنم ًاعونمم ناك مساقلا يبأب ينكتلا نإ : عبارلا لوقلا
 تیث دق هناف «هتايحب اصتخم ناك امَّنِإ ىهّنلا ببسو :اولاق «هتافو دعب زئاج وهو
 تفتلاف «مساقلا ابآ اي :میقبلاب لجر یدان : لاق سنأ ثیدح نم «حیحصلا» يف
 لاقف االف توعد امنإ ءَكنْعَأ ْمَل ىنإ هللا لوسر اي :لاقف ةي هللا لوسر هيلإ

.(YAET) مقر 6 

 ' يذمرتلاو ءامهنيب عمجلا يف ةصخرلا يف باب :بدألا يف )1٩7۷( دواد وبأ هجرخأ (۲)
(YAT)هدانساو  cE 

 هدنس يفو امهنيب عمجلا يف ةصخرلا يف باب : بدالا يف (1۹7۸) دواد وبأ هجرخآ (۳)
 . لوهجم
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 هيف يلع ثیدحو :اولاق «یتينکب اوّنكت الو يمشاب اْوَمَسَت» : ي هللا لوسر

 يف هل دلوي نمع هلأسي ملو لو كدعب نم يل دلو نإ :هلوقب كلذ ىلإ ةراشإ

 دقو «يل ةصخر تناکو» : ثیدحلا اذه يف هنع هللا يضر يلع لاق نکلو «هتایح

 :هتینکب ينكّتلا نع يهنلا ىلع اسايق يب همساب ةيمستلا عنمف «هلوقل ِهُّْي ال نم ذش
 هتايح يف عنملاو «هنم عونمم هتينكب ينكتلاو «زئاج همساب يمستلا نأ باوصلاو

 ثيدحلا هلثمب ضراعُي ال بيرغ ةشئاع ثيدحو «هنم عونمم امهنيب عمجلاو ءٌّدشأ

 عون هيف يذمرتلاو "۳)رظن هتحص يف هنع هللا يضر يلع ثيدحو «حیحصلا

 عنملا ءاقب ىلع لدي اذهو «هل ةصخر اهنإ :يلع لاق دقو «حيحصتلا يف لهاست

 . ملعأ هللاو «هاوس نمل

 لصف ۱

 .نورخا اهزاجأو .یسیع يبأب ةينكلا فلخلاو فلسلا نم ٌموق هرک دقو

 ابأ ینکی هل انبا برض باطخلا َنب َرَمُع نأ ملسأ نب دیز نع دواد وبآ یورف
 نأ كيفكي امآ : رمع هل لاقف «ىسيع يباب یّتکتت ةبعش نب ةريغملا نأو «ىسيع

 رفغ دق هللا لوسر نإ :لاقف «يناتك ةي هللا لوسر َّنِإ :لاقف ؟هللا دبع يبأب یتکت

 یتح هللا دبع يبأب ینکی لری ملف اَنََجْلَج يفل انإو «رخأت امو «هبنذ نم ٌمَّدَقَت ام هل
 .(۳)تلله

 يف رکذ ام باب :عویبلا يفو هِي يبنلا ةينك باب .ءایبنالا يف ۰۸/۲ يراخبلا هاور (۱)

 دمَحأو مساقلا يبأب ينكتلا نع يهنلا باب :بادآلا يف (Y1۳1) ملسمو «قاوسالا

 ءاج ام باب :بدالا ىف (۲۸44) يذمرتلاو ۰۱۸۹ و ۱۲۱ و ۱۱۶/۳ «دنسملا» يف

 . هتينكو ی يبنلا مسا نيب عمجلا ةيهارك يف

 ۰ نسح هدانساو . یسیع یبأب کیپ نمیف باب :بدألا يف 900 دواد وبأ هج رخآ )۳)

 عنصي ام يردن ال نيملسملا نم انلاثمآ نم ددع يف انيقب انآ :هانعم «انتجلج» هلوقو

 .ةجلج اهدحاو سانلا سوژر :جلجلا :«ةياهنلا» يفو .انب

۳۷ 

 یسیع يباب ينكنلا



 أو «ةبيبح ٌمأك ینک ًاضيأ هئاسنل ناکو “هللا ِدْبَع اب ةشئاع یّتک دقو نينمؤملا تاهمآ ینک
 سس <
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 بنعلا ةيمست نع يهنلا

 لصف

 (0(نمْؤُملا ْبَلَق مركلا : لاقو مرگ بنعلا ةيمست نع اي هللا لوسر یهنو

 هبلقو ءاهب ىمّسملا يف عفانملاو ریخلا ةرثك ىلع لذت ةظفللا هذه نأل اذمو 27
 نع یهنلا ٌدارملا له :نكلو ءبّنِعلا ةرجش نود كلذل قحتسملا وه نمؤملا
 نم عنمُي الف «هنم هب ىلوأ نمؤملا بلق نأو مسالا اذهب بنعلا ةرجش صيصخت
 نُ دارملا وأ “«سلفملا» و «بوقَرلا» و «نيكسملا» يف لاق امك مركلاب كيس

(۱) 

(۲) 

(۳( 

 هللا يضر ةشئاع ثیدح نم ینکت ة ارملا يف باب : بدالا يف (4۹۷۰) دواد وبآ هاور
 . حيحص هدانسإو ءاهنع

 امنإ لي يبنلا لوق بابو ءرهدلا اوبست ال باب :بدألا يف 457/٠١ يراخبلا هاور

 ةيمست ةيهارك باب :بدالا نم ظافلألا يف (١5؟47) ملسمو «نموملا بلق مركلا
 «دنسملا» يف دمحأو مرکلا يف باب :بدالا يف (5915) دواد وبأو ءامرك بنعلا
 ۵۰۹ و 1۷۶ و 14 و ۳۱۲ و ۲۷۲ و ۲۵۹ و ۲

 لاق :لاق ةريره يبآ ثیدح نم ملسمو يراخبلا هجرخأف نیکسملا ثیدح امآ
 ناتمقللاو ةمقللا هدرتف سانلا ىلع فوطی يذلا نیکسملا سیل يي هللا لوسر

 قدصتیف هل نطفي الو هينغي ینغ دجی ال يذلا نیکسملا نکلو «ناترمتلاو ةرمتلاو
 نم (۲۵۸۱) ملسم هجرخأف .سلفملا ثیدح امأو «سانلا لأسيف موقی الو .هیلع
 انیف سلفملا :اولاق «؟سلفملا ام نوردنآ» :لاق .:: هللا لوسر نأ ةريره يبآ ثیدح

 مایصو ةالصب ةمايقلا موي يتأي يتمآ نم سلفملا نإ :لاقف «عاتم الو هل مهرد ال نم

 برضو «اذه مد كفسو ءاذه لام لكأو اذه فذقو ءاذه متش دقو يتأيو تاکزو

 ام یضقی نأ لبق هتانسح تینف ناف «هتانسح نم اذهو هتانسح نم اذه یطعیف ءاذه

 دقف .بوقرلا امأو ««رانلا يف حرط مث «هیلع تحرطف مهایاطخ نم ذخأ هیلع
 ام» : افت هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (۲۱۰۸) ملسم هج رحآ

 هنکلو «بوقرلاب كاذ سیل» : دی لاق هل دلوي ال يذلا :انلق ۹ بوقرلا نودعت

 «هتايح يف هدالوآ هم دخلا ت بم نم :يأ «ائيش هدلو نم مّدقي مل يذلا لجرلا
 .افلسو ًاطرف هل نوکیو :هیلع هربص باوئو «هب هتییصم باوث هل بتکیو هبسحیف

۳۹۸ 



 اذه لصأل عفانملاو ریخلاو مرکلاب فصو هنم مّرحملا رمخلا ذاختا عم اذهب هّیمست

 ؟هيلإ سوفتلا جييهتو هللا مرح ام حدم ىلإ ٌةعيرذ كلذو «مّرحملا ثيبخلا بارشلا
 بلا ج ال نأ یلوالاو قم هلوسر دارمب ملعأ هللاو «لمتحم اذه

006 

 مهار ءاشعلا هناي نأ «مكَتالَص مسا ىلع تارعالا كيل الر : ال لاق

 حْبٌصل و ةمتعلا ىف ام مت ولا :لاق هنأ هنع حصو (1)(ةّمّتَعلا اينو

 ٌفالخ باوصلاو «سكعلاب ليقو «عنملل خسان اذه : لیقف( او لو اَمُهْوَنأل

 ءاشعلا برغملل لاقي نأ هرك نم باب :ةالصلا تيقاوم يف ۳۱/۲ يراخبلا هاور (۱)

 بارعألا مکنبلغت ال» ظفلب ينزملا هللا دبع ثيدح نم ۵۵/۵ «دنسملا» يف دمحأو

 (144) ملسم هاورو «ءاشعلا يه :بارعألا لوقتو :لاق «برغملا مكتالص مسا ىلع

 يئاسنلاو ءاهريخأتو ءاشعلا تقو باب :دجاسملا يف رمع نب هللا دبع ثيدح نم

 باب :ةالصلا يف (۷۰6) هجام نباو «كلذ يف ةيهاركلا باب :تيقاوملا يف ۱

 ىلع - ةيدابلا لهأ مهو  بارعألا مکنبلغت ال» هظفلو ةمتعلا ةالص لاقي نأ يهنلا

 اهنومسي بارعالا نأ ىنعملاو «لبإلاب نومتعي مهو ءاشعلا اهنإ الأ ءمكتالص مسا

 اهمسا امنإو «مالظلا ةدش ىلإ هنورخؤي يأ «لبإلا بالحب نومتعي مهنوكل «ةمتعلا
 اهومست نأ يغبنيف #ءاشعلا ةالص دعب نمو# :ىلاعت هلوق يف ءاشعلا : هللا باتك يف

 ۱ . ءاشعلا

 باب :تاداهشلا يفو «ناذألا يف ماهتسالا باب :ناذألا يف ۷۹/۲ يراخبلا هاور (؟)

 ءاهتماقإو فوفصلا ةيوست باب :ةالصلا يف )٤۳۷( ملسمو «تالکشملا يف ةعرقلا

 يئاسنلاو حبصلاو ةمتعلا يف ءاج ام باب :ةعامجلا ةالص يف ۱ «ًاطوملا» و

 يف دمحأو «ةمتعلا ءاشعلل لاقي نأ يف ةصخرلا باب :تیقاوملا يف ۱

 ثیدح نم لیوط ثيدح نم ءزج وهو ۵۳۳ و ۳۷۵ و ۳۰۳ و ۲۷۸/۲ «دنسملا)

 اودجی مل مث لوألا فصلاو ءادنلا يف ام سانلا ملعی ول» همامتب هظفلو ةريره يبأ

 ولو «هيلإ اوقبتسال ریجهتلا يف ام نوملعی ولو اومهتسال هيلع اومهتسی نأ الإ
 = نم عنام مهعنم اذإ نوفحزی يأ «اوبح ولو امهوتأل حبصلاو ةمتعلا يف ام نوملعی

۲1۹ 

 ةالص ةيمست روجت له
 ةمتعلا ةالصب ءاشعلا



 اهب للا یمس يتلا ءامسالا
 تادابعلا

 نع هلي مل هنإف «نيثيدحلا نيب ضزاعت الو ءرّذعتم خيراتلاب ملعلا ناف «نيلوقلا
 يذلا مسالا وهو «ءاشعلا ٌمسا َرَجْهُي نأ نع ىهن امنإو «ةيلكلاب ةمتعلا مسا قالطإ
 اهيلع قلطأو ءاشعلا تیمش اذإف «ةّمّتَعلا مسا اهيلع بلغیو «هباتك يف هب هللا اهامس

 يتلا ءامسألا ىلع ايب هنم ةظفاحم اذهو «ملعأ هللاو «سأب الف «ةمتعلا انایحآ
 يف نورخأتملا هلعف امك ءاهُريغ اهیلع رثژیو ءرجهُت الف «تادابعلا اهب هللا یّمس
 نم اذه ببسب أشنو ءاهيلع ةثداحلا تاحلطصملا راثيإو «صوصنلا ظافلأ نارجه

 هللا همّدق ام ميدقت ىلع ظفاحُي ناك امك اذهو «ميلع هب لا ام داسفلاو لهجلا
 ديعلا يف أدبو “هب هللا ادب ام ادن : لاقو افلا ادب امک نو اه وات

 امیدقت هَل َكَسُن الف «اهلبق حیذ ْنَم» نأ ربخأو ءاهدعب َرْحَّنلا لعج مث قالصلاب

 :هجولاب ءوضولا ءاضعأ يف أدبو 4رَحناو كبَر ْلَصف» : هلوق يف هب ُهَّللا أدب امل
 أ امل ًاریخأتو هللا همّدق امل اميدقتا «نيلسكلا مث + نمأرلا مث + قيديلا مث
 : لوق يف همّدق امل ًاميدقت ديعلا ةالص ىلع رطفلا ةاكز مّدقو ءهطّسو امل اطيسوتو

 . ةريثك ةرئاظنو [۱۳ : یلعالا] 4یّلَصَف هر مضا کدو ىَكَرَت ْنَم حلق دَ تم °

 لصف

 ظافلألا رايتخاو قطنملا ظفح ىف اَب هيده يف

 ءاهفطلأو ءاهلمجأو ظافلالا رسحأ هتمأل راتخیو « هباطخ ىف ريختي ناك

 الو ًاشّحفتم الو ًاشحاف نكي ملف «شحفلاو ةظلغلاو ءافجلا لهأ ظافلأ نم اهدعبأو

 .ريغصلا فحزي امك يشملا تج

 : جحلا يف ۱ أطوملاو هلك يبنلا ةجح باب :جحلا يف (۲۸) ملسم هاور )۱(
 أدبي هنأ ءاج ام باب :جحلا يف (۸۱۲) يذمرتلاو .يعسلا يف افصلاب ءدبلا باب
 و يبنلا ةجح ةفص باب :كسانملا يف (۱۹۰۵) دواد وبأو ةورملا لبق افصلاب
 يف (۳۰۷) هجام نباو «ةورملاو افصلا رکذ باب :جحلا يف ۲۳۹/۵ يئاسنلاو
 ۰۲۳۱/۵ يئاسلا هجرخأو رباج ثيدح نم مهلك ليلك يبنلا ةجح باب : كسانملا

 .«اوژدبا» رمالا ةغيصب ۹4/۵ يقهيبلاو ۰۲۷۰ ص يتطقرادلاو

۳۳۰ 



 مک يب ےس

 او انام

 «كلذك سيل ْنَم قح يف نوصملا فیرشلا ظفللا َلَمْعَتْسُي نأ هرکی ناکو

 . هلهآ نم سیل نم قح يف هورکملا نیهَملا ظفللا لمعَتْسُي نأو

 دم كي نإ هّثاف» :لاقو «اندیس ای» : قفانملت لاقت ماتم یا

 يبآ ةيمست ةعنمو و ارجو رع <

 «حیرش يبأب : ةباحصلا نم مکحلا يبأ مسال هرییغت كلذکو کلا ساری

 . «مکحلا هيلإو «مکحلا وه هللا نإ» : لاقو

 نأ دّيَّسللو يرو يبر : هتدیسل وأ هدّیسل لوقی نأ كولمملل هّيهن كلذ نمو

 : كولمملا لوقیو «يتاتفو َياَتَق :كلاملا لوَقی نكلو «يدّبَع :هكولممل لوقی

 يذلا اهُبيِبَطَو «قيفَر لجن َتنَأ١ بيبط هنأ ىعّدا نمل لاقو امو يدّيس

 ءاميكح ةعيبطلا نم ءيشب ّمْلِع هل يذلا رفاکلا نوُمسُي نولهاجلاو ** اهل

 . قلخلا هفسأ نم

 يف دمحأو «يتبرو يبر كولمملا لوقي ال باب :بدألا يف (591/) دواد وبآ هاور (0)

 ةديرب ثيدح نم (79“9) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو "47و 747/0 «دنسملا»

 .حیحص هدانساو «هنع هللا يضر يملسألا

 ۲۲/۸ يئاسنلاو «حیبقلا مسالا رييغت باب :بدألا يف (5400) دواد وبأ هاور )

 دقو «حيحص هدانسإو .مهنیب ىضقف الجر اومکح اذإ باب :ةاضقلا بادا يف ۲۲۷ و

 . ۲۰ اص مدقت

 وبأو «دبعلا ةظفل قالطإ مکح باب :بدالا نم ظافلألا يف (۲۲۹) ملسم هاور )۳)

 اذکو ةريره يبآ ثیدح نم 1٩1 و 441/۲ «دنسملا» يف دمحأو )1٩۷۵(۰ دواد

 نم قيقرلا ىلع لواطتلا ةيهارک باب :قتعلا يف ۱۳۱ و ۱۳۰/۵ يراخبلا هاور

 .كبر قسا .كبر ءیضو «كبر معطأ مكدحأ لقي ال» هظفلو اضيأ ةريره يبأ ثیدح
 يتاتفو ياتف لقیلو .يتمآ «يدبع :مکدحآ لقي الو «يالوم .يديس :لقیلو

 . «يمالغو

 ۱۱۳/۶ «دنسملا» يف دمحأو باضخلا باب :لجرتلا يف (8۲۰۷) دواد وبآ هاور )4(

 e هدانساو ثمر ا ثيدح نم

 ۲-۱۱۵ داعملا داز ۳۳۱

 ظفللا نامعتسا ةهارك

 سيل نم قح يف فيرشلا
 كلذك



 نمو «دشَر دقه هلوشرو هللا غطي نم :لاق يذلا بیطخلل هلوق اذه نمو

 0 ,E نسلب» یوغ دقف اًمهِصْعَي

 م :اولوق نکو «نالف ءاشو هللا ءاش ام E الو :هلوق كلذ نمو

 : لات .تششو هللا ءاشام» :لجرهللاقو "الف ءاش ام من لا

 . ۳۳«هَدَْو لا ءاش ام : لق دن هل ىَيلعَجَأ»
 رس هم ریس

 «کلبَو هّللاب انآ : كرشلا یقوتی ال نم لوق هنع یهنملا كرشلا اذه ینعم یفو
 «كيلعو هللا ىلع لکوتم انآو «تنأو هللا الا یلامو «كيشحو هللا بشح يف انأو

 «كتايحو «هللاوو «ضرألا يف يل تنأو ءامسلا يف يل ُهّللاو «كنمو هللا نم اذهو

 ةشأ یهو «قلاخلل ادن قولخملا اًهلئاق اهيف لعجی ىتلا ظافلالا نم اذه لاثمأو
 ءاش امو «كب مث «هّللاب انأ :لاق اذإ امأف .تئشو هللا ءاش ام ا
 هللاب الإ ميلا يل غالب ال» ةئالثلا ثيدح يف امك .كلذب ساب الف خاتم مث هللا

 .نالف ءاش مث ُهّللا ءاش ام :لاقي نأ نذإلا مّدقتملا ثيدخلا ىف امكو “كب مث

 يف (۱۰۹۹) دواد وبأو «ةالصلا فیفخت باب :ةعمجلا يف (۸۷۰) ملسم هاور )۱(

 نم ۳۷۹ و ۲۵۲/4 «دنسملا» يف دمحأو سوق ىلع بطخی لجرلا باب :ةالصلا

 امناو «هلوسرو هللا صعی ْنَمو :لق» :همامتو «هنع هللا يضر متاح نب يدع ثيدح

 .ةيوستلا نم هیف امل ةيانكلا يفرح تحت نیمسالا ج عمجلا كلذ نم هرک
 «دنسملا» يف دمحأو «يسفن تثبخ لاقي ال باب :بدألا يف )1٩۸۰( دواد وبأ هاور )۲(

 .حیحص هدانسإو .ةفيذح ثيدح نم ۳۹۸ و ۳۹۶ و ۵

 ظفلب سابع نبا ثيدح نم ۳۶۷ و ۲۸۳ و ۲۲۶ و ۲۱/۱ «دنسملا» يف دمحآ هاور )

 . حيحص هدانساو (الدع هلل ينتاعجأ»

 تئشو هللا ءاش ام لوقي ال باب :روذنلاو ناميألا يف 570/١١ يراخبلا هاور )0

 عرقالا ةصق هيف لوطم ثيدح نم ءزج وهو «قتاقرلاو دهزلا يف (59154) ملسمو

 ىلع طخسو ىمعألا نع هللا يضرف «یلاعت هللا مهربتخا نيذلا ىمعألاو صربألاو

 . یلاعت هللا اوبقاري مل مهنأل هيبحاص

۳۳ 



 لصن

 ذا ظافنا قالطإ ةمرك لثمف «اهلهآ نم سيل نم ىلع ّمذلا ظافلأ قلطت نأ وهو يناثلا مسقلا امأو

 انو ات ا هللا لقا رها فيد يفو (دْهَّدلا ره هللا َّنإ» :لاقو «رهدلا بس نع ةي هيهن

 لیلا ا "0 يديب هّدلا انأو ءَرْهَّدلا و مدا نا ينيذوي : لجو رع
 رس
 رس ع

 . ۲۲۲۵ رُهّلا هح ای : مکدحآ نلقي 2 ر الرخا ثیدح یفو (۱)راهتلاو

 ناف بسی نأ لهأب سيل ْنَم هّبَس :اهادح| .ةميظع دسافم ثالث اذه يف

 ٌمذلاب یلوآ هّیاسف «هریخستل لّلذم .هرمال ٌداقنم ملا قلخ نم ٌرَخَسُم قّلخ رهدلا

 عم هنأو «عفنيو ٌبضي هنأ هنظل هس امنإ هناف .كرشلل نئضتم هّيس نأ : ةيناثلا

 نم عفرو ءَءاًطَعلا قحتسی ال نم ىطعأو ءررضلا قحتسي ال نم رض دق ملاظ كلذ
 ملظأ نم هيمتاش دنع وهو «نامرحلا قحتسي ال نم مرحو «ةعفّرلا قحتسی ال

 لاهجلا نم ٌريثكو .ادج ةريثك هّيس يف ةنوخلا ةملظلا ءالؤه ٌراعشأو «ةملظلا

 . هحیبقتو هنعلب حّرصي

 مالک اولدبی نأ نودیری» :یلاعت هللا لوق باب :دیحوتلا يف ۳۸۹/۱۳ يراخبلا هاور (۱)

 (۲۲۲) ملسمو «رهدلا اوبست ال باب :بدالا يفو «ةيئاجلا ةروس ریسفت يفو ««هللا
 يف باب :بدالا يف (۵۲۷۶) دواد وبأو ءرهدلا بس نع يهنلا باب : ظافلألا يف

 انآ هانعم :يباطخلا لاق .۲۷۲ و ۲۳۸/۲ «دنسملا» يف دمحآو «رهدلا بسی لجرلا

 هنأ لجأ نم رهدلا بس نمف «رهدلا ىلإ اهنوبسنی يتلا رومألا ربدمو رهدلا باحصآ
 افرظ لعج نامز رهدلا امناو ءاهلعاف وه يذلا هبر ىلإ هبس داع ءرومألا هذه لعاف

 . رومالا عقاومل

 لوق بابو «رهدلا اوبست ال باب :بدألا يف 11 و 450/٠١ يراخبلا هاور (۲)

 نع يهنلا باب : ظافلالا يف (۲۲67) ملسمو «نمؤملا بلق مرکلا امنإ :َِِي يبنلا

 يف دمحآو «مالکلا نم هركي ام باب :مالکلا يف ۹۸4/۲ «أطوملاو» ءرهدلا بس

 .۳۱۸ و ۲۷۵ و ۲۷۲ و ۲۰۹/۲ «دنسملا»

۳۳۳ 



 قحلا با ول يتلا لاعفألا هذه لعف نم ىلع قي امنإ مهنم بسلا نأ : ةثلاثلا
 ءرهدلا اوُدمح یهژاوهآ تعقو اذإو «ضرألاو تاوامسلا تدسفل مهءاوهأ اهیف

 ضفاخلا «ٌعناملا يطعملا وه یلاعت رهدلا برف ءرمألا ةقيقح يفو اغ اأو
 زع هلل ةّبسم رهدلل مهتّيسمف «ءيش رمألا نم هل سيل ٌرهدلاو «لذملا ٌرعملا «عفارلا
 يبآ ثیدح نم «نیحیحصلا) يف امك « یلاعت تدلل ةيذؤم تناك اذهلو «لجو

 ناو رها بسی َمَدآ نبا ينيِذْؤُي :یلاعت ُهَّللا لاق» :لاق وقت يبنلا نع «ةريره
 را وأ ملل هّيس امإ .امهدحآ نم هل دب ال نيرمأ نيب رثاد رهدلا ٌباسف ُرْهَدلا
 هنإف هدحو هللا نأ دقتعا ناو .كرشم وهف هللا عم لعاف رهدلا نأ دقتعا اذإ هنإف «هب

 لعف يذلا وه هدحو هللا نأ دقتعا نإو «كرشم وهف هللا عم لعاف رهدلا نأ دقتعا اذإ

 . هللا بس دقف «هلعف نَم بسی وهو كلذ

 نو ماع إد ناطیشلا سوت مدح نو الا يي هلوق اذه نمر

 ىح ُرْغاَضَتي هاف هللا مشب : لقيل ْنکلو فتعرص يتوق : لوقف تلا لثم

 .(۱«بابلا لم نوکی

 .(۳۱«انُکلُم ُّنَعْلَتَل َكَّنِإ :لوقي ناطيشلا َنَعَل اًذِإ َدْبَعلا َّنِإ) رخا ثیدح يفو

 كلذ نإف «ناطيشلا هللا حّبقو «ناطيشلا ُهَّللا ىزخأ : لئاقلا لوق اذه لثمو
 .هئاوغإ ىلع هنيعي اّمم كلذو «يتوقب هتلن دق ينأ مدا نبا ملع : لوقيو هری هلک

 یلاعت هللا ركذي نأ ناطیشلا نم ءىش هّسم نم للك ْیبنلا دشرأف امش وول هلو

 و

 .ناطيشلل ظيغأو هل عفنأ كلذ ناف «هنم هللاب ذيعتسيو «هّمسا ركذيو

 ۷۱ و ۵ (دنسملا» ىف دمحأو يم قر تان :بدألا ىف () دواد وبأ هاور )۱(

 3 3 قو هدانسإو ةباحصلا نم لجر نع "16و

 .هيلع فقن مل (۲)

۳۷ 



 لصف

 تسقل :لقیل نکلَو «يسقن تلخ :لجرلا وقي نأ و هيهن» كلذ نم

 ل مهل هركف ا .يف ْتَّتَع :يأ «دحاو امهانعمو (۱)یسف

 نارجهو «نسحلا لامعتسا ىلإ مهدشرآو «ةعانّشلاو حبقلا نم هيف امل ثبخلا

 ۱ . هنم نسحأب هورکملا ظفللا لادبإو «حیبقلا

 اذک ْتْلَعَف یّنآ ول» :رمألا تاوف دعب لئاقلا لوق نع ةي هيهن كلذ نمو

 هذه نم هل ٌمفنأ وه ام ىلإ هدشرأو «ناطّیشلا لَمَع حتفت ول َّنِإ) : لاقو ««اذکو

 تنك ول :هلوق نأل كلذو (۳۳«لعف ءاش امو ُهّللا َرَّدَق» :لوقی نأ وهو «ةملكلا

 يدجی ال مالك «هیف تعقو امیف مقأ مل وأ «يتتاف ام يشفي مل ءاذكو اذک تلعف
 اولا ب هترثع لیقتسم ٌريغو «هرمأ نم ربدتسا امل لبقتسم ريغ هنإف ةتبلا ةدئاف هيلع

 هللا هاضق ام ريغ ناكل «هسفن يف هرَّدق امك ناك ول رمالا نأ ءاعدا «ول» نمض يفو

 .هتنیشمو هردقو هللا ءاضقب عقو امنإ هفالخ ىنّمتي امم عقو ام ناف ام اف

 رّدقملا فالخ ذإ لاحُم وهف عقو ام فالخ ناكل ءاذك تلعف ينأ ول :لاق اذإف

 بیذکتلا نم ملَس ناو ار تيجو دك هنالك ها کت نق « لاحم ثضقملا

 . َتيلع لا ردق ام تعفدل ءاذك تلعف ىنأ ول : هلوقب هتضراعم نم ملي مل ءردقلاب

 يف (۲۲۵۱) ملسمو «يسفن تشبخ لقي ال باب :بدالا ىف 550/٠١ يراخبلا هاور (۱)

 :بدالا ىف )4٩۸۹( دواد وبأو ؛یسفن تثبخ :ناسنالا لوق ةيهارك باب : ظافلالا

 ۲۸۱ و ۲۳۱ و ۲۰۹ و 11 و 0١/5 «دنسلا» ىف دمحأو «یسفن تثبخ لاقي ال باب

 (۷۹) هجام نباو «زجعلا كرتو ةوقلاب رمالا ىف باب :ردقلا ىف (۲۰۱4) ملسم هاور (۲)

 يبآ ثیدح نم ۳۷۰ و ۳۱۱/۲ «دنسملا» يف دمحأو «ردقلا يف باب :ةمدقملا يف

 نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا ن نمؤملا» : ةَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره

 e «هللاب نعتساو ,كعفني ام ىلع صرحا ی « فيعضلا نمؤملا

 امو هللا ردق لق نكلو ءاذكو اذک ناك «تلعف ین آ ول : لقت الف ءىش كباصأ ناو

 .«ناطیشلا لمع تفت «ول» ناف «لعف ءاش

۳۳۵ 

 دعب لئاقلا لوق نع يهنلا

 ينآ ول» :ناوالا تاوف
 «اذک تلعف



 اهاّنمت يتلا ٌبابسألا كلت ذإ «هل ٌدحَج الو ردقلل در اذه يف سیل : لیق ناف

 ناف ندقلا كلذ يّع هب مفدن ال ءردقلا اذهل تفقو ول : لوقی وهف هردقلا نم اضیآ

 تبوتلاب بونذلا ٌردقو «ءاودلاب ضرملا ُرَدَق عفدُی امك «ضعبب هضعب مفدُی ردقلا

 . ردقلا نم امهالکف «داهجلاب ٌودعلا ردقو

 عقو اذإ امأو «هورکملا ردقلا عوقو لبق عفنی اذه نکلو «قح اذه :ليق

 هب ىلوأ وهف وح رد هيت هعفد ىلإ لیبس هل ناك نإو «هعفد ىلإ ليبس الف

 هب عفدي يذلا هلعف لبقتسي نأ ةلاحلا هذه يف هتفيظو لب «هتلعف تنك ول :هلوق نم

 هللاو .ضحم زجع هنإف «هعوقو يف عمطم ال ام یّمتی الو «عقو ام َرثأ ففخي وأ

 يتلا بابسألا ةرشابم وه :ُسِْيَكلاو «هب رمأيو «سْيكلا بحُيو «زجعلا ىلع مولي
 امأو «ريخلا لمع حتفت هذهف «هداعمو هشاعم يف دبعلل ةعفانلا اهتابّبسُم اهب لا طبر

 ينامألا ىلإ راصو «هُعفني امع َرَجَع اذإ هنإف «ناطيشلا لمع حتفي هنإف ءزجعلا
 ناف «ناطيشلا لمع هيلع حتفي ءاڌك تلعف ولو ءاذكو اذك ناك ْوَل : هلوقب ةلطابلا

 ردصيو ءرش لك ٌحاتفم امهو ءامهنم ةي بلا ذاعتسا اذهلو .لسکلاو زجعلا هاب
 لاَجّرلا ةبلغو ءَنْيَدلا مضر لضیلاو ْنْبْجلاو .نّژخلاو فلا امهنع

 «ول» نإف» اي يبنلا لاق كلذلف (ول» اهناونعو لسکلاو زجعلا نع اهلك اه ضمن

 لاومأ آر ينمتلا نإف .مهسلفآو سانلا زجعأ نم يّئمتملاف «ناطیشلا لمع حتفت

 .رش لك حاتفم ٌرجعلاو «سيلافملا

 «تاعاطلا لامعأ بابسأ نع زجعتي دبعلا ناف «ٌزجعلا اهلك يصاعملا لصأو

 يصاعملا يف ٌعقيف ءاهنيبو هنيب لوحتو «يصاعملا نع هد يتلا بابسألا نعو

 هیدابمو ءهعورفو رشلا لوصأ ی هتذاعتسا يف فيرشلا ثیدحلا اذه عمجف

 اهنم نيتلصخ لک «لاصخ ينامث ىلع لمتشم وهو «هّرداصمو هدراومو «هتاياغو
 دراولا هوركملا نإف «نانيرق امهو 2)(نّرَحلاو مهلا ّنم كب ذوعأ» :لاقف ناتنيرق

 = بابو «لاجرلا ةبلغ نم ذوعتلا باب :تاوعدلا يف ١54 ۰۱8۸/۱۱ يراخبلا هاور (۱)

۳۳۹ 



 ءایضام ًارمأ هّیبس نوکی نأ امإ هناف «نيمسق ىلإ هبیس رابتعاب مسقنی بلقلا ىلع
 امهالکو «مهلا ثدحُي وهف لبقتسم رمأ عقوت نوکی نأ امإو ءْنَّرَحلا ثدحی وهف

 ربصلاو «دمحلاو «یضرلاب لب «نزحلاب عفدی ال یضم ام ناف .زجعلا نم

 اضيأ عفدُي ال لبقتسُي امو . لعف ءاش اَمَو هّللا ُرَدَق :دبعلا لوقو ءردقلاب ناميالاو

 ةليح هل نوكت ال نأ امإو «هنع زجعي الف «هعفد يف ةليح هل نوكي نأ اما لب «ٌمهلاب

 هتبهأ هل بهأتیو .هتدغ هل ذخایو ءهسابل هل ٌسبليو ءهنم عزجي الف «هعفد يف
 يدي نيب حارطنالاو «لكوتلاو «ديحوتلا نم ةنيصح َهّنَجِب ٌنِجَتْسَيو «هب ةقئاللا

 اميف ابر هب ىضري الو «ءيش لك يف ابر هب ىضرلاو هل مالستسالاو «یلاعت برلا

 هاضري الف «قالطالا ىلع ابر هب ضری مل ءاذكه ناك اذإف هرکی ام نود بحي

 امهثّرضم لب «ةتبلا دبعلا ِناَعَفي ال نّرحلاو ٌمهلاف «قالطالا ىلع ادبع هل برلا
 دبعلا َنيب نالوحيو «بلقلا نانهویو «مزعلا نافعضُي امهنإف ءامهتعفنم نم ٌرثكأ

 وأ یارو ىلإ هناسكني وأ «ريسلا قيرط هيلع ناعطقيو «هعفني اميف داهتجالا نيبو

 «هريس يف ّدجو «هيلإ ریش ار امّلك يذلا مّلَعلا نع هنابُجْحَي وأ «هنافقيو هناقوعَي

 هتاداراو هتاوهش نع نزحلاو ا هقاع نإ لب «رثاسلا رهظ ىلع لیقث لمح امهف

 زیزعلا ةمكح نم اذهو «هجولا اذه نم هب عفتنا «هداعمو هشاعم يف هّرضت يتلا

 .هتبحم نم ةغرافلا ءهنع ةضرعملا بولقلا ىلع نْیّدنجلا ِنْيَّذِه طلس نأ میکحلا

 رمعلا لذرآ نم ةذاعتسالا بابو «لخبلا نم ذوعتلا بابو «ربقلا باذع نم ذوعتلا =

 ءاعدلا ظفلو .نبجلا نم ذوعتی ام باب :داهجلا يفو ایندلا ةنتف نم ذوعتلا بابو

 نیجلاو لخبلاو لسکلاو زجعلاو «نزحلاو مهلا نم كب ذوعآ ينإ مهللا» : همامتب

 ةذاعتسالا باب :تاوعدلا يف (۳2۸۰) يذمرتلا هاورو «لاجرلا ةبلغو «نيدلا علضو

 (دنسملا» يف دمحأو «ةذاعتسالا يف ۲۵۸ ۰۲0۷/۸ يئاسنلاو «نيدلاو مهلا نم

 وبأ هاورو «هنع هللا يضر سنا ثيدح نم ۲۶۰ و ۲۲۱و ۲۲۰ و ۱۵۹ و ۴۳

 :هلوقو «يردخلا دیعس يبآ ثيدح نم ةذاعتسالا باب :ةالصلا يف (۱۵۵۵) دواد

 نم تمثو «ءافو نیدلا هيلع نم دجي ال ثيح كلذو هتدشو نیدلا لقث «نیدلا علض»

 يل الع
+ 
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 هيلإ رارفلاو «هب سنألاو هيلع لکوتلاو هیلا ةبانالاو .هئاجرو «هفوخو
 ةيبلقلا مالآلاو نازحألاو «مومفلاو مومهلا نم هب اهيلتبي امب ریل ءهيلإ عاطقنالاو

 يف ميحجلا نم نجس يف بولقلا هذهو «ةيِدْرُملا اهتاوهشو اهيصاعم نم ريثك نع
 الو ءاهداعم يف ميحجلا نجس نم اهظح ناك ءُريخلا اهب ديرأ نإو «رادلا هذه
 سنألاو «هللا ىلع لابقالاو «دیحوتلا ءاضف ىلإ صّلختت یتح نجسلا اذه يف لازت

 هرکذ نوکی ثیحب .هسواسوو بلقلا رطاوخ بیبد لحم يف هتبحم لعجو «هب

 ىلع يلوتسملا وه هرکذب جاهتبالاو هب حرفلاو هّواجرو هفوخو هّبحو یلاعت
 ءاقب الو هب الإ هل ماوق ال يذلا ُهَتَوَق دقف «هدقف یتم يذلا «هيلع بلاغلا .بلقلا

 هضارمآ مظعآ يه يتلا مالالا هذه نم بلقلا صالح لا لیبس الو «هنودب هل

 الو ءوه الا هيلإ لصوُي ال هناف ءهّدحو هللاب الإ غالب الو «كلذب الإ هل اهدسفآو
 اذإو وه الإ هيلع لدي الو ءوه الا تاثیسلا فرصي الو ءوه الإ تانسحلاب يتأي
 هماقأ اذإو «دادمالا هنمو ءدادعإلا هنمو «داجيإلا هنمف هه ری دارا
 الو هژیغ هب قیلی الو هیف هماقآ هتمکحبو هيف هماقآ هدمحبف «ناک ماقم يأ ماقم يف

 اقح هدبع منمی الو «عنم امل يطعم الو هللا ىطعأ امل عنام الو هاوس هل حلصی

 یّدعیل هّباحمب هيلإ لّسوتيِل هعنم امنإ لب «هل املاظ هعنمب نوکیف «دبعلل وه
 دهشي ثیحب «هّمح هيلإ هّرقف يطعُيو هقّلمتيو .هيدي نيب لّلذتيو .هیلا عرضتیلو

 وه اذهو «سافنالا بقاعت ىلع هيلإ ةمات ةقاف ةرهاظلاو ةنطابلا هتارذ نم ةّرذ لك يف

 جاتحم كبعلا ام هدبع ٌبرلا عنمپ ملف ٌدبعلا هدهشي مل ناو رمالا سفن يف عقاولا

 هعنم لب «دبعلل قح وه امب هيلع ًاراثثتسا الو «هنئازخ نم اصقن الو «هنم ًالخب هيلإ
 هيدي نيب راسکنالاب ُهَربْجَيِلو .هیلا راقتفالاب هينغيلو «هل لذا هّرعيلو «هيلإ دريل
 ةيدوبعلا ةعلخ هسبلْیلو «هيلإ رقفلا ةذلو هل عوضخلا ةوالح عنملا ةرارمب هقيِذّيلو
 «هتزع يف ةر 2 57 هتمکح هدهشیلو تایالولا فرشآ هلزعب 500

 هتاحتماو بیدأت هت وقعوب . ةيلوت هلزعو ثاطع هعنم راو .هرهق يف هفطلو هرو

 . هیلا هب هقوسی قئاس هيلع هئادعآ طیلستو «ةيطعو ةبحم

۳۳۸ 



 هماقم يف هاماقآ هدمحو هتمکحو «هيف ميقأ ام ريغ دبعلاب قیلی الف ةلمجلابو

 ام عقاوم لمجی حمل لاو :هاطختب نآ رس ع قلب ال ينل

 اولوقیل ضب مهضنب اف انف كلذكو» لار لعجی ثیح ٌملعا هللا: هو

 وهف [0۳ :ماعنألا] 4نیرکاّشلاب ملا ُهَّللا سیل نی نم مع لا َّنَم ءالومَ

 هدمحبف ؛نامرحلا لاحمو صیصختلا ٌلاحمو «لضفلا عقاومب ٌملعأ هناحبس

 للذتلاو هيلإ راقتفالا ىلإ عنملا هدر نمف مّرح هتمکحو هدمحبو «ىطعأ هتمکحو
 بلقنا «هنع هعطقو «هْواطع هلغش نمو «ًءاطع هقح يف ٌمنملا بلقنا «هقّلمتو ءهل

 هدر ام لکو هیلع موؤشم وهف «هللا نع َدبعلا لغش ام لكف ءاعنم هّقح يف ٌءاطعلا

 ديري ىتح لعفلا عقي الو «لعفي نأ هدبع نم ديري ىلاعت ٌبرلاو «هب ةمحر وهف هيلإ

 لیبسلا ٌداختاو امئاد ًةماقتسالا ام دارآ هناحبس وهف ا نآ هسفن نم هّاحبس

 ءانل هتئيشمو اهیلع انتناعإ هسفن نم ديري یتح عقي ال دارملا اذه نأ انربخأو «هیلا

 ىلإ هل ليبس الو «هنيعُي نأ هسفن نم ةدارإو «لعفي نأ هدبع نم ةدارإ :ناتدارإ امهف

 آ الإ َنوُؤاَشَت امو :ىلاعت لاق امك ءائيش اهنم كلمي الو قدارالا هذهب الإ لعفلا

 اهتبسن ءىرخأ حور دبعلا عم ناك ناف [۲۹ :ريوكتلا] 4َنيمّلاعلا تر ُهّللا َءاَشَي

 ام هب لعفي نأ هسفن نم هللا ةدارإ اهب يعدتسي هندب ىلإ هحور ةبسنك «هحور ىلإ

 هيف عضوي ءانإ هعم سيلو «ءاطعلل لباق ريغ هّلحمف الإو العاف ٌدبعلا هب نوكي
 . هسفن الإ ّنمولي الو «ناّمرحلاب عجر «ءانإ ريغب ءاج نمف «ءاطعلا

 زجعلا نمو «نانيرق امهو «نزخلاو ٌمهلا نم ذاعتسا اي يبنلا نأ دوصقملاو

 مدل نوکی نآ اما «هنع هحالصو دبعلا لامک فلت ناف .نانیرق امهو لسکلاو

 او « لسك وهف دیر ال نکل داغ ارفاق نوكأ زجع وهف «هیلع هتردق

 نع هلیطعت رشلا كلذ نمو «رش لک لوصحو «ريخ لک ٌثاوف «نيتفصلا نيتاه
 . ناتبلغ كلذب هل أشني مث ءلخبلا وهو ءهلامب عفنلا نعو «نبجلا وهو «هندبب عفنلا

 هذه لكو «لاجرلا ةبلغ يهو «لطابب ةبلغو ءَنْيَدلا ةبلغ يهو .قحب ةبلغ
 ار ساسی یا سرور کر رمق يباتولا

۳۳۹ 



 لعوتلا

 هزجَعلا ىَلَع مولي هللا َّنإ» :لاقف «ليكرلا معن هللا َيِبْسَح :لاقف «هيلع ىضق
 :لاق اذهف (۱«لیکولا منو ُهّللا يبسح : "اقف رم َكَبَلَع اًذإف ۰ سیلاب ٌكْيَلَع كلو

 هل يضقل هپ ماق ول يذلا سّکلا نع ع لع نيكولا م معنو هللا َيِبْسَح

 هللا يبسح :لاقف بلغ عن : اشك اهب نوكي يتلا بابسالا لعف ولف «همصخ ىلع
 ا ب : لیکولا معنو
 هّودع هّبلغ مث «اهنم ءيش كرتب الو اهکرتب زجعی ملو اهب رومأملا بابسالا

 ٌةلمكلا تعقوف “"ليكرلا منو هللا َيِبْسَح :لاحلا كلت يف لاق ءرانلا يف هلو

 .اهاضتقم اهيلع بئرتو ءاهرثأ ترا ءاهئاظم يف ترقتساو ءاهعقوم
 یر همی وهل لیگ ال عا اعلا چ هللا لوسر كلذكو

 «مهودع ءاقلل اوجرخو اوزهجتف مهوشخاف مكل اوعمج دق لق سانلا نا . لح

 . ۳)لیکولا مْعن ل اولاق من مهسوفن نم َسْيَكلا مهوطعأو

 ا

 هللا قب ْنَمَو :یلاعت لاق اذهلو ءاهَبجوم تضتقاو ار ةملكلا ترثآف

 4112 ره هّللا یلع زك رق نمو بستخب ال فقع ورانا ًاجرخم هل لی
 ءاهب رومأملا بابسألا ٌمايق وه يذلا یوقتلا دعب لکوتلا لعجف ۲ : قالطلا]

 َلَعَو لا اوئاو» :رخآ عضوم يف لاق امکو ؛هّیسح وهف هللا ىلع لكوت نإ ذئنيحف
 مايق نودب بسحلاو لكوتلاف [۱۱ :ةدئاملا] *(َنوُئِمْؤُملا لول هل

 يف دمحأو .هقح ىلع فلحی لجرلا باب :ةيضقألا يف (۳۱۲۷) دواد وبآ هاور (۱)
 مهئدح هنأ هنع هللا يضر يعجشألا كلام نب فوع ثيدح نم ۵ 251/5 «دنسملا)
 «لیکولا معنو هللا يبسح :ربدأ امل هيلع يضقملا لاقف نيلجر نيب ىضق ةَ يبنلا نأ
 : لقف رمأ كبلغ اذإف سيكلاب كيلع نكلو زجعلا ىلع مولي هللا نإ» دي يبنلا لاقف
 . يلجعلاو نابح نبا ريغ هقثوي مل يماشلا فيس هدنس يفو «لیکولا معنو هللا يبسح

 اهلاق ليكولا معنو هللا انبسح» :لاق سابع نبأ ثيدح نم ۱۷۲/۸ يراخبلا هجرخأ (۲)
 دق سانلا نإ :اولاق نيح لی دمحم اهلاقو ءرانلا يف يقلأ نيح مالسلا هيلع ميهاربإ

 .«ليكولا معنو هللا انبسح اولاقو اناميإ مهدازف مهوشخاف مكل اوعمج
 0/١"5. «هریسفت» و ءريثك نبال ۱۰۱ ۰۱۰۰/۳ «ةيوبنلا ةريسلا» رظنا (۳)
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 لُکوت وهف «لکوتلا نم عونب ابوشم ناك نإف «ضحم زجع اهب رومأملا بابسألا

 لعجی لب «ًالكوت هرجع لعجي الو ءًازجع ُهَلُكوت لعجی نأ دبعلل يغبني الف ءزجع
 .اهّلك اهب الإ ٌدوصقملا متي ال يتلا اهب رومأملا بابسألا ةلمج نم هلكوت

 هدحو لكوتلا نأ تمعز :امهادحإ «سانلا نم ناتفئاط طلغ انه اه نمو

 هللا ةمكح اهتضتقا يتلا ٌبابسألا هل تلّطعف «دارملا لوصح يف فاك لقتسم ببس

 نم اولّطع ام بسحب زجعو طيرفت عون يف اوعقوف ءاهتاببسم ىلإ ةلصوملا

 اوعمجف «بابسألا نع هدارفناب هّلوق اونظ ثيح نم مهلّكوت عضو «بابسألا
 ٌفعَض هيفف «هجولا اذه نم ةوق هيف ناك ناو اذهو «ًادحاو أمه هورّيصو هلك مهلا

 ببسلا يف طيرفتلا هفعضأ «هدارفإ لكوتلا بناج يوق املكف .یرخآ ةهج نم
 ءاهيف هللا ىلع لكوتلاب هلامکو «بابسألا هّلحم لکوتلا نإف «لکوتلا لحم وه يذلا

 يف هللا ىلع لكوتف رذبلا اهيف ىقلأو «ضرألا قش يذلا ثاّرحلا لكوتك اذهو

 ضرألا ليطعتب هلكوت فُعضي ملو « هقح لكوتلا ىطعأ دق اذهف .هتابناو هعرز

 لگوتو «ِرْيَّسلا يف هّدج عم ةفاسملا عطق يف رفاسملا لكوت كلذكو اروب اهتيلختو

 وه اذهف «هتعاط يف مهداهتجا عم هباوثب زوفلاو هللا باذع نم ةاجنلا نم سايكألا

 زجعلا لکوت امأو .هب ماق نم بش لا نوکیو ا هیلع تردي يذلا لکوتلا
 نوکی امنإ هللا ناف هبحاص ٌبشح هللا سیلو «هّرثآ هيلع ٌبترتی الف « طیرفتلاو

 . اهتعاضا ال ءاهب رومأملا بابسألا لعف هاوقتو «هاقتا اذإ هيلع لکوتملا بشح

 اعرش اهب تاییسملا طابترا تأرو «بابسألاب تماق يتلا :ةيناثلا ةفئاطلاو

 اف اب کلات ناو ا هو ا او

 مهايإ هّثیافکو مهل هللا نوع الو «لکوتلا باحصأ ةوق اهل سيلف «هتلان ام بابسألا

 . لکوتلا نم اهتاف ام بسحب ةزجاع ةلوذخم يه لب «مهنع هغافدو

 نأ هرس نم :فلسلا ضعب لاق امك هللا ىلع لکوتلا يف ةّرَقلا لك ةّرقلاف

 حلاو ةيافكلاو لکوتملل ةنومضم ةوقلاف هللا ىلع لکوتیلف سانلا ىوقأ نوکی

 الاو لکوتلاو یوقتلا نم ٌصقْنَي ام ردقب كلذ نم هيلع فن امنإو «هنع عفدلاو
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 نوکیو «سانلا ىلع قاض ام لك نم ًاجرخم هل هللا لعجی نأ دب ال امهب هققحت عمف
 لامك ٌةياغ هيف ام ىلإ َدبعلا دشرآ ی يبنلا نأ دوصقملاو .هیفاکو هّبسح هللا
 بشحتلا هغفنی ذغیحو «هدهج هیف لدار ب ام یلع صرحی نآ «هبولطم لینو
 من .هتحلصم هتئاف یتح طفو زجع نم فالخب «لیکولا كيو ُهَّللا يبسح» لوقو

 هّبْسَح لاحلا اذه يف نوكي الو «همولي هللا نإف «لیکولا َمْعِنَو لا يِبْسَحا : لاق

 .هيلع لگوتو «هاقتا نم ٌبشح وه امنإف
 لصف

 رک لا يف ةي هيده يف

 هللا رکذ يف لَك همالک ناك لب «لجو زع هلل اركذ قلخلا لمكأ ب ٌيبنلا ناك
 ترلا ءامسآ نع ةرابخإو «هّلِل هنم اركذ ةمألل هٌعيرشتو هّيهنو هّرمأ ناكو «هالاو امو
 فئالاب هيلع هؤانثو «هل هنم اركذ .هديعوو هدعوو «هلاعفأو هماکحاو :هتافصو
 هتبهرو هتبغرو «هايإ هژاعدو هلاوسو هل هنم ارکذ هحیبستو «هدمحو هذيجمتو
 «هنایحأ لک يف  ارکاذ ناکف «هبلقپ هل هنم رک هثمصو هتوکسو «هل هلم ارکذ
 ,هبنج یلعو ًادعاقو ًامئاق «هسافنأ عم يرجي هّلل هر ناکو «هلاوحأ عیمج یلعو
 . هتماقاو هنعظو هلوزنو «هریسمو هبوکرو هیشم يفو

 هاو اَنَناَمَأ ام َدْمَب اّنایخآ يذلا هّلل ُدْمَحلا» :لاق ظقیتسا اذإ ناکو
 ۱ ضوُشُملا

 ینمیلا ديلا عضو بابو مان اذإ لوقی ام باب ا يف ٩۷/۱۱ يراخبلا اور )
 هللا ءامسأب لاوسلا باب :دیحوتلا يفو «حبصأ اذإ لوقی ام بابو «نميألا دخلا تحت
 دواد وبأو «مونلا دنع هب وعدي ام باب :تاوعدلا يف (881) يذمرتلاو «یلاعت
 باب :ءاعدلا يف (۳۸۸۰) هجام نباو «مونلا دنع لوقي ام باب :بدألا يف (5049)
 ۳۹۹ و ۳۹۷ و ۳۸۷ و ۳۸۰/۵ «دنسملا» يف دمحأو «ليللا نم هبتنا اذإ هب وعدي ام
 ۰۱۱۱/۱۱ يراخبلا هاورو «هنع هللا يضر نامیلا نب ةفيذح ثيدح نم مهلك ۰۷ و
 هللا ءامسأب لاؤسلا باب :ديحوتلا يفو «حبصأ اذإ لوقي ام باب :تاوعدلا يف
 = ملسم هاورو «هنع هللا يضر رذ يبآ ثیدح نم ۱۵6/۵ «دنسملا) يف دمحأو  یلاعت
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 نم ظايتسالا دنع رکن ءارْشَع هللا دِمَحَو ءآَرْشَع لا ربك لا َنم به اد ناك :ٌةشئاع تلاقو

 ۱ هللا َرَمْغَتْساَو ءاَرْشَع سوُدقلا ِكِلَملا َناَحْبُس ءارشَع هدْمَحبو هللا َناَحْبُس :لاقو

 مي قيضَو نا قبض م تب ُدرْعَأ يا لا من اَرْشَع لهو ءارْشَع

 . ةالصلا تفت 4 اَرْشَع «ةمايقلا

 تكناكتت تا الا ۷ : لات ق للا ن اذإ | نا 6 0

 ہک ی ر للبس 20010

 E ETE + تنم يل بز هیت

 ا هَل كيرش ال ُهَدْحَو هللا الإ هل الد :َلاَقف لئلا نم طقشنا نم نآ راو

 0 0 دا «هّلل ٌدمحلا یدق ءيش لک یوم اا ها

 هللا : لات مث - !ويطَعلا ٌيلَعلا] هّللاب الإ َةَوَف الو لوح لر ثيكأ لاو هللا الإ

 تلق ا ناف ل E TE نر[ E د ت رفغا

 . يراخبلا هركذ '' «هّتالص

 ۲۹6/6 «دنسملا» يف دمحأو .عجضملا ذخأو مونلا دنع لوقي ام باب : رکذلا يف (۷۷) 5

 موي ثعبلا :يأ «روشنلا هيلإو ىنعمو «هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ۳۰۲ و

 .اویحف مهايحأ يأ ءاورشنف یتوملا هللا رشن : لاقي .ةتامالا دعب ءايحالاو «ةمايقلا

 وهو ديلولا نب ةيقب هدنس يفو «حبصأ اذإ لوقي ام باب : بدألا يف ( ا مقرب لوألا یور )۱(

 مايق يف ۰ ٩/۳ يئاسنلا هاورو «نابح نباريغ هقثوي مل < مثعج نب رمعو « نعنع دقو سلدم

 . هب ىوقتيف نسح دنسب رخا قيرط نم مايقلا هب حتفتسي ام ركذ باب :ليللا
 يفو «ليللا نم راعت اذإ لجرلا لوقي ام باب : بدألا يف (2071) مقرب يناثلا ثيدحلاو

 يف رجح نبا ظفاحلا لاق امك ثيدحلا نيل وهو يبيجتلا سيق نب ديلولا نب هللا دبع هدنس

 .*بیرقتلا)

 . لوألا ديؤيو « عيونتلل نوکت نأ لمتحیو «كشلاب هيف اذک :۳۳ /۳ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق )۲(

 يفو «هل بیجتسا اعدف» لاق وأ «هل رفغ «يل رفغا بر : لاق مث» ظفلب يليعامسالا دنع ام

 يئاسنلا ةياور يف رصتقاو ءاعد مث : لاق وأ «يل رفغا بر :لاق مث «ينيدملا نب يلع ةياور

 . لوألا ىشلا یلع
 (۳:۱۱) يذمرتلاو «یلصف لیللا نم راعت نم باب :دجهتلا یف ۳۳/۳ يراخبلا هاور )

 = يف (۵۰۲۰) دواد وبأو «ليللا نم هبتنا اذإ ءاعدلا ىف ءاج ام باب :تاوعدلا ىف
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 ىلإ ُهَسْأَر عفر ءظقيتْسا ام هل :هدْع هتیبم َةَلْيل 35 هنع سابع نیا لاقو
 تاّومّسلا قلخ يف نإ (َناَرْمع لا) ةَروُس نم ميتاوخلا تایالا َرْشَعلا |

 ی. شو

 : َكَلَو « نهیف ْنَمَو ٍضْرَألاَو ت اواي اأ محل كل هل :لاق مث

 در لا ترا لاو نهی ْنَمَو ضْرَألاَو تار املا نو تنا | دمحلا

 ی نوُیّللاو *قح رالاو وح ةجلاو وح واقر قَحلا َكُلْوَقَو قلا

Nملل  ITوَت لغو تنم كو  

 تأ ا تھ قاف 5 رفغاف تا كل تا كبو أ كلا
 را
8 

 هّللاب لإ هدف الو لوح 1 ا لإ هلإ ال يهلا لأ 0 امو تر ام و

 000 رظعلا یلعلا

 بر ّمُهّللا» :لاق لیلا نو م َماَق اَذِإ ناك :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق دقو

 ةداهشلاو بْيعلا ملاع «ضزالاو تاواَمَّسلا رطاف «لیفارساّو ليئاكيمو لیئاّربج

 :ءاعدلا يف (۳۸۷۸) هجام نباو «لیللا نم راعت اذإ لجرلا لوقی ام باب : بدألا =

 ؛يراخبلا دنع تسيل «میظعلا يلعلا» :هلوقو .ليللا نم هبتنا اذإ هب وعدي ام باب
 .حیحص دنسب ينسلا نباو يئاسنلاو هجام نبا ةياور نم يه امنإو

 ةالص يف (۱۹۱) (۷۱۳) ملسمو «ريسفتلا يف ۱۷۷ و ۱۷۲/۸ يراخبلا هجرخآ ()

 . سابع نبا ثیدح نم همايقو لیللا ةالص يف ءاعدلا باب : نیرفاسملا

 هللا لوق باب :دیحوتلا يف ۳۱۵/۱۳ و .دجهتلا لوآ يف ۳ ۰۲/۲ يراخبلا هجرخآ (0)

 هللا لوق باب :اضیآ هيف ۲٩۱ و (قحلاب ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا وهو : یلاعت
 دمحأو «نیرفاسملا ةالص يف (779) ملسمو © هللا مالك اولدبي نأ نوديري# : یلاعت

 فوج نم ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك يَ هللا لوسر نأ سابع نبا ثيدح نم ۱

 :ةداتق لاق «تاوامسلا مايق» ةياور يفو .«تاوامسلا ميق» :هلوقو ... لوقي ليللا

 تاوامسلا رون تنأ» :هلوقو .هريغل ميقملا هقلخ ريبدتب هسفنب مئاقلا .مايقلا

 رون هللا :ىلاعت هلوق هلثمو ءامهيف نم يدتهي كبو ءامهرونم :يأ «ضرألاو
 .* ضرألاو تاوامسلا
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 قَحلا نم هيف فلتخا امل يِندْهِإ ءَنوُفلَتْخَي هيف اوناک اميف َكداَبِع ّنْيَب مکخت تن ا و هةر 1 6 م ماوس رو س٥ ےس 6ع

 .«ميقتسُم طارص ىلإ ءاشت ْنَم يدهت نا «كنذإب

 هغارف دعب هرتو متخ «رتوآ اذإ ناکو . كلب ُهتالص حتتفی ناك :تلاق ابرو

 200 تو ةئلالاب دمو ءاثالث «سودقلا كلمل | ْناَحَْس» : هلوقب

 ۶ ۶ رو

 | ينا مهللا لا ىَلَع تلو نت لو تب نم جرح اذإ ناكو

 0 ر 1

۶ ۱ 

 ذوُعأ
 لع ريغ ذا له زآ یلط زآ ملفآ زآ كرأَو | وأ لزا وأ لضأ وأ لضَأ نآ كب

 الو هللا ىَلَع تل و هللا مشب : بن چرخ دا َلاَق ْنَم» :ِةلي لاقو

 (ناَّطْيّشلا ُهْنَع ىر «تيقوو «تیفکو «تيده : :ٌهل لا هّللاب الإ هي زل ل52

 ليللا ةالص يف ءاعدلا باب :اهرصقو نيرفاسملا ةالص يف (۷۷۰) ملسم هاور )١(

 ةالصلا حاتتفا دنع ءاعدلا يف ءاج ام باب : تاوعدلا يف (۳۶۱)يذمرتلاو .همايقو

 نم لجرلا ماق اذإ ءاعدلا ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ يف (۱۳۰۷) هجام نباو «ليللاب

 نب ةملس وبأ ينثدح :لاق ريثك يبأ نب ىيحي نع ملسم دنع هلوأو ء«ليللا

 ايك هللا يبن ناك ءيش يأب نينمؤملا مأ ةشئاع تلأس :لاق فوع نب نمحرلا دبع

 مهللا» :هتالص حتتفا ليللا نم ماق اذإ ناك :تلاق «ليللا نم ماق اذإ هتالص حتتفي

 .ثیدحلا 2. . . ليربج بر

 يف ۲۳۹/۳ يئاسنلاو «رتولا دعب ءاعدلا باب :رتولا يف )١570( دواد وبأ هجرخأ (۲)

 نم ۱۲۳/۵ دمحأو «بعك نب يبآ ربخل نيلقانلا فالتخا ركذ باب :ليللا مايق

 «حيحص هدانسإو «بعك نب يبأ نع «هيبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس ثيدح
 ءهيبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس ثيدح نم 10۷۰ 1۰7/۳ دمحأ هجرخأو

 .اضيأ حيحص هدانسإو

 وبأو انیلع لهجي وأ لهجن نأ نم ذوعتلا باب :تاوعدلا يف (۳۶۲۳) يذمرتلا هاور (۳)

 يف ١85/8 يئاسنلاو «هتيب نم جرخ اذإ لوقي ام باب :بدألا يف (2045)دواد

 باب :ءاعدلا يف (۳۸۸۶) هجام نباو ءعمسي ال ءاعد نم ةذاعتسالا باب :ةذاعتسالا

 ةملس ما ثيدح نم ۳٠٠/١ «دنسملا» يف دمحأو هتیب نم جرخ اذإ هب وعدي ام

 هححصو «حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو حيحص هدانسإو اهنع هللا يضر

 .يبهذلا هقفاوو ۰۵۱۹/۱ مكاحلا

۳۳۵ 

 نم جورخلا دنع رکذلا
 ٠ تيبلا



 دجسملا لوخد ءاعد

 )1(. > ثیدح

 و 58 8 1
 :لوَقَي وهو رجفلا ةالص ىلإ جرح نا :هدنع هتيبم ةليل هنع سابع نبا لاقو

 ارون يعمس يف لعجاو ارون يناسل يف لعجاو ارون يبلق يف لعجا مهللا» 1 هس ل 78 , تە 7 ۳ و 2

 نم لعجاو «اّرون يمام نمو ءارون يفلخ نم لعجاو ءارون يرصب يف لعجاو ی 2 6. هم و د[ را و ی ۰ س ف
 . »ارون يل مظَعَأ ّمهّللا «ارون يتخت نم لعجاو ءارون يقوف 10 0 0 ۵ ۵ "نس © س ۳م 2

 : لاق ٌيردخلا دیعس يبآ نع يفّوعلا ةّيطع نع «قوزرم نب ليضف 24 لاقو

 كلاس يا ملا :لاَقَق ةالّصلا ىلإ هتیب نم لجر جرح ام وی للا لوسر لاق

 الو هارشآ الو ارطبج رخآ ميان فیل اذم ياشنع وام ع نیلئاّسلا ق حب
 ْنَأ كلاس َكتاَضْرَم َءاَعَتْياَو كطخس ءامَا تجرخ اَمَّنِإَو َةَعْمُس الو ایر
 هللا لكو الا «تنآ الا بونذلا ٌرْفْعَي ال هناف «يبونذ يل رفعت ناو رانا ّنم يِنَذَقْنَت تاج قو O کت 90۲ رز یو 5

 م

 . ۳۷هتالّص يضقي ىح ههجوب هيلع ُهّللا َلبقََو هَل نوری كم فلا َنيِعْبَس هب

 « ميظَعلا للاب ْدوُعَأ» :لاق دجسملا لخد اذإ ناك هنأ ةليهنع دواد وبأ ركذو
 لاق كلذ لاف اذاف میجرلا ن ناطیغلا نم .ميدقلا هناطْلُسَو . ميركلا ههجّوبو

 1 معلا َرِئاَس يتم ظفح : ناَطْيَشلا

 ورو”

 ملا : لَقيْلَو لكي يتلا ىَلَع لس N : رال لاقو

 دواد وبآو ءهتيب نم جرخ اذإ لوقي ام باب :تاوعدلا يف (۳۶۲۲) يذمرتلا هاور (۱)

 وهو «حیحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو .هنع هللا يضر سنا ثيدح نم (۵۰۹0)

 .(۲۳۷۵) نابح نبا هححصو «لاق امك

 ملسمو «لیللا نم هبتنا اذإ ءاعدلا باب :تاوعدلا يف ۹٩ و ۹۸/۱۱ يراخبلا هاور (۲)

 ثیدح نم همايقو لیللا ةالص يف ءاعدلا باب :نیرفاسملا ةالص يف ۱۹۱ ۳)

 «دنسملا» ىف دمحأو ةالصلا ىلإ یشملا باب :دجاسملا ىف (۷۷۸) هجام نبا هاور (۳)

 . فیعض وهو یفوعلا ةيطع هدنس یفو ۳۱/۳

 دجسملا لوخد دنع لجرلا هلوقی امیف باب :ةالصلا ىف (4711) مقر دواد وبآ هاور (4)

 . رجح نباو «يوونلا هتسح و ی هدانساو
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 (۱۷ تلضف نم كلاس نإ ملل : لَمْ ٠ رخ اذاف « کتمخَر َباَوْبَأ يل حتفا

 مث مس ۳ يا ی ون لغد اذ ناگ ا

 ۳  يلعتفاوييت يل زغال نو لس هو دف

 . َلَجَوَرَع هل رک ی سما علطت ىح هالصُم يف سلَج َحْبّصلا یلص ناو

 ۲۰ سه م هوا PTA مو رو < ak ممه ی ۶

 كبو ءایحن كبو «انیسما كبو ءانحبصأ كب ّمهللا» :حّبصأ اذإ لوقی ناکو

 . حيحص ثيدح *۳روشَلا كّيلإَو تومن ق د و

 هللا الا َهَلِإ الو EY .هّلل كل حّبصأَو اف :لوقی ناکو

 كلاس بر ؛زیدق میش لک ىلع ركوب تدخلا هلو «ثلفلا هل هل كيرش ال ذو

Eد شو میل اذه ٌرش نم كل وَ باری  

 هراّتلا يف باّذَع نم كب ُدوُعَأ ب بر ریکلا ءوسو «لّسكلا نم ٠ كب ْدوُعَأ ب

ESورشا ىلإ اب هز كلملا هاو انتم لاق شا  

 يبآ وأ ديمح يبأ ثيدح نم (۷۷۲) هجام نباو «ةناوع وبأو (575) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 اذإ هلوقي ام باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۱۳) مقر ملسم هاورو «يوق هدنسو ديسأ

 باوبآ يل حتفا مهللا :لقیلف .دجسملا مکدحآ لخد اذإ» ظفلب دجسملا لحد

 .«كلضف نم كلأسأ ينإ مهللا : لقیلف «جرخ اذإو كتمحر

 نم (۷۷۱) هجام نباو (۳۱4) يذمرتلاو ۰۲۸۳ و ۲۸۲/۹ «دنسملا» يف دمحأ هاور (۲)

 ثيدح نم دهاش هلو عاطقناو فعض هدنس يفو هال هللا لوسر تنب ةمطاف ثیدح

 .يذمرتلا هنسح اذلو «ثيدحلا هب یوقتیف «فیعض هدنسو (87) ينسلا نبا دنع سنأ

 یو اذلو «حبصأ اذإ ءاعدلا يف ءاج ام باب :تاوعدلا يف (۳۳۸۸) يذمرتلا هاور (۳)

 هجام نباو «حبصأ اذإ لوقي ام باب :بدألا يف (۵۰7۸) مقر دواد وبأو

 يبأ ثیدح نم یا وأ حبصآ اذإ لجرلا هب وعدي ام باب :ءاعدلا يف (۳۸۱۸) مقر

 .نسح ثيدح :یذمرتلا لاقو «يوق هدانساو «ةريره

۳۳۷ 

 ءاسملاو حایصلا هتیعدآ



 ان تنش

 ا لاو توام را مل : 0 لاق «ت تْيَسْمَأ اذاو

 ,يسفت رش نم تب ُدوُعَأ تن الإ ةلإ ال نأ ُدَهْشَأ «هکلاقو ُةَكيِلَمَو ءيش لک بَ

 لات «مِلسُم ىلإ هرج زآ هوش ييف ىَلَع تر ههکرشو ٍناطْيَشلا ٌرش نیو

 . حيحص ثيدح “َكَعَجضَم 0 اذِإو ا اذِإَ د دا 8

 و بل لك هاست مب لک يص يف لو قم ام قد

 ۳ یس نیس نه

 Rh ۳ سب اید

 لمعي مل ام رشو لمع ام رش نم ذوعتلا باب :ءاعدلاو ركذلا يف (۷۵) (۲۷۲۳) مقر (۱)
 .هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم

 دواد وبأو یاسملاو حابصلا دنع لاقي ام باب :تاوعدلا يف (۳۳۸۹) يذمرتلا هاور ()
 نابح نبا هححصو «حیحص هدانسإو حبصآ اذإ لوقي ام باب :بدالا يف ۰ ۷)
 . مكاحلاو (۲۳۹)

 «ىسمأ اذإو حبصأ اذإ ءاعدلا يف ءاج ام باب :تاوعدلا يف (۳۳۸۵) يذمرتلا هاور (۳)
 )٤۷٤( و (555) دمحأو «حبصآ اذإ لوقی ام باب :بدالا يف (۵۰۸۸) دواد وبأو
 نافع نب نامثع ثيدح نم (5859) هجام نباو )٥۲۸(« «هدئاوز» يف هللا دبع هنباو
 ۰۵۱۶/۱ مکاحلاو (۲۳۵۲) نابح نبا هححصو «حیحص هدانسإو «هنع هللا يضر
 .(17۰) يراخبلل درفملا بدألا يف وهو .حيحص نسح : يذمرتلا لاقو

 نسح ثيدح اذه :لاقو هنع هللا يضر نابوث ثيدح نم (75857) يذمرتلا هاور 0

 امك سلدم فيعض وهو نابزرملا نب ديعس هدنس يف نأ عم هجولا اذه نم بيرغ
 اذإ لوقي ام باب :بدألا يف (۵۰۷۲) دواذ وبأ هاورو «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق
 ءلاحلا لوهجم وهو ةيجان نب قباس هدنس يفو يي يبنلا مدخ لجر نع حبصأ
 = يبأ ثيدح نم )١19219( دواد وبأ هجرخأو .يبهذلا هقفاوو ۰۵۱۸/۱ مكاحلا هححصو
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 - و ۶ و مام ع ت0 نو 9 ص 7 ۰ 2

 تكدهشا تخبیصضا ىنإ | ا َنيَحَو حبصُي نح لاق نما :لاقو

 الا هلا ال یذلا هللا تنآ كن كم  عیمجو كتکنالَمَو كش ع ةلمح دهشآر

 Gall NON لاو 2| نر
 ناو را دعا و هر یا ایالت الا ْنِإَو ءراّنلا نم هفضن هللا قتغآ مع

 ."نسح ثیدح هراّنلا نم ُهَّللا ُهَقَتْعَأ ابر اهلاق

 مهن نم يب حب ات ملا :حیضُب َنيح لا ْنَ ١ :لاقو

 e ها كلو كنحلا كل كل كير ل خو كاب َكَقْلَح
 ك 5

 . نسح ثيدح اا رکش ین ذقف .يسنُپ نخ كلذ لم لاق نیو همی

 . ءانید مالساالابو ابر هاب تیضر :لاق نم» ظفلب نمزب دیقم ريغ ًاعوفرم يردخلا دیعس

 هقفاوو ۰۵۱۸/۱ مکاحلا هححصو «دیج هدنسو «ةنجلا هل تبجو «الوسر دمحمبو

 . يبهذلا

 وهو دیجملا دبع نب نمحرلا دبع هیفو «سنأ ثیدح نم (0059) دواد وبأ هجرخآ )١(

 وبأو ۳4۹0(۰) يذمرتلاو ۱۲۰۱(۰) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأو «لوهجم

 .يشرقلا دايز نب ملسم نع «دیلولا نب ةيقب ثیدح نم (1۸) ينسلا نباو (۵۰۷۸) دواد

 دقو ةيوستلاو «سیلدتلا هيلع اوباع امنا قودص ةيقبو : ظفاحلا لاق . كلام نب سنآ نع

 هيف فقوت دايز نب ملسم هخیشو «ةبیرلا تفتناف «هخیش عامسو هل هخیش ثیدحتب حرص

 لدف «زيزعلا دبع نب رمع ليخ ىلع ناك هنأب درو «هلاح فرعن ال :لاقو «ناطقلا نبا

 مکاحلا هجرخأو ظفاحلا هنسح اذلو تاقثلا يف نابح نبا هرکذو «نيمأ هنأ ىلع

 زا مهللا : لاق نم» هظفلو يسرافلا ناملس ثيدح نم نمزب ديقم ريغ هوحنب ۱

 ضرألا يف نمو «تاوامسلا يف نم دهشآو .كشرع ةلمحو كتکئالم دهشأو كدهشأ

 نم «كلوسرو ككدبع ادمحم نآ دهشاو كل كيرش ال قدح تنآ الا هلا ال ها تن كنا

 اهلاق نمو «رانلا نم هیثلث هللا قتعأ «نیترم اهلاق نمو «رانلا نم هثلث هللا قتعأ رم اهلاق

 .يبهذلا هقفاوو مکاحلا هححصو ءديج هدنسو «رانلا نم هلك هللا قتعأ ءائالث الث

 نم (۲۳۹۱) نابح نباو حبصأ اذإ لوقي ام باب :بدألا يف (۵۰۷۳) مقر دواد وبأ هاور )

 «نابح نبا ريغ هقثوي مل ةسبنع نب هللا دبع هدنس يفو يضايبلا مانغ نب هللا دبع ثيدح
 . «راکذالا يلامأ» يف ظفاحلا هنسح دقف «كلذ عمو
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 یلهأر َياَيِنَدَو ينيد يف ةيفاَعلار وفعلا كأس نإ وللا «ةرع لاو انا يف ةيفاَعلا

 و ید نس نم يتظفخا ملل ؛يِتاَعْوَر نماد «يتاروع رتسا میل يلامو

 لاتغا نأ تب دو «يقوف نمو يلامش نعو ينيمي نعو «يفلخ شا 7 ر

 . مکاحلا هححص "يتخت

 بر هل كل حَبصَأَو اَمْحَبْصَأ :لقیلف ا 7 لاقو
 یادم هتکربو هرونو هرصنو ُهَحْنَف زی نه كس 5 م نیما

SLثيدح كلذ لم رَ .یتشآ اله دعب ام شو یف ات رش :  

(Y) 

 هّللا َناَحْبُس : لو :هتانب ضعبل لاق هنأ هنع دواد وبآ رکذو

 اشي ْمَلاَمَر ا ًءاَش ام «ميظعلا َيلَعلا هّللاب الإ َةَوَق الو لوح الو هدمَحب
 ۳ وی E بوس

 َكَمَه هللا بهذا ُهَتْلق اَذِإ امالک َكُمَلَعَأ الأ» :راصنألا نم لجرل لاقو لح
 0 ا EE ا

 کلا ملا نِ كي ذوغآو وحلا مهلا َنِم كب دوغأ ي مهللا :تبَسن 4

 : لاق «لاَجَرلا فو لا ةبلغ نم َكب ْدوَعَأَو لخبلاو نّبجلا نم بو

 ءحیحص هدانسو رمع نبا ثيدح نم (۳۸۷۱) هجام نباو ۵۰۷6(۰) دواد و 0
 دحأ عيكو لاق «يتحت نم لاتغأ نأ كتمظعب ذوعأو» :هلوقو ۰۵۱۷/۱ مكاحلا هححصو
 .فسخلا : ينعي :ثيدحلا ةاور

 يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم حبصأ اذإ لوقي ام باب : بدالا يف (۵۰۸۶) دواد وبأ هاور )۲(
 . نسح هدنسو

 . لیهاجم هدنس یفو حبصأ اذإ لوقي ام باب :بدألا يف (۵۰۷۹) دواد وبأ هاور )۳(

۳۰ 



 (۱) : ۳۳ ی کش رد ا
 ۱ !ینید ينع ىضفو « يمه هللا بهداف « نهتلقف

 «صالخالا ةّملكَو «مالشالا ةرطف ىلع اتخَبصأ» :لاق حبصآ اذإ ناکو

 نم ناكاَمَو ءاَملْسُم افينَح َميِهاَرْبِإ انیبآ ةلمو يب دمحم ان نيدو
 , دا

 مکح هلو مهضعب هلکشتسا دقو "6 دمحم انیبن نیدو» ثیدحلا يف اذکه

 هلع هناف «هّلا لوسر ادمحم نأ ذهشآ» ةالصلا ىف كو قتلا و بطخلا ف هلوقک هرئاظن

 نم ٌمظعأ هيلع كلذ ٍبوجوو .هقلخ ىلإ ب هللا لوسر هنأب نامیالاب فلكم

 وهو «مهنم وه يتلا ةّمألا یلاو هسفن ىلإ يبن وهف «مهيلإ لّسرملا ىلع هبوجو

 . هتمأ ىلإو هسفن ىلإ هللا لوسر

 ص نإ ۳1

 تاب و ام وِعَمْسَت نأ كعتْمَي ام» : هتنبا ةمطامل لاق هنأ ةه هنع رکذیو

 يل حلصاف «ثيغتسأ كب ُموُيِق ای شح اي : ا تا اذإ يلوقت نَا

 نه ةف رط وسفن 9 ينلکت کت الو «ينأش

 يردخلا كديعس یبآ ثيدح نم هداعتسالا یف باب : هالصلا ىف (۱۵۵۵) دواد وبآ هاور )۱(

 نم ( نیحیحصلا) فو «ثيدحلا نيل وهو فوع نب ناسغ ه لس یفو « هلع هللا یضر

 لخبلاو «لسکلاو زجعلاو .نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :هلوق سنآ ثیدح
 ۱ .«لاجرلا ةبلغو «نیدلا علضو «نبجلاو

 .حیحص هدانسٍاو «یزبآ نب نمحرلا دبع ثيدح نم 4۰۷ و ۰0/۳ دمحآ هجرخآ )۲(

 هدنس يفو «كلام نب سنآ ثيدح نم (4۸) مقر ينسلا نباو ۰۵6۵/۱ مكاحلا هجرخآ )

 وبآ لاق «كردتسملا» يف امك «بهوم نب هللا دبع نب نامثع» سیلو «بهوم نب نامثع»
 . نسح وهف «تاقث هلاجر يقابو ثیدحلا حلاص : متاح

 يوونلا هفعضو «لوهجم هدنس يفو سابع نبا ثيدح نم (00) مقر ينسلا نبا 5-8 2
 . «راكذألا» يف

۳۱ 

 ىلإ لسرم لوسرلا]
 [هتمأو هسفن



 اتزرر ءاَعفا املع كلاس ينإ َمهّللا» : لاق حبصأ اَذِإ ناك هنآ هنع رکذیو

 . هدام المعر ا

 ين َمهّللا» تارم ثالث حبصي نيح لاق اذإ دبعلا نإ :ةَك هنع ركذيو

 ا سو ةيفاَعَو ةمعن يف كنم تخبصا
 ع

 بلع مت نآهّللا ىَلَع اًَفَح ناک  كلذ لاق یسنآ اَذإو ترخالاو ايندا

 ييي َنيِحَو حُب نيج مي لك يف لاق نم : لاق هنأ 325 هنع ركذيَو
 ةافك تام َعْبَس میظعلا ی ياا بر و تلقوت د هيلع وه الا هل ال ُهَّللا َيِبْسَح

 "«ةرخالاو نا رم نم ُهَمَهَأ ام هللا

 يص بت مل اهن وأ يف ِتاَملكلا هذه لاق نم هنأ لَك هنع ركذيو

 ير تأ َمهّللا» : حب حصي ىح ٌةَبيِصُم ُهْبِصت مَ هراهن رخا اهلاق ْنَمَو «َيسْمُي یت

 مو ناك هللا ءا ام میت زر أو تکی َكْيَلَع «تنأ الا هلا آل
 لک ىَلَع هللا َّنَأ ُمَلْعَأ .میظعلا لعلا هاب لإ َةّوق الو لوح ال یا
 ءيت رش نم لب دوم يا مهلا املج ءيش لب َطاَحأ ذق هلا ناو ییق ءْيَش

 يبال لیق دقو «میقتسم طارص ىلع نا هاهتیصاتب ذخا َتْنَأ ة تا |

 : «دئاوزلا» يف يريصوبلا لاق .اهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدح نم )٩۲9( هجام نبا هاور )۱(

 يف فنص نمم ًادحأ َرأ ملو عمسي مل هناف .ةملس مأ یلوم الخ تاقث هدانسا لاجر
 «ةليللاو مویلا لمع» يف ينسلا نبا كلذك هاورو .هلاح ام يردآ الو «هرکذ تامهبملا

 نسح ثیدحلاف حیحص دنسب «ریغصلا همجعم» يف يناربطلا دنع دهاش ثیدحللو (۵۳)

 . هب
 امهنع هللا يضر سابع نبا ةياور نم (۱۹) ةحفص «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور )۲(

 . فعض هدنس يفو

 .هنع هللا يضر ءادردلا يبآ ثیدح نم ۰ ) «ةليللاو مویلا لمع» يف ينسلا نبا هاور )۳)
 نکل تاقث هلاجرو ءادردلا يبأ ىلع افوقوم (۵۰۸۱) دواد وبأ هجرخأو ‹ حيحص هدنسو

 .«ابذاک وآ ا ناک اقدام : يهو ة ةركنم ةدايز هيف

 نيد



 لعفیل لجو زع هللا نكي ملو «قرتحا ام :لاقف كثب قرتحا دق : ءادردلا

 . ")اه رک ذف ل اي هّللا لوسر ْنم ٌنهَعمس تاّملکل

 نأ ف افغتسالا ُدْيَس» :لاقو تن الإ ۱21 ۷ «يلز تنا میل :دعلا لوح ی ۱
 م

 ام رش نم لب ْدوُعَأ هتشطتشا ام ٌةدعوَو دم یَّع ار َكَْدْبَع نآر يتقلخ .

 لإ ا 2 يب زی ا ویو یوم یا ۰

 مهم ان مس ۳۹ ۳۹ ی 8 وريف <

ETلا ل هل نم تام  

 ْمَل قّرَم ةئام هدمَحبَو هّللا َناَحْبُس :يسْمُي نحو ٌحِمضُي نیح لاق ْنَمو»

 .(۳۱«هّیلَع دا ْوَأ لاق ام لم لاق دَحَ الا هب ءاج امم لضفأب ةمايقلا می دحَأ تأ

 هل كيرشأل ُهَدْحَو هللا الإ هل ال بارم رفع حبي َنيح لاق نم :لاقو

E Îكانك رفع اه لا بک قو اکیا هو  

 ءاج :لاق بيبح نب قلط ثيدح نم (01) مقر «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور )۱( 
 هدنس يفو «ثيدحلا ... كتيب قرتحا دق ءادردلا ابآ اي :لاقف ءادردلا يبأ ىلإ لجر

 رعخا قیرط نم اشا ينسلا نبا هاور دقو «ثیدحلا رکنم :يراخبلا لاق «میمت نب بلغالا

 هيلإ لجرلا ءییجم ررکت هنأ هیفو ءادردلا يبأ نع لقي مل لي يبنلا باحصآ نم لجر نع

 هدنس يفو . ثیدحلا ... تقرتحا ام :لوقی وهو «تقرتحا دقف كراد كردآ :لوقيف

 . لوهجم

 نب دادش ثيدح نم رافغتسالا لضفأ باب :تاوعدلا يف ۸۶ ۰۸۳/۱۱ يراخبلا هاور (۲)

 اذه يف : ظفاحلا لاقو «فرتعاو رقأ :يأ « . . . كل ءوبأ» :هلوقو .هنع هللا يضر سوآ

 هيفف ءرافغتسالا ديس ىمسي نأ هل قحي ام ظافلألا نمو يناعملا عيدب نم ثيدحلا

 هذخأ يذلا دهعلاب رارقالاو «قلاخلا هنأب فارتعالاو ةيدوبعلاو ةيهولألاب هدحو هلل رارقالا

 ا ا نص نعل نيس او ا ر عر ااا ولع

 دحآ ردقي ال هنأب هفارتعاو «ةرفغملا يف هتبغرو هسفن ىلإ بنذلا ةفاضإو ءاهدجوم ىلإ

 . وه الا كلذ ىلع

 لیلهتلا لضف باب :ءاعدلاو رکذلا يف (۲۱۹۲) ملسمو ۰۱۷۳/۱۱ يراخبلا هاور (۳)

 . هنع هللا يضر ةريره يبآ ثيدح نم (۵۰۹۱) دواد وبآو «ءاعدلاو حیبستلاو

ET 



 ےس

 نم هم ُهَمْوَي هللا dl باقر رشع لّدعک تناك تای اهب هلع اًحّمو
 ری

 . (۱)«حبصی ج كلذ لثمف ا اذاو « ميجرلا ناطْيشلا

 ملل هل هل كير ال هر هللا لا ال :حضُي َنيِح لاق نم :لاقو
Eرشع لدع هل 1 تّتاک رم ةثام ملا يف نیدق ءيش لك ىلع َوُهَو  

 ناسا نم ازرح هل تاكو «ةليَس هام ةنع تّیحمَو هةتسح نم هل بتکو باقر

 ی عام فا دا شا هک سمی یتح كلذ ُهَمْوَي
 )هم

 و و ابو ب عي ا وب يحس
 كبو كنمو َكْيَدَي يف ٌرْيْخلاَو «كيدعَسو ل كل بل ملل كيم حابص لک

 رک نم تر INTE م َعُهَّللا ءَكِنَلِإَو

 وقالو لوح الو نیت ْمَلاَمو هناک تنش ام ملک كلذ يَ نب تیم

 تا نما یلعف الص نم تیلص ام للا نیدق ءيش لک ا كب الا

 الكف شوت ترخالاو انّذلا يف لو تنآ تن نم ىلعف ؛ َهَنْعَل نم َتْنَعل اَمَو

 ۳ تداهشلاو بلا «ضْرَألاَو تاوامّسلا َرطاف ملا «َنيحل 1 نیحلاصلاب ينقحلأو

 كيب یفکو ۳ ءاَيْنُدلا ةاَيَحلا هذه يف كل ٌدَهْعَأ ينإف مارق لاجل
 0 كل كل هل یرش ال O نآ هه یاب -ا

 و

 نو كلور ها ادیت آدما و  لع أو نحل

 ىف (۳۸۲۷) هجام نباو حبصآ اذإ لوقی ام باب : بدالا ىف (۵۰۷۷) دواد وبآ هاور (۱)
 يبآ ثیدح نم ٤/ ٠٠ دمحأو «ىسمأ اذإو حبصآ اذإ لجرلا هب وعدي ام باب :تاوعالا
 «مئانلا ىري امیف تم هللا لوسر لجر ىأرف : لاق همامتو .حیحص هدانساو يقرزلا شايع

 . شايع وبآ قدص : لاقف اذکو اذک كنع يوري شايع ابآ نإ هللا لوسر اپ : لاقف
 ىف (۲۷۱۹۱) ملسمو لیلهتلا لضف باب :تاوعدلا يف ۹ ۰۱7۸/۱۱ يراخبلا هاور (۲)

 ءاج ام باب ۲۰۹/۱ «اطوملا» و یاعدلاو حیبستلاو لیلهتلا لضف باب : ءاعدلاو رک ذلا

 . ةريره یبآ ثيدح نم (575) يذمرتلاو «یلاعت هللا رکذ يف

۳ : 



 نت نع تفت تلاو هاهیف بیر ال هيا وك هعاشلاو عمق عادت

 ةکیطخ بلذو ةروعَو فّعض ىلإ ينلكت يسف ىلإ ينلكت نإ كلا ده «روُبقلا

 بن تأ الإ ون ریال هنإ اهل يِبوُنُذ يل ْرفْغاَف «تلتمخرب الا ق قثأ ال يئاو

 ۱ ۳ يحول باوا تنآ إيل

 لصف
 هوحنو بوثلا سبل دنع ركذلا يف ذ دو هيده يف

 من ادر وآ ءاصیمق وآ ةمامع «همساب هاگس ا ٌدجتسا اذإ ایک ناك

 ا ] عنص ام َرْيَخَو ر كلاس هی هينَتْوَسَك تْنأ ءُدْمَحلا كَل مهَللا» : لوقي

 )۲( f و هو 5 ۴

 حیحص ثیدح هل عنص ام رشّو «هّرش نم كب
۲ 

 نب ركب وبأ هدنس يفو (1۷) ارصتخم ينسلا نبا هاورو ۰۱۹۱/۵ هدنسملا» يف دمحآ هاور )1(

 . طلتخاف هتيب قرس دق ناك «فيعض وهو يماشلا يناسغلا میرم يبأ نب هللا دبع

 «لئامشلا» يفو ءاديدج ابوث سبل اذإ لوقي ام باب : سابللا يف (۱۷۲۷) يذمرتلا هاور )

 نبا قیرط نم مهلك ۳۰/۳ «دنسملا» يف دمحأو 4۰۲۰(۰) دواد وبأو ۹ ۱

 . . يردخلا دیعس يبآ نع «ةرضن يبأ نع «يريرجلا سای يبأ نب ديعس نع كرابملا

 . يريرجلا نع سنوي نب یسیع قیرط نم يئاسنلاو اضيأ يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأو

 نم يئاسنلا هجرخأ مث ۱ نالع نبا هنع هلقن اميف «راكذألا يلامأ» يف ظفاحلا لاق

 نع ریخشلا نب هللا دبع ءالعلا یبآ نع «يريرجلا نع ةملس نب دامح قيرط

 نم عمس هناف «سنوی نب یسیع و نم باوصلاب یلوآ اذه :لاقو . . . 5 يبنلا

 تلعلا هذه ىلإ دواد وبآ راشأ اذلو میدف هنم دامح عامسو « طالتخالا دعب يريرجلا

 مل السرم ةرضن يبآ نع «يريرجلا نع هاور يفقثلا باهولا دبع نأ يهو یرخآ ةلع دافأو

 نابح نبا هجرخآ .هاححصف «هتلع نع مکاحلاو نابح نبا لفغو «ديعس ابأ رکذی
 ۱۹۲ /6 مکاحلا هجرخأو «ناحطلا دلاخ ةياور نمو «سنوي نب یسیع ةياور نم (۱86۲)

 نم اوعمس يفقثلاو دامح یوس انرکذ نم لکو ؛يريرجلا نع مهلك ؛ةماسأ يبأ ةياور نم

 حیحص ثیدح هنأب مزج فيك (يوونلا يأ) خيشلا نم بجعف  هطالتخا دعب یریرجلا

 ((4۰0۲۳) دواد وبآ جرخأو . .اضيأ نسح رخا قیرط نم هثیجمل انتم حیحص هنأ لمتحیو

 نأ هيبأ نع سنا نب ذاعم نب لهس نع موحرم يبأ ثيدح نم ۳ ۶ مكاحلاو

 = هينقزرو ماعطلا اذه ينمعطأ يذلا هلل دمحلا :لاق مث اماعط لكأ نم» :لاق ةي هللا لوسر

۳ ۵ 



 اذه يناّسك يذلا هلل دمحلا» :لاقف اب سبل نَم» :لاق هنأ هنع ركذيو 0 ا ۰ هو ما رم ۳ ےک و اف 1 9 ع 1 8
 : «هبنذ نم مدت ام هل هللا رفغ ءةّوق الو ينم لوح ريغ نم هينفزرو مو E ل قو ea اكل ونال موم م

 تعمس :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع E عماج» يفو
 ام يِناَسَك يذلا هلل ُدْمَحْلا» :َلاَقف اديك اول ل ْنَم» :لوقي 155 هللا لوسر

 قصتف قلخآ قلل بلا ىلإ دَمَع E اا

 E ا هللا فتك یفو هللا ظفح یف ناک فن

 رس

 8 ع

 من «يقلخو يِلْبَأ» :دیدجلا بوثلا اهسبلآ امل دلاخ مال لاق هنأ هنع حصو
 0 همه نأ ۲ /
 ۳ م يقلخأو يلبا

 اذه ديدجأ» ۰ لاقف 1 00 رعد مرغ یار ا ا «هحام نیا ننس يفو

 يذلا هلل دمحلا : لاقف ابوث سبل نمو «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةوق الو ينم لوح ريغ نم 2

 دنس اذهو «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةوق الو ينم لوح ريغ نم هینقزرو بوثلا اذه يناسك

 ۰۱/۲۳/7 رکاسع نبا دنع نابوث نبا موحرم ابآ عبات دقو نسح
 . «قباسلا قیلعتلا» يف هجیرخت مدقت دقو نسح ثیدح )۱(
 يف (۷) هجام نباو «رفغتسا نم رصآ ام باب : تاوعدلا يف (۳۵۵۵) يذمرتلا هاور )۲(

 ءالعلا يبأ نع ديز نب غبصأ ةياور نم يلع ايرث نسل هنر اهنوناب : سابللا

 برغي قودص ديز نب غبصأو .لوهجم يماشلا وهو ءالعلا وبأو .رمع نع ةمامأ يبأ نع

 .«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق امك

 نمل ىعدي ام بابو «ءادوسلا ةصيمخلا باب :سابللا يف 56571516 يراخبلا هاور )۳)
 بدالا يفو تناطرلاو ةيسرافلاب ملكت نم باب ۰۱۲۸/۲ داهجلا دود دچا شنل

E SSمأ نع :هظفلو اهحزام  

 اهيف بايثب يب هللا لوسر يتآ :تلاق (ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب) دلاخ تنب دلاخ
 مأب ينوتئا : لاقف موقلا تكسأف ؟ةصيمخلا هذه وسكن نورت نم : : لاقف .ءادوس ةصيمخ

 ةياور يفو .نيترم يقلخأو يلبأ :لاقو هديب اهينسبلأف 3 لو يبنلا يب يتأف دلاخ
 دیرتو كلذ قلطت برعلاو يقلحأو يلبأ مث .يقلخأو يلبآ مث .يقلخأو يلبآ : يراخبلل
 .قلخيو بوثلا یلبی یتح اهتايح لوطت اهنآ يأ .كلذب بطاخملل ءاقبلا لوطب ءاعدلا
 .۳ ۵ ۰۳۱6/۲ دنسملا» يف دمحأو ۰ اف

۳: 



A EBS O 1تم و ادم  

 . (۱«ادیهش

 هلزنم ىلإ هلوخد دنع ةَ هیده ىف

 ملع ىلع هلهأ ىلع لخدي ناك نكلو «مهّتَوختي ًةتغب هلهأ أجفيل ا نكي مل

 « مهنع لاش ۳ «لاوسلاب کن « لخد ادا ناکو مهیلع لقت ناکو هلوخدب مهنم

 ام هيدي نيب ّرضحی یتح تكس امبرو (۲)؟ءاّدغ ْنم یه له» :لاق امبرو

 1 ر +

 ‹ينافك يذلا هّلل ُدْمَحْلا» : هتيب ىلإ بلقنا اذإ لوقي ناك هنأ هل هنع ركذيو
۳ 

 رس رس ۵
EU E ت 2 ۷ 3ں رس ERE ا ۴ > 2 هى م رس r 

as را 

 سبل اذإ لجرلا لوقي ام باب :سابللا ىف (۳۵۵۸) هجام نباو ۰۸۹/۲ دمحآ هاور (۱)

 رمع نبا ثيدح نم (۸۹) ةحفص «ةلیللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو ءاديدج ابو
 وه لاقو ١958/65 «لماکلا» يف يدع نبا هلقن اميف نيعم نبا هلَما ثيدح وهو

 نع «فنصملا» ىف ةبيش ىبأ نبا هجرخأ هوحنب لسرم دهاش هلو .ركنم ثيدح

 لاجر نم وهو يدراطعلا نايح نب رفعج بهشألا ا نع «.سيردإ نب هللا دبع

 :تلاق ةشئاع ثيدح نم ةلفانلا موص زاوج باب :موصلا يف (۱۱۵6) ملسم هجرخآ (۲)

 اذإ ينإف :لاق ءال :انلقف ءيش مكدنع له :لاقف موي تاذ ولع يبنلا يلع لحد

 ۱ . . مئاص

 نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (۱۵۷) «ةلیللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور (۳)

 ام باب :بدألا يف (۵۰۱۵۸) دواد يبأ دنع تابلا يفو .لوهجم ۵ لس يفو صاعلا

 :هعجضم ذخأ اذإ لوقی ناك دم هللا لوسر نأ رمع نبا ثيدح نم مونلا دنع لوقی

 لک هلاو هکیلمو ءيش لک بر مهللا .لاح لک ىلع هلل دمحلا .لزجأف يناطعأ

 0 . حيحص هدانسإو «رانلا نم كب ذوعأ «ءيش

۳:۷ 



 َكْيَلَع کر نکی ملَسف 4 َكلْهَأ ىلع تلخد اذإ : سال لاق هنأ ول هنع تبثو

 E يذمرتلا لاق «َكلْهَأ ىلَعَو

 ری تل ينإ مهلا لاا تب لُجَرلا جلو اذإ و هنع «ننسلا» يفو و

 يدع ملل من «اتلکوت 2 ر هللا ىَلَعَو ءاَنْجَلَو هللا مب حمل َرْيَخَو «جلْوَملا
 . هل

 ٍليِبَس يف ایزاغ جرخ لج : :هللا ىلع نماض مهلك ةثالث» اي هنع اهیفو

 رجآ نم لات ام هری و جلا َُلَخْدِيَف هاوي ىَّتَح هّللا ىَلَع ْنماض وهف «هللا
 ةكَجلا ُهلح دی ُهاَفوَتَي یّح هّللا ىَلَع ْنماض وهف ۰ دعا ىلإ حر لجرو مینو

eهّللا یلع رماض وهف مالّس هيب لخد لعرو «ةمیغو ا » 

 ۳)حیحص ثیدح

 لاق ههماعط دنع هلوخذ دنع هل کد هی ب لجرلا لحد اذإ) ول هنع حصو و سو
 لاق هلوخد دن هل رکذی ملف «لخد اذاو TET کل و : ْناَطْيَّسلا

 هتيب لخد اذإ ميلستلا يف ااا ااو ناذئتسالا يف (۲۱۹۹) يذمرتلا هاور (۱)

 دقو ءاهب یوقتی ةريثك اقرط هل ناف «لاق امك وهو < ‹حيحص نسح ثيدح :لاقو
 تاظوفحم نم وهو .هحیحصت ىلإ هيف ىهتنا ريغص ءزج يف رجح نبا ظفاحلا اهعمج
 . قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا

 كلام يبأ ثيدح هتيب نم جرخ اذإ لوقي ام باب :بدألا يف (05045) دواد وبأ هاور (؟)
 . حيحص هدانسإو هنع هللا يضر يرعشألا

 bl يبأ ثيدح نم رحبلا ىف وزغلا لضف باب :داهجلا يف (۲4۹۶) دواد وبأ هاور (۳)

 (درفملا بدالا» ىف ين ا هاورو «حیحص هدانساو «هنع هللا يضر يلهابلا

 نابح نيا دنع هوحنب لبج نب ذاعم نع بابلا يفو ۱۲۰(۰) ينسلا نباو )°۹ 4)

 «نامض بحاص :يأ هللا ىلع نماض :ینعمو ۰۹۰/۲ مكاحلاو ()
 يف هنأ هانعمف «نبلو رمت بحاص يأ «نبالو ءرمات :لاقي امك «ةياعرلا :نامضلاو
 . ىلاعت هللا ةياعر

۳:۸ 



 مر ۳ ورە ۳ 8 e 7 و راه ین 9 7۹ 2 5 و ی

 تیبّملا ُمتكرذأ :لاق هماعط َدْنِع َهَّللا ركذي مل اذاو تیملا متکرذَأ : ناطّیشلا

 . (۱)ملسم هرکذ «ءاشعلاو

 لصف

 ءالخلا هلوخد دنع ركذلا ىف رالی هيده ىف

4 
 رم لا

 ذوعأ ا مهللا» ءالخلا هلوخد دنع لوقي ناك هنأ «نیحیحصلا) يف هنع تبث

 .(۲)«فئاَْحلار OA ره كلب

 .(۳)كلذ لوقی نأ ءالخلا لخد ْنَم رمآ هنأ هنع دمحآ رکذو

 كب ذوعأ یا ملا : لوقی نأ ُهَقْفْرَم لحد اَذِإ مکذحآ زجعِی ال» هنع رکذیو 4 0 2 7 رن ل ا ا هرم “و ۰ رب و 2 ور و رع ه

 ۱ (*)«میجرلا ناطْيّسلا «ثبخُملا ثيبخلا «سجتلا سجرلا نم

 بادا باب :ةبرشألا يف ءهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم (۲۰۱۸) مقر (۱)
 .هتقفرو هناوعأو هناوخال : يأ .ناطیشلا لاق ىنعمو بارشلاو ماعطلا

 عالخلا لوخد دنع هلوقي ام باب r يف ۳ ۰۲۱۲/۱ يراخبلا هج رخأ )۲)

 .سنأ ثيدح نم ءالخلا لوخد دارآ اذإ لوقي ام باب :ضيحلا يف )۳۷١( ملسمو

 مقرأ نب ديز ثيدح نم (۲۹7) هجام نباو 7(۰) دواد وبأو ۰۲۱۹/۱ دمحآ هجرخآ (۳)

 مهللا :لقیلف .مکدحآ لخد اذإف ةرضتحم شوشحلا هذه نإ» :لاق زيه يبنلا نع

 ((۱۲) نابح نبا هححصو «حیحص هدانساو «ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ

 نيطايشلا ناركذ ديري «ةثيبخ عمج :ثئابخلاو «ثيبخ عمج :ءابلا مضب «ثبخلاو
 :ثئابخلاو «رفکلا :ثبخلا :لاقو «ءابلا نوكسب «ثبخلا» يوري مهضعبو یهئاناو

 . نیطایشلا
 نم «ءالخلا لخد اذإ لجرلا لوقي ام باب :ةراهطلا يف (۲۹۹) هجام نبأ هاور (8)

 ءیطخی قودص وهو رحز نب هللا دیبع هدنس يفو «هنع هللا يضر ةمامأ يبأ ثیدح

 مقر «ةليللاو مويلا لمع» يف يتسلا نبا هاورو «فيعض وهو يناهلالا ديزي نب يلعو

 ءرمع نبا ثيدح نم (۲۵) مقرو «ةداتقو نسحلا ةنعنع هيفو «سنأ ثيدح نم (۱۸)

 هاور كلذكو « فعض امهيفو عفار نب ليعامسإو يزنعلا يلع نب نابح هدنس يفو

 - نبا ينعي) ظفاحلا لاق :«راكذألا حرش» يف نالع نبا لاق «ءاعدلا» يف يناربطلا

۳ 68 



 مکدحآ لخد اذإ مدا ينب تاَرْوَعَو نجلا َنْيَب اَم رتَس» : لاق ةي هنع رکذیو
 مری

 7 م ل
 .۲۱«هللا مْسب : لوقی نأ فينكلا

 . )هل دری ملف لوبي َوُهَو هيلع مَلس الجر نأ و ع هنع تبثو

 ا 3 -لاقف : طقاغلا یلع ثیدحلا تقمی هناحبس هّلا نآ ربخاو

 یلع تقم و زع هللا ناف نان امهتاروع ¿ نع نیفشاک طئاَعلا ناّیرضی

 .(۳)« اد

ES ۱ A1 4 50  
 یهن هنأو « طئاغب الو لوبب اهربدتسی الو ةلبقلا لبقتسی ال ناك هنا مدمن كفو ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا

 ىبأ نب لقعمو «ةريره ىبأو «ىسرافلا ناملسو «بویآ یبآ ثيدح يف كلذ نع طئاغ ا اف ششم TT 0000 وأ لوبب اهرابدتساو

 نب هللا دبعو «هللا دبع نب رباجو «يديبزلا ءزج نب ثراحلا نب هللا دبعو «لقعم

(۱) 

(۲) 

(۳) 

 يف يناربطلاو ينسلا نبا هاور يذلا رمع نبا ثيدح يأ .هجیرخت دعب (رجح

 «عفار نب ليعامسإ هخيشو «فيعض نابحو ؛بیرغ نسح ثيدح اذه :«ءاعدلا»

 نع اهنمو «ميعن يبأو «ينسلا نبا دنع سنآ ثيدح اهنم ركذو «دهاوش ثيدحلل نكل

 .«لماكلا» يف يدع نبا دنع ةديربو يلع

 دنع ةيمستلا نم ركذ ام باب :ةالصلا يف (۲۰7) مقر يذمرتلا هاور نسح ثيدح

 هدنس يفو «هنع هللا يضر يلع ثيدح نم (۲۹۷) هجام نباو ءالخلا لوخد

 مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاورو .نابح نبا ريغ هقثوي مل يرصنلا هللا دبع نب مكحلا

 نم ۲۰۵/۱ «ممجملا» يف يمئيهلا هدروأو «سنأ ثيدح نم (۲۱) و (۲۰) «ةليللاو

 يومألا ةملسم نب ديعس هيف امهدحأ «نیدانساب يناربطلا هاور :لاقو «سنأ ثيدح

 .نوقثوم هلاجر ةيقبو .يدع نباو نابح نبا هقثوو «هريغو يراخبلا هفعض

 نباو ۰۳۰ ۰۳۹/۱ يئاسنلاو )٩۰( يذمرتلاو )١5( دواد وبأو (۳۷۰) ملسم هجرخآ

 .رمع نبأ ثیدح نم (۳۵۳) هجام

 مالکلا ةيهارك باب :ةراهطلا يف (۱۵) دواد وبأو ۰۳۰/۳ «دنسملا» يف دمحآ هاور

 نب ةمرکع هدنس يفو يردخلا دیعس يبأ ثیدح نم (۳۲۶) هجام ناو .ةجاحلا دنع

 نكي ملو بارطضا ریثک يبآ نب ىيحي نع هتیاور يفو ؛ طلغی قودص يلجعلا رامع
 وهو ضایع نب لاله اضيأ هدنس يفو «ریثک يبآ نب ییحی نع انه هتیاورو باتک هل

 .هنع ةياورلاب ریثک يبأ نب یبحی درفت .لوهجم وهو لاله نب ضایع

۳۵۰ 



 «نسح اهژئاسو تحيحص ثیداحألا هذه ةماغو .مهنع هللا يضر «رمع

 هیهن حیرص دري الف «ةلالدلا فيعض امإو .دنسلا لولعم امإ اهل ضراعملاو
 اسانآ نأ ب هللا لوسرل رکذ «ةشئاع نع كارع ثیدحک ,كلذب هنع ضیفتسملا
 لبق يتدعقم اولّؤح اهولعف دقوأ» : لاقف مهجورفب ةلبقلا اولبقتسی نأ نوهرکی

 ناك نو ةصخرلا يف يوُر ام نسحأ وه :لاقو ."دمحآ مامالا هاور «ةلْبقلا

 ملو «ثيدحلا ةمئأ نم هریغو ٌيراخبلا هيف نعط دق ثيدحلا اذه نكلو السرم

 باتک يف يذمرتلا لاق «هتيسحت الو هتيبثت دمحأ مامالا مالك يضتقي الو «هوتبشپ

 اذه نع يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع ابأ تلأس :هل «ريبكلا للعلا»

 اهلوق نم ةشئاع نع يدنع حیحصلاو «بارطضا هيف ٌثيدح اذه :لاقف «ثیدحلا

 . یهتنا

 عمسی مل هناف .ةشئاعو كارع نيب هعاطقنا يهو یرخآ ةلع هلو : تلق
FPOی ی  

 هئيأرف «لوبب ةلبقلا لبقتست نأ ةي ۶ هللا لوسر ىهن :رباج ثیدح كلذ نمو

 اخر یی o يي كا
 «ثيدحلا اذه نع يراخبلا ينعي ادمحم تلأس :«للعلا» باتك يف يذمرتلا

 دارم ناك ناف «قاحسإ نبا نع دحاو ريغ هاور .حیحص ثيدح اذه :لاقف

 هدارم ناك ناو هسفن يف هتحص ىلع لدي مل «قاحسإ نبا نع هتحص يراخبلا
 ل را سرر ل ا ال حم
 20 :ةتس اهوجو لمتحي اذهو (ةبعکلا ريدتسم هتجاح يضقي 4 هللا لوسر»

 فینکلا ىف ةلبقلا لابقتسا ىف ةصخرلا باب :ةراهطلا يف (۳۲6) هجام نباو 57 )۱(
 همج رت يف كلذ طس رظنا .لولعم هنكل « تاقث هلاجرو ىراحصلا نود هتحابإو

 .«بيذهتلا» نم تلصلا يبأ نب ر دلاخ

 .قاحسإ نبا هنعنع هیفو )۹ يذمرتلا هج رخآ )۲(

۳o1 



 ءالخلا نم جورخلا ءاعد

 ا لیبس الو «میرحتلا ىلع سیل يهنلا نآل ءانایب نوکی نأو «هریغ وا ناکمل

 هجولا لمتحی ال رباج ثیدح ناك نإو ؛نییعتلا ىلع هوجولا هذه نم دحاوب مزجلا
 اذهب ةضيفتسملا ةحيرصلا ةحيحصلا يهنلا ثيداحأ كرت ىلإ لیبس الف ءاهنم يناثلا

 صاصتخال هنم ٌمُهَف ءءارحصلا يف كلذ نع يهن امنإ :رمع نبا لوقو . لّمّتحملا

 عم مومعلل بويأ يبأ مهفب ضّراعم وهو «يهنلا ظفل ةياكحب سيلو ءاهب يهنلا

 «ناينبلاو ءاضفلا نيب نيقّرفملا مزلي يذلا ضقانتلا نم مومعلا باحصأ لوق ةمالس

 ركذ ىلإ ليبس الو ؟ناینبلا يف هعم كلذ زوجي يذلا زجاحلا ٌدح ام :مهل لاقي هنإف

 يذلا ءاضفلا يف هزاوج مهمزل «كلذل ازوجم ناينبلا قلطم اولعج نإو «لصاف ٌدح

 يهنلا ناف اضيأو «ناينبلا يف هريظنك «ديعب وأ بيرق لبج هنيبو لئابلا نيب لوحي

 سفنب ًاصتخم سيلو «ناينب الو ءاضفب فلتخي ال كلذو «ةلبقلا ةهجل ٌميركت
 ناردُج لوحت ام لثمب تيبلا نيبو لثابلا نيب لئاح ٍةَمَكَأَو لبج نم مكف «تببلا
 عقو ةهجلا ىلعو ءاهنيبو لئابلا نيب لئاح الف «ةلبقلا ةهج امأو .مظعأو ناينبلا

 . هلمأتف هسفن تيبلا ىلع ال «يهنلا

 لصف

 :لوقي ناك هنأ هنع ركذُيو " "«كئارفع» :لاق ءالخلا نم جرخ اذإ ناكو ع ۰ مار هوو ٠

 . "”هجام نبا هركذ .«ىناقاَعَو «ىّذألا ىَّنَع بَمْذَأ يذلا هلل ُدْمَحلا»

 (۳۰) دواد وبأو یالخلا نم جرخ اذإ لوقي ام باب :ةراهطلا يف (۷) يذمرتلا هاور )1(

 يمرادلاو ۰۲۰۹/۱ دمحأو .ءالخلا نم جرخ اذإ لجرلا لوقي ام باب :ةراهطلا يف

 مکاحلاو نابح نباو )٩۰(۰ ةميزخ نبأ هححصو «نسح هدنسمو ۰۱

 .حیحص نسح ثیدح وه :«عومجملا» يف يوونلا لاقو «متاح وبأو ۱

 میلس نب ليعامسإ هدنس يفو ءالخلا نم جرخ اذإ لوقی ام باب :ةراهطلا يف (۳۰۱) )۲(

 .«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق امك فيعض وهو

oY 



 لصف

 ءوضولا راكذأ يف هيَ هيده يف

 أ مثل 5 عیز ھ
 : ةباحصلل لاق مث ءاملا هيف يذلا ءانالا يف هيدي عضو هل

 .(۳«هّللا مشب اوؤضَوَت»

 ۳ و ۳ 5 ۳

 : لامف «ءاملاب ۶ یجف (ءوضوب دان» هنع هللا ىضر رباجل لاق هنأ هئع تيتو

 ۱ ور سا 2 ۳ ه و ۳ نم

 هللا مسب :تلقو «هیلَع ْتْبَبَصَف :لاق «هّللا مشب لقو ىلع بصف رباج اي ذخ»

 . هعباصآ نيب نم روي ءاملا تی رف : لاق

 دیعس ىبأو « دیر نب دیعسو «ةريره ىبأ ثيدح نم هنع حا ركذو

 9 07 9 يه ۳ ۳ 7 و ص 10

 اهديناسأ يفو «هيلع هللا ما ركذي مل نمل ءوضو ال» :مهنع هللا يضر يردخلا

۳ 

 ت ر هو ور A 0 * هال 2
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق مث ءوضولا ْغَبْسَأ نَم» : لاق هنأ لع هنع حصو

 بام و 50 ۵ رسم 2 5 ول مارس رم رم 0 وس * عر 6 2 روس ه نر

 ةنجلا باوا هل تحت «هلوسرو هدبع ادّمحم نا دهشاو هل كيش 0 هدح و

 ىف ۲۱/۱ یئاسنلاو ۰1۳/۱ «ننسلا» ىف یقهیبلاو )۲١(« ص ینطقرادلا هاور )١(

 تیدح نم )۳۲۷ مقر «ةلبللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبأو ءوضولا يف ةيمستلا

 . «ةصالخلا» ىف يوونلا هححصو حيحص هدنسو « هنع هللا یضر كلام نب سنآ

 (۳۰۱۳) مقر ملسمو «ةيبيدحلا ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۱/۷ يراخبلا هاور )۲)

 هاورو «ملسم يف رسيلا يبآ ةصقو ليوطلا رباج ثيدح نم ءزج وهو ٤

 .۳۲۹ و ۰۱۱۵/۳ «دنسملا» یف دمحآ

 نق. تیاعلا لاق امك داتمآ هل نأ لع لذ او ایم مت نکل ©

 نیاو »1۸/۲ دمحأو (۱۰۱) دواد وبآ هجرخأف « ةريره يبآ ثيدح امآ ۰4 صیخلتلا)

 1 و ٤۳/۱ ىقهيبلاو ؛«؛ ١ مكاحلاو ۰۲۹٩ و 7١7/١ ينطقرادلاو (۳۹۹) هجام

 ۰*۷۳ ۳۳۹۳ )4۸( هحام نباو ۲ ۵) يدذمرتلا هجرخآ دیز نب ذیعس تیدح و

 " Forج داعملا داز ۱۲۸-۲
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 .۰۱) ملسم هركذ «ءاش اهم لب يا 23 ام

 نم ينلعجاو َنيِباَوَّتلا نم م يِنَأَعَجا ٌمُهَللا» دهشتلا دعب يذمرتلا دازو

 عم هجاَم نبا دازو (۳) ِءاّمَّسلا ىلإ ا عفر مث :دمحأ مامالا دازو "”«َنيِرُهطَتُملا

 . 0 تارم ثالث كلذ لوق دمحآ

 ْنَم» اعوفرم يردخلا دیعس يبأ ثیدح نم «هدنسم» يف دلخم نب نقب رکذو

 تنأ الإ هل ال نأ ُدَهْسَأ َكدْمَحِ و ملا كن : لات مت هتوضو نم رش اصر

 شْرَعلا تحت تعفر م .مباطب اَهيْلَع عبطو قر يف بیک َكِيَلإ ٌبوُنأو کر

 دیعس يبأ مالک نم «ریبکلا هباتک» يف يئاسنلا هاورو «ةَمايقلا موی نلا رسکی ملف

 ام ضعب رکذف «هثوضو نم هغارف دعب لوقی ام باب :يئاسنلا لاقو (*) يردخلا

 ثیدح نم ءوضولا بقع بحتسملا ركذلا بايب :ةراهطلا يف (TE) ملسم هاور )۱(

 (غیسیف وأ) غلبیف أضوتي دحأ نم مکنم ام» :هظفلو .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 ی نأ دمت و هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقي من یوضولا

 .«ءاش اهيأ نم لخدی ةينامثلا ةنجلا باوبآ هل تحتف الإ هلوسرو هدبع

 هللا يضر رمع ثيدح نم ءوضولا دعب لاقي امیف باب :ةراهطلا يف (۵۵) يذمرتلا (۲)

 . ةحيحص ةدايز يهو « هنع

 دواد ون اضيأ هاورو « هنع هللا يضر رماع نب ةبقع ثيدح نم ۱۰:۱۶ «دنسملا) 69

 .لوهجم لجر هدنس يفو ءأضوت اذإ لجرلا لوقي ام باب :ةراهطلا يف (۱۷۰)

 ىلإ ال ملسم هاور ام ىلإ دوعي «كلذ» هلوقو «فیعض وهو يمعلا ديز هدنس يفو (ع)

 .يذمرتلا ةدايز

 مويلا لمع» يف يئاسنلا هاورو ««ةليللاو مويلا لمع» يف (۳۰) ينسلا نبا هجرخآ (ه)

 من ‹ رجح نبا ظفاحلا هدانسإ ححصو . فوقوملا ححصو ءافوقومو اعوفرم «ةلبللاو

 حیجرتلا يف هتقيرط ىلع یرج يئاسنلاف یفقوو نتملا عفر يف فلتخا امنإو :لاق

 نبال اعبت يوونلا ةقيرط ىلع امأو كطخلاب هيلع مکح اذلف .ءظفحألاو رثکالاب

 ریدقت یلعو .ملعلا ةدايز نم عفارلا عم امل مدقم مهدنع عفرلاف مهریغو « حالصلا

 . عفرلا مکح هلف «هيف يأرلل لاجم ال امم اذهف ىرخألا قیرطلاب لمعلا

of 



 ّْسَوَو «يبنذ يل زفغا ملا :وعدیو لوقي هّثعمسف ءأّضوتف ءوضوب ة5 هللا لوسر
 اذکو اذکب وعدت كتعمس : هّللا حین ہن اي : تلقف «يقزر يف يل كراو ؛يراد يف يل

 ينارهظ نيب لوقي ام باب يلا نبا لاقو (؟:یش نم تکرت لهو» :لاق

 . '''ركذف . . . هئوضو

 هراكذأو ناذالا يف رای هب ده يف

 یننم ةماقإلا و « عيج رت ريعبو عيج رتب نيذأتلا 2 هنأ اي هنع تبث

 ةنع حصي ملو ؛ةالّصلا تّماق ذق» ة ةَماقالا ةملك ةينثت هنع حص يذلا نكلو فا

 حصي ملو سرا 7 sS فتتبلا اهدارفإ

 د ماقالا ر رويت هع لالب ریش تين امأو ا یا هرات

 . مهنع هللا يضر ا ا هد

 ةملك ءانثتسا امهنع هللا يضر رمع نبا نع حص دقف «ةماقإلا دارفٍ امأو

 ةماقالاو نیر نْيتَرم دا هللا لوُسَر دّهَع ىلع ناذألا ناک امنا :لاقف «ةماقالا

 حیحصا يفو (ةالَّصلا تَماَق دق تالَصلا تّما دق» : لوقی هنأ ريغ رف م

 حصو "۳ هَماقالا الا تماقالا َرِتوُيو نادالا می نأ ل" ال رم : سنأ نع «يراخبلا

 يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم (۲۸) «ةلیللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور 010(

 . حيحص هدنسو «هنع هللا يضر

 .ناذألا لوأ يف 1۲/۲ يراخبلا هجرخأ (۲)

 نم (۳۷۸) ملسمو «ینثم ناذألا باب :ناذألا يف 1۸ و 1۷/۲ يراخبلا هجرخآ (۳)

 دارملاف «تبثملاب دارملا ريغ «يفنملاب دارملا «حتفلا» يف ظفاحلا لاق .سنآ ثيدح

 صوصخ يفنملاب دارملاو «ةالصلا ىلإ مايقلا دنع ةعورشملا ظافلألا عمج تبثملاب

 ةبالق يبأ نع بويأ نع رمع نع قازرلا دبع هاور دقف .«ةالصلا تماق دق» :هلوق

 ءةالصلا تماق دق :هلوق الإ «ةماقالا رتويو ناذألا ىنثي لالب ناك :هظفلو «سنأ نع

 = :هجولا اذه نم يليعامساللو وا «هحیحص» یف ةناوع وب هجرخأو

"oo 

 ناذالا يف 2 هیده



 تّماق دق ءةالّصلا تّماق دق» ةماقالا ىف رمعو دیز نب هللا دبع ثيدح نم رس ر
7 

 1 اهب

 . «ةالصلا

 و ۶

 . ناذالا تاملک رثاس عم ةماقالا ةملك ةينثت ةروذحم يبآ ثیدح نم حصو
ESنم لضفأ اهضعب ناك ناو ءاهنم ءيش يف ةهارك ال ةئزجم ةزئ ۱  

 «ةروذحم يبآ ناذأب ذخأ يعفاشلاو «هتماقإو لالب ناذأب ذخأ دمحأ مامالاف «ضعب
 ىأر امب ذخأ كلامو «ةروذحم ىبأ ةماقإو لالب ناذأب ذخأ ةفينح وبأو لالب ةماقإو

 ةملك یلعو «نيترم ناذألا ىف ريبكتلا ىلع راصتقالا نم ةنيدملا لهأ لمع هيلع
 م ل

 .ةنسلا ةعباتم يف اودهتجا مهناف مهلک هللا مهمحر قدحاو ةرم ةماق الا ۰

 .عاونآ ةسمخ هنم هتمال عرشف «هدعبو ناذألا دنع رکذلا يف ع هّيده اّمأو هدعن و ناذالا دنع رکذلا

 ىلع یح» ظفل يف الإ نذوملا لوقي امك «عماسلا لوقي نأ :اهدحأ
 (۱)«هللاب الا ةّوق اللو لّوح ال» ب امهلادبإ هنع حص هنإف «حالفلا ىلع يح» «ةالصلا

 الو «حالفلا ىلع یح) (ةالصلا یلع یحا) نيبو اهنیب عمجلا هع ۶ یجی ملو

 اذه و تلق وحلاب امهلادبا هلع حص يذلا ع هيدهو تلعیحلا ىلع راصتقالا

 َّنَسف رکذ ناذألا تاملك ناف «مماسلاو نذؤملا لاحل ةقباطملا ةمكحلا ىضتقم

 نأ عماسلل َّنَسَف «هعمس نمل ةالصلا ىلإ ٌءاعد ةلعيحلا ةملكو ءاهلوقي نأ عماسلل

(010 

 . نيترم «ةالصلا تماق دق ) :لوقیو

 (۳۸۳) ملسمو «يدانملا عمس اذإ لوقی ام باب :ناذألا يف ۷۶/۲ يراخبلا جرخأ

 نم ۱۷/۱ ًاطوملاو .هعمس نمل نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا باب :ةالصلا يف

 نب ورمع نب هللا دبع ثیدح نم (۳۸۶) ملسم هجرخأو «نذوملا لوقی ام لثم اولوقف

 ىلع یح» نذوملا لوق عامس دنع «هللاب الا ةوق الو لوح ۷۸ لوق امأو . صاعلا

 ٠ «باطخلا نب رمع ثیدح نم (۳۸) ملسم هجرخأف «حالفلا ىلع يح «ةالصلا

 . هی واعم ثيدح نم ۱ «هدنسم» ىف یعفاشلاو

۳۵5 



 د
 . ميظعلا يلعلا «هّللاب الإ ةَ الو لوح ال» يهو ةناعالا ةملكب ةوعدلا هذه ىلع َنيِعَتْسي

 تيضر «هللا لوُسَر اَدَّمَحُم نآو لا الإ هل الأ ذهشآ انآو :لوقي نأ : يناثلا
 م ل و ا ولا شیت ا

 هند هل رفغ كلذ لاق ْنَم نآ ربخأو ءالوُسَر دّمَحمبو ءانيد مالسالابو ءاَبَر هللاب

 ام لَمکَأاو ءنّدؤملا ةباجإ نم هغارف دعب ةا یبنلا ىلع َيَّلصُي نأ :ثلاثلا

 هيلع اوُلصُي نأ هتمأ همّلع امك ةيميهاربالا ةالصلا يه «هيلإ لصيو «هب هيلع ىَّلصُي
 . (نوقلذحتملا قلذحت نو اهنم لمكأ هيلع ةالص الف

 الّصلاو َةَّماَّتلا ةَوْعَّدلا هذه ب رر َّمُهّْللا» : هيلع هتالص دعب لوقي نأ : عبارلا

 ال تن ُهَتْدَعَو يذلا ًاَدوُمْحَم اَماَقَم ُهْنَعْباو تلیضفلاو ةّليسّولا ادّمَحُم تا «ةّمئاقلا

 اذكهو «مال الو فلأ الب «ًادومحم ًاماقم» ظفللا اذهب ءاج اذكه (۳داَعیملا ٌفلخت

\ Oo: 

 هعمس نمل نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا باب :ناذألا ىف )۳۸١( ملسم هاور (۱)

 أدمحيم نأو « هل ا هدح و هللا الإ هلإ 1 ثأ دهشآ 1 ا حی نيح

 .«هبنذ هل رفغ ءانيد مالسالابو ءالوسر دمحمبو ءابر هللاب تيضر «هلوسرو هدبع
 لجرلا قلذح :لاقي «قذحلا اورهظأو .مهدنع امم رثكأ نوعدملا ىعدا ناو أ 70

 .هدنع امم رثكأ ىعداو قذحلا رهظأ اذإ :قلذحتو

 درفت دقو ۱۰7/۱ «هننس» ىف ىقهيبلا هاور ««داعيملا فلخت ال كنإ» ةدايزب ثيدحلا (۳)

 ءاعدلا باب :ناذألا ىف ۷۷/۲ يراخبلا ةدايزلا هذه نود هاورو «ةفيعض يهو اهب

 5 ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا عل هذه بر میل : غادنلا عمسي نيح لاق نما

 يتعافش هل تلح  هندع و يذلا و اماقم نع تلبضفلاو ةليسولا 00

 كفعبي نأ ىسع# : :ىلاعت هلوق هتدعو يذلا دوم اماقم :هلوقب دارملاو .«ةمایقلا

 يف هل وق رعشیو .عقاو هللا نم ( یسع) نآل «دعولا هيلع قلطأو «ادومحم اماقم كبر

 .ةعافشلا ي هل بولطملا رمألا نأب «یتعافش هل تلح :ثيدحلا رخا

 0 ماقملا) ينعي اهنیعب فیرعتلاب ةياورلا هذه تءاح دق و : «حتفلا» يف ظفاحلا لاق 6

۳ ۷ 



 ِباَجَتْسُي هناف هلضف نم هللا لأسيو اطاق رعد نآ : سماخلا

 لّسف َتْيِهَتْنا اذ اذإف : َنيِنْدَوُملا ينعَي نالو امك لق» هک ايا هنع «ننسلا» يف امك «هل

 . طحت

 ةَوعَدلا

 وَ

 هذه تر مهللا : يداتملا يداي ّنيح لاق نمل دع د اك هنع دمحأ و

 ُهَدْعَب طْخَس ال یضر ُهْنَع ضزاو دّمَحُم دم ناعم فال ةالّصلار ةَ ةَماَمل

 ۲ 007 ل هللا تاجتسا

 ناذآ دنع لوقآ نأ ءب هللا لوسر ينَمَلع :اهنع هللا يضر ةملس مآ تلاقو

 «یل رفغاف َكتاَعُد ُتاَرْصَأو كراهت ابد كلی لابقا | اده نإ ّعُهَّللا» : برغملا

 . ۳" يذمرتلا هرکذ
 e سس ر

 عمس اذإ ناك هنأ هعفري ةمامأ يبأ ثيدح نم «كردتسملا» يف رکذو

 ةوعد «اهل باجتسُملاو «ةَباَجَتْسُملا ةَماَلا ةوغَّدلا هذه ّبَر كهللا :لاق ناذآلا
 سو ب 00 2

 اَهِلْمُأ يحلاص نم ينلَعْجاَو ای ينخآو یلع ينفوت یر ةَملكو قحلا
 . هيلع افوقوم رمع نبا ثيدح نم يقهيبلا هركذو ““ةَماَيَقلا َمْوَيالَمَع

(۲) 

(¥) 

)6( 

 . كلذ رکنآ نم ىلع بیقعت هیفو «یقهیبلاو «ءاعدلا» ىف یناربطلاو يواحطلا .

 هللا دبع ثيدح نم نذوملا عمس اذإ لوقي ام باب :ناذألا يف (۵۲) دواد وبآ هاور

 هنسح و (۲۹۵) نابح نبا هححصو . نسح هدنسو هنع هللا یضر صاعلا نب ورمع نب

 .«ءاعدلا* باتک يف يناربطلا دنع ادهاش هل رکذو «رجح نبا ظفاحلا
 نب هللا دبع هدنس یفو هللا دبع نب رباج ثيدح نم ۳۳۷/۳ «دنسملا» ىف دمحأ هاور

 يذمرتلاو «برغملا ناذآ دنع لوقی ام باب :ناذألا ىف (۵۳۰) دواد وبآ هاور

 تملس مآ نع هيبأ نع ریثک يبأ تنب ةصفح ثيدح نم تاوعدلا يف (۳۵۸۳)

 ریثک ىبأ تنب ةصفحو «هجولا اذه نم هفرعن امنا بيرغ ثيدح اذه :هلوقب هفعضو

 .أطخأف .يبهذلا هقفاوو ۱۹۹/۱ مکاحلا هححصو .اهابأ فرعن الو اهفرعن ال

 24۱۱/۱هننس يف يقهيبلا هجرخآو .فیعض وهو نادعم نب ریفع هدنس يفو

۳۸ 



 .) «اهَماَدأو هللا اًهَماَقَأ» :ةماقالا ةملك دنع لوقي ناك هنأ هنع رکذو

 اي لوقن امف :اولاق «ةّماقالاو ناذألا َنيب دری ال ءاَعدل» ةي هنع نتسلا يفو

ص ثيدح «:رخالاو ندا ىف ةيفاعلا هللا اولَس» : لاق ؟ ها لوسر
 ) حیح

 عاد ىلع ذرت اَمْلقو فاعلا باز َوبَأ امهيف ُهَّللا حتی «ناتعاس» هنع اهيفو
 وع

 و سوم

 ")هللا ليبس يف ٌفَّصلاو الا روضح دلع : : هتوُعد

(۱) 

0 

(۳( 

 .فلوملا رکذ امك رمع نبا ىلع افوقوم
 ةمامآ يبأ ثیدح نم ةماقالا عمس اذإ لوقی ام باب : ناذالا يف (۵۲۸) دواد د وبأ هاور

 (75) ةحفص «ةلیللاو مولا لمع» يف ينسلا نباو . يَ يبنلا باحصأ ضعب نع وأ

 يف رجح نبا ظفاحلا لاق امك «لاقم هيف «بشوح نب رهشو «لوهجم وار هدنس يفو
 .راكذألا جيرخت

 هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع (۳۵۸۸) مقر يذمرتلا هاور ظفللا اذهب ثيدحلا اذه

 يف ناميلا نب ىيحي داز دقو :يذمرتلا لاقو «يروثلا نع ناميلا نب ىيحي ةياور نم
 ايندلا يف ةيفاعلا هللا اولس :لاق ؟لوقن اذامف :اولاق) فرحلا اذه ثيدحلا اذه

 مهنكل ءاحلاص ًالجر ناك ناميلا نب ىيحيو :رجح نبا ظفاحلا لاق .(ةرخآلاو
 هتلغش :نابح نبا لاق .يروثلا ثيدح ىف اميس الو أطخلا ريثك ناك هنأ ىلع اوقفتا

 ةياور نم ۱۹۸/۱ مكاحلا اضيأ ثيدحلا اذه جرخأ دقو «ثيدحلا ناقتإ نع ةدابعلا

 يفخ هنأكو ءادج فيعض ليوطلا ديمح نع هل يوارلا نكل ءسنأ نع ليوطلا ديمح
 وهو «يشاقرلا نابأ ن نب ديزي 7 نع اقا نانو هكدا مکاحلا یلع هلاح

 هدنس يف ثیدحلاو ها ال تو تم هقیرط نم يناربطلا هجرخأآو «فیعض

 يذمرتلاو «(۵۲۱) دواد وبآ ارصتخم هاور دقو .فیعض وهو يمعلا دیز اضیآ
 يمعلا دیز هدنس يفو «ةماقالاو ناذألا نيب ءاعدلا دري ال» ظفلب (۲۵۸۹) و (۲۱۲)

 نع میرم يبأ نب ديرب قيرط نم ۲۲۵ و ۱۵۵۰/۳ دمحأ هاور نکل «فیعض وهو

 هدانساو «اوعداف ةماقالاو ناذألا ني دری ال ءاعدلا» ظفلب اعوفرم كلام نب سنآ

 ۱ .(۲۹۲) نابح نباو (4۲۷) ةميزخ نبا هححصو «حيحص

 نم ۱۹۸/۱ مکاحلاو «ءاقللا دنع ءاعدلا باب :داهجلا يف (۲۵4۰) دواد وبآ هجرخآ

 وأ نادرت ال ناتنث» :لاق يَ هللا لوسر نأ هربخآ دعس نب لهس نأ مزاح يبآ قیرط

 .ديج هدانسإو اضعب مهضعب محلي نيح سأبلا دنعو ءادنلا دنع ءاعدلا :نادرت املق
 .(۲۹۸) و (۲۹۷) نابح نبا هححصو
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 راكذألاو ءاهئاضقنا دعب راکذألاو ًالّصفم ةالصلا راکذآ يف هّيده مدقت دقو

 هللا ركذ ىلإ عزفلاب فوسكلا يف رمأ هنأو «فوسكلاو ءزئانجلاو «نیدیعلا يف

 ىتح وعديو ُدَمْحَيو رّبكُيو للهُي هيدي اعفار امئاق اهتالص يف حّبسي ناك هنأو «ىلاعت

 . ملعأ لاو سمشلا نع رسح

 رشعلا يف ءاعدلا

 لسصف

 ليلهتلا نم راثكالاب هيف رمأيو ءةَّجحلا يذ رشع يف ءاعدلا ٌرثكي 4 ناكو
 لاو ريبكتلاو

 موب رجف نم ريبكتلا

 مایآ ثلاث رصع ىلإ ةفرع

 مایآ رخا نم رصعلا ىلإ ةفرع موي رجفلا ةالص نم رّبكُي ناك هنأ هنع رکذیو

 ا هلو 9 ُهّللاو لا الإ هلإ ال تک هللا نا هللا : لوقیف «قیرشتلا قيرشتنا

 امأو «ريبكتلا عفشي اذكه هظفلو «هيلع لمعلاف «هدانسإ حصي ال ناك نإو اذهو

 هنوك

(۱) 

(۲) 

 امهالکو طقمف اال امهلعف سابع نیاو رباج نع يور امنإف اال

 «قيرشتلا مايأ يف لمعلا لضف باب :نیدیعلا يف ۳۸۲ ۰۳۸۱/۲ يراخبلا هج رخآ

 لَك يبنلا نع «سابع نبا ثیدح نم (۲۱۳۱) يسلايطلا دواد وبأو (۷۰۷) يذمرتلاو

 «رشعلا مايألا هذه نم هللا ىلإ بحأ نهیف حلاصلا لمعلا مايأ نم ام» :لاق هنأ

 يف داهجلا الو» : يك هللا لوسر لاقف ؟هللا ليبس يف داهجلا الو هللا لوسر اي :اولاقف

 .يذمرتلا ظفل «ءيشب كلذ نم عجري ملو «هلامو هسفنب جرخ لجر الا « هللا ليبس
 لاق رمش نب ورمع هدنس يفو «هللا دبع نب رباج ثيدح نم ۵۰/۲ ينطقرادلا هجرخأ

 هيف هخيشو «ءيشب سيل :نيعم نب ىيحي لاقو «ثيدحلا ركنم :متاح وبأو يراخبلا

 يف مكاحلا دنع رامعو يلع نع بابلا يفو ءاضيأ فيعض يفعجلا ديزي نب رباج
 رمع لعف نم امأف :مكاحلا لاق «يقهيبلاو يبهذلا هفعض ۰۲۹۹/۱ «كردتسملا»

 ةفرع ةادغ نم ريبكتلا مهنع حيحصف ءدوعسم نب هللا دبعو سابع نب هللا دبعو يلعو
 رجفلا ةالص دعب رک ناک هنأآ يلع نع ةييش ييآ نبا جرخأو «قیرشتلا مایآ را ىلإ

 مکاحلا هححصو ؛حیحص هدانسإو ؛قیرشتلا مايأ رخا نم رصعلا ةالص ىلإ ةفرع موی
 دوعسم نب ها دبع ناک :لاق دوسالا يبآ نع اضیآ ةيش نبأ نبا یورو ۱
 هللا «ربکآ هللا :لوقي رحنلا موی نم رصعلا ةالص ىلإ ةفرع موی رجفلا ةالص نم ربکی

 .حیحص هدانساو .دمحلا هلل و ربكأ هللا ءربكأ هللاو هللا الإ هلا ال «ربكأ

۳۹۰ 



 ناع تو ا تك هل دیو یک لا هارد قلا نسج

 رگ لو نيدلا هلا ی ها الا دخت لول لا فاض و كاللا

 تازحألا مزهو ةع رصنو «هدعو قدص هدحو هللا الإ هلا ال «نورفاكلا

 ا كأ ُهَّللاو هللا الإ هلإ ال «هدح و

 لالهلا ةيؤر دنع رک ذلا يف یک هیده يف

 ,N «نامیالاو نمالاب انْيَلَع هم لل» :لوقی ناك هنأ هنع ركذي

 . نسح ٌثیدح :يذمرتلا لاق “هللا كبرَو يّبَر «مالْسالاَو

 نمالاب اَنْيَلَع هلع ملل كأ ُهَّللا» هتیژر دنع لوقي ناك هنأ هنع رکذیو

 لا َتيَرَو ابر ءىَضْرَيَو ار ٌبحُي امل قيِفْوَّتلاَو مالْسالاو ةماللاو نامیالاژ
 . يمرادلا هركذ

 7 يبن نع قلب نو لالهلا یا اذآ ناك هک هللا ح نآ هغلب هنآ ةداتق دواد وبأ رکذو
 "لوح بم كا َتآلَث َكَقَلَح يذّلاب تعا «دشرو ريخ لاله دشرَو ريخ لالم»

 .نیل اهدیناسآ یفو . ك رهشب ءاجو «اذک ري فد ىدلا هلل دنحلا

 يمرادلاو .لالهلا ةيؤر دنع لوقی ام باب :تاوعدلا يف (۳46۷) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 نع «هللا ديبع نب ةحلط نب ییحی نب لالب نع نایفس نب نامیلس ثيدح نم ۲
 دنع هب حصي دهاش هلو (۲۳۷4) نابح نبا هححصو يذمرتلا هنسحو یدج نع «هيبأ

 ظفاحلا لاقو .هدعب فلؤملا هركذ يذلا وهو ءرمع نبا ثيدح نم 4.۳/۲ يمرادلا

 «امهيدنسم» يف قاحسإو دمحأ هجرخأو .نسح ثيدح اذه «راکذالا يلامأ» يف

 حيحص :لاقو مكاحلا هجرخأو «بيرغ نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هجرخأو

 نب ةحلط نع يوارلا .(نايفس نبا ينعي) ناميلس ناف «كلذ يف طلخف دانسالا

 ينعي :هلوقو «هدهاوشب يذمرتلا هنسح امنإو «هوفعض هللا ديبع نب ةحلط نب ىيحي
 .دنسلا اذهب يآ بیرغ :یيذمرتلا

 .تاقث هلاجرو لالهلا یأر اذإ لوقي ام باب :بدألا يف (۵۰۹۲) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 . لسرم هنکل

۳۰۱ 



 بابلا اذه يف سيل : لاق هنأ هننس خسن ضعب يف وهو دواد يبأ نع ركذيو

)0 

 هدعبو هلبق ماعطلا راكذأ يف یو هيده يف

 تيمستلاب لكآلا رمأيو «هّللا مشسب» :لاق ماعطلا يف هدي عضو اذإ ناك

 يف هللا َمْسا َركْذَي ْنَأ يس إف ءىلاَعَت هللا َمْسا رکذیلف ءمُكُدَحَأ لكأ اد" :لوقیو

 . حيحص ثيدح "" هرخاو هلّوأ يف هّللا مشب :لقَيْلَف «هلّوَأ

 باحصأل نيهجولا دحأ وهو لکألا دنع ةيمستلا توجو حيحصلاو

 عامجإ الو ءاهل ضراعُم الو ار ةحيحص اهب رمألا ثیداحأو «دمحأ

 هماعط يف ناطيشلا ةكيرش اهکراتو ءاهرهاظ نع اًهجرخُيو اهتفلاخم غّرسي

 . هبارشو

 ةكراشم لوزت له]

 ةيمستب نیلک الل ناطيشلا

 [ ؟ مهدحأ

010) 

20 
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 تعامج اوناك اذإ نیلکالا نأ يهو ءاهيلإ ةجاحلا وعدت ةلأسم انه اهو

 .ةوق امهنم ثدحي نيقيرطلا عومجم نحل « ثيدح لك دانسال ةبسنلاب حيحص اذه

 دواد وبأو «ماعطلا ىلع ةيمستلا يف ءاج ام باب :ةمعطألا يف )١1869( يذمرتلا هاور

(TYIY)نبا هححصو «ةشئاع ثيدح نم ماعطلا ىلع ةيمستلا باب : ةمعطألا يف  

 دوعسم نبا ثيدح نم دهاش هلو «يبهذلا هرقأو ۰۱۰۸/4 مكاحلاو (۱۳۶۱) نابح

 ىف فلتخا هنأ الا تاقث هلاجرو «طسوالا» ىف یناربطلاو (۱۳۶۰) نابح نبا دنع

 . هیبآ نع دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع عامس

 هنأ ناسيك نب بهو ثيدح نم (۲۰۰۲) ملسمو ۰45۷ ۰4۵۵/٩ يراخبلا هجرخآ

 يدي تناکو ی هلا لوسر رجح يف امالغ تنك :لوقی ةملس يبأ نب رمع عمس

 لکو «كنيميب لکو .هللا مس :مالغ اي» :ةكهَْلا لوسر يل لاقف .ةفحصلا يف شيطت

 مسا اورکذا» هيلع قفتملا سنآ ثیدح يفو .دعب يتمعط كلت تلاز امف «كيلپ امم

 .«هیلی امم لجر لک لكأيلو هللا

۳ 



 ال مآ .هدحو هتیمستب مهماعط يف مهل ناطیشلا ةكراشم لوزت له یهذحآ یّمسف

 «نيقابلا نع دحاولا ةيمست ءازجإ ىلع يعفاشلا صنف ؟عیمجلا ةيمستب الا لوزت

 ةكراشم عفرت ال :لاقُي دقو «سطاعلا تیمشتو «مالسلا درک هباحصأ هلعجو

 ثيدح يف ءاج اذهلو «هریغ ةيمست هیفکی الو ءوه هتیمستب الإ لکالل ناطیشلا
 تبهذف « عفت امنأك ةيراج تءاجف ءاماعط ةي هللا لوسر عم انرضح انإ : ةفيذح

 مفي امنا يبارعا ءاج يث ءاهديب يي ا لوسر دات ماعطلا يف اهدي عضتل

 مسا َرَكْذُي ال نأ َماَعَطلا لحَتْسَيَل َناَطْيَّشلا َّنإ» : ةع هّللا لوسر لاقف «هدیب ذخأف

 اذهب َءاَجَف ءاَمدَيِب ُتْذَحَأَف ءاهب َلحَتْسَيِل ةّيراَجلا هذهب َءاَج ُهَّنِإو ههْيَلَع هل

 عم يدي يِ هدي نإ هدیپ ييف يذلا مدیپ ُتْذَحأَك هب لحن بارم
 عضو امل «يفكت دحاولا ةيمست تناك ولو ۱ لکأو هللا مسا رکذ مث "امیدی

 . ماعطلا كلذ يف هدي ناطیشلا

 نمف «ناطیشلا امهکراشف «ٌيبارعألا كلذكو «ةيمست ريغب عضولاب تأدتبا ةيراجلا
 لای نأ نكمُي امم اذهف !؟هريغ ةيمست دعب مسي مل نم كراش ناطيشلا نأ مكل نيأ

 لكاي لي هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع ثيدح نم هححصو یذمرتلا ىور دق نكل

 ات هللا لوس لاقف نیم هل «يبارعأ ءاجف «هباحصآ نم َةَّنس يف ًاماعط

 ءاوَّمَس ةتسلا كئلوأو هي هّللا لوسر نأ مولعملا نمو (۲)«مکافکل یّمَس ْوَل ها اَمأ»

 نکلو دعب ىّمسو هدي عضو دق نكي مل ی یبنلا نأب باجُي دق نکلو

 باب :ةمعطألا يف )۳۷١١( دواد وبأو ؛ماعطلا بادا يف (۲۰۱۷) ملسم هاور )١(

 . هنع هللا يضر ةفيذح ثيدح نم ماعطلا ىلع ةيمستلا

 نسح ثيدح اذه :لاقو «لئامشلا» يف ۲۹۲/۱ و (1869) «عماجلا» يف يذمرتلا (۲)

 .اهتدئافو ةيمستلا ةكرب مظعب حيرصت ثيدحلا اذه يفو .لاق امك وهو «حیحص

 نكل ءانيفكي كلذ ناكو يل ةزجعم هيف كرابي هللا ناك ليلقلا ماعطلا اذه نأ :ىنعملاو

 ىلع ةيمستلا كرات رجز يف ةغلابملا لامك هيفو «ةکربلا كلت تفتنا ةيمستلا كرت امل

 .ماعطلا قحمي اهكرت نأل «ماعطلا

 ل



 ماعطلا لكأف هلكأ يف ناطیشلا هکراش مسی ملو لكأف يبارعألا اذه ءاج املف

 . عيمجلا ىفكل ىّمس ولو «نتیمقلب

 نع حص دقو ‹ رظن اهيمف ‹ سطاعلا تیمشنو مالسلا در ةا امأو

 نأ هعمَس ْنَم لك ىَلَع قحف هللا َدِمَحَف ؛مكُدَحَأ نطع اَذِإ» :لاق هنأ 5 يبنلا
 نإف هاظ لكألا ةلأسم نيبو امهنيب قرفلاف < ءامهيف مکحلا مس ناو مشب

 مل «هزیغ یّمس اذإف ٌمسُي مل اذإ هلكأ يف لكآلا ةكراشم ىلإ لصوتي امنإ ناطيشلا

 لقت لب هعم لكأيف هل ناطیشلا ةنراقم نم مسی مل نمع ىّمس نم ةيمست زجت
 . ملعأ هللاو «هنیبو مسی مل نم نیب ةكرشلا یقبتو  مهضعب ةيمستب ناطیشلا ةكراشم

 أرقي ههماتط ىَلَع نسب نآ ين نَم» ذي يبنلا نع رباج نع ركذُيو

 .۳) رظن ثيدحلا اذه توبث يفو «غرف اَذِإ َدحأ ُهّللا وه
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 ابّيط اًريثك اَدْمَح هلل دْمحلا» :لوقي هيدي نيب نم ٌماعطلا عفر اذإ ناكو

 هركذ لَجَو رع اسر هلع ىّنْعَتْسُم الَو عَدَوُم الو یفکم ريغ «هيف اكرام

۳ 1 
 یراخیلا

 ام باب :بدالا ىف ۵. ۸۰ (هحیحص» ىف يراخبلا هاور تیدح نم ءزج وه (١)

 ثيدح نم يراخبلا دنع هظفلو  ىنعملاب فلؤملا هدرزآ دقو ‹ ساطعلا نم بحتسي

 اذإف «بؤاثتلا هركيو «ساطعلا بحي هللا نإ» : يب یبنلا نع هنع هللا یضر ةريره يبأ

 اذإف» :ةياور یفو .«هتمشي نأ هعمس ملسم لك ىلع قحف «هللا دمحف مكدحأ سطع

 . هللا كمحري :لوقی نأ هعمس ملسم لك ىلع اقح ناك « هللا دمحو «مکدحآ سطع

 ۳ ل ا ل 0

 يف ظفاحلا لاق امك عضولاب مهتم هه كورم وهو يبيصنلا هرمح هدنس يفو « هنع

 اله هلاخدإ ىنيوجلا كمحم 5 ىلع یقهیبلا مامالا راکنا دتشا دقو «بیرقتلا)

 یماعط نم غرف اذإ لوقی ام باب :ةمعطالا يف ٩۰۲ ۰۵۰۱/۹ يراخبلا هاور )۳)

 يبآ ثيدح نم ماعطلا نم غرف اذإ لوقی ام باب :تاوعدلا يف (۳6۵۲) يذمرتلاو

۳ 



 و 3 00 ا وب ااو 9 قو 5 -
 ينل انلعجو اناقَسو انهعطأ یذلا هلل دْيَحْلا؟ :لوقی ناك اترو

 «اجرخم هل لعجو هغّوسو ىقَسَو عطا يذلا هل ُدْمَحلا» : لوقی ناكو AD دا ]0 ۳ 5 و سم ھه

 5 )۳) ی د 2 3 ريب م ال و 1 و 0

 ركذو ؛اناواو انافك يذلا هلل دمحلا» :لوقي ناك هنأ هنع ٌيراخبلا ركذو

 ریغ نم اَذَه ينَمَعْطَأ يِذَّلا هلل ُدْمَحلا :َلاَقَق اَماَعَط لک ْنَم» :لاق هنأ هنع يذمرتلا
 2 فارس ۳ ۳

 نسح ثیدح "هبنذ نم َمََدَقَت ام هَل هللا رفغ «ةّوق الو یم لوح

 هماعط نم عرف اًذإف «هّللا مشپ» : لاق ماعطلا هيلإ بر اَذِإ ناك نأ هنع ركذُيو
 ربى اس e ما ں0 8 رم مس ق مس رم 5 وسع د هس ع سا همس ع < مس ۶ ۴

 دمحلا كلف « تييحاو تیدهو «تينفاو تینغاو « تيفسو تمعطا مهللا» : لاق

 (۵) سهلا رم 9 0. 7 ۳

 حیحص هدانساو «تنطعا ام ىلع

 ءاَناَدَهَو اَنْيَلَع َّنَم يذلا ِهّلل ُدْمَحلا» : غرف اذإ لوقی ناك هنأ هنع «ننسلا» يفو

 : 7 ع ثيدح «اًناتا ناّسخالا لک نمو ا ی يذّلاو

 :تاوعدلا يف (۳4۵۳) ننسلا يفو ۰۲۹۰ ۰۲۸۹/۱ «لئامشلا» يف يذمرتلا هاور 010(

 لوقي ام باب :ةمعطألا يف (۳۸۵۰) دواد وبأو ماعطلا نم غرف اذإ لوقي ام باب

 ام نباو 4۵۸(۰) ينسلا نباو «يردخلا ديعس يبآ ثيدح نم معط اذإ لجرلا

 .«بيذهتلا» يف ظفاحلا هنيب امك ةاورلا هيف برطضا دقو فيعض هدنسو ۳۲۸۲(۰)

 هححصو «حيحص هدانسإو یراصنالا بويأ يبا ثيدح نم (۳۸۵۱) دواد وبأ هاور 000

 .رجح نباو يوونلاو ۱۳۰۱(۰) نابح نبا

 يبأ ثيدح نم هماعط نم غرف اذإ لوقي ام باب :ةمعطألا يف 007/9 يراخبلا هاور 9
 . هنع هللا يضر ةمامأ

 ثيدح نم ماعطلا نم غرف اذإ لوقي ام باب :تاوعدلا يف (”5554) يذمرتلا هاور 0

 .الاق امك وهو «راكذألا يلامأ» 9 رجح نبا ظفاحلاو وه هنسحو «سنأ

 ۲۳۸(۰) ص “5 يبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأو ۳۳۵/۵ و ٦۲/٤ دمحأ هجرخأ (5)

 لاق امك حيحص هدانسإو كي هللا لوسر مدخ لجر ثيدح نم (411) ينسلا نباو

 . رجح نبا ظفاحلاو يوونلا هححصو فلؤملا

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (579) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور 000

 يبأ نب دمحم هدنس يفو «هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هدج نع

۳۹9 



 هيف ایل د راب هللا :لقیلف اماعط مکدحآ لكأ اذإ» اضيأ هنع «ننسلا» يفو

 هناف نم اند ی : لقيْلَف هاب هل َءاَقَس نَمو .هنم اریخ اتمعطو

 ی هللا دیو سافت ةثالث نشت ءاّتالا ىف برش اذإ ناک هنأ هنع رکذیو
 2 م م و

 س رو و

 '”ٌنهرخا يف هَركْشَيَو « سفن لك

 َباَع امو ؟ةاَعَط مکدنع له : لان امير هلهأ ىلع لخد اذإ ٤ ناكو

 "لات مورو سكش هک ههرک ناو ةلكأ هاهتشا اذا ناك لب ا
o 

 .««هیهتشآ آل ين فا يندجأ»

 اذه يبهذلا دروآو يراخبلا هلاق اذکو ءادج ثیدحلا رکنم :متاح وبأ لاق ةعزيعزلا =

 .هریکانم نم ثیدحلا

 ينسلا نباو اماعط لکأ اذإ لوقی ام باب :تاوعدلا يف (۳4۵۱) يذمرتلا هاور (۱)
 ناعدج نب دیز نب يلع هدنس يفو «هنع هللا يضر سابع نبا ثیدح نم (:۷۵)

 .يذمرتلا هنسح دقف كلذ عمو . فیعض وهو

 هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم (1۷۲) «ةلیللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور (۲)

 سيل :نيعم نبا لاق :«نازيملا» يف يبهذلا لاق نافرع نب ىلعملا هدنس يفو

 نبا جرخأو ثیدحلا كورتم :يئاسنلا لاقو «ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاقو «ءيشب

 يذلا نم فعضأ هدنس نكل «ةيواعم نب لفون ثيدح نم ادهاش هدعب )٤۷۳( ينسل

 (۲۰۲۸) ملسمو ۰۸۱/۱۰ يراخبلا هجرخآ برشلا يف سفنلا ثیلثت لصاو «هلبق

 . رکشلاو دیمحتلا نود سنآ ثيدح نم

 (۲۰۳6) ملسمو اماعط دن لَك يبنلا باع ام باب :ةمعطألا يف ٤۷۷/۹ يراخبلا هاور (۳)

 ام :لاق هنع هللا يضر ةريره يبآ ثيدح نم «ماعطلا بيعي ال باب :ةبرشالا يف

 .هکرت ههرک ناو هلكأ هاهتشا نإ طق اماعط اع يبنلا باع

 لحعب ءاحف# یلاعت هللا لوقو «ءاوشلا باب :ةمعطالا يف 4۷۳/۹ يراخبلا هاور (:)

 = دواد وبأو .بضلا ةحابإ باب :دیصلا يف (۱۹647) ملسمو «يوشم يأ ذینح

۳۹ 



 الإ اندنع ام :اولاقف ۳ ُهَلهأ لأس امل هلوقک ءانايحأ عاعطلا حدمی ناکو

 ليضفت اذه يف سیلو “للا ٌمذألا عفن» :لوقیو نم لکای لعجف هب اعدف لح
 رضح يتلا لاحلا كلت يف هل حدم وه اّمناو «قّرملاو لَسعلاو محللاو نبللا ىلع هل

 بلقل ابييطتو اربج اذه لاقو «هنم حدملاب ىلوأ ناك نبل وأ محل رضح ولو ءاهيف
 . مادالا عاونأ رئاس ىلع هل اليضفت ال ءهمّدق نم

 هيلإ برق نم رمأو مناص يّنِإ» :لاق مئاص وهو ماعط هيلإ بّرق اذإ ناكو
 لكأي نأ ارطفم ناك نزو .همّدق نمل وعدي يأ هَّيَّلَّصُي نأ مئاص وهو ٌماعطلا

02 
 ۳ هم

 اذه نإ :لاقو «لزنملا بر هب ملا نا هعبتو ماعطل يعد ادا ناکو

 ٠ «ٌمَجَر تئش ناو ن تئش ناف اتعبت

 قیام رو لا مس لک وهو ةملس يبآ نب رمع

 .هنع هللا يضر دیلولا نب دلاخ ثيدح نم بضلا لكأ يف باب :ةمعطالا يف (۳۷۹6)

 ۳۸۲۰ زادوا وبأو ءهب مدأتلاو لخلا ةليضف باب :ةبرشألا يف (۲۰۵۲) ملسم هاور )

 . لخلا يف باب :ةمعطألا يف

 مآ ىلع 325 يبنلا لخد :لاق كلام نب سنأ ثيدح نم ١98/5 يراخبلا جرخأ ()

 .هئاعو يف مکرمتو «هئاقس يف مكنمس اوديعأ» :لاقف نمسو رمتب هتتأف «ميلس

 لهأو ميلس مال اعدف «ةبوتكملا ريغ ىلصف «تیبلا نم ةيحان ىلإ ماق مث «مئاص ينإف
 . «اهتيب

 ثيدح نم ةوعد ىلإ يعادلا ةباجإب رمألا باب :حاكنلا يف )١571( ملسم هجرخآ )

 .ةريره يبأ

 ذهو :لوقيف «ماعط ىلإ یعدی لجرلا باب :ةمعطألا يف 0۰0/4 يراخبلا هاور 2

 ١ يعل
 لكألاو ماعطلا ىلع ةيمستلا باب :ةمعطألا يف 4۵1 و 150/٩ يراخبلا هاور (5)

 .امهماكحأو بارشلاو ماعطلا بادا باب :ةبرشألا يف (۲۰۲۲) ملسمو «نيميلاب

۳۷ 

 ماعطلا ىلإ ةوعدلا ماكحأ



 لهأ هلعفي امك ءارارم مهيلع لكألا ضرع هفايضأ ىلع رّركي ناك امبرو

 هل هلوقو نبللا برش ةصق يف يراخبلا دنع ةريره يبأ ثيدح يف امك «مرکلا

 هَل ذج ال قلاب كعب يِذَّلاَو :لاق یّتح ْبَرْشا :لوقي لار امف ««ْبَرْشا :ارارم
OE 

 نب هللا دبع لزنم يف اعدف «مهل َوْعْذَي یتح جرخی مل موق دنع لكأ اَذِإ ناکو

 هركذ (ُمُهْمَحْراَو ءْمُهَل رفغاو متر اَميف مهل كراب ٌمُهّللا» :لابقف رس
 ا

 لكأَو «نوُمئاصلا مکدْنع ٌرَطَف انآ لاف ذاع و لركن يف اعدو

 . ۳۷ةکنالملا مكْيَلَع تَّلَصو را مکَماَعط

 هناحصأو وه ناهيّتلا نب ؛ مثيهلا وبأ هاعد امل هنأ يَ هنع دواد وبأ ركذو

 نإ : لاق ؟ةتباثإ امو هلا لوُسَر اي :اولاق «ْمكاَحَأ اوي ٍ :لاق اوغرف املف «اولکاف

 . تب كلذف كل اَوَعَدَف هاش َبرشو ا لكأف ُهّنْيِب لخد اذإ لجّولا

 َّههّللا» :لاقف .هدجی ملف اماعط سمتلاف «ةليل ةلزنم لخد هنأ ايي هنع حصو

 . ۲۳۷ يناَقَس ْنَم ٍقْساَو « ينَمَعطأ ْنَم مط

 نم هباحصأو يب يبنلا شيع ناك فيك باب :قاقرلا يف 557/١١ يراخبلا هجرخأ (۱)

 .ةريره يبأ ثيدح

 ءاعد بابحتساو ءرمتلا جراخ ىونلا عضو بابحتسا باب :ةبرشألا يف )۲٠٤۲( مقر (۲)

 اذه ىوس «ملسم حيحص» يف رسب نب هللا دبعل سيلو «ماعطلا لهأل فيضلا

 .ثيدحلا .

 دمحأو ماعطلا برل ءاعدلا يف ءاج ام باب :ةمعطألا يف )۳۸١١( دواد وبأ هاور (۳)
 نم ۲۸۷/۷ یقهیبلاو ۰4۹٩ ۰4۹۸/۱ ؛راثالا لكشم» يف يواحطلاو ۳
 ۱ . حيحص هدانساو سنآ ثيدح

 .لوهجم لجر هدنس يفو (۳۸۵۳) دواد وبأ هاور )٤(

 بادقملا ثیدح نم هراثيإ لضفو فیضلا مارک باب :ةبرشالا يف (۲۰۵۵) ملسم هاور )٥(

۳۸ 



 ثّرمف .هبابشب ُهْعتْمأ مه | :لاقف ًانبل هاقس قمحلا نب ورْمَع نأ هنع ٌركذَو
 7 ا رعش رب ل را اغ ا

 ُلَجَر الأ :ةّرم لاقف «مهيلع ينثيو «َنيكاسملا فيضُي نمل وعدي ناكو

 توقو امهتوقب ارثآ نْيَدَللا هتأرماو ٌيراصنألل لاقو هللا ٌهَمحر اذه فيضُي

 زا تارا ترا ارش اريك را ناك ايت دعا ةلكاونا وم اي ال ناكر
 يف هعم اهعضوف موذجم ديب ذخأ هنأ هنع نئسلا ٌباحصأ ىور دقل ىتح ءارجاهم
 . ”0وهْيَلَع الت ابن هللا را :لاقف ةعصقلا

 َّنإ» :لوقيو «لامشلاب لكألا نع ىهنيو «نيميلاب لكألاب مای ناكو
 وهو ءاهب لكألا ٌميرحت اذه ىضتقمو (*)«هلاّمشب ٌبَرْشَيَو «هلاّمشب لکأی َناَطْيَشلا
 لكأ لجرل لاق هنأ هنع حصو . هب هّبشم امإو «ناطيش امإ اّهب لكآلا ناف .حیحصلا

 .ليوط ثيدح نم ءزج وهو هنع هللا يضر 5

 قمحلا نب ورمع ثيدح نم (۶۷7) مقر ؛ةلیللاو مویلا لمع» يف ينسلا نبا هاور )۱(

 .كورتم وهو ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ هدنس يفو يعازخلا

 (مهسفنأ ىلع نورثؤيو) باب :رشحلا ةروس ريسفت يف 4۸۵ ۰4۸4/۸ يراخبلا هاور (۲)
 هللا يضر ةريره يبآ ثيدح نم فیضلا مارک باب :ةبرشالا يف (۲۰۵۶) ملسمو

 . هنع

 (۳۹۲۰) دواد وبأو .موذجملا عم لکالا باب :ةمعطالا يف (۱۸۱۸) يذمرتلا هاور (۳)
 ثیدح نم «ماذجلا باب :بطلا يف (۳۵۶۲) ةجام نباو تریطلا باب : بطلا يف

 وهو يرصبلا كلام وبآ ةيمآ يبآ نب ةلاضف نب لضفملا هدنس يفو هللا دبع نب رباج

 اذه نم ركنأ هل رآ مل :يدع نبا لاقو .«بیرقتلا» يف ظفاحلا لاق امك فیعض

 نم ماذجلا باب :بطلا يف ۱۳۳ ۰۱۳۲/۱۰ يراخبلا جرخآ دقو .اذه هثیدح ديري

 نم رفو رفص الو ةماه الو «ةريط الو یودع ۷ اعوفرم ةريره يبآ ثیدح
 .«دسالا نم كرارف موذجملا

 رمع نبا ثيدح نم بارشلاو ماعطلا بادا باب :ةبرشألا يف (۲۰۲۰) ملسم هاور (4)
 . هنع هللا يضر

۳-۹۹ 

 يأ ةلكاؤم نم ةفئألا مدع

 ناسنا

 نیمیلاب لک"



 امف «َتْعَطَيْسا ل» :لاقف «ٌعيطتسأ ال :لاقف «كنیمیب لک» :هلامشب لكأف «هدنع

 هری ناك ناو «هلعفب هيلع اعد امل ءازئاج كلذ ناك ولف " اهدعب هيف ىلإ هدي عفر

 . هيلع ءاعدلا قاقحتساو نايصعلا يف غلبأ كلذف ءرمألا لاثتما كرت ىلع هلمح

CNT 

 و وو

 اهیلع هدمحب ُدَمْحَي ةلكالا لکأی دبعلا نع یضریل لا : لاق هنأ هنع حصو

 . " هاَهْيَلَع دمی َةَبْرَشلا ُبَرْشَيَو

 اوُماَنَت الو «ةالّصلاو لجو رع هللا ركذب مکماَعط اوُبيِذَأ» :لاق هنأ هنع يورو
 يف عقاولاو احيحص نوكي نأ ثيدحلا اذهب ىرحأو "*«مکبولق وسقتف هيلع 1 1 ۰ هم ۳ و ل ده

 . هب دهشي ةبرجتلا

 .عوکالا نب ةملس ثيدح نم (۲۰۲۱) ملسم هاور )۱(

 هجام نباو «ماعطلا ىلع عامتجالا يف باب :ةمعطالا يف (۳۷۹6) دواد وبأ هاور )

 ثیدح نم ۰۰۱/۳ دمحأو «ماعطلا ىلع عامتجالا باب :ةمعطالا يف (۳۲۸۲)

 اهانعم يف دهاوش هل نأل «نسح ثیدحلا نکل «فیعض هدنسو برح نب يشحو

 مکاحلاو ۱۳4۵(۰) نابح نباو ۰۱۲۱ و ۱۱۵/۳ «بیهرتلاو بیغرتلا» يف اهرظنا

۰۳/۲ 

 . كلام نب سنأ ثیدح نم (۱۷۱۷) يذمرتلاو (۲۷۳6) ملسم هجرخآ (۳)

 ۱۹۹/۱ «ءافعضلا» يف نابح نباو (4۸۹) «ةلیللاو مویلا لمع» يف ينسلا نبا هاور )€(

 نع يتأي :نابح نبا لاق .بذکلاب مهتم ناسح نب , (میظع نزوب) ر هدنس يفو

 اذه :«راكذألا جیرخنا يف ظفاحلا لاق اهل دمعتملا هنأك « تاعوضوم ءایشأب تاقثلا

 يف يناربطلا ةياور نم يطويسلا هركذو ایوق هانعم ناک ناو تشي ۷ ثیدح

 نب عيرب بيسي هفعضو «بعشلا» ىف ۰ يقهيبلاو «بطلا» يف میعن يبأو «طسوألا»

 . ؟ءايحألا 6-5 يف يقارعلا ظفاحلا هفعض كلذكو ناسح

 ديدس ريغ مالك ۰ .E نأ ثيدحلا اذهب ىرحأو» : فنصملا لوقو

 .ملعلا لهأ قافتاب ةبرجتلاب تبثي ال صنلا نأل

۳۷۰ 



 َُرْيَخَو مالسالا لضفآ نآ ةريره يبأ نع ( نیحیحصلا) يف يع هنع تبث

 "رخت مل ْنَم یلعو تفرع ْنَم ىَلَع َمالّسلا َآَرْقَت ْنَأَو ءماعّطلا ٌماَعْطِ

 َكِئَلوُأ ىلإ بعدا :ُهَل لاق لا هقلخ امل ُمالَّسلاو ةلَّصلا ِهْيَلَع دا نأ امهيفو

 ةّيحتَو كیحت اهَنِإف «هب ََنوُيحُي ام ْعِمَتْساَو مع ملتف ءةكئالَملا نم رق

 هوذاّرف هَّللا َةَمْحَرَو َكيََع لس اوُلاَقَف ءْمَكْيَلَع ُمالَّسلا : لاكن كيد
)۲( 

 منی مالسلا اوشفآ اذإ مهنأ مهربخأو مالّسلا ء ءاشفاب رم ا هنأ امهيفو

 .(۳اوُباَحَتی یّتح نونمژی الو اونموی یّتح ح لا ول ال مهر ءاوُباَحَت

 مَمج قف «َّنهَعمج ْنَم ثالث :راّمع لاق :«هحيحص» يف يراخبلا لاقو

 نم قافتالاو ملال مالّسلا لذ بو «كسفن نم فاضنالا :نامیالا

 ملسمو «مالسالا نم ماعطلا ماعط باب :نامیالا يف ۳ ۰۵۲/۱ يراخبلا هاور )١(

 نب هللا دبع ثیدح نم لضفآ هرومآ يأو مالسالا لضافت نایب باب :نامیالا يف (۳۹)

 ماعطلا معطت» :لاق ؟ریخ مالسالا يأ ايب يبلا لأس ًالجر نأ «صاعلا نب ورمع

 .«فرعت مل نمو تفرع نم ىلع مالسلا أرقتو
 ةريره يبأ ثيدح نم مالسلا ءدب باب :ناذئتسالا يف © ۰۲/۱۱ يراخبلا هاور ()

 . هنع هللا يضر

 «درفملا بدألا» ىف وه امنإو «فلؤملا ركذ امك «هحيحص» يف يراخبلا هجرخي مل (۳)

 لخدی ال هنأ نایب باب :نامیالا يف (۵4) ملسم هاورو «مالسلا ءاشفإ باب ۰)

 یتح ةنجلا نولخدت ال هديب يسفن يذلاو» ظفلب ةريره يبآ نع نونمژملا الإ ةنجلا

 اوشفأ «متبباحت هومتلعف اذإ ءيش ىلع مکلدآ الوأ ءاوباحت یتح اونمت الو ءاونمؤت

 فذحب ...«اوباحت ىتح اونمؤت الو» :هلوقو «هریغو هجام نبا هاورو «مکنیب مالسلا

 فذحب «اونمت الو» :تاياورلاو لوصألا عيمج يف وه اذكه :يوونلا لاق «نونلا

 .اهتابثإ هجولاو .ةفورعم ةغل يهو «هرخا نم نونلا

۳۷1 



 بجوی فاصنالا ناف «هعورفو ریخلا لوصأ تاملکلا هذه تنمضت دقو [فاصنالا لئاضف]

 امب مهبلاطُي ال نأو «كلذك سانلا قوقح ءادأو «ةرفوم ةلماك هللا قوقح ءادأ هيلع

 مهيفعيو .هب هولماعي نأ ٌبحُي امب مهلماعُيو .مهعسو قوف مهلّمحي الو «هل سيل

 لخدیو ءاهيلعو هسفنل هب مکحی امب مهیلعو مهل مکحیو .هنم هوُفْحُي نأ ابحْی امم

 ءاهل هسيندتب اهئبخُي الو ءاهل نسل ام اهل يعدي الف هسفن نم هسفن هفاصنإ اذه يف
 هللا ةعاطب اهعفريو اهرّبكيو اهيمنيو .هللا يصاعمب اهريقحتو ءاهايإ هريغصتو
 هتاضرم راثيإو «هيلإ ةبانالاو «هيلع لكوتلاو «هئاجرو «هفوخو هبحو «هديحوتو

 لب «هللا عم الو قلخلا عم اهب نوكي الو یهباحمو قلخلا يضارم ىلع هباحمو

 هئاطعو هضغبو هبح يف هسفنب ال هللاب نوكيو هلل اهلزع امك نيبلا نم اهلزعی

 اهل یری الو «نیبلا نم هسفن يجنيف «هجرخمو هلخدمو «هتوکسو همالکو «هعنمو

 همکتناکم ىلَع اوُلَمْعا# :هلوقب هللا مهمذ نمم نوكيف ءاهيلع لمعي ةناكم

 ن هناف ءاهیلع لمعپ ةناکم هل سیل ضحملا ٌدبعلاف "۲۱۳۵ :ماعتالا]

 هدیس ىلإ دوی نأ ىلع لماع وهف .هدیسل كلم هّسفنو «هدیسل لامعالاو عفانملا

 نبا وه رامعو مالس الا نم مالسلا باب : نامی الا يف اقلعم ۷۷ )۱ یراخبلا هاور )1(

 «فنصملا» يف قازرلا دبع هلصو دقو «نیلوألا نيقباسلا دحأ هنع هللا يضر ءرساي

 نب بوقعي هاورو «يروثلا نايفس قیرط نم «نامیالا» باتک يف دمحآو (۱۹۶۳۹)

 قاحسا يبآ نع مهلك .امهریغو ةيواعم نب ریهزو ةبعش قیرط نم «هدنسم» يف ةبيش

 .رامع نع رفز نب ةلص نع «يعيبسل
 مكتيحانو مكتقيرط ىلع اورمتسا :يأ ءديكأ ديعوو ديدش ديدهت اذه :ريثك نبا لاق 00

 لقو# :هلوقك «يجهنمو يتقيرط ىلع رمتسم انأف ءىده ىلع مكنأ نونظت متنك نإ

 :لاق مث «نورظتنم ان اورظتناو نولماع انا مكتناكم ىلع اولمعا نونمؤي ال نيذلل

 وأ يل نوكتأ :يأ ؟نوملاظلا حلفي ال هنإ رادلا ةبقاع هل نوكت نم نوملعت فوسف#
 يف ىلاعت هللا هنکمف .همالسو هيلع هللا تاولص هلوسرل هدوعوم هللا زجنأ دقو ءمكل

 هبذك نم ىلع هرهظأو ةكم هل حتفو .دابعلا نم هيفلاخم يصاون يف همكحو ءدالبلا

 .هأوانو هاداعو هموق نم

VY 



 همم قوقح ىلع بتوک دق لب ءالصأ ةناكم هل سيل «هيلع هل قحتسم وهام

 هده شه اع اا ناف الو «رخا ٌججن هيلع لح امجن ىّدأ املك

 ةفرعمو هیلع هقحو هبر ةفرعم هيلع بجوُي هسفن نم هفاصنإ نأ دوصقملاو

 ةكلملا اهل يعّديو اهرطافو ءاهكلام اهب محار ال ناو هل تقل اّمو « هسفن

 وآ هيلع هرثؤيو همدقي وأ وه هدارمب هعفدیو هدیس دارم محازیو «قاقحتسالاو

 :اولاق َنيِذَّلا ةمسق لثم «یزیض ةمسق یهو «هدارُمو هديس دارم نيب هتدارإ مسقی

eهلل َناَك اَمَو هللا ىلإ ٌلصَی الف مهئاکرشل ناک امق اتئاک رشل اَذَهَو  

 ١١١[. :ماعنألا] ''”4َنوُمكْحَي اَم َءاَس مهناکرش ىلإ لص وهف

 هللا ءادعأ نإ :ةيآلا هذه ريسفت يف سابع نبا نع يفوعلاو ءةحلط يبأ نب يلع لاق 000

 انف وج یو و ارم نة رقت ی تاک را مان رعبا اوك رجس اذ[ راک
 طقس ناو «هوصحأو «هوظفح «ناثوألا بيصن نم ءيش وأ ةرمث وأ ثرح نم ناك

 يذلا ءاملا مهقبس ناو «نثولل هولعج ام ىلإ هودر ءدمصلل يمس اميف ءيش هنم

 نم ءيش طقس ناو «نئولل كلذ اولعج هلل هولعج نیش ىقسف «نئولل هولعج
 ملو ريقف اذه :اولاق نئولل هولعج يذلاب طلتخاف هلل اهولعج يتلا ةرمثلاو ثرحلا

 نثولل يمس ام ىقسف هلل هولعج يذلا ءاملا مهقبس ناو هلل هولعج ام ىلإ هودري

 ءماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا مهلاومأ نم نومرحي اوناكو «نئثولل هوكرت
 هلل اولعجو :ىلاعت هللا لاقف « هلل ةبرق ع مهنأ نومعزيو «ناثوألل هنولعجيف

 يف ملسأ نب ير نا يحلو لاقو ۰ ۱ .ًابيصن ماعنألاو ثرحلا نم أرذ امم

 اا عمو ج ا هنولکأی ال هنوحبذی حبذ نم هلل هنولعجب ءيش لك : ةيالا

 ام ءاس غلب یتح ةيالا هذه أرقو هعم هللا مسا اورکذی مل ةيلالث ناك امو ةيلآلا
 بر وه ىلاعت هللا نأل مسقلا ًالوأ اوؤطخأ مهنإف نومسقی ام ءاس :يأ 4نومكحب
 هتكيشمو هتردق تحتو هفرصت يفو هل ءيش لکو كلملا هلو هقلاخو هكيلمو ءيش لك

ETAT 
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 [ مداسلا لذب]

 هللا نيبو هئاکرشو هسفن نيب ةمسقلا هذه لهأ نم كوكي ال دبعلا رظنیلف

 گلوهج ًامولظ قلخ ناسنالا ناف نعشی ال وهو «هيلع سل الإو هملظو هلهجل
 مل نم َقلَخْلا ُفصنُي فیکو !؟لهجلاو ٌملظلا هفصو نمم ٌفاصنالا بی فیکف

 ‹ينتفصنأ ام مدا َنْبا» :لجو زع هللا لوقی يهلا رثآ يف امك !؟قلاخلا فصلي

 َكْنَع ین اًنأو ءمَمّنلاب َكِيَلِإ ْبّبحَنأ مک ٌدِعاَص ّيلإ رشو لات َكْيَلِإ يري
 تل لر ملال لا الو لری تاو يِصاَمَملاب لإ تنگ

 سم و رم

 ەر دعو ع 92 هر تب 46 هك و وام
 رکشتو كقْرْرأَو «يريغ دبعتو كتقلخ «ينتفصنأ اَم مدا نْبا» :رخا رثأ يفو

 سواى«)١(.

 يف یعسو «ملظلا حبقأ اهَملظو «هسفن فصلي مل نم هّریغ فصني فيك مث

 اهبعتأف ءاَهاّيِإ اهيطعُي هنأ نظ ثيح نم اًهتاَذل َمظعأ اًهعنمو «يعسلا َمظعأ اهررض

 لک و «اهدعسُیو اهحیرپ هنا نظ ثیح نم ءاقشلا لک اهاقشأو بعتلا لک

 لك اهاّسدو ءاهظوظح اهلینی هنأ نظی وهو «هللا نم اهظح اهنامرح يف ذجلا

 هنأ نظی وهو «ریقحتلا لک اهرقحو ءاهيمتُيو اهربکی هنأ ٌنظي وهو «ةيسدتلا
 7 و و د ب رو 1

 دبعلا لعف اذه ناك اذإ !؟هسفنل هفاصنإ اذه نمم فاصنالا ىجري فیکف «اهمظعی

 . لعفی بناجألاب هارت اذامف « هسفنب

 عمج دقف «نهعمج نم ثالث :هنع هللا يضر رامع لوق نأ دوصقملاو

 مالک «راتقالا نم قافنالاو یلاعلل مالسلا لذبو .كسفن نم فاصنالا :نامیالا

 . هعورفو ریخلا لوصأل عماج

 لذبی لب .دحأ ىلع رّبكتي ال هّلأو هعضاوت نمضتی ملاعلل مالسلا لذبو

 ربکتملاو «هفرعي ال نمو هفرعی نمو ‹عيضولاو فیرشلاو ؛ریبکلاو ریغصلل مالسلا

 .حصی الو هنع هللا يضر يلع نع يعفارلاو يمليدلا هاور (۱)

۳۷ 



 ل ءاهيتو هنم اربک هيلع ملس نم لک ىلع مالسلا دري ال هناف ءاذه ٌدض

 .دحأ لكل مالسلا

 ام هفلخُي هللا َّنأو «هللاب ةقث ةوق نع الا ردصی الف هراتالا نم قافنإلا امأو

 ءاهب سفن ءاخسو ءايندلا يف دهزو همحرو «لكوتو «نیقی ةوف نعو هقفنآ

 رمأيو «رقفلا هدعی نم دعوب ابيذكتو ءًالضفو هنم ةرفغم هدعو ْنَم دعوب قوثوو
 الا لاو ياهلا

 ن

 ملم هرکذ «مهیلع مّلسف ؛نابيصي رم هنأ 3 هنع تبثو
 هدیب ىولأف هوس هعامجب اي رم لكك هنع (هعماجالا يف يذمرتلا ركذو

 الا

 مّلسف ءةوسن يف كي 4 يبنلا انيلع ّرم ديزي تنب ءامسأ نع :دواد وبأ لاقو

 نهيلع ملس هنأو ةدحاو ةصقلا نأ رهاظلاو .يذمرتلا ثيدح ةياور ىهو ءانيلع

)۲( 

 يراخبلا هجرخأو «نايبصلا ىلع مالسلا بابحتسا باب :مالسلا يف (۲۱۱۸) مقر ۷

 كلام نب سنآ ثيدح نم «نایبصلا ىلع میلستلا باب :ناذئتسالا يف 0١

 . هنع هللا يضر

 ىلع میلستلا يف ءاج ام باب :بادالاو ناذتتسالا باوبأ يف (۲0۹۸) يذمرتلا هاور )

 مالسلا باب :بدألا يف (۳۷۰۱) هجام نباو .بدالا يف (۵۲۰۶) دواد وبأو ءءاسنلا

 ءامسآ ثیدح نم (۱۰2۷) «درفملا بدالا» يف يراخبلاو ءءاسنلاو نایبصلا ىلع

 نسح دقو «هيف فلتخم وهو .بشوح نب رهش هدنس يفو ءاهنع هللا يضر ديزي تنب
 دنسب (۱۰8۸) ؛درفملا بدألا» ىف يراخبلا دنع رخا قيرط هلو ءاذه هثیدح يذمرتلا

 راوج يف انأو ك5 يبنلا يب "م :ةيراصنألا ديزي تنب ءامسأ نع :هظفلو «نسح

 ىلع نهئرجأ نم تنكو «نيمعنملا رفكو نكايإ» :لاقو انيلع ملسف «يل بارتأ
 اهتميأ لوطت نكادحإ لعل :لاق ؟نيمعنملا نارفك امو هللا لوسر اي :تلقف «هتلأسم

 = :لوقتف ءرفكتف ةبضغلا بضغتف ءادلو هنم اهقزريو ءاجوز هللا اهقزري مث اهيوبأ نيب

Vo 

 [راتقالا نم قافنالا]

 نايبصلا ىلع مالسلا
 ناوسنلا و



 ۳ ا زاد ةعمجلا نم ور اوناك ةباحصلا نأ : «يراخبلا حيحص) يفو

 قلسلا لوصأ نم اماعط مهل مد :ابلخ نیم «مهقيرط يف زوجع ىلع

 ا

 تاوذو زوجعلا ىلع مّلسُي ءاسنلا ىلع مالسلا ةلأسم يف باوصلا وه اذهو

 . نهریغ نود مراحملا

 زاملاو «ریبکلا ىلع ریغصلا میلست هریغو «يراخبلا حیحص» يف هنع تبثو

 . "۳ ریثکلا ىلع لیلقلاو «یشاملا ىلع بکارلاو «دعاقلا ىلع

 . مئاقلا ىلع يشاملا ملسي : هنع «يذمرتلا عماج» يفو
 ىلع يشاملاو « يشاملا یلع تکازلا : هنع «رازبلا لنسم ) يفو

 . ۳)لضفأ وهف ادب امهیآ نایشاملاو « دعاقلا

 1۹3 مالتساب مهد ْنَم هّللاب سنا ىَلْوأ َنإ» : هنع «دواد ىبأ ننس» یفو

 وا ی برو ی تیم اک ا رک م كبارا

 سأب الو (۲۲۱) ينسلا نباو ۰۳۷۳ و ۳۵۷/4 دمحأ هجرخآ «نهیلع ملسف

 ۱ . دها وشلا

 ىلع ءاسنلاو ءاسنلا ىلع لاجرلا میلست باب :ناذتتسالا يف ۲۸/۱۱ یيراخبلا هاور (۱)

 . لهس نع هيبأ نع مزاح يبأ نبا ثیدح نم لاجرلا

 ملسمو «يشاملا ىلع بكارلا ملسي باب :ناذئتسالا يف ۱۳/۱۱ يراخبلا هجرخأ (۲)

 يذمرتلاو ءريثكلا ىلع ليلقلاو يشاملا ىلع بكارلا ملسي باب :مالسلا يف )5١160(

 ثيدح نم (۲۷۰) ةيناثلا يذمرتلا ةياورو «ةريره ىبأ ثيدح نم (۲۷۰۶)

 ۱ ۱ .دیبع نب ةلاضف

 هلاجر :لاقو «رازبلل هبسنو «رباج ثيدح نم ۳۹/۸ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذ (۳)

 .(۱۹۳۵) «نابح نبا حیحص» يف وهو .حیحصلا لاجر

 )٤( باب :بدألا يف (۵۱۹۷) دواد وبأو ۰۲1۹ و ۲۷6 و ۲۰۱ و ۵ دمحأ هجرخآ =
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 فارصنالا دنع مالسلاو «موقلا ىلا ا هيه وب ناكو

 ا َماَق اَذإَو ُمَّلَسْيْلَف ْمُكُدَحَأ َدَعَف اَذإ» : لاق هنآ هنع تثو .مهنع عام

 ا اا

 امُهَنَْب لاح ناف «هَْلَع مُلَسْيلَف ُهَبِحاَص ْمكُذَحَأ يقل اذإ» هنع دواد وبأ رکذو

 ۱ ا هْيلَع مسی فیل من نادج اة 0

 16 مُهتلبفتسا اذاف «َنْوَشاَمَتَي هيي هللا ِلوُسَر ٌباَحصأ ناك :سنأ لاقو

 يلع فد ا ءاَهَئاَرَو نم ارقا اَذِإَو ءالاَمش دَر اتیمی اوقّرفت مک وأ

 مث دجسملا ةيحت نیتعکرب ءیدتبی دجسملا ىلإ لخادلا نأ ةَ هیده نمو

 لا قح كلت نإف «هلهآ ةيحت لبق دجسملا ةيحت نوکتف «موقلا ىلع مّلسّیف ءي

 «میدقتلاب قحأ اذه لثم يف هللا قحو «مهل قح وه قلخلا ىلع ٌمالسلاو «یلاعت
 يمدالا ةجاح امهنیب قرفلاو «افورعم اعازن اهيف ناف «ةيلاملا قوقحلا فالخب

 .حیحص هدانساو «مالسلا أدب نم لضف يف

 «درفملا بدألا» يف يراخبلاو )57١7(, يذمرتلاو (۵۲۰۸) دواد وبأ هجرخآ (۱)

 نم (۱۱۲۲) يديمحلاو ۰۳٩ و ۲۸۷ و ۲۳۰/۲ دمحأو ۱۰۰۸(۰) و (۱۰۰۷)

 (۱۹۳۲) و (۱۹۳۱) نابح نبا هححصو «نسح هدنسو «ةريره يبآ ثیدح

 هيبأ نع ذاعم نب لهس ثیدح نم ٤۳۸/۳ دمحآ دنع دهاش هلو ۱۹۳۳(۰) و

 .دهاوشلا يف هدنسب ساب الو ءاعوفرم
 ثيدح نم هاقلي مث لجرلا قرافي لجرلا يف باب :بدألا يف (۵۲۰۰) دواد وبأ هاور (0)

 .فيعضو فوقوم رخالاو «حيحص هدنسو عوفرم امهدحأ :نيدانسإب ةريره يبأ

 وأ لتلا :ةمكألاو ءحيحص هدنسو «سنأ ثيدح نم (۲8۵) ينسلا نبا هجرخأ (۳)

 يف يراخبلا هجرخأو .ماكإو ماكآ اهعمجو «هلوح امم اعافترا دشأ نوكي عضوملا

 «ساربن نب كاحضلا هدنس يفو ؛سنآ ثيدح نم هوحنب (۱۰۱۱) «درفملا بدألا»

 يف يمئيهلاو ۰۲۷۸/۳ «بیهرتلاو بیغرتلا» يف يرذنملا هازعو .تیدحلا نيل وهو

 .هدانسإ انسحو «طسوألا» يف يناربطلل ۳4/۸ «عمجملا»

۳۷۷ 

 مالسلا لبق دجسملا ةيحت



 .مالسلا فالخب «نيقحلا ءادال يلاملا قحلا عاستا مدعو

 مث «نیتعکر يلصيف جسملا مهدحآ لخدی ءاذكه هعم موقلا ةداع تناکو

 للي يبنلا نأ عفار نب ةعافر ثيدح يف ءاج اذهلو إال يبنلا ىلع ملسیف «ءيجي 0 - ۰ ۰ ۰ ير 7 ۰

 ؛يودبلاک لجر ءاج ذإ هعم نحنو :ةعافر لاق موی دجسملا يف سلاج وُه امت

 ل ىلا لاقف ءا ّيبنلا ىلع ل فّرصنا مث .هتالص نخاف راف

 هيلع ركنأف ( ثیدحلا رکذو ... «لصت ْمَل َكّنِإف .لّصف «غجزاف َكِيَلَعَو»

 .ةالصلا دعب ام ىلإ ی هيلع مالسلا َريخأت هيلع رکنپ ملو «هتالص

 : ةبترتم تایحت ثالث ةعامج هيف ناك اذإ دجسملا لخادل نسّیف :اذه یلعو

 ةيحت نیتعکر يلصي مث . هللا لوسر ىلع ةالصلاو هللا مسب :هلوخد دنع لوقی نأ

 .موقلا ىلع مسی مث .دجسملا ۳ و ۶ ع

 ممشیو .مئالا ظقوُي ال ًامیلست ملسی «ليللاب هلهآ ىلع لخد اذإ ناکو

 . ملسم هرکذ «َناظْقيلا

 6۳۱ «مالکلا لبق مالسلا» مالسلا هيلع هنع يذمرتلا رکذو

 (۸۰۷) دواد وبأو ءةالصلا فصو يف ءاج ام باب :ةالصلا يف (۳۰۲) يذمرتلا هاور (۱)

 دوجسلاو عوکرلا يف هبلص ميقي ال نم ةالص باب :ةالصلا يف (۸۵۹) و (۸۰۸) و

 هجرخأو ۷ ۱ مکاحلاو (1۸4) نابح نبا هححصو تاقث هلاجرو

 لخد الجر نأ ةريره يبآ ثیدح نم (۳۹۷) ملسمو ۰۲۳۱ ۰۲۲۹/۲ يراخبلا

 لاقف هیلع ملسف .ءاج مث ؛یلصف دجسملا ةيحان يف سلاج ی هللا لوسرو دجسملا

 .هلوطب ثیدحلا رکذو “لصف مجرا «كيلعو» : ین هللا لوسر

 .لوطم ربخ يف دادقملا ثیدح نم فیضلا ماركإ باب :ةبرشالا يف (۲۰۵۵) مقر (۲)

 نم مالکلا لبق مالسلا يف ءاج ام باب :ناذتتسالا يف (۲۷۰۰) يذمرتلا هجرخآ (۳)

 = وبآ هامرو كورتم وهو «نمحرلا دبع نب ةسبنع هدنس يفو « هللا دبع نب رباج ثيدح

۳۷۸ 



 .«مْلسی ع ح طلا ىلإ ادَح اوُعْدَت ال» : رخا ظفل یفو

 . هيلع لمعلاف ءافيعض هلبق امو هدانسإ ناك ناو اذهو

 نع «داور يبأ نب زيزعلا دبع ثيدح هنم نسحأ دانسإب دمحأ وبأ ىور دقو

 مكأدب ْنَمَف «لاّوُسلا لق ُمالَّسلا» : ةا هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «عفان

 00 وُبيجت الف «مالّسلا لبق لاّوُسلاب

 نم اونا ال» : هتع رکذیو .مالئساب أدبي ْمَل نَمِل دی ال ناك هنأ هنع رکذیو
 0 «مالّسلاب دی 7

 هثعب ةيمآ نب ناوفص نأ لب نب َةَدَلَك نع يذمرتلا هاور ام اهنم دوجأو

 تلخف :لاق يداّولا ىلغأب لاو 45 يبنلا ىلإ سشییافضو ِةَياَدَجَو أب لو نبل 0

 کی ْمالَّسلا :لقف عجزا» : يك لا لاقف نذأتس ْمَلَو لس ملو هدْيَلَع

 ۱ ET نسح ثيدح اذه : لاق ««؟ خذ

 ۱ . لطاب ثیدحلاف اشا كورتم ناذاز نب دمحم هخیشو ‹ عضولاب متاح

 نبا هيف لاق رمع نب صفح هدنس يفو ۰۲/۳۰۳ «لماکلا» يف يدع نبا هجرخأ )

 نب يرسلاو «برقأ فعضلا ىلإ وهو «دنسلا وأ نتملا ةركنم اهلك هثيداحأ : يدع
 قيرط نم ينسلا نبا هجرخآ نكل «ثيدحلا قرسي :لاقو «يدع نبا هاهو مصاع

 . نسح هدنسو «هوبيجت الف .مالسلا لبق مالكلاب أدب نم» ظفلب رخآ
 لوهجم هدنس يفو «رباج ثيدح نم ۳۵۷/۱ «ناهبصآ رابخآ» يف میعن وبأ هاور )

 هيفو «ىلعي وبأ هاور :لاقو ۳۲/۸ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو .تاقث هلاجر ةيقبو

 هعفر يف كشأ :ةريره يبأ نع «ءاطع نب كلملا دبع هيوري دهاش هلو «هفرعأ مل نم

 يف يناربطلا هاور :يمشيهلا لاق «مالسلاب أدبي ىتح نذأتسملل نذؤي ال» :لاق

 نبا لاق «ةريره يبأ نع اعامس هل دجأ مل كلملا دبع نأ الإ تاقث هلاجرو «طسوالا»

 فنصملا هركذيس يذلا ثيدحلا اف ET مصالا نب ر ديزي نع ىور :نابح

 . هدعب
 وبأو ناذنتسالا لبق میلستلا يف ءاج ام باب :ناذتتسالا يف (۲۷۱۱) يذمرتلا هاور )۳)

 =. حیحص هدانساو ۳ دمحأو «ناذثتسالا فيك باب :بدالا يف (۵۱۷۲) دواد

۳۷۹ 

 لاؤسلا لبق مالسلا



 نیبئافلل مالسلا لدمحت

 هنکژ نم نکلو «ههجو ءاقلت نم بابلا لیفت مل «موق باب ىتأ اذإ ناكو
 مس

 مع

 .۱"مکیلع مالّسلا مکیلع مالّملا : لوقیف شیالا وا «نمیالا

 هيلع مالّسلا ديرُي نمل ْمالّسلا لّمَحِیو ههجاوی نم ىلع هسفنب ملسی ناکو

 هللا نم مالسلا لّمحت امك «هيلإ هغّلبي نمل مالسلا لّمحتيو «)هنع نيبئاغلا نم
 :لیربج هل لاق امل اهنع هللا يضر دليوخ تنب ةجيدخ ءاسنلا ةقيدص ىلع لجو زع

 امشب [ىّنمو ] «اهبر نم َمالَّسلا [اَهْيَلَع] ارفاف ماعطب كن دق ةَجيِدَح هذم»
 . جلا یف تّیب
 میم 4 سر "4

 رق اذه» :اهنع هللا يضر ةشئاع قيدصلا تنب ةيناثلا ةقيدصلل لاقو 1
 “ىر ال ام ىَرَي ءةتاکربَو هللا ةَمْحَرَو ُمالّسلا هْيَلَعَو : تلاقف (مالّسلا كْيَلَع

 :سيباغضلاو ءابظلا نم ريغصلا :ةيادجلاو تدالولا دنع بلحي ام لوآ وه :ًابللاو 5

 الا را

 نم ناذئتسالا يف لجرلا ملسي ةرم مك باب :بدألا يف (۵۱۸7) دواد وبأ هجرخآ (۱)

 . نسح هدنسو «رسب نب هللا دبع ثيدح

 ملسأ نم یتف نأ كلام نب سنآ ثيدح نم )۱۸۹٤( «هحیحص» يف ملسم جرخأ )۳۲۱

 دق هناف ءانالف تئا» :لاق .ءزهجتأ ام يعم سيلو وزغلا ديرأ نإ هللا لوسر اي :لاق

 ينطعأ :لوقیو «مالسلا كئرقي لع هللا لوسر نإ :لاقف هاتأف ضرمف «زهجت ناك

 ا الو هب تزهجت يذلا هيطعأ ةنالف اي :لاق «هب تزهجت يذلا

 . هيف كل ۱

 اهلضفو ةجيدخ يلي يبنلا جیوزت باب :ةبحصلا لئاضف يف ۱۰۵/۷ يراخبلا هاور (۳)

 مآ ةجيدخ لضف باب :ةباحصلا لئاضف يف (۲8۳۲) ملسمو «اهنع هللا يضر

 .هنع هللا يضر ةريره يبآ ثیدح نم اهنع هللا يضر نينمؤملا

 ملسمو «اهنع هللا يضر ةشئاع لضف باب :ةبحصلا لئاضف يف ۸۳/۷ يراخبلا هاور )٤(

 .اهنع هللا يضر ةشئاع لضف باب :ةباحصلا لئاضف يف (6۷)

۳۸۰ 



 لصف
 ءاج ًالجر نأ هنع يئاسّنلا ركذف «ةتاكربو» ىلإ مالسلا ءاهتنا هيده ناكو

 زا ءاج سلج مث رشا و دز يلا هْيَلَع دَرف ا : لاقف

 سلج مث (نورشع» لاو يڪ ی يلع در للا ٌةَمْحَرو مکیلَع ُمالّسلا : :لاَقَف

 تب هللا لوس ر ِهْيَلَع دف «هئاکربو هللا ُةَمْحَرَو ْمُكيَلَع ُمالّسلا :لاقف نخا ءاَجو

 ج ا رعع واج نيف قرا ااا لاتو

 :لاقف اا 5 :هيف دازو «سنأ نب ذاعم ثيدح نم دواد وبأ هركذو

 نوکت اًذكه :َلاَقَف (َنوُعَبْرَأ» :َلاَقَف هترفْغَمو ةتاكربو هللا ا کی السلا
 ةياور نم هنأ :اهادحا : للع ثالث هل ناف . ثیدحلا اذه تشی الو .«لئاضقلا

 نب لهس اضيأ هيف نإ :ةيناثلا . هب حتحي الو «نومیم نب ميحرلا دبع موحرم يبأ
 مزجي مل هتاور دحأ میرم يبأ نب ديعس نأ :ةثلاثلا .كلذك قا نهز ا
 . دی رپ نب عفان تعمس ينآ ٌنظأ : لاق لب .ةياورلاب

 مقر دواد وبأو «مالسلا لضف يف ركذ ام باب :ناذنتسالا يف )5١540( يذمرتلا هاور (۱)
 «حتفلا» يف ظفاحلا لاق امك يوق هدانسإو مالسلا فيك باب :بدالا يف (۵۱۹۵)

 ثیدح نم (۹۸) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخآو ؛يذمرتلا هنسحو . ١
 وهو يميتلا ديز نب بوقعي الإ حيحصلا طرش نم هتاورو : ظفاحلا لاق ةريره يبأ
 .قودص

 سنآ نب ذاعم نب لهس نع «مالسلا فيك باب :بدألا يف (019457) دواد وبأ هاور (؟)
 جیرخت» يف ظفاحلا لاقو «هلا همحر فلؤملا ركذ امك فيعض وهو .هیبآ نع
 نم هتيضقب باحصألا لقي مل هفعضل ربخلا اذه نأكو «بيرغ ثيدح اذه : «راكذألا
 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :هلمكأ اولعج لب «مالسلا لمكأ ىف «هترفغمو» ةدايز
 نبا ىلع ملس الجر نآ حیحص دنسب ۲ «ًاطوملا» يف كلام جرخآو .هتاکربو
 لاقف «اضیآ كلذ یلع اعيش داز مث «هتاکربو هللا ةمحرو مکیلع مالسلا :لاقف «سابع

 .ةکربلا ىلإ یهتنا مالسلا نإ :سابع نبا

۳۸۱ 

 مالسلا اخبص



 ًاثالث مالسلا

 لوقی 385 بنلاب می لجر ناك : سنآ نع رخآلا ثيدحلا اذه نم فعضآو

 هللا ٌةَمَرو ُمالَّسلا َكْيلَعَو» : يب يبنلا هل لوقيف هللا لوسر اي َكِيَلَع مالا

 همّلست ام امالس اذه ىلع مّلَسُت هللا لوسر اي :هل ليقف «هلاوضرو هُتَرْفْغَمَو هئاکربو

 ةعضب رجأب فرصتي رهو كلذ نم يفت امو» :لاقف ؟كباحصضأ نم دحآ یلع
 . «هباحضأ ىَلَع ىَعْرَي ناکو الجر َرْشَع

 لصف

 سنأ نع «يراخبلا حيحص» يف امك ائالث ملی نأ ی هیده نم ناكو

 نعمت ىَنَح اثالث اَهَداَعَأ ةّملكب ملت اَذإ ةا هللا لوسر ناك :لاق ُهنع هللا ىضر

 ىلع مالسلا يف هّيده ناك اذه لعلو "تل َمَّلَس ُمِهْيَلَع َمَّلَسَف مْوَق ىَلَع یتآ اًذإو

 يناثلا مالسلا عامسا يف هیده وآ «دحاو مالس مهغلبی ۱ نیذلا ريثكلا عمجلا

 لزنم ىلإ ىهتنا امل ملس امك عامسالا هب لّصحي مل لوألا نأ ّنَظ نإ «ثلاغلاو

 میلستلا ٌمئادلا هّيده ناك ولف الإو هجر دحأ هبجُي مل املف ءاثالث ةدابُع نب دعس

 اذإو ءاثالث هيقل نم لک ىلع مسی ناكو «كلذک هيلع َنومَّلسُي هّباحصأ ناكل ًاثالث

 مالسلا راركت َّنأو كلذک سيل رمألا نأ ملع هّیده لمأت نمو «ًثالث هتيب لخد

 .ملعا لاو «نایحالا ضعب ف افراغ ارم هنم ناک

 نب حون نع ریثک يبأ نب فسوي نع .دیلولا نب ةيقب قیرط نم (۲۳۸) ينسلا نبا هاور )۱( 
 ناوکذ نب حون هخیشو لوهجم ریثک يبأ نب فسویو سنآ نع نسحلا نع «ناوکذ
 .ادج ثیدحلا رکنم :نابح نبا لاق

 ۲۲/۱۱ و ءهنع مهفيل ائالث ثيدحلا داعأ نم باب :ملعلا يف ١19/١ يراخبلا هاور (0)

 مكاحلاو )۲۷۲١(« يذمرتلاو ءاثالث ناذئتسالاو ميلستلا باب :ناذئتسالا يف

 اذه هكاردتسا يف مكاحلا مهوو "هنع مهفت یتح» لدب .هنع لقعت یتح ۶

 .هجرخی مل يراخبلا نأ هاوعد يفو «ثیدحلا

 . فعض هدنس يفو (۱۰۷۳) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخآ (۳)

TAY 



 ءاضق ةلاحو «ةالصلا ةلاح لثم «رذعل الإ «ريخأت ريغ نم روفلا ىلع اهنم لضفأ
 .ةجاحلا

 يف الإ هعبصآ الو هسأر ls ری نكي ملو «هیلع هدر ملسملا عمسي ر ناکو

 «ثيداحأ ةدع يف هنع كلذ تبث تراش هيلع ملس نم ىلع دري ناك هنإف تقالصلا

 نافطغ وبآ هيوري ثیدحک هنع حصي ال لطاب ءيشب الإ اهضراعی ام هنع ءیجی ملو

 ْدِعْيلف ُهْنَع مهفت ةراشإ هتالص يف راشآ ْنَم» ی هنع ةريره يبآ نع .لوهجم لجر

 . لوهجم لجر اذه نافطغ وبأ :دواد يبأ نبا انل لاق : ينطقرادلا لاق (۱) ؛ُةَتالَص
 نع امهریغو رباجو سنآ هاور «ةالصلا يف ريشي ناك هنأ ین يبنلا نع حیحصلاو
 "لع يبنلا

 ناكو «هللا ةمحرَو مکیلع مالسلا» :لوقي نأ مالسلا ءادتبا يف هيده ناكو 5۱ هم * سه12 ون ی ۱ ه

 .مالسلا كيلع :ءیدتبملا لوقي نأ هرکی

 اَيٌمالَسلا َكَِلَع : تل عیبنلا تیتآ : یمیجهل يرج وبأ لاق
 ثیدح «ىّتْوَملا ةيحت مالسلا َكْيَلَع ناف الئلا كْيلَع ء لقت ال» لار هللا لوُسر

 ةالصلا يف ةراشالا باب :ةالصلا يف ةريره يبأ ثيدح نم )۹٤٤( دواد وبأ هاور )١(

 «تاقث ۳ كاب «نعنع دقو ؛سلدم قاحسإ نبا هدنس يفو ۸۳/۲ ينطقرادلاو

 ةعامج هنع ىور فورعم وه لب فلوملا لاق امك لوهجمب سيل نافطغ ابأ ناف
 نبا سیلدتل ًافیعض ثیدحلا یقبی نکل «نیعم نباو «نابح نباو يئاسنلا هقئوو
 .مهو ثيدحلا اذه :دواد وبأ لاقو «قاحسإ

 .۲۵۸ لوألا ءزجلا يف اهجيرخت مدقتو ةحيحص يهو (۲)

TAT 

 مالسلا در

 :ءىدتيملا لوق ةيهارك

 «مالسلا كيلعر



(۱) 

 ںیم

 ىف ةع تبث امل ًاضراعم ةرئظو «ةفئاط یلع ٌثیدحلا اذه لکشآ دقو

 نإف» : هلوق نأ اونظف مالسلا میدقتب «مكَلَع ُمالَّسلا» ظفلب تاومألا ىلع مالّسل

 بجوآ اطلغ كلذ يف اًوطلغو «عورشملا نع رابخإ «ىتؤَملا ةّيحَت مالسلا ٌكيلع

 نع رابخإ «ىّتْوَملا ُهّيحَت ُمآلّسلا َكْيَلَع ناف :هلوق ىنعم امنإو «ضراعتلا َّنَظ مهل
 لوقك «ةظفللا هذهب ىتوملا نوّیحی مهّريغو ءارعشلا نإ :يآ «غورشملا ال «عقاولا

 : مهلئاق

 ءاهشامءتمخرو مصاع ند سی هللا ةالَس كتتلَع

 تم مزا بئل ٍدجاو تله گلم نیت اهن
 ىلع دري مل كلذل هتهارک نمو «تاومالا ةيحتب یّیحْی نأ ب یبنلا هرکف

 ا 1 ۱

 ."مالسلا كيلع» :لوقي نأ ةيهارك باب :بدألا يف (۵۲۰۹) دواد وبأ هاور (۱)
 يف (۲۷۲۲) يذمرتلاو «رازالا لابسإ يف ءاج ام باب :سابللا يف (1۰۸6) و

 ءحيحص نسح :يذمرتلا 0 ‹حیحص هدانسإو 1۶ ۵ دمحأو :ناذثتسالا

 هتوعدف رض كباصأ اذإ يذلا هللا لوسر انأ» :لاق ؟هللا لوسر تنأ : تلق همامتو

 ةالف وأ ءارفق ضرأب تنك اذإو .كل اهتبنأ ءةنس ماع كباصأ ناو .كنع هفشك

 نیست ال١ :لاق «يلإ ْدَهعا :تلق :لاق «كيلع اهذر «هتوعدف كتلحار تلضف

 نوت هلق لاك ةانقناالاو ا هلو دال وح فس ا لاك ادا

 نم كلذ نا كهجو هیلز طسبنم تناو كاخا ملکت نآو «فورعملا نم اش
 لابساو كايا «نیبعکلا یلاف تییآ ناف «قاسلا فصن ىلإ كرازا عفراو فورعملا
 امب كريعو كمتش ژرما نإو .ةلخملا بحي ال هللا ناو «ةليخملا نم اهناف .رازالا

 ةدير# هک یو یو له تل نیو صاف a a e دعي
 عفنلاو رضلا هدحو كلمي يذلا هقلاخ ىلع يبارعاالا لد ثیح ملسملل 46 يبنلا نم

 يف هب ةثاغتسالاو هنم نوعلا بلطو هيلإ ءوجللا يف هبغرو 5+٠ هنود هدحو هب هطبرو

 . تاململا

 < اعلا هذه لوح ادیج امالک 1٩/۲ «نتسلا رصتخم» یف ها همحر فلوملا رکذ دقو (۲)

AS 



و واولاب «مالّسلا َكِيِلَعَو) ملَسملا ىلع دری ناکو
 ملسملا ىلع درلا ىف ثحب ظفل ىلع «َكِيَلَع» میدقتب

 . مالسلا

 َكْيَلَع» :لاقف «واولا» ٌدارلا فذح ول يهو «ةلأسم يف انه اه ْسانلا ملکتو

 اباوج نوکی ال :هریغو يلوتملا مهنم ةفئاط تلاقف ا نوكي له «مالسلا

 وآ هدر وه له : ملعي ال هنالو درلا ةنسل فلاخم هنأل ةرلا ضرف هب طقسی الو

 ر

 له میل 1 اذإ» : لاق دك يذلا نالو كمهل ةحلاص هتروص ناف ؟ةيحت ءاذتبا

 لهأ ىلع ٌدرلا يف واولا بوجو ىلع هنم ٌةيبنت اذهف"" «مکیلَعو» :اولوقف «باتكلا

(۱) 

 مدقي نأ ريخلا ءاعد ىف نسحألاو «ريخب ءاعد مالسلاب ءاعدلا :لاق ءانه هلقن نسحي

 *تيبلا لهأ مكيلع هتاكربو هللا ةمحر# :ىلاعت هلوقك هل وعدملا ىلع ءاعدلا
 .#متربص امب مكيلع مالس :هلوقو 4تومی مويو دلو موي هيلع مالسو# :هلوقو

 نإو# :سیلبال ىلاعت هلوقك ءابلاغ ءاعدلا ىلع هيلع وعدملا مدقيف رشلاب ءاعدلا امأو

 ةرئاد مهيلع# :هلوقو *ةنعللا كيلع نأو# :هلوقو *نيدلا موي ىلإ يتنعل كيلع
 ةراشإ كلذ يَ ىبنلا لاق امنإو ديدش باذع مهلو بضغ مهيلعو# :هلوقو #ءوّسلا

 وهو «ءاعدلا ىلع تيملا مسا نومدقي اوناك ذإ تاومألا ةيحت يف مهنم ترج ام ىلإ

 :خامشلا لوقك مهراعشأ يف روكذم

 قزمملا ميدألا كاذ يف هللا دي تكرابو ميدأ نم ٌمالس كيلع

 يف تبث دقو فيك «مالسلا كيلع : هل لاقي نأ تيملا ةيحت يف ةنسلا نأ هدارم سيلو

 مدقف «نینموم موق راد لهأ مكيلع مالسلا» :لاقف ةربقملا لحد هنأ لب هنع حيحصلا
 ءايحألا ةيحت يف فلتخت ال ةنسلاف «ءايحألا ةيحت يف وهك وعدملا مسا ىلع ءاعدلا
 .تاومألاو

 هاورو ( مالسلاب باتكلا لهأ ءاذتبا نع يهنلا باب : مالسلا يف )17۳( ملسم هاور

 دري فیکو «مالسلاب ةمذلا لهآ ىلع درلا فيك باب :ناذنتسالا يف ۳۱/۱۱ يراخبلا

 ا ثیدح نم ةمذلا لهأ ىلع مالسلا باب :بدألا ن (۵۲۰۷) دواد وبأو مهیلع

 يذمرتلاو (۲۱۲6) ملسمو ۹۲۰/۲ كلام هجرخأو «واولا تابثاب «مکیلعو» هظفلو

 لوقی مکیلع اوملس اذإ دوهیلا نإ» :هظفلو «واولا نودب رمع نبا ثیدح نم (۱۲۰۳)

 . «كيلع : لقف «مکیلع ماسلا : مهدحآ

 ۲-۱۳۵ داعملا داز ۳۸۹۵

 «مالسالا کیلع و» ب

 درلا نيبو اهنیب قرغلاو
 باتکلا لهأ ىلع



 اذاف «يناثلا تابثاو والا ريرقت يضتقت مالکلا اذه لثم يف «واولا» ناف ا

 اذإ» : لاقف مکیلع ماسلا : نولوقی نیذلا تاتکلا لهأ ىلع درلا يف واولاب ا

 ىلوأ نيملسملا ىلع درلا يف اهُرْكْذَف (مُكْيَلَعَو :اولوقف «باتكلا َلْهَأ مکیلَع َمَّلَس

 . ىرحأو

 صنو «واولاب ناك ول امك «حيحص در كلذ نأ ىلإ ىرخأ ةفئاط تبهذو
 لَه :ىلاعت هلوقب لوقلا اذهل جتحاو «ریبکلا هباتك يف هللا همحر يعفاشلا هيلع

 الس لا ًاَمالَس اوُلاَقَف هْيَلَع اولخد ْذِإ .َنيِمَرْكُملا َميِهاَرْبِإ ٍفْيَض ید كان

 ءدرلا يف فذحلا َنْسح نكلو ءاذه نم دب ال «مکیلع مالس :يأ [۲4 :تايرذلا]

 نع ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يف امب اوجتحاو «ءادتبالا يف فذحلا لجأل

 هذا :ُهَل لاق تلخ امل ۹ نوس 1 مدا ُهَّللا قلخ» :لاق اي يبنلا

 ةيحتو كیحت اهناف َكَنوُيَحُي ام ممتساف «ةكئالملا نم رفّتلا ا

 ةمحرو» ودار هللا ةَمْحَرو َكِيَلَع اللا :اوُلاَقَف ْمُكْيَلَع مالکل :لاقف كرد

 هْيَلَع ملسملا نألو :اولاق «هتیرذ ةيحتو ُهُثيحت هذه نأ ی بلا ٌربخ >أ دقف “هللا

 لثعب هیلع در اذاف «ااضف اهنم ّنسحأبو «الدع هتیحت لثمب لنقل تحت نآ كوتا

 . لدعلاب یتآ دق ناك «همالس

 دق ثیدحلا اذهف ِمُكْيَلَعَو :اولوقف باتکلا له ْمُكْيَلَع مَلَس اَذِإ» : هلوق امأو
 وبأ لاق یاولاب :اهدحآ هجوآ ةئالث ىلع يورف «هیف «واولا) ةظفل يف ٌفلتخا

 : ناذتتسالا يفو .هیلع هللا تاولص مدا قلخ باب :ءايبنألا يف ۲۷۰/۲ يراخبلا هجرخآ (۱)
 ناتباث اهتابثاو واولا فذح نأ باوصلا : هللا همحر يوونلا لاقو «مالسلا ءدب باب

 ؛ناهجو اهانعم يفو تایاورلا رثکآ هیلعو «هيف ةدسفم الو .دوجآ اهتابثإيو «ناژئاج
 اوس هيف متنأو نحن :يأ ءاضيأ مکیلعو :لاقف .توملا مکیلع :اولاق مهنآ امهدحآ
 ام مکیلعو :ریدقتلاو كيرشتلاو فطعلل ال فانئتسالل واولا نإ : يناثلاو تومن انلک

 ةنجلا لخدی باب : اهمیعن ةفصو ةنجلا يف ذ (۲۸۹۱) ملسم هجرخأو .مذلا نم هنوقحتست

 . ریطلا ةدئفأ لثم مهتدشفآ ماوقآ
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 نب هللا دبع نع يروثلا هاورو « رانید نب هللا دبع نع كلام هاور كلذک : دواد

 نم يئاسنلا هاورو «نیحیحصلا» يف نایفس ثیدحو «مکیلعفا : هيف لاقف « رانید

 ملسمل ظفل يفو ««واولا» طاقسایب رانید نب هللا دبع نع ةنييع نبا ثیدح

 . واو ریغب «كيلع» : لقف : یئاسنلاو

 نب نایفس ناکو واولاب «مکیلعو» هنووری نیئدحملا ةماع :يباطخلا لاقو

 واولا فذح اذإ هنأ كلذو .تاوصلا وهو ءواولا فذحب «مکیلع» هیوری ةنييع

 مهعم كارتشالا عقی واولا لاخدإبو مهیلع ادودرم هنیعب هولاق يذلا مهلوق راص

 یهتنا . نیئیشلا نيب عامتجالاو فطعلل فرح واولا نآل ءاولاق امیف لوخدلاو

 . هماللک

 هنأ ىلع نورثکالا «ماّسلا» ناف لکشمب سيل واولا رمآ نم هرکذ امو

 مدعل نايب واولاب نايتالا يف نوکیف «هيف نوکرتشم هيلع مّلسملاو مّلسملاو .توملا

 نم یلوأو هب قحأ مّلسملا نأب راعش| اّهفذح يفو «ةكراشملا تابثاو .صاصتخالا

 نم نسحأ وهو .باوصلا وه واولاب نايتالا نوكيف اذه ىلعو هيلع مّلسملا
 ةماسو ةلالملا يهو «ةماسلاب ماسلا رسف دق نكلو «ُهُريغو كلام هاور امك ءاهفذح

 فالخ اذه نكلو هدب الو واولا فذح هجولاف اذه ىلعو :اولاق ۱ نیدلا

 ءافش َءاَدْوَسلا َةبَحلا َّنِإ» ثيدحلا يف ءاج اذهلو «ةغللا يف ةظفللا هذه نم فورعملا

 نيقلذحتُملا ضعب بهذ دقو .توملا هنأ نوفلتخي الو “ماسلا الإ َءاَد لک نم

 ةداتق ناك :لاق «ةبورع یبآ نب ديعس نع دیعس نب ثراولا دبع ةياور نم ىباطخلا لقن (۱)

 لثم اماسو ةماس همئس ردصم مأسلا ينعي وهو مکنید نومأست «مكيلع ماسلا» ريسفت لوقي

 نع ديعس قيرط نم اعوفرم هريسفت يف دلخم نب ىقب هاور دقو ءاعضرو ةعاضر هعضر

 ١١/ ٠١. «حتفلا» عجارو . سنأ نع ةداتق

 : بطلا يف (۲۲۱۵) ملسمو «ءادوسلا ةبحلا باب :بطلا ىف ۱۲۲/۱۰ يراخبلا هجرخأ (۲)

 نم ءادوسلا ةبحلا باب :بطلا ىف (۳6۷) هجام نباو ۰۲۶۱/۲ دمحأو یادوسلا

 = نم ۱61 و ۱۳۸۹/۹ دمحأو 1/1 يراخبلاو  هنع هللا یضر ةريره ىبأ ثيدح
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 کلا اذه درو تملس عمج ةراجحلا یهو «نيسلا رسکب مالّسلا مهیلع دري هنأ ىلإ

00 

 لصف
 اتکلا له ىلع مالسلا يف تی هيده يف ا ایت || ف دان ر :

 .قيرطلا يف موم اذإَو «مالّسلاب مهر ال» : : لاق هنأ ی هنع

 امل ةصاخ ةيضق يف ناك اذه نإ :ليق دق ف نكل «قیرطلا قيضأ ىلإ ُهورطضا

 ةمذلا لا ماع مکح اذه لهف «مالملاب ْمُهوؤَدْبتال» :لاق ةظيرق ينب ىلإ اوراس

E IEمر  

 ص

 تت

 ريس عَ

 9 9 زیرا يف تح بت اذِإَ اللاب ىَراَصَتلا هلو دوهیلا

 .ماع مکح اذه نآ اار ا

 یالسلاب نوؤدبُي ال : مهژثکآ لاقف «كلذ يف فلخلاو فلسلا فلتخا دقو

 يبأو «سابع نبا نع كلذ يوُر .مهيلع دری امك مهئادتبا زاوج ىلإ نورخا بهذو

 اذه ٌبحاص نکل «هللا همحر يعفاشلا بهذم يف هجو وهو «زیرْیحُم ناو ةمامأ

 :دارفالا ظفلبو ةمحرلا رکذ نودب طقف َكْيَلَع ٌمالّسلا :هل لاقي :لاق هجول

 فوخ وأ «هيلإ هل نوکت ةجاح نم ةحجار ةحلصمل ءادتبالا زوجي :ةفئاط : تلاقو

 میهاربا نع كلذ یوری «كلذ يضتقي ببسل وأ ءامهنيب ةبارقل وأ «هاذأ نم

 ناو «نوحلاصلا مَلس دقف «تْمَّلس نإ : ئعازوألا لافو .ةّمقلعو «يعخلا

 .نوحلاّصلا كرت دقف «تکرت

 نم عفنت اهناف صاخلا هب دیرآ يذلا ماعلا نم اذهو .اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح ۳

 .الف تراحلا امأو ةدرابلا ضارمألا

 دواد وبأو «مالسلاب باتکلا لهأ ءادتبا نع يهنلا باب :مالسلا يف )5١517( ملسم هاور (د)

 : ریسلا يف (۱۷۰۲) يذمرتلاو «ةمذلا لهأ ىلع مالسلا يف باب :بدالا يف (۵۲۰۵)

 .۳ 1 و ۲۱۲/۲ دمحأ هجرخأو .باتکلا لهآ ىلع ميلستلا يف ءاج ام باب
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 باوصلا وهو «ةبوجو ىلع ژوهمجلاف «مهیلع درلا بوجو يف اوفلتخاو
 بو نا ی چت .مهيلع ٌدرلا بجي ال : ةفئاط تلاقو

 | ی هل [ اریزعت عدبلا لهأ رجهب نورومأم نأ قرفلاو والا باوصلاو

 .ةمذلا لهأ فالخب «مهنم
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 نیکرشُملاو َنيِمِلْسُملا نم طالخا هيف سلجم ىلع رم هنأ 335 هنع تبثو

 ا «دوهّيلاو «ناّنْوأالا ةَدَبَع

 "ىدا مبنا ِنَم ىلع ُمالّسلا : هرْيَغَو لقّره ىلإ بتك هنأ هنع حصو

 لصتف

 5 مح ا ذر ةَءاَمَجلا نع ءیزْجی» : لاق هنأ 7 هنع ٌركذّيو
 وف

 ؟ةيافك

 نإ :لاق ثيدحلا اذه فلا تهذف " «مهدحآ دری نَا سولُجلا ِنَع ع ءیزجیو

 نم طالخأ هيف سلجم ىلع ميلستلا باب :ناذتتسالا يف ۳۲/۱۱ يراخبلا هجرخآ (۱)
 ةروس ريسفت يفو «رامحلا ىلع فدّرلا باب :داهجلا يفو «نيكرشملاو نيملسملا

 یذآ اوکرشآ نیذلا نمو مكلف رم باتکلا اونوآ نیذلا نم نعمستلو# باب :نارمع لا

 يفو «رامحلا ىلع افدرمو ایشامو ابکار ضیرملا ةدايع باب :یضرملا يفو ا ريثك
 ملسم هجرخآو «كرشملا ةينك باب :بدالا يفو «ةبادلا ىلع فادترالا باب : سابللا

 يف دمحأ هجرخآو نیقفانملا ىذأ ىلع هربصو 0: يبنلا ءاعد باب : داهجلا يف (۱۷۹۸)
 ۱ ۱ "0 ۳/۵ ((هدنتسم )

 يف يف رک ءدب یفو باتکلا لهأ ىلإ بتکی تيك باب :ناذئتسالا م ل أ (۲)

 .مالسالا لا 5 00 ۳ E يبنلا 5 5 ا 0

 هلاجرو ةعامجلا نع دحاولا در ىف ءاج ام باب :بدأللا ىف (۵۲۱۰) دواد وبأ هجرخأ م

 «(أطوملا» يف حيحص لسرم دهاش هل نكل «فيعض وهف «دلاخ نب ديعس ريغ تاقث

 ملس اذإو ,يشاملا ىلع بكارلا ملسي» :ل لاق رایج هللا لوسر نأ ملسأ نب ديز نع 404 /۲

 - ىلامأ» يف ظفاحلا هنسح دقو «حصيو ثيدحلا هب یوقتیف «مهنع ًازجأ دحاو موقلا نم
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 لسرملا ىلع مالسلا در

 غلیملاو

 ادرو ءادتبا مالسلا كرت
 اثدح ثدحأ نم ىلع

 ناف «اتباث ناك ول هنسحأ ام نكل «عيمجلا ماقم ٌدحاولا هيف ٌموقي ةيافك ضرف ّدرلا

 وبأ لاق «يندملا يعازخلا دلاخ نب ديعس ةياور نم ٌدواد وبأ هاور ثيدحلا اذه

 لاقو «ثیدحلا فيعض :يزارلا متاح وبأ لاقو . فیعض يندم :يزارلا ةعرز

 . يوقلاب سيل : ينطقرادلا لاقو .رظن هيف : يراخبلا

 لصف

 «غّلبملا ىلعو هيلع دري نأ هريغ نع مالسلا ٌدح حال اذإ كي هيده نم ناكو

 ىَلَعَو َكِيَلَع» :ُهل لاف مالسلا َكئِرْقُي يبآ َّنِإ :هل لاق الجر نأ «ننسلا» يف امك

 . 6۱۱« السا کلیپ
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 توتي ىتح اثدح ثدحأ نم نع ارو ءادتبا مالّسلا كرت هیده نم ناكو

 له يردي الو هیلع مّلسُی بعک ناکو «هّییحاصو كلام ّنب بعک رجه امك «هنم
 "ا مأ ِهْيَلَع مالّّسلا درب هيتفش َكَرَح

 .رخآادهاش هل ركذو ۳۰۵/۵ نالع نبا هنع هلقن اميف «راكذألا =

 هبسنو مالسلا كئرقي نالف :لوقي لجرلا يف باب :بدألا يف (۵۲۳۱)دواد وبأ هجرخأ )١(

 . ةلاهج هدنس يفو «یربکلا» يف يئاسنلا ىلإ «راكذألا يلامأ» يف ظفاحلا

 :داهجلا يفو «هلام ضعب فقوو قدصت اذإ باب :اياصولا يف ۲۸۹/۵ يراخبلا هجرخآ (۲)

 ؛دوفو بابو ايي يبنلا ةفص باب :ءایبنألا يفو «اهریغب یروف «ةوزغ دارآ نم باب

 يفو كوبت ةوزغ بابو ردب ةوزغ ةصق باب :يزاغملا يفو «ةكمب ةي يبنلا ىلإ راصنالا

 #اوفلخ نيذلا ةئالثلا ىلعو# بابو # يبنلا ىلع هللا بات دقل# باب :ةءارب ةروس ريسفت

 نم باب :ناذئتسالا يفو .(نيقداصلا عم اونوکو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي بابو

 رذنلا هجو ىلع هلام ىدهأ اذإ باب :روذنلاو ناميألا يفو «ابنذ فرتقا نم ىلع ملسي مل

 مالكلا نم ةيصعملا لهأو نيمرجملا عنمي نأ مامالل له باب نیو قبوئملاو

 كلام نب بعک ةبوت ثيدح باب :ةبوتلا يف 27590 ملسم هجرخأو ترایزلاو هعم

 : قالطلا يف (۲۲۰۲) دواد وبأو «ةءارب ةروس نمو باب :ريسفتلا يف (۳۱۰۱) يذمرتلاو

 باب :روذنلا يفو ءريشبلا ءاطعإ باب :داهجلا يفو «تاینلاو قالطلا هب ىنع اميف باب

 يفو كلمأب يقحلا باب :قالطلا يف ۱۵۲/۲ يئاسنلاو .هلامب قدصتي نأ رذن نم

 . 11۰ ۰46۹/۳ دمحأ هجرخأو ءرذنلا ىلع هلام ىدهأ اذإ باب :روذنلا

۳۹۰ 



 دری ملف «نارفعزب فا تا قو « رسأی نپ زامع هيلع ملسو

 نج تن بنیر رجهو . قلن اذه لسغاف مداد : لاقف هيلع

 (اهریعب لا امل ارهظ ةینص يا :اهل لاق امل ثلاثلا ضعبو ِنيرهش

 "وواد وبآ امهركذ ! ؟ةّيدوهيلا َكْلت يطغأ انآ :تَلاَقَف

(۱) 

000 

0 

(€) 

 رام رم هام يف سا يلا 5 0 ا 3
۱ 

 .۳«عجزاف لاو كل نذأ ناف ثالث ناَذعتسالا» :لاق هنأ ل هنع حصو

 6 ا نم ناّدئتسالا لج امن : : لاق هنأ د و هنع حصو

 ءهترجح يف ٍرْحُج نم ِهْيَلِإ رظن يذلا نبع ای نأ دارآ هنأ ل هنع حصو

 يف دمحأو ؛(40۰۱) و لاجرلل قولخلا يف باب :لجرتلا يف (4۱۷) دواد وبأ هجرخآ

 ن٠: فانا نأ "الإ تا كارو راب راع تی ن ۴ م

 . هقلی مل رساي نب رامع نع هیوار رمعی نب ییحی
 يف دمحأو ءاوهألا لهأ ىلع مالسلا كرت باب :ةنسلا يف )17١7( دواد وبأ هجرخأ

 «ةيرصبلا ةيمس هدنس يفو «ةشئاع ثيدح نم ۳۳۸ و ۲۲۱ و ۱۳۲ و ۱۳۱/۲ «هدنسملا

 . تاقث هلاجر يقابو ةلوهجم يهو

 يفو ایالت ناذگتسالاو میلستلا باب :ناذتتسالا يف ۲۳ ۰۲۲/۱۱ يراخبلا هجرخآ

 ماكحأ نإ : لاق نم ىلع .ةجحلا باب :ماصتعالا يفو «ةراجتلا يف جورخلا باب :عويبلا

 دمحأو ناذنتسالا باب :بدالا يف (۲۱۵۳) ملسم هجرخأو .ةرهاظ تناك ی يبنلا

 ناذنتسالا يف لجرلا ملسی ةرم مک باب :بدالا يف (۵۱۸۰) دوادوبأو ۳

 .يردخلا دیعس يبأ ثیدح نم 6 ۰۹1۳ /۲ «أطوملا»و

 يفو رصبلا لجأ نم ناذنتسالا باب :ناذئتسالا يف ۲۱ ۰۲۰/۱۱ يراخبلا هجرخآ

 ةيد الف هینیع اووقفف موق تيب يف علطا نم باب :تایدلا يفو «طاشتمالا باب : سابللا

 يذمرتلاو «هريغ تيب يف رظنلا میرحت باب :بدألا يف (۲۱۵7) ملسم هجرخأو ءهل

 يف 5١ ۰۷۰/۸ يئاسنلاو «مهنذإ ریغب موق راد يف علطا نم باب :ناذنتسالا يف )

 .دعس نب لهس ثيدح نم ۳۳۵ و ۳۳۰/۵ دمحآو «لوقعلا باب ةماسقلا
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 ناذتن الا لبق دل تلا

 ا لجأ نم ناذتتسالا ليج ما : لاقو

 هاصحب ُهَتفَذَحَف ندا اب نأ أ ول : لاق هنأ هب محو

 . اج َكْيَلَع نکی مل «هنيَع تأقفف و مس ی سس ر

 ْمُهَل لح ذقف «مهنڏإ ریغب مهب يف مو یلع عطا ِنَم» : لاق هنآ هنع حصو

O 
 ی او نا

 a ۳ 9 2 2 o 6 9 ٠ ۰ ۳ م ۳ اهب .؟ 4

 الف هنیع اوؤقفف «مهنذإ ریغب موق تيب يف علطا نم» :لاق هنأ هنع حصو

 E ا و ۳
 ۱ "«صاصق الو «هل ةيد

 ءلجر هبلع نذأتساو انيك الف ناذغتسالا لبق میلستلا : هنع حصو

 . «ناذگتشالا ل هاذه ىلإ ج جرخا» : لجرل ةي دیک هللا لوھ لاقف ؟جلآ : لاقف

 میلَع ُمالّسلا : لاقف لب همسن ؟لذآ کیلَع ماسلا : لق :ٌهل لاقف

 )تدق ةي ىبنلا هل َنْذَأَف ؟لخذََ

 «هئاّسن نم م ايلؤُم هتبرْشَم يف وهو .هنع هّلا يضر مع هیلع ندا اكل ۱

 ؟دَمُع لخذيأ ,مكيلع مالسلا هللا لوسر اي يلع ٌمالّسلا : لاق 1 ور ۶ 8 3

 و ون اتلا وضل 7

 بابو «ناطلسلا نود صتقا وأ هقح ذخأ نم باب :تایدلا يف ۱۹۰/۱۲ يراخبلا هجرخآ )۲(

 ييآ ثیدح نم (۲۱۵۸) ملسم هجرخأو «هل ةيد الف هينيع اوؤقفف موق تيب يف علطا نم

 رر

 دمحأو «ناذنتسالا يف باب ا و اا وا )۳(

1/۲ . 

 دمحأو «ناطلسلا نود هقح ذخأو صتقا نم باب :ةماسقلا يف 1۱/۸ يئاسنلا هجرخأ ()

 . نسح هدنسو «ةريره يبآ ثيدح نم ۲

 ناذشتسالا فيك باب :بدألا يف (۵۱۷۹) (۵۱۷۸) ۵۱۷۷(۰) دواد وبأ هجرخأ )٥(

E E 

 . حيحص هدنسو «ثيدحلا . . . دی 327 يبنلا

 تنی رو ی يار یاماها )1(

۳۹۲ 



 : لقف ْمِجْرا» ملسپ ملو هيلع لحد امل لّبْنَح نب ةدلكل هك هلوق مّدقت دقو

 . ۱۷؟لخذََأ مکیلَع السلا

 ىلع درو" «مالسلا ىلع ناذئتسالا ُمّدَقُي :لاق نم ىلع در ننسلا هذه يفو

 مل ناو «مالّملاب أدب «هلوخد لبق لزنملا بحاص ىلع هئيع تعقو نإ :لاق نم

 . ةنسلل نافلاخم «نالوقلاو ناذتتسالاب أدب ‹ هيلع هنيع عقت

 نا ناذئتساا نم ىلع در وهو «فرصنا «هل نذؤُي ملو اثالث َنّدأتسا اذإ 4 هیده نم ناكو

 ظفلب هدیعب :لاق نم ىلع درو «ثالثلا ىلع داز ءاوعمسي مل مهنأ َّنظ نإ :لوقي

 .ةنسلل نافلاخم نال وقلاو:جرخخأ

 سيامنذاتسلاركذ وأ «نالف ْنب نالف :لوقي ؟َتْنَأ ْنَم :هل لیق اذإ َنذأتسملا نأ هيده نم ناكو
 هيلع و 1 ۱ +

 امل جارعملا ةليل يف ةكئالملل لیرُبج لاق امك «انآ :لوقی الو «هبقل وأ «هتينك رکذی

 . ءامس ءامس لك ىف كلذ رمتساو . لیربج :لاقف ؟ْنَم هولأسف ءامسلا باب حتفتسا

 ركب وبأ ءاجو «ناَتْسُبلا ىف 4 ىبنلا سلَج امل «نیحیحصلا» ىف كلذکو

 نذأتساف ءرمع ءاج مث ءركب وبآ :لاق «؟نم» :لاقف نذأتساف «هنع هللا يضر

 . '' "كلذک نامثع مث «رمع : لاق «؟نم» :لاقف

 دواد وبأ هجرخآو ۰ . . .ءاسنلا لازتعاو ءالیالا يف باب :قالطلا يف (۱8۷۹) ملسمو 3

 يف دمحأو «هيلع ملسيأ هاقلي مث «لجرلا قرافي لجرلا ىف باب :بدألا ىف (۵۲۰۱)

 . ۳۲۰۳/۱ (هدنسم)»

 وبأو «ناذتتسالا لبق میلستلا يف ءاج ام باب :ناذئتسالا يف (۲۷۱۱) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 .حیحص هدانسإو ۱6/۳ دمحأو «ناذتتسالا فيك باب :بدألا یف (۵۱۷1) دواد

 هللا یضر باطخلا نب رمع بقانم بابو ««الیلخ اذختم تنك ول» : ج یبنلا لوق بابو

 نامثع لئاضف نم باب :هباحصلا لئاضف ىف (۲۹) و (۲۸) (۳) ملسمو هنع

رعشألا ىسوم ىبأ ثيدح نم هنع هللا ىضر
 - . . ي

۳۹۳ 



 : لاقف «تابلا تققدف د ىلا تأ «رباج نع کھ یفو

 و م ۳4

 9 رك هک ىاَنأ اَنَأ» :لاّقف نأ : تلقف «؟اذ نم»

 ملف ۲ ءیناه 2 : تلاق (؟هذه نم : اهل لاق .ءیناھ م تنذأتسا املو

 كلذکو .رذ وأ :َلاَق «؟اًَذَه ْنَم» :رذ یبال لاق امل كلذکو .ةينكلا اهرکذ هركي

 .ةداتق وبأ : لاق (؟اذَه ْنَم» :ةداتق یبال لاق امل

 لجرلا ىلإ لجرلا لوسر
 هنذإ

 لصف

 هدايا منار ا نم دات تیدح یمقق هنع دواد وبأ ىور دقو

 «ماَعط ىلإ مکدحآ يعد اذإ» : : ظفل يفو : «هنذإ ! لجرلا ی ٍلَجّرلا لور

 ها لاق «لاقم هيف ثیدحلا اذهو ۳ ندا كلذ ناف .لوسرلا عم

(۱) 

(۲) 

(۳( 

 ملسمو ءانأ :لاقف ؟اذ نم لاق اذإ باب :ناذئتسالا يف ۳۰/۱۱ يراخبلا هجرخآ

 باب :بدألا يف (۵۱۸۷) دواد وبأو ءانأ نذأتسملا لوق ةهارك باب :بدالا يف (۲۱۵۵)
 لبق میلستلا يف ءاج ام باب :ناذتتسالا يف (۲۷ ۱۲)يذمرتلاو قدلاب نذأتسي لجرلا

 .ناذگتساالا

 يف ةالصلا يفو «سانلا دنع لسغلا يف رتستلا باب : لسغلا يف ۱ يراخبلا هجرخآ

 يفو فر ورا سا تان :داهجلا قا «دحاولا بوثلا يف و ةالصلا باب : بایثلا

 لستغملا رتسی باب : ضیحلا يف (۳۳۲) ملسم هجرخأو ایم وات :بدألا
 ىئاسنلاو هابحرم یف ءاج ام باب : ناذتتسالا یف (VY o) يذمرتلاو «هوحنو بوي

 . لاستغالا دنع راتتسالا ركذ باب : ةراهطلا يف ۱۳/۱

 ءهنذإ كلذ نوکی «یعدی لجرلا باب :بدألا يف (۵۱۹۰) و (۵۱۸۹) دواد وبآ هجرخآ
 عفار يبأ نم ةداتق عمسي مل :دواد وبآ لاقو ۱۰۷۵(۰) «درفملا بدآلا» ىف يراخبلاو
 عمسی مل :لاقی :دبعلا نب نسحلا يبأ ةياور يف هظفلو «يؤلؤللا ةياور يف اذک ءائيش

 هنم هعامس تبث دقو «لاق اذك :۲۷ /۱۱ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق ائيش عفار يبأ نم ةداتق
 نع ىميتلا ناميلس ةياور نم «ديحوتلا باتك» يف يراخبلا يف يتأيس يذلا ثيدحلا يف
 بدألا» ىف يراخبلا هجرخأ دقف «عباتم كلذ عم ثيدحلاو .هثدح عفار ابأ نأ ةداتق

 . .ةريره یبآ نع نیریس نب دمحم قيرط نم )01۸4( دواد وبأو (١١ا/5) «درفملا

 = «هل نذأ دقف لجرلا ىعد اذ» ظفلب دوعسم نبا ىلع فوقوم دهاش هلو «حيحص هدانسإو

۳۹ 



 يف يراخبلا لاقو .عفار يبآ نم عمسي مل ةداتق :لوقی دواد ابآ تعمس

 1 يبنلا نع ةريره يبأ نع عفار يبأ نع ةداتف نع :ديعس لاقو . !هحیحیص)

 . هدانسإ يف عاطقنالا لجال اقیلعت هرکذف ««هنذا وه)

 دعب ناذتتسالا رابتعا نأ ىلع لدي اًئيدح بابلا اذه ىف يراخبلا رکذو

 بل ٌتدجوف ۰ يبنلا عم تلخد «ةريره يبآ نع دهاجم فراخ زو .ةوعذلا

 مهتوعدف یهتیتأف : لاف « ول مهعداف «ةفصلا لهآ خلا بهذا :لاقف «حدف يف

 ىلع نیئیدحلا نأب :ٌةفئاط تلاق دقو '''اوُلَحدَف یهل نذأف ءاونذأتساف ءاولبقأف

 ناو «ناذئتسا ىلإ جتحي مل «خارت ريغ نم روفلا ىلع يعادلا ءاج نإف «نيلاح

 . ناذئتسا ىلإ ٌجاتحا «تقولا لاطو «ةوعدلا نع هئيجم ىخارت

 . نذأتسي ىتح لخدي مل ءهل نذأ دق نم هدنع نكي مل ناو ءرخا ناذتتسا ىلإ جتحي

 ُكسْمُي نم َرَمأ «هيف دارفنالا بحُي نام ىلإ لخد اذإ « لك هللا لوسر ناكو

 ظ . "'”نذإب الإ دحأ هيلع لخدي ملف بابلا

 ناسا

 تاروعلا يف ءَمْلُحلا ْْلْبَي مل ْنَمو كيلامملا هب هللا رمآ يذلا ناذتتسالا امأو

 « هد ٌرمأي سابع نبا ناكف مونلا دنعو .ةريهظلا تقوو ءرجفلا لبق : ثالثلا

 .ةجحب تأت ملو «ةخوسنم ٌةیالا :ةفئاط تلاقف ءاهب لمعلا سانلا كرت :لوقيو

 . يوق هدانساو (۱۰۷6) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخآ =
 . نذأتسي ءاجف لجرلا ىعد اذإ باب :ناذئتسالا يف ۲۷/۱۱ يراخبلا هجرخأ )

 لوسر عم تجرخ :لاق تزال دع نب عفان ثيدح نم (0184) دواد وبأ هجرخآ (0)

 ؟اذه نم :تلقف بابلا برضف «بابلا كسمأ : يل لاقف .اطئاح تلخد یتح دلت هللا

 ملسمو ۰88/۷ يراخبلا هجرخآ يرمشالا یسوم يبآ نع بابلا يفو ؛نسح هدنسو

 . . .بابلا ظفحي نأ هرمأو اطئاح لحد ی هللا لوسر نأ (۲:۰۳)

۳۹ 

 مل نمو كيلامملا ناذئتسا

 تاروعلا يف ملحلا غلبي
 ثالثلا



 ىلع لدی ام اهعم سیلو «باجیاو متح ال «داشرو بدن رمآ :ةفئاط تلاقو
 امأو «ةصاخ ءاسنلا كلذب رومأملا :ةفئاط تلاقو .هرهاظ نع رمالا فرص

 «نيذلا» عمج ناف نالطبلا ٌرهاظ اذهو .تاقوألا عيمج يف نونذأتسيف «لاجرلا
 ةفئاط تلاقو .ابیلغت روكذلا عم نهيلع هقالطإ زاج ناو .ثنملا هب صتخی ال
 يف «نيذلا» ظفل ىلإ ًارظن یاسنلا نود لاجرلا كلذب َرومأملا نإ :اذه سكع

 . هلمأتف هابأي ةيا | قايس نكلو «نيعضوملا

 «تلاز مث «ةجاحلل تقولا كلذ يف ناذئتسالاب رمالا ناك :ةفئاط تلاقو

 لهأ نم ارفن نأ «هننس» يف دواد وبأ ىورف ءاهلاوزب لاز ةّلعب تبث اذإ ٌمكحلاو
 اعب اهيف اًنْرمُأ يتلا ةيآلا هذه ىرت فيك !سابع نبا اي :سابع نبال اولاق قارعلا
 منا تكلم َنيِّلا مکن اونا نيذلا اه ايا ٌدحأ اهب لمع الو «اترمآ
 لا ابحي «نينمؤملاب ٌجيحر ٌميكَح هللا نإ : سابع نبا لاقف .[۵۸ :رونلا] ةيآلا
 ةميتي وأ دلولا وأ «ٌمداخلا لحد اًمبرف «لاجح الو روس مهتويبل سيل ٌسانلا ناكو

 مهءاجف «تاروَعلا كلت يف ناذئتسالاب ُهَّللا مهرمأف هلهآ ىلع لجرلاو «لجرلا

 ا لكني اذحأ | ملف «ریخلاو روتسلاب هللا

 عنصي ملو «ةمركع يف نعطو «سابع نبا نع اذه توبث مهضعب ركنأ دقو
 ابحاص هب جتحا دقو بلطملا ىلوم ورمع يبأ نب ورمع يف نعطو « انش

 .هل هجو ال داعبتساو تععت اذه ٌراكنإف .حیحصلا

 و 9 5
 اهب لمعلاو « عفاد الو اهل ضراعُم ال ةماع ةمكحم ةيالا : ةفئاط تلاقو

 . سانلا ٌرثكأ هکرت ناو ؛بجاو

 ثيدح نم ثالثلا تاروعلا ىف ناذئتسالا باب :بدالا يف (۵۱۹۲) دواد وبآ هجرخآ )
 يبأ نبا هاورو « نسح دنس اذهو تمرکع نع « و رمع يبأ نب ورمع نع «يدرواردلا

 ىلإ حيحص هدانسإ اذهو :لاقو ۳۰۳/۳ «هریسفت» ىف ريثك نبا هدروأ «هانعمب متاح

 . سابع نبأ

۳۹۹ 



 لیلد هختف باب حتف نم ناذگتسالا َماقم موقی ام كانه ناك نإ هنأ :حیحصلاو

 نع كلذ ینغآ «هوحنو جراخلاو لخادلا دذرت نأ ءرتس عفر وأ .لوخدلا ىلع

 تراشأ دق ةلعب لدعم مكحلاو «هنم دب الف «هماقم ٌموقي ام نكي مل ناو «ناذئتسالا

 . ملعأ هللاو «ىفتنا تفتنا اذإو «ٌمكحلا جو ءْتَدِجُو اذإف «ةيآلا اهيلإ

 ظ :
5 

 ۱ م * اا

 ساطعلا راكدا ىف 9 هب ده ىف

 مکدحآ سطع اَذِإَف ءَب ریو (َساَطْعلا بح هللا نإ 236 هنع تبث

 هللا 0 2 وقي نآ هعمَس ملم لک ىلع اًقَح ناک «هللا َدمَحَو

 ناف «عاطتسا ام هدر بل يقل بت الف ءَناَطْيَّشلا ّنم وه اَمَّنِإَف بال

 راخبلا هرکذ «ناَْيَسلا هم كحض تا ادا مکدحآ

o سس 353 

 هَل لَقيلَو بل ُدْمَحلا : لفيف مکذَحآ َسَطَع اذإ : (هحيحصلا يف هنع تبثو
 ص ۳ و

 هللا مکیدهب : لقيلَف هللا َكُمَحْرَي :ُهَل لاق اذاف هللا ٌكُمَحْرَي :هبحاص زآ هوخآ
 ۱ . «مکلاب

 ا ET «نالجَر هد سطع هنأ : سنآ نع (نیحیحصلا) يفو

Eملف «ْتْسْطَعَو فتکشف ف ا مشی مل يذلا لاقق  

 ۱ هلل دمخت ْمَل تْأو لا دمخ اَذَه» .لاَعف نت

 یفو «هیف ىلع هدي عضیلف «بعاثت اذإ باب :بدألا یف 0۰0/1۰ يراخبلا هجرخآ 010(

 هللا نأ ءاج ام :بدألا ىف (۲۷۸) يذمرتلاو «هدونجو سيلبإ ةفص باب :قلخلا ءدب

 يبأ ثيدح نم ۰۱۷ و ۲۸٤و ۲۵/۲ دمحأو .بژاثتلا هركيو ساطعلا بحي
 ٍه .ةريره

 يف دما ته فيك نضع ا ادا باب :بدألا يف 0/۱۰ يراخبلا هجرخآ )۲(

 .ةريره ا ثيدح نم ۲ ۷ هدنسم )

 = هللا دمحي مل اذإ سطاعلا تمشي ال باب :بدألا يف ۰۰4/۱۰ يراخبلا هجرخآ (؟)

۳۹۷ 



E E n 5۱  
 ناف هوتمشف هللا دمَحف مکذدحأ سطع اذإ :ملسم حیحص» يف هنع تبثو

 رس ل سس ر

 . '«هوتمشت الف « هللا دَمْحَي مل

 رس ج س ۶ 1 51

 ىلع مِلْسَملا قحا :ةريره يبأ ثيدح نم :«هحيحصا يف هنع تبثو

 ص سس قر هوا م ا ا ۳ is ت ی

 حصناف وتو و كتیقل اذإ | :تس ملْسُملا

 و تام اذِإَو و ض رم اذِإَ :ةنُحْشَف هللا دمَحَو سطع اذِإَو هل

 هلل ُدْمَحلا : لقیلف مکذَحأ َسَطَع اإ :حيحص حيحص دانسإب هنع دواد وبأ ىورو

 هللا مکیده رم زر هللا َكَمَحْرَي : هّبَحاَص وأ ها اتو لا لک ىَلَع

 . ۲۳۲«مکلا 1

 مالسلاو هلل دمحلا :لاقف رمع نبا دنع نسطع الجر نأ .يذمرتلا یورو

 ىلع مالسلاو لا محل ی ی ول

 :لوقت نآ اَنَمَّلَع نکلو « ةي هللا لوسر اَنَمَّلَع اًَدَكَم سیر ایک هللا لوس

 “۵لا لع هلل دملا

 :بدالا يف (۲۷۳) يذمرتلاو «سطاعلا تيمشت باب :دهزلا يف (۲۹۹۱) ملسمو =

 :بدالا يف (۳۷۱۳) هجام نباو «سطاعلا دمحب تيمشتلا باجيإ يف ءاج ام باب

 ١١١. و ۱۰۰/۳ دمحأو «سطاعلا تيمشت باب

 . يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم 4١7/4 دمحأو «(۲۹۹۲) ملسم هجرخآ (۱)

 يف )5١77( ملسمو «زئانجلا عابتاب رمألا باب :زئانجلا يف ٩۰/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 : زئانجلا يف )٠٤١١( هجام نباو «مالسلا در ملسملل ملسملا قح نم باب :مالسلا

 (۱8۳4) ةجام نبا دنع دوعسم يبأ نع بابلا يفو «ضيرملا ةدايع يف ءاج ام باب

 .(1477) اضيأ هدنع يلع نعو

 يبأ نع بابلا يفو «فلژملا لاق امك حيحص هدانسإو (۵۰۳۳) دواد وبأ هجرخأ (۳)

 يمرادلاو ۲۷:۲(۰) يذمرتلاو ۰4۲۲ و 4١4/0 دمحأ هجرخأ يراصنألا بويأ

 ۰۲۱۷/۶ مكاحلاو ۰۸ ۰۷/٩ دمحأ دنع ديبع نب ملاس ثيدح نم رخاو ۲
 . ٥۷/۸ «عمجملا» يف امك يناربطلا هجرخأ «يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم ثلاثو

 هلاجرو «سطع اذإ سطاعلا لوقي ام باب :بدألا يف (۲۷۳۹) يذمرتلا هجرخأ )٤(

 = . تاقث

۳۹۸ 



 كح هل ليقف سطع اذإ ناك» : رمع نبأ نع 0 كلام ركذو

 AS «مكاّيإو هللا ل

 تیمشتنامح عمس ْنَم لك ىلع نيع ضرف تيمشتلا نأ :هب ءودبملا ثيدحلا رهاظف

 یاملعلا ىلوق دحأ اذهو یهنع دحاولا تيمشت ءىزَجُي الو هللا دَمحي سطاعلا

 . هل عفاد الو ا يا نبرکب وأو دیز يبأ نبا هراتخاو

 دنع مالسلا لحم سیل ؛ْمُكْيَلَع ُمالَّسل : لاقف هلي © يبنلا دنع طع الجر ّنأ :دواد وبأ ىور دقو
 ساطعلا عج را , 0

 ا :لاق مث كَما ىلعر مالّسلا َكُيلعو) : د هللا لوو لاقف
 تیز

 ا و ا ق کم 2 و
 دریلو «هللا ٌكُمَحْرَي :هدنع ْنَم هَل لقيلو «دماحملا ضعب ركذف : لاق «هللا دّمْحَيَلف

 . «مکلَ اتل هللا رفعي مهْيلَع ينعي - یر و 2 2 مس ټر

 دق همالس نأب هراعشإ یهو یا ةن ماسلا اذه ُمَأ ىلع مالسلا يفو

 اذَه همالس نأ امكف «هّمأ ىلع ٌمالسلا اذه عقو امك «هب قئاللا هعقوم ريغ يف عقو

 ۱ . وه همالس كلذك هعضوم ريغ يف

 يمأ ةملك يناعم صضحم میم هنأكف ءاهيلإ هبسنو همان کد ىو اهنم فطلآ ىرخأ ةتكنو

 ساطعلا يف تيمشتلا باب : ناذتتسالا يف 455/7 «أطوملا» يف كلام هجرخأ )١(

 . حيحص هدانسإو

 نابح نباو «سطاعلا تیعشت فیک ءاج ام باب :بدالا يف (۲۷۶۱) يذمرتلا هجرخآ (۲)

 يف ءاج ام باب :بدالا يف (۵۰۳۱) دواد وبأو ۰۲۲۷/۶ مکاحلاو (۱۹6۸)

 هلاجرو يعجشالا دیبع نب ملاس نع «فاسی نب لاله ثيدح نم سطاعلا تیمشت
 دقو :يذمرتلا لاقو ءافالتخا هثیدح دانسا يف نأ «بیذهتلا» يف رکذ هنأ الا تاقث

 نع روصنم نع یئاسنلا هجرخأو الجر ديبع نب ملاسو فاسي نب لاله نيب اولخدأ

 كردي مل فاسي نب لاله :مكاحلا لاقو «ملاس نع «لجر نع فاسي نب لاله

 يف ظفاحلا لاق دقف كلذ عمو . لوهجم لجر امهنيبو «هري ملو ءديبع نب ملاس

 .حیحص هدانسإ :(70145) ديبع نب ملاس ةمجرت يف «ةباصالا

۳۹۹ 



 ساطعلا دعب دمحلا ةلع

 .يمألا يف لاوقألا ذح اذهو «لاجرلا هّبرت مل اهتیبرت ىلع قاب «مألا ىلإ بوسنم

 . مألا ىلإ هتبسن ىلع يقابلا هنأ

 .تاتکلا أرقي الو تباتکلا نسحب ال يذلا وهف : یمالا ىبنلا امآو

 ولو «ةحتافلا ححصُي ال يذلا وهف «هفلخ ةالصلا حصت ال يذلا ٌئمألا اًمأو

 .ةريثك مولعب املاع ناك

 : هل لاقيف 2'ةيلهاجلا ءازعب یزعت نمل بألا نَه ٌركذ انهاه مالا ركذ ٌريظنو

 ىوعدب رّبكتملا اذهل ًاريكذت ّنسحأ انه اه بألا نّه ٌركذ ناكو «َكيبأ نَه ضضعا

 ةَرْوَط ىّدعتي نأ هل يبني الف ءهيبأ ْنُه وهو .هنم َجَرَح يذلا وضُعلاب ةيلهاجلا
 دارمب ملع هللاو .هتيمأ ىلع قاب هنأب ءهل اريكذت ُنسحأ انهاه مألا ّركذ نأ امك

 . ویو هلوسر

 ةرخبالا جورخب نشر هی شاطعلاب هل تا لق نیطاعلا ناك املو

 یلع ها ٌذمح هل عرش رس ءاودآ هل تئدحآ هیف تیقب ول يتلا هغامد يف ةنقتحملا
 ندبلل يه يتلا ةلزلزلا هذه دعب اهتنیهو اهماتتلا ىلع هئاضعأ ءاقب عم ةمعنلا هذه

 یّتعمب امه :لیقف نیشلاو نیسلاب هتّمشو هتّمس :لاقی اذهلو .اهل ضرالا ةلزلزك

 : لیقو . ُتّمَسُمو تّمشُم وهف «ریخب عاد لکو :لاق .هریغو ةديبع وبأ هلاق «دحاو

 ناف تعدلاو نوکسلا نم هتلاح ET تمَسلا نسحب هل ءاعد ةلمهملاب

 هللا فرصي نأب هل ءاعد :ةمجعملابو .اجاعزناو ةكرح ءاضعالا يف ثدحي ساطعلا

 كازأ اذإ :ریعبلا د قك «ةتامشلا هنع لازأ اذ| :هتمشف «هءادعأآ هب تب ام هنع

 (۹67) و (975) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ۰۱۳و ۵ دمحأ هجرخآ (۱)

 نب يبآ ثيدح نم حیحص هدانساو «تاقث هلاجرو ۰۲/۲۷/۱ «ریبکلا» يف يناربطلاو

 الو «هيبأ نهب هوضعأف «ةيلهاجلا ءازعب یزعت نم» : ةي هللا لوسر لاق :لاق بعک

 . ؟اونکت



 رم ذوخأم لا ةعاط یف همقوق یلع هتابثب هل یاعد وه :لیقو .هنع هّارق

 . مئاوقلا يهو «تماوشلا

 «ساطُعلا ةمعن ىلع هّللا دّمحِب هتظاغال ناطیشلاب هل تيمشت وه : لیقو

 ءاس «هّدمحَو هللا دبعلا رکذ اذإف ءهبحُي هللا ناف « هللا ٌباحم نم هب هل لصح امو

 هيلع هّللا محو هللا هّبحُي يذلا ساطعلا سفن :اهنم .هوجو نم ناطیشلا كلذ

 < كلذو لالا حالصإو «ةيادهلاب مهل هّواعدو تمحرلاب هل نيملسملا ءاعدو

 يمسف .هتباکو هنزحو هودع ظيغب نمؤملا تيمشتف «هل نزحم .ناطیشلل ظئاغ
 فیطل ینعم اذهو «هردعب هتتامش نم هنمض ىف امل ۰هل ًاتیمشت ةمح رلاب هل اعلا
 يف ساطُعلا ةمعن ٌةعفنم امهدنع تّمظَعو «هب اعفتنا «تّمشملاو ٌنسطاعلا هل هبنت اذإ

 يغبني امك هلهأ وه يذلا ُدمحلا هلل «هل هللا ةبحم يف سا نّيبتو «بلقلاو ندبلا

 . هلالج زعو ههجو ميركل

 : ةريره يبأ نع «يذمرتاو دواد وبآهرکذ ام ساطعلايف ا هد نم ناکو

 هب ضع وأ ۰ ضفخو .هيف ىَلَع هو ذأ هد عضو سطع اذا يع هللا لور ناک

 . حيحص ثيدح . : يذمرتلا لاق (۱ت وص

 (؟َناَطْيَّشلا نم ةديدْشلا ةَطعلاو ءديدشلا بالا نإ : يب هنع رکذیو

 (۳ ریاطعلاو بالا تّوَصلا عفر ك هللا نإ : هنع ركذيو

 يف (۲۷47) يذمرتلاو «ساطعلا 8 باب :بدألا يف (۵۰۲۹) دواد وبأ هجرخآ (۱)

 دمحأو .ساطعلا دنع هجولا ريمختو توصلا ضفخ يف ءاج ام باب :بدألا

 .مکاحلا هححصو «نسح هدنسو (۲۵) ينسلا نباو ۲
 . فیعض هدنسو قملس مآ ثیدح نم (۲4) ينسلا نبا هاور 66

 ءريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم (۲۷۸) مقر «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور (۳)
 .«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق امك ثيدحلا كورتم وهو ةورع نب يلع هدنس يفو

| 

 ساطعلا بادا



 . لا ٌكُمَحری» : هل لاقف لجر هدنع سطع هنإ : هنع حصو ؟ تیمشتل ١ عطقد ىتم

 ةيناثلا ةرملا ىف لاق هنآ ملسم ظفل اذه .«موکرم لولا :لاقف « ىّرخأ طَع 3

 هلك هللا لوسر دنع لجر سطع :عوكألا نب ةملس ْنَع هيف لاقف :يذمرتلا امأو

 لاف تل ةينانلا یطع مث لا َكُمَحْرَيا : اع هللا لوسر لاقف «دهاش انأو

 نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ."0«ٌموكْرَم لجر اَذَه» : 2م هّللا لوُسَر

 ول

 :هيلع افوقوم ةريره يبأ نع ءديعس يبأ نب ديعس نع دواد وبأ ىور دقو

 7 «ماکز وهف دا و ءاثالث اأ تّمش»

 يك يبنلا ىلإ ثيدحلا عفر هنأ الإ هملعأ ال : لاق «ديعس نع ةياور يفو

 نب دمحم نع «سيق نب یسوم نع «میعن وبآ هاور :دواد وبآ لاق .هانعمب

 اذه سيق نب یسومو .یهتنا الت يبنلا نع «ةريره يبأ نع «ديعس نع «نالجع
 : نیعم نب ىيحي لاق .ةّنجلا روفصعب فرعی يفوكلا يمرضحلا وه هعفر يذلا

 . هب سأب ال :يزارلا متاح وبآ لاقو . ةقث

 تم :لاق لَك يبنلا نع «يقّررلا ةعافر نب ديبُع نع «دواد وبأ ركذو و

 «ناتلع هل نكلو ل شش تعش ش ناو 0 ف ناف مال نسطاعلا

 دلاخ هيف اأ نآ : ةيناثلاو « ةبحص ل تسیل اذه ادیبع ناف «هلاسرا :امهادحا

 . هيف ملكت دقو «ىنالادلا نمحرلا دبع نب ديزي

 يف (؟71745) يذمرتلاو «سطاعلا تيمشت باب :دهزلا يف (۲۹۹۳) ملسم هجرخأ ()

 باب :بدألا يف (۵۰۳۷) دواد وبأو «سطاعلا تمشي مك يف ءاج ام باب :بدألا

 سطاعلا تيمشت باب :بدألا يف (۳۷۱6) هجام نباو «سطاعلا تمشي ةرم مك

 . نسح هدنسو »۸-۰-۰ دمحأ هجرخأو

 . نسح هدنسو رو اق (۵۰۳۵) و (۵۰۳۶) دواد وبآ هاور 030

 ةيوارلا هتنباو «ةبحص هل تسيل ةعافر نب ديبع «لسرم وهو (5075) دواد وبأ هجرخأ (۳)

 .اريثك ءىطخي نمحرلا دبع نب ديزيو «نابح نبا ريغ اهقئوي مل ةدیع وآ هدیمح نع

۲ 



 2 r ۶ ساو 4 ۳ ۶ع ِ 5

 هتمشيلف .مکدحآ سطع اذإ) :هعفري ةريره يبأ نع «رخا ثيدح بابلا ىفو

 ثیدحلا اذهو «ثالثلا َدْعَب ُهْنُمَشَت الو «ٌموكُرَم وهف «ةثالثلا ىلع داز ناف «هسیلج و 1 ۲ 2 سس و مس و 6 س < ی 0 مریم رس ا 7
۰ . ۰ ۳ 1 0 5 

 نع © سيف نب یسوم نع مع وبا هاور . همش لاق يذلا دواد ا تیدح وه

 ج ت ةريره ىبأ نع « دیعس نع « نالجع نب دمحم

 : لیق ؟هب َةّلع ال نمم هل یعدُی نآ لوا وهف ماکز هب ناك اذإ : لیق ناف

 . عجوو ءاد هب نمو «ضیرملل یعدی امك هل یعدی

 ندبلا ةفخ ىلع لدیو «ةمعن وهو «هللا ةبحُي يذلا ساطعلا ةنّس امأو

 یعدی اهیلع داز امو «ثالثلا مامت ىلإ نوکی امنإف «ةنقتحملا ةرخبالا جوّرخو

 . ةيفاعلاب هبحاصل

 نآل «ةيفاعلاب هل ءاعدلا ىلع هیبنت مور لجرلا» : ثیدحلا اذه يف هلوقو

 ةلعلا هذه ىلع هل ٌهیبنت هیفو «ثالثلا دعب هتیمشت كرت نم راذتعا هيفو «ةلع ةمكزلا

 ملعو تمحرو ةمکح هلك ةي همالکف «اهرمآ بعصیف ءاهلمهي الو اهکرادتیل

 . ىدهو

 للا َدمَح اذإ َسطاعلا نأ :امهادحإ :نيتلأسم يف سانلا فلتخا دقو

 «نالوق هيف ؟هثيمشت هعمسي مل نمل نسي له «ضعب نود نيرضاحلا ضعب هعمسف
 تّمشملا عامس ٌدوصقملا سيلو «هللا دم هنأ قّقحت اذإ هتمشي هنأ :رهظألاو

 ول امك «تیمشتلا هيلع بترت ققحت ىتمف هدمح سفن دوصقملا امنإو .دمحلل
 َدمَح نإف :لاق ی يبنلاو .دمحلاب هيتفش ةكرح ىأرو سرخآ تمشملا ناك

 . باوصلا وه اذه هوتّمشف « هللا

 با لاق دملا کوب ناو تست ی فعلا درا الا

 معز نم أطخأ :يووتلا لاقو .هلعاف نم لهج اذهو :لاق «هركذُي ال :يبرعلا

 . نسح هدانسا )۱(

eT 

 نم ىلع تیمشتلا له
 ؟سطاعلا دمح عمس

 ربكذت بحتسب له
 ؟دمحلاب سطاعلا



 رم سلع نم ىلع درلا

 دوهي /

 ةراختسالا

 تحیصنلا باب نم وهو : لاق . يعخنلا مي میهاربا نع يورم وهو نوک ل «كلذ

 نبا لوق يوقي ةنسلا رهاظو «یوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو «فورعملاب رماالاو

 اذهو هرکذی ملو هللا دمخب ْمَلَو ءَسَطَع يذلا تمشي مل ب يتلا نأل ييرعلا

 َفرصف هللا یسنف «دمحلا ةكرب هسفن مرح امل ءاعدلا ةكربل نامرحو «هل ریزعت

 ناكل ( هنس هريكذت ناك ولو تل ءاعدلاو هتيمسن نع مهتنسلأو نينمؤملا بولق

 .اهیلع ةناعالاو ءاهميلعتو اهلعفب ىلوأ ل يبنلا

 لصف

 : ْمُهَل لوقي نآ ES تنفس وا

 ۱" «مکلاب حلصْيَو هللا ُمكيِدْهَي :لوقي ناکف لا مکمَحری

 لصن
 هباداو رفسلا راکذآ ىف ب هیده ىف

 و و ع مو

 ريغ نم نْیتَمکر مکَریلف مکدحآ مه اذإ» :لاق هنأ یک هنع ته

 َكئأسَو .تنزذشب دفتر كيوب رخت ينإ ملل ةضیرفلا

 «بویغلا ُمالَع َتْنَأو ُمَلْعَأ الَو ُمَلْعَتَو ندفآ الو ُردْقَت كف .میظعلا كلضف نم

 .هلجاّو يرمأ لجاَعَو «يشاَعَمَو ينيد يف يل ريخ َرْم الا ام ملت تنك نإ لا

 «يشاعَو ينيد يف يل ارش همت تنک ناو «هيف يل ْكِراَبَو يل ُهْرَسَيَو يل ها

 ا ا و ینفرضاو اغ ٌهفرضاف .هلجاو يرْمَأ لجاعو

 يذمرتلاو .يمذلا سطاعلا تمشي فيك باب :بدألا يف (0۰۳۸) دواد وبآ هجرخآ )١(

 ۰۱۱ و ۰۰/4 دمحأو .سطاعلا تمشی فیک باب :بدالا يف (۲۷۰)

 «يوونلاو يذمرتلا هححصو «حیحص هدانساو (۹۶۰) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو

 . ۲۰۱/4 مکاحلاو

E 



EE 
 يراخبلا هاور :لاق هتجاح یّمَسِیو : لاق «هب ينضر من ت ر

 نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك امع «ءاعدلا اذهب هتمأ 315 هللا لوسر ضّوعف

 ناوخإ اهّلعفي ناك يتلا ةعرقلا هذه هّريظن يذلا ما ماسقتسالاو طلا
 هاماسقتسا كلذ يمش اذهلو «بيغلا يف مهل مسف ام مع اهب نوبلطي ۰ ةكرشلا
 وه يذلا ءاعدلا اذهب مهضّرعو «بلطلل هيف نيسلاو ملا نم لاعفتسا وهو

 يتأي ال يذلا لک ریخلا هديب نمل لاؤسو لکوتو ٌةيدوبعو ءٌراقتفاو ٌديحوت
 مل ةمحر هدبعل حتف اذإ يذلا وه الإ تائيسلا ٌفرصي الو .وه الإ تانسحلاب

 ريطتلا نم هيلإ اهلاسرإ ٌّدحأ عطتسي مل اهكسمأ اذإو .هنع اهّسبح ّدحأ عطتسي
 ملاط ءديعسلا ُنوميملا ٌعلاطلا وه «ًءاعدلا اذهف .هوحنو علاطلا ٍرايتخاو «میجنلاو
 هلرشلا لهأ علاط ال ,ینسحلا هللا نم مهل تقبس نيذلا «قيفوتلاو ةدامسلا لهأ
 . نوملعی فوسف «رخا اهل) هللا عم نولعجی نيذلا نالذخلاو ءاقشلاو

 نم هلامک تافصب رارقالاو یتاحبس هدوجوب رارقالا ءاعدلا اذه نمضتف
 ةناعتسالاو «هيلإ رمألا ضیوفتو «هتیبوبرب رارقالاو «ةدارالاو ةردقلاو ملعلا لامك

 »هب الإ ةوقلاو لوحلا نم يّربتلاو « هسفن ةدهع نم حورخلاو «هيلع لکوتلاو «هب

 نأو ءاهل هتدارإو ءاهيلع هتردقو هسفن ةحلصمب هملع نع هزجعب دبعلا تارتعاو
 .”قحلا ههلإو هرطافو هّيلَو ديب هّلك كلذ

 هنأ دك يبنلا نع «صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم «دمحأ مامالا دنسم) يفو

 مدا نا ةَراَقَش نمو «هللا ىضق امب هاضرو هللا ةراختسا مدا نبا ةداَعَس ْنِم» :لاق

 يفو «ةراختسالا دنع ءاعدلا باب :تاوعدلا يف ۸ ۰۱۵1/۱۱ يراخبلا هجرخآ )
 : یلاعت هللا لوق باب :دیحوتلا يفو «ینثم ىنثم عوطتلا يف ءاج ام باب :عوطتلا

 يئاسنلاو ةراختسالا باب : ةالصلا يف (۱۵۳۸) دواد وبأ هجرخأو ؛رداقلا وه لق#
 ثيدح نم ۳6۶/۳ «دنسملا» يف دمحأو تراختسالا فیک باب :حاکنلا يف ۹
 .«حتفلا» يف اهرظنا اهب حصي دهاوش هلو «رباج

٥ 



  CI E PSا 9 و 3 ۱

 ”«هللا یضق اّمب هطخَسَو « هللا ةراختسا كت

 نومضم وه يذلا لكوتلا :نيرمأب ًافنتكم رودقملا عقو فيك لمأتف
 ناونعو .ةداعسلا ناونع امهو «هدعب هل هللا يضقي امب ىضّرلاو «هلبق ةراختسالا

 لبق لكوتلاو «هدعب طخسلاو «هلبق ةراختسالاو لكوتلا كرت هفنتكي نأ ءاقشلا

 يف امك «هدعب ىضرلا ىلإ ةيدوبعلا تلقتنا ءمتو ءاضقلا مربأ اذإف .ءاضقلا

 . ؛ءاَضَقلا َدْعَب یضرلا َكلأساَ» :روهشملا ءاعدلا يف يئاسنلا دازو ««دنسملا»

 لحنت «ٌكاضقلا عقو اذإف امزع نوكي دق هناف ءءاضقلاب ىضرلا نم غلبأ اذهو

 .اماقم وآ ًالاح ناک ءاضقلا دعب یضرلا لصح اذٍاف ةميزعلا

 هتردقب ماّسقتساو .هیلا ضیوفتو هللا ىلع ٌلّكوَت ةراختسالا نأ ٌدوصقملاو

 معط قوذي ال يذلا ءابر هب ىضرلا مزاول نم يهو هدبعل هرايتخا نسحو .هملعو

 . هتداعس ةمالع كلذف ءاهدعب رودقملاب يضر ْنِإو «كلذك نكي مل ْنَم ناميالا

 ًأرَفَس 3 ٌئبنلا درُي مل :لاق هنع هللا يضر سنأ نع «هریغو يقهيبلا ركذو

 كيو تهجر یو ءُتْرّستلا َكب ملل :هسولج نم ضهني نيح لاق الإ طق
 ام ينفكا ّمُهَّللا ءيِئاَجَر َتْنَأَو يتق تنا هللا ءْسْلُكَوَت َكْيَلَعَو .تمَصَتفا

 هل الو وات لَو َكُراَج رع يم هب مع تنآ اَمَو هَل مها ال اَمَو ينّمَمَأ

 ت اَمَتْيَأ رْيَخْلل ينْهُجَوَو يبنذ يل رفغاَر «ىّرَقَسلا يندوز لا هری

 .جرخی من

 يف ءاج ام باب :ردقلا يف (۲۱۵۲) يذمرتلاو ۰۱۱۸/۱ هدنسملا» يف دمحأ هجرخآ (۱)

 «بیرقتلا» يف امك فیعض وهو «ديمح يبآ نب دمحم هدنس يفو یاضقلاب یضرلا

 . ۱۵/۱۱ «حتفلا» يف ظفاحلا هنسح دقف كل عمو

 ؛(8۹7) ينسلا نباو كلام نب سنآ ثیدح نم ۲۵۰/۵ «ننسلا» يف يقهيبلا هاور (۲)

 .هریغ هقعضو «ثیدحلا رکنم :يراخبلا لاق رواسم نب رمع هدنس يفو

2*5 



 لسصف

 هاّذه اَنَل رَّخَس يا َناَحْبُس» :لاق مث ءاثالث رّبك «هتلحار بکر اذإ ناکو

 يف َكُلَأْسَأ نإ َمُهّللا» :لوقی مث .«نوُبلقمل ار یلا اَنِإَو «نیینرقُم هل انك امو
 هاذه اَنَرَمَس اَنْيَلَع ْنّوَه َمُهّللا ءىضْرَت ام ٍلَمَعلا نمو «یّوفّلاو ّربلا اذه اَنِرَمَس
 هللا ءِلْمَألا يف ٌةَقيِلَحِلاَو ءِرَفَّسلا يف ُبحاَّصلا تن َّمُهَّللا هَدْعُب نع وطاو
 نوُبيا» : هيف دازو ّنهلاق عجر اذاو .«اتلهآ يف اعفلحاو اَنِرْمَس يف انْبَحْصا

 .«نوُدماح ارل نودباع نوبت

 ةلحا رلا بوكر دنع رکذلا

 يف ةفيلخلاو ملا يف ٌبحاَصلا تنأ» :لوقی ناك هنأ و هنع دمحأ ركذو

 صضبقا هللا .بلقتملايف ةباكلاو ِرفَسلا يف يف ةَبصلا ّنم لب ذوعَ يا ملا لغالا

 ات نوبیا» :لاق عوجرلا دارآ اَذإَو . رسا اتيلَع نو ضرالا ال

 اَنْيَلَع رداغی ال بزآ ارل بوت اَبْرَت١ :لاق ُهَلْهَأ لخد اذاو .«َنوُدِماَح ابر
 ۲۲۲« ابوح

 E و
 نودباع نوب

 و
 E :لوقي رفاس اذإ ناك هنأ نم ا يو

 نمو «مولظَملا ةوَعَد نمو ءرؤكلا َدْعَب ب روحلا نمو «بلَقْنُملا ة ةباکو ٍرْفّسلا ءاثغو

 ۳ لاعلار لْهألا ىف رظنَملا ِءوُس

 هریغو جحلا رفس ىلإ بکر اذإ لاقي ام باب :جحلا يف (۱۳۶۲) ملسم هجرخأ (۱)

 :هلوق ینعمو ءرمع نبا ثیدح نم (۲۵۹۹) دواد وبآو (۳464) يذمرتلاو

 هوحنو نزح نم سفللا ریفت :ةباکلاو ةدشلا :هاثعولاو «نیقیطم :«نینرقم»
 .عجرملا : بلقنملاو

 نع ؛كامس نع .صوحألا يبأ ثیدح نم ۳۰۰ ۰۲۹۹ و ۱ دمحأ هجرخآ (۲)
 اهيف ةمرکع نع كامس ةياور نأ الا تاقث هلاجرو سابع نبا نع «ةمركع

 :ةنبض اومس .هتقفن كمزلت نمو لایعو لام نم كدي تحت ام :ةنبضلاو «بارطضا

 ةرثک نم هاب ذّوعت .طبالاو حشکلا نيب ام :نبضلاو .مهلوعي نم نبض يف مهنأل
 . رفسلا وهو .ةجاحلا ةنظم يف لايعلا

 = هریغو جحلا رفس ىلإ بکر اذإ لوقی ام باب :جحلا يف (۱۳۶۳) ملسم هجرخآ )۳

ey 



 رفاسملا عیدوت

 لصف

 یا ادا «هللا مشب» :لاق ها بوکرل باکرلا يف هلجر عضو اذ ناکو

 يذلا ناس ل و االت كأ هَللا» نالت «هلل ُدْمَحلا» : لاق ءاَمِرْهَظ ىلع

Eهلل ُدْمَحْلا» وقت مث «نوُرقتمل ابر ىلإ او  َنينرقُم 4 هل اّنک امر  

 َتنَأ الإ هلا ال» : لوقی من ایالت «هللا َناَحْبْس» ل نالت كأ ُدَّللا» ءاثالت

Eال هل يل زفْغاف ءيسفت تْمَلظ نإ َكَئاَحْبُس :َنيملاظلا نم تنك يا  

 . “تأ الإ تونل ُرفْغَي

 كتيد هللا ٌعدْوَتْسَأ» :مهدحأل لوقي رفسلا يف هّباحصأ عدو اذإ ناکو

 . ۲۲ كلَمَع َميتاوخَو َكتناَمأَر
 مس

 :لاقف . ينذّوزف «ارفَس دیرآ ين : هَّللا لوسر اي : لاقو لجر هيلإ ءاجو

 (۳46۸) يذمرتلاو رفاس اذإ لجرلا لوقی ام باب :داهجلا يف (۲۵۹۹) دواد وبأو

 . سجرس نب هللا دبع ثيدح نم تاوعدلا يف

 :ةمامعلا راك :لاقي عامتجالا دعب قرفتلا 7 يأ «روكلا دعب روحلاو» :هلوقو

 ضقنك اهتماقتسا دعب انرومآ دسفت نأ :هانعم ليقو ءاهضقن اذإ اهراحو ءاهفل اذإ

 .ةدايزلا دعب ناصقنلا نم :ليقو «ةمامعلا

 وبأو «ةبادلا بكر اذإ لوقي ام ءاج ام باب :تاوعدلا يف (4147”7) يذمرتلا هاور (۱)

 )٩۳۰( و )۷٥۳( دمحآو بکر اذإ لجرلا لوقی ام باب :داهجلا يف (۲۲۰۲) دواد

 يلع نع ةعيبر نب يلع ينربخآ قاحسإ يبأ نع «رمعم ثيدح نم (۱۰۵7) و
 نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «نابح نبا هححصو «يوق هدانسإو «هنع هللا يضر

 نع يدهنلا بيبح نب ةرسيم قيرط نم ۹٩ ۰۹۸/۲ مكاحلا هاورو «حيحص

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ...ةعيبر نب يلع نع «ورمع نب لاهنملا
 قاحسإ يبأ نع رمتعملا نب روصنم ةقايسلا هذه ىلع هاور دقو «هاجرخي ملو «ملسم

 «ءاعدلا» باتك نع «راكذألا يلامآ» يف ظفاحلا هركذو ...ةعيبر نب يلع نع

 .ةقث وهو «ةرسيم الإ حیحصلا لاجر نم نوقثوم مهلك هلاجر :لاقو «يناربطلل

 دواد وبأو ءاناسنإ عدو اذإ لوقي ام باب :تاوعدلا يف (۳:۳۹) يذمرتلا هاور (؟)
 = هدانسإو مع نبا ثيدح نم «عادولا دنع ءاعدلا ىف باب :داهجلا یف ()

A 



 :لاق .یندز :لاق . «َكَبْنَذ كل رفغو» :لاق .یندز» :لاق .«ىَوَقَّتلا هللا َكَدَوَر»
 :لاقف ءارفس ديرأ ینا :لجر هل لافو . «تنکامثیح رّيخلا كل رشیو) ۰ 00 و 1 ا # و ساه 2 سم
 وَ ه رو 9 ۳ ۳ اک ماو سا 9 ۱ هر ۳ 4

 هل وزا ّمهّللا» :لاق یلو اًملف «فّرش لک ىلع ریبکّتلاو «هللا یّوقتب كيصوآ)
 )۲) 2 ه1 و و
 «رفسلا هيلع نّوهو ضزالا

 وحبس ءاوطبه اَذِإَو ءاورّيك ءايانثلا اولع اذا ءهباحصأو يب ٌئبنلا ناکو

 . كلذ ىلع ةالصلا تعضوف

 هَللا» :لاق ءاَرْشَن وأ .ضزالا نم افرش الع اذإ هك ٌئبنلا ناك : سنأ لاقو

 . هدْمَح لک ىَلَع محل لا كلر .فرش لک یلع ُفَرَّشلا كل

(۲) 

(۳ 

0) 

 ناكو «كلذ قوف َريَّسلا عفر «ةوجف َدَجَو اذإف «قنعلا هجح يف هريس ناكو

 نابح نبا هححصو «حيحص نسح :(1۵76) دمحأو يذمرتلا لاقو «حیحص

 ۱ .يبهذلا هقفاوو ۹۷/۲ و ؛ ۲/۱ مکاحلاو (۷)

 هنع هللا يضر كلام نب سنآ ثيدح نم ۹۷/۲ مکاحلاو ۳80(۰) يذمرتلا هاور

 يواهرلا ةداتق ثیدح نم هوحنب «عمجملا» يف يمئيهلا هدروأو «نسح هدانساو

 . تاقث امهلاجرو «رازبلاو «ریبکلا» يف يناربطلا هجرخآ :لافو ۰

 «نسح هدنسو «ةريره يبأ ثیدح نم (۲۷۷۱) هجام نباو (۳4۶۱) يذمرتلا هجرخآ

 :هلوقو .يبهذلا هرقأو ۰۹۸/۲ مکاحلاو (۲۳۷۹) و (۲۳۷۸) نابح نبا هححصو

 .يلاعلا ناکملا يأ «فرش لک ىلع ريبكتلا»
 (۲۵۹۹) «دواد يبأ دنع ثيدحلا رخا يف تدرو فنصملا اهركذ يتلا ةدايزلا هذه

 اهجرخأ امناو )۱۳٤١( اهنودب ملسم هجرخآ دقو «ثیدحلا يف ةجردم يهو

 اذهل نطفتف لضعم وهو . ۰.2 يبنلا ناك :لاق جیرج نبا نع (۵۱۲۰) قازرلا دبع

 ؛ثیدحلا مامت نم هلعجف «هنع هللا همحر يوونلا اهس دقو ءادج قیقد هناف جاردالا

 يراخبلا یورو ۰۱8۰/۵ «ةینابرلا تاحوتفلا» رظناو ءانه هللا همحر فل عملا هدلقو

 :لاق رباج ثيدح نم «افرش الع اذإ ریبکتلا باب ؛داهجلا يف ۹8/۲ «هحیحص» يف
 .انحبس انبوصت اذاو «انربک اندعص اذ انک

 ءأطخلا ريثك وهو «ناذاز نب ةرامع هدنس يفو ۰۲۳۹و ۳ دمحأ هجرخآ

 . فیعض وهو «يريمنلا هللا دبع نب دايزو

۹ 

 ايانثلا ولع دنع ركذلا

 طوبهلاو

 ريسلا ةيفيك



 . «سرَج الو بلک اهیف ٌةقفر ةكئالملا بحصَت ال» :لوقي

 يف ام ُسمَّنلا ُمَلْعَي ْوَل» :لاقف «لیللاب َريسي نأ ٌهَدْحو رفاملل هرکی ناکو ١١ ًاديحورفساةهارع
 . "0«لْيَلب هَدْحَو ارا ام ةدخولا

 ناتئالاو .ْناطْیَش دحاَولا نأ» : ربخأو ةقفر الب دحاولل رفسلا هرکی ناك لي

 کز ةبالفلاو ناتاطیش

 رس

 و و ره را سرم
 تائالا هللا تاملکب ذوعأ : قلف الرنم مکدحا لزن اذإ» :لوقي ناكو لوزنلا ءاعد

 . هذْنم لحت ی یک ءیش شی ال إف یل ام رش

 ام رش نم تامل هللا تاّملکی ذوعأ :لاق مث ًالرْنَم لّن ْنَم» یاب ار
 () ۰ ون 7 بم و 2ے

 : «كلذ هلزْنَم نم لحَتری ىٌح ٌءيش رضي مل ؛ ىلع

 یر صضرآ اي» : لاف «ليللا اف «رفاس وأ اًدغ اذإ ناك هنأ هنع دمحأ رکذو لیللا رفاسملا كاردإ ءاعد

 تا اه رو اتاق تلخ اه شو كا و ك هللا ذوغأ هللا كّبرو

 ءرفسلا يف سرجلاو بلكلا ةهارك باب :سابللا يف (۲۱۱۳) ملسم هجرخأ (۱)

 وبأو «ليخلا ىلع سارجألا ةيهارك يف ءاج ام باب :داهجلا يف (۱۷۰۳) يذمرتلاو

 يف ۲۹۸/۲ يمرادلاو «سارجألا قيلعت يف باب :داهجلا يف (۲۵۵۵) دواد

 ۳۸۵ و ۳۳ و ۳۱۱ و ۳۳۷ و ۲٦۳/۲ دمحأو .سرجلا نع ىهنلا باب :ناذئتسالا

 .۵۳۷ و 1۷ و ٤و 1۱6 و ۳۹۳ و

 نبا ثیدح نم ۲۸۹/۲ يمرادلاو )١777(. يذمرتلاو ۰۹۱/5 يراخبلا هجرخآ (۲)

 . رمع
 ءرفسلا يف ةدحولا يف ءاج ام باب :ناذثتسالا يف ۹۷۸/۲ «اطوملا» يف هجرخآ (۳)

 ۱۸۰/۲ دمحأو .هدحو رفاسی لجرلا يف باب :داهجلا يف (۲۰۷) دواد وبأو

 هدنسو «هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع ثيدح نم (۱۱۷4) يذمرتلاو ۰۲۱6 و

 سس
 ءءاضقلا ءوس نم ذوعتلا يف باب :ءاعدلاو رکذلا يف (۲۷۰۸) ملسم هجرخآ (4)

 دواد وبأو «الزنم كرت اذإ لوقی ام ءاج ام باب :تاوعدلا يف (۳۸۳۳) يذمرتلاو
 .لزنملا كرت اذإ لجرلا لوقی ام باب :داهجلا يف (۲۰۲)

۶ ۰ 



 3 840 ےس لا ۰ د 2 8 ت و
 دليلا كاس رش نمو « برقعو هبحو «دوساو دّسأ لك رش نم هللاب دوعا «كنلع

 . )لو امو دلاَو رش نمو

 «ضرألا نم اًهَظَح لبالا اوطغأف .بصخلا يف متْرْفاَس اذإ» :لوقي ناكو

 اَذِإَو «ریَسلا اهیلع اوعرسأف» : ظفل يفو .«اهّيَقن اوردابف «ةتسلا يف ْمَتْرْفاَس اذِإَو

 . ؟(ليّنلاب ٌماوَهلا ىَوْأَمَو ٌباَوَّدلا قرط اه «قيرّطلا اوُبنَتْجاَف متر

 تاّواَمَسلا بر هللا :اهاری نيح لاق اهل صلیب نف فاراد نار

 ااو نا برو اقا امو لا نيضرألا برو ن امو ع کرا

 نم كب دون اهل تو ةيرقلا هده ا نإ نیر مو 5 برو

 ."«اهیف ام ۶ و اهر

 و 2۶ ت ه - روا رم ۳ 8 5 .٠ ۰ و ۰ ۰ 1

 .“«راّتلا ّنم هللاب اذئاع اَميلَع لضفأو انبحاص ابر ءاَتْيلع هئالب

 ديلولا نب ريبزلا هدنس يفو )52١7( دواد وبأو ۰۱۲/۳ و ۲ دمحأ هجرخأ )١(

 هقفاوو ۰۱۰۰/۲ مكاحلا هححص دقف كلذ عمو «نابح نبا ريغ هقثوي مل «يماشلا

 .«راكذألا يلامأ» يف ظفاحلا هنسحو يبهذلا

 ءريسلا يف باودلا ةحلصم ةاعارم باب :ةراجالا يف )١951( ملسم هجرخآ (۲)

 يف ( (۲۵۹) دواد وبأو .قیرطلا رفاسمل حئاصن باب :بدالا يف (۲۸۱۲) يذمرتلاو

 . .۳۷۸ و ۳۳۷/۲ دمحأو «ریسلا ةعرس يف باب :داهجلا

  بیهص ثيدح نم كلا ع (۲۳۷۷) نابح نباو (۵۲۹) ينسلا نبا هجرخآ (۳)

 : يئاسنلا لاق :لاقو "نازیملا» يف يبهذلا هدروآ «ءاطعدلاو ناورم وبأ هدنس يفو

 نبا هححصو «ظفاحلا هنسح دقف 7 كلذ عمو «ةبحص هل تبثت الو «فورعملاب سيل

 . يبهذلا هقفاوو «مکاحلاو نابح

 ام رش نمو لمع ام رش نم ذوعتلا باب :ءاعدلاو ركذلا يف (۲۷۱۸) ملسم هجرخآ (4)

  ينسلا نباو .حبصآ اذإ لوقي ام باب :بدألا ىف (۵۰۸7) دواد وبأو لمعی مل

 «علاطملا» بحاصو ضايع هطبض «عمس» :هلوقو «ةريره يبآ ثيدح نم (۵۱0)

 = رکذلا یلع اهیبت هریغل اذه يلوق عماس غلب : هانعمو «ةددشملا ميملا حتفب هب امهريغو

5١١ 

 يف رفسلاو سيرعتلا
 بصخلا

 ةيرق ىلإ لوخدلا ءاعد

 رفسلا يف رجفلا ودب ءاعد



 س زر ا م 5 بی هم 6 0 ۳ 1 ۶ ر 8 ١

 ۱۱ودعلا هلاتی نأ ةفاخم ءٌودَعلا ضْرَأ ىلإ نازقلاب َرْفاَسي نأ یهنی ناكو

 ۳ r ۳ و و رص ر

 7¥ ريب چو اس ر ن 8 مے © رس 0ھ به [ ^ م هم ( ۵ مس ت 7 1 و و رم

 . ديرب هفاسم ولو «مرحم ریغب رفاست نا ةارملا یهنی ناکو ق

 ىَلِإةَبْوألا َلْجَعُي نأ هرس نم َُممْهَت یضق اَذِإَّرِفاَسُملا ُرُمْأَي ناو

 تففخملا میملا رسکب هریغو يباطخلا هطبضو «تقولا كلذ ءاعدلاو .رحسلا يف 5

 .دهاشلا دهشيو عماسلا عمسيل هتقيقحو ءدهاش دهش :هانعمو :لاق

 ودعلا ضرأ ىلإ برضلا ةيهارك باب :داهجلا يف ٩۳/١ يراخبلا هجرخآ (۱)
 فحصملاب رفاسي نأ يهنلا باب :ةرامالا يف )١1879( ملسمو «فحاصملاب

 هب رفاسی فحصملا يف باب :داهجلا ى 0533: دواد واو .رافکلا ضرآ
 نارقلاب رفاسي نأ يهنلا باب :داهجلا يف (۲۸۷۹) هجام نباو ءودعلا ضرآ

 نارقلاب رفاسب نأ نع يهنلا باب :داهجلا يف 457/7 «اطوملا» و ءودعلا ضرأ

 لومحم يهنلا اذهو ۰.۱۲۸ ۰۷۷ ۰۱۳ ۰۵۵ ۰۱۰ ۷ ۲ دمحأو ءودعلا ضرآ

 .هب نونیهتسپ اوناک ]ذإ ام یلع

 ثیدح نم مرحم ریغب جحت ةأرملا يف باب :كسانملا يف (۱۷۲۵) دواد وبآ هاور (۱۲)

 هجرخأو يبهذلا هقفاوو ۰۶1۲/۱ مکاحلا هححصو ؛نسح هدانساو «ةريره يبأ

 نم (۱۱۷۰) يذمرتلاو ۱۷۲7(۰) دواد وبأو (۱۳۳۹) ملسمو ۰10۸/۲ يراخبلا

 رفاست نأ رخالا مویلاو هللاب نمزت ةأرمال لحي ال» ظفلب اعوفرم ةريره يبآ ثیدح
 نم (۱۳۳۸) ملسمو ۰4۱۸/۲ يراخبلا هجرخأو «مرحم اهعم سيل ةليلو موی ةريسم
 هجرخآ كلذکو «مرحم وذ اهعمو الا ائالث ةأرملا رفاست ال» ظفلب رمع نبا ثیدح

 ال» هل ةياور يفو «يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم )41١0( 915 ۰۹۷۵/۲ ملسم

 :يراخبلا جرخأو «اهجوز وأ اهنم مرحم وذ اهعمو الإ رهدلا نم نيموي ةأرملا رفاست

 لاق :لاق هنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم (۱۳۶۱) ملسمو 9 6

 اهعمو الإ لجر اهيلع لخدي الو ءمرحم يذ عم الإ ةأرملا رفاست ال» : يبنلا

 يتأرماو ءاذكو اذك شيج يف جرخأ نأ ديرأ ينإ هللا لوسر اي :لجر لاقف «مرحم

 يف هديقو «ثيدحلا اذه يف رفسلا قلطأ دقو .«اهعم جرخا» :لاقف «جحلا ديرت

 فالتخال قلطملاب بابلا اذه يف ءاملعلا رثكأ لمع دقو «ةمدقتملا ثيداحألا

 اقم مس ام اک لب وراق دينا دالا ىلا يووتلا لاش: هالا

 لمعي الف «عقاو رمأ نع ديدحتلا عقو امنإو «مرحملاب الإ هنع ةيهنم ةأرملاف
 . هموهفمب

۱ 

۱ 

۱ 

 ه 6 6 © ۷

۲ 



 «تاریبکت تالت ضْرَألا نم فرش لک ىَلَع رّبكُي هرفَس نم لفق اذإ ناکو
 لک ىَلَع َوُهَو ءُدْمَحلا ُهَلَو ُكْلُملا هَل هَل كيرش ال ُهَدْحَو هللا الإ هل الا لوق
 َرصْنَو هدعو هللا قَدَص نوّدماح ا «َنوُدباَع نوبئات نا نیدق ا

 ۲)هلح و ا َمْرَهَو 4 هدبع

 . نع تیغ تلاط اذإ الْيل ُهلْهَأ لجرلا قّرطی نأ یهنی ناکو 5 هر کک وچو ۳۷ ین ۰

 ملسمو «باذعلا نم ةعطق رفسلا باب :ةرمعلا يف 45 1۹0/۳ يراخبلا هاور (د)
 يف ۹۸۰/۲ «اطوملا» و باذعلا نم ةعطق رفسلا باب :ةرامالا يف (۱۹۲۷)
 : كسانملا يف (۲۸۸۲) هجام نباو .ةنسلا يف لمعلا نم هب رمؤي اا :ناذغتسالا
 يف ۲۸/۲ يمرادلاو ۰4۹1 و 1405و ۲۳۱/۲ دمحأو «جحلا ىلإ جورخلا باب

 .ةريره يبأ ثيدح نم باذعلا نم ةعطق رفسلا باب :ناذئتسالا
 وأ ةرمعلا وأ جحلا نم عجر اذإ لوقي ام باب :جحلا يف ٤۹۲/۳ يراخبلا هجرخأ (۲)

 یزغلا نم عجر اذإ لوقی ام بابو ءافرش الع اذإ ریبکتلا باب :داهجلا يفو وزغلا
 ۲۱/۱ «أطوملا» و .مجرو ًارفس دارآ اذإ باب :تاوعدلا يف ۱۲۱ ۰۱۲۰/۱۱. و
 ىلع ریبکتلا يف باب :داهجلا يف (۲۷۷۰) دواد وبأو «جحلا عماج باب :جحلا يف
 .رمع نبا ثیدح نم ۱۳/۲ دمحأو «ریسلا يف فرش لك

 اليل هلهأ قرطی ال بابو «يشعلاب لوخدلا باب :جحلا يف 1٩۳/۳ يراخبلا هجرخآ (۳)
 نأ ةفاخم ةبيغلا لاطأ اذإ اليل هلهأ قرطی ال باب :حاكنلا يفو «تنیدملا غلب اذإ
 «قورطلا ةهارك باب :ةرامالا يف ۱۵۲۷/۳ ملسمو «مهتارثع سمتلي وأ .مهنوختی
 (۱۸۳) و (۱۸۲) صاخلا ثيدحلا مقر رفس نم درو نمل الل لوخدلا وهو
 دمحأو ۰۲۷۵/۲ يمرادلاو (۲۷۱۳) يذمرتلاو (۲۷۷۲) دواد وبآو (۱۸4) و
 . هنع هللا يضر رپاج ثيدح نم ۳۹۲ و ۳۹۱ و ۳۵۸ و ۳۲۰ و ۳۰۸ و ۳

 هتلع عم رودي مکحلاف «ذتنیح دجوت امن يهنلا ةلع نأ یلا ریشی ةبيغلا لوطب دییقتلاو
 ةبهأ ريغ ىلع هلهأ دجي نأ امإ ةبيغلا لوط دعب هلهأ قرطي يذلا نإف + فدع فا

 راشآ دقو ءامهنيب ةرفنلا ببس كلذ نوکیف «ةأرملا نم بولطملا نیزتلاو فظنتلا نم
 اهدجی نأ اماو «ةثعشلا طشتمتو ةبيغملا دحتست يك» :ثیدحلا يف هلوقب كلذ ىلإ
 نأ» :هلوقب كلذ ىلإ راشآ دقو رتسلا ىلع ضرحم عرشلاو .ةیضرم ريغ ةلاح ىلع
 = يف مدقی هنأو .هلوصوب هلهأ ملعأ نم يهنلا لوانتی الو «مهتآ رثع بلطتیو مهن وختي
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 تایالا عاعن

 لهألا قورط نع يهنلا



 نم هودقلاب قلعتت لئاسم
 رفسلا

ل قْرْطَي ال ناك :«نيحيحصلا» يفو
 ۳ د َرهْيَلَع لخَدَي الی ه

 ي غ لا .هتنَب له نم ناب یی هرفَس نم َمَِقاذإ نار

ءيج مث هيدي َّنْيِب ينلمحف هیلا يب قيس ءرفس نم َةّرَم مد هنإ
 ينبا دأب 

 ىلع ةثالث هن هئيِدَملا انلخدف :لاق ل ی ناو م

 ."''ةَباَد

 نع :يرهزلا لاق .هلْهَأ نم ناك اذإ هلّبقُيو ءهِرْفَس نم مداَقلا قنتعی ناكو

 .هانأف «يتيب يف هب هللا لوسرو «ةنيدملا ةثراح نب دیز مدق :ةشئاع نع «ةورغ

 الو هل انايرغ هثیأر ام هللاو هبت جی انايرُع لكي هللا لوسر هيلإ ماقف بالا عرق

 . "جلت 23و هع اف هدعب

 رمع نبا ثیدح نم قاس مث «هحیحص» يف ةميزخ نبا كلذب حرص دقو ؛اذک تقو ۳

 سانلا نذژی نم لسرأو ءاسنلا اوقرطت ال» :لاقف ةوزغ نم هلع هللا لوسر مدق : لاق

 نيب اصوصخ باحتلاو داوتلا ىلع ثحلا ثیدحلا يفو : ظفاحلا لاق «نومداق مهنآ

 ترج ام ىلع امهنم لک عالطا عم نیجوزلا نيب كلذ یعار عراشلا نأل نيجوزلا

 يف .يش رخالا بویع نم هنع يفخي ال امهنم دحاو لک نإ یتح هرتسب ةداعلا

 نوکیف .هنع هسفن رفنت ام ىلع علطي الثل قورطلا نع یهنف كلذ عمو «بلاغلا

 امل ضرعتلا كرت ىلع ضیرحتلا هیفو «ىلوألا قیرطب نیجوزلا ريغ يف كلذ ةاعارم

 .ملسملاب نظلا ءوس بجوی
 يف (۱۹۲۸) ملسمو «يشعلاب لوخدلا باب :ةرمعلا يف 1۹۳/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

 . كلام نب سنآ ثیدح نم ... قورطلا ةهارك باب : ةرامالا

 هللا يضر رفعج نب هللا دبع لئاضف باب :ةباحصلا لئاضف يف )۲٤۲۸( ملسم ا )۲(

 فيعض هدنسو «ةقناعملا يف ءاج ام باب :ناذئتسالا يف (۲۷۳۳) يذمرتلا هجرخأ (۳)

 نيب ام ةلبق يف باب :بدألا يف (۵۲۲۰) دواد وبأ هجرخأ هدعب يتالا يبعشلا ربخو

 مجعم» يف يوغبلا نأ ۵۱/۱۱ «حتفلا» يف ظفاحلا ركذو .عاطقنا هيفو نينيعلا

 نب هللا دبع نب دمحم هدنس يف نكل ةشئاع ثيدح نم الوصوم هجرخأ «ةباحصلا

 = ةزنع نم لجر قيرط نم (۵۲۱۶) «دواد وبآ هجرخأو .فیعض وهو ءريمع نب دیبع

1٤ 



 ری

 و

 هْيدْيَع نب اعم لّبقف كي بنل هاقلت كباحصأو ٌرفعج مدق امل :ةشئاع تلاق
 و سس ۵

 کس

 .اوُقَاَعَت «رفَس نم اوُمِدق اذإ ب هللا لوسر باحصآ ناکو : يبعشلا لاق

 . ریتعُکر هيف مکرف دجشملاب ادب رفس نم مدق اذإ ناکو

 حاکنلا راکذآ يف ی هیده يف

 نیعتسنو ا هلل دْمَحلا» : ةجاحلا ا مهملع هنآ الع هنع تب

 داف هللا دهي ْنَم ءاَنلاَمْعَأ تایر ا رورش نم هللاب د دوعنو ٌةرفغتسنو
 ری

 و

 ay دمحم نأ ُدَهْشَأَو لا الا هلإ ال ْنَأ دهشأو بیل يداه الف للضُي نمد بیل لضم

(۱) 

 : لاق ؟هومتیقل اذإ مكحفاصي ي هللا لوسر ناك له :رذ يبال تلق :لاق مسی مل
 تثج املف ءيلهأ يف نكأ ملف موی تاذ يلإ ثعبو .ينحفاص الإ طق هتيقل ام
 دوجأ كلت تناكف .ينمزتلاف .هریرس ىلع وهو هتيتأف ءيلإ لسرأ هنأ تربخأ
 .؛طسوألا» يف يناربطلا جرخأو «مهبملا لجرلا اذه الإ تاقث هلاجرو .دوجأو
 سنأ ثيدح نم ۸ يمئيهلاو ۰۲۷۰/۳ يرذنملا لاق امك حیحصلا لاجر هلاجرو
 بدألا» يف يراخبلا یورو «؟اوقناعت رفس نم اومدق اذإو اوحفاصت اوقالت اذإ اوناک»
 لجر نع ثیدح ينغلب :لاق هللا دبع نب رباج نع ۳۹۵/۳ دمحأو ۹۷۰(۰) «درفملا

 هيلإ ترسف «يلحر هيلع تددش مث ءاريعب تیرتشاف كي هلا لوسر نع هعمس
 رباج هل لق :باوبلل تلقف «سینآ نب هللا دبع اذإف .ماشلا هيلع تمدق یتح ارهش
 :هتقنتعاو ينقنتعاف «هبوث أطي جرخف معن :تلق ؟هللا دبع نبا :لاقف بابلا ىلع
 «طسوألا» يف يناربطلا جرخأو «حتفلا» يف ظفاحلا لاق امك «نسح هدنسو
 ىلع بلاط يبأ نب رفعج مدق :لاق ةفيحج يبأ ثيدح نم ۸ ۰۷ ص ؛ريغصلا» و

 يردأ ام» :لاقو هينيع نيب ام 4 هللا لوسر لبقف .ةشبحلا ضرأ نم ةي هللا لوسر
 . فيعض هدنسو «؟ربيخ حتفب مأ زر رس رفعج مودقب انآ
 نب بعك ثيدح نم (۲۷۸۱) دواد وبأو ۲۷۲۹(۰) ملسمو ۸۹/۸ يراخبلا هجرخا
 . كلام

۶ ۵ 



 2م و

 نان ىح هللا وقنا اوُنمآ نیل ای اي : تل تايآلا ار ری من ا دع

 يا مر و دا سالا اَهّيَأ ايل ۱۲ :نارمع لآ] نوین لا ن یو

 واو َءاَسنَو 5 الاجر اًمهنم ّتَبو اًهَجْوَر اهنم قلخو قدحاو سفن نم مکَلخ

 هيأ ای ۲۱ : ءاسنلا] ًابيقر مُکیلَع ناك هل نا ماحرال لاو هب نو ات يذلا هللا
 ْمُكَل ریو ءْمُكَلاَمْعَأ مكل حلی ًاديدس ًالْوَق اولوثو َهَّللا اوفا اوُنَمآ نيذّلا

 :PEV Ve : بازحألا] + ًامیطع وَ زاد سرو هللا عطب نمو کبود

 : لاق ؟اهریغ ىف وأ حاکنلا ةبطخ يف هذه : قاحسإ یبال تلق : ةبعش لاق

 ر
 ٌعْدَيْلَو ءاهتيصانب دخيل اد ۳ 0 وأ «ةأرما مکدح و

 تلبج ام َرْيَخَو اهَرْيَخ كلاس نإ ملا : لقیلو َلَجَو ََّع هل يّمَسْيَو ةّكربلاب هَل

 ٩ هيلع تام وات او ا

 5 اذإ» : لاقو

 (۱۸۹۲) هجام نباو «حاکنلا ةبطخ يف باب :حاكنلا يف (۱۱۰۵) يذمرتلا هجرخأ )۱(

 ام باب :حاکنلا يف ۸۹/۲ يئاسنلاو (۳۷۲۱) و (4۱۱7) دمحأو «حاکنلا يف

 يف يقهيبلاو ۰/۱ "راثالا لکشم» يف يواحطلاو .حاكنلا دنع مالکلا نم بحتسی

 دوعسم نبا نع «صوحالا يبآ نع «قاحس) يبأ نع قرط نم ۲۱۸/۳ «ننسلا»

 .يذمرتلا هنسحو «یيوق هدنسو ی

 (۱۹۱۸) هجام نباو :حاکنلا عماج يف باب :حاکنلا يف (۲۱۳۰) دواد وبآ هجرخآ

 «دابعلا لاعفآ» يف ف يراخبلاو له هيلع تلخد اذإ لجرلا لوقي ام باب : حاکنلا يف

0 

 هدنسو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ۷ يقهيبلاو ۰۷۷ ص

 . يقارعلا ظفاحلا هدانسإ دوجو «يبهذلا هقفاوو ۱۸۵/۲ مکاحلا هححصو «نسح

 «جوزتملل لاقي ام باب :حاكنلا يف (۱۰۹۱) يذمرتلاو (۲۱۳۰) دواد وبآ هجرخآ (۳)

 2 يبآ ثیدح نم ۲۸۱/۲ دمحأو «حاکنلا ةئنهت باب : حاکتلا يف (۱۹۰) هجام نباو

۶ ۰ 



 ریس

 ا هللا مشب :لاق «هَلْهَأ َيِتأي نأ دارأ اذ| مكَدَحَأ نأ ول» :لاقو . نأ

 سي كلذ يف و امت نإ هنإف ءاتتفزر اَم َناطْيَّسلا بو دالا

 لصف

 هلامو هلهأ نم هبجعُي ام ىأر ْنَم لوقب اميف ی هيده يف

 لا الو «لها ی ىلع هللا مع اهدا ا نأ نع رکاب

 ]۱ و لااا : لوقیف دلو وأ

 : فهکلا] *هللاب الإ ةّوق ال ُهَّللا ءاش ام تلف َكَتَتَج تلخد ذا الولو» : یا
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 یلتبم ىأر نم لوقي اميف

 ىدلا هّلل دخلا: لاقف لكف یأر لجر نم ام» :لاق هنآ هلك هنع حص

 ثيدح نم دهاش هلو حیحص نسح ثیدح :يذمرتلا لاقو «يوق هدنسو «ةريره =

 .يئاسنلاو هجام نباو دمحآ دنع بلاط يبأ نب ليقع

 ملسمو «هلهأ یتآ اذإ لوقي ام باب :تاوعدلا يف ۱۱۱/۱۱ يراخبلا هجرخآ )١(

 )۱۸١۷( دمحأو «عامجلا دنع هلوقي نأ بحتسي ام باب :حاكنلا يف (۱8۳6)

 (۱۰۹۲) يذمرتلاو (۲۱۲۱) دواد وبأو (۲۵۹۷) و (۲۵۵۵) و (۲۱۷۸) و (۱۹۰۸) و

 . سابع نبا ثیدح نم (۱۹۱۹) هجام نباو

 يف ریثک نبا هدروأو (۳۰۹) ينسلا نباو ۰۱۲۲ ص «ریغصلا» يف يناربطلا هجرخآ ()

 انئدح نوع نب یسیع قیرط نم «يلصوملا ىلعي يبآ دنسم» نع ۸4/۳ ؟هریسفت»
 حتفلا وبآ ظفاحلا لاق . . . هَ هللا لوسر لاق :لاق سنآ نع «ةرارز نب كلملا دبع

 . هثيدح حصي ال سن نع ةرارز نب كلملا دبع نع نوع نب ىسيع : يدزألا

 نسحي ال وأ «هبر ةدابع نع هيهلي لام نم ايويند وأ ةيصعم باكتراك اينيد ءالتبا يأ )

 لاخ وهو ءمقس ءىيسو ضرم وأ «ملظلا ىلإ هب يضفي ضيرع هاج وأ .هیف فرصتلا
 . كلذ نع

 ١ :م-؟ج داعملا داز ۱ ۱ ۱۷ ٤



 ءالبلا َكِلَذ هْيصُي ْمَل الا ًاليضُفَت قلخ نمم ریثک ىَلَع ينلضفو «هب َكالَتبا امم ينافاع

 لصف

 رس ! هتقحل نم هلوقب اميف

 ًاَملْسُم درت الو لألا اهتسخأ» :َلاَقَف دنع ٌةَريطلا تّركذ هناا هنع رکذ

 فی الو تن الإ تاتسحلاب ۳ ال ملا :لقف ُهَرْكَت ام ةَريَطلا نم تیر ادق

 ١< كب الإ ةَوق الو لوح الو تن الإ تاسلا

 تر الو َكْدْيَخ الإ َرْيَخ الو «كریط الا ریط ال ّجُهّللا» :لوقي بعك ناکو

 زنکَو ءِلكَوَتلا سأرل اهن هد يفت يا كب الإ ةَوَق الو َلْوَح الو ری
 م ے و2

 ا كد َدْنِع ٌدْبَع ٌنهلوقي الو ةّنَجلا يف دْبَعلا
 ۳ «ء يش ُهَرضَ ملال

 نم «یلتبم ىأر اذأ لوقي ام ءاج ام باب :تاوعدلا يف )۳٤۲۸( يذمرتلا هجرخأ (۱)

 وأ رمع ثيدح نم هنها ريكو اف رط هل ناف «لاق امك وهو «هنسحو ةريره يبأ ثيدح

 أ ندع او (۳۸۹۲) هجام نباو « 5 میعن يبأو (۳۶۲۷) يذمرتلا دنع هنبا

 . ۱۳ /۵ «ةيلحلا» يف ميعن

 نب بيبح نع «نايفس ثيدح نم ةريطلا باب :بطلا يف (7414) دواد وبأ هجرخأ (۲)

 ؛تباث .يبأ نب بیبح سیلدتل هفيعض هدنسو ...۰. رماع نب ةورع نع تبا يبا

 یورو «نیعباتلا تاقث يف نابح نبا هركذو «هتبحص يف فلتخم رماع نب ةورعو
 هلل يبنلا تعمس :لاق ةريره يبأ ثیدح نم (۲۲۲۳) ملسمو ۰۱۸۱/۱۰ يراخبلا

 ةحلاصلا ةملکلا :لاق ؟لأفلا امو هللا لوسر اي : لیق «لأفلا اهریخو ةريط ال» :لوقی

 اذإ هبجعی ناك يي يبنلا نع سنآ نع (۱۱۱۷) يذمرتلا جرخأو «مکدحآ اهعمسی

 امك وهو حیحص نسح :يذمرتلا لاقو «حیجن اي دشار اي :عمسي نأ ةجاحل جرخ

 .لاق

 ۲۲۰/۲ «دنسملا» يف دمحأ ىور دقو «فلوملا ركذ امك رابحألا بعك مالك نم وه (۳)

 قجاح نم ةريطلا هتدر نم» :لَع هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع ثيدح نم

  مهدحأ لوقي نأ» :لاق ؟كلذ ةرافك ام هللا لوسر اي :اولاق .«كرشآ دقف
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 ههركي ام همانم ىف یر نم هلوقي امیف

 ف ءناطْيَسلا نم مْلَحلاو «هَللا نم ٌةَحلاَّصلا ايولا» : ل هنع حص "

 ال انا ‹ناطْيَشلا نم ِهّللاب ْدَوَعَتيلَو ءاثالث هراس ْنَع شل هایش اهم کا

 ْنَم الإ اهب رخ الو نیت « ةنّسح یر یر ناو .
 رس

 0 ےس

 اهب ْرِبْخُي الَو ةٌرْضَن

 نإ

 ان

 امو فیل ذاك يذلا هبلج نع لو ن aE رم مار

 )ر و

 ر

 نأ ه

 :ناطاا نم هّللاب نه نأ فراس نع تفت لآ : ءایشآ ةسمخب هرمأف

 يلصْب موش ناو «هیلع ناك يذلا هبنج نع لوح نآو هاذا اهب ربخ ال نآو

 وم سین «كلذ لعف یتمو

 وهو ةعيهل نبا هدنس يفو «كريغ هلإ الو «كريط الا ريط الو كريخ الا ريخ

 نم ملحلا بابو هلي يبنلا ىأر نم باب : ریبعتلا يف ۳48/۱۲ يراخبلا هجرخآ (۱)

 او ا یی و ام ا تاني تاغا

 شل تا تا و ا نف ج قيس زاب د و ج الا اف لا او

 يذمرتلاو (۵۰۲۲) دواد وبأو ءايؤرلا باتک لو يف (۳) (۲۲۲۱) ملسو .ةيقرلاو

 . يعبر نب ثراحلا ةداتق يبأ ثیدح نم (۲۲۷۸)

 اههرکی ایژرلا مکدحآ ىأر اذإ» ظفلب اعوفرم رباج ثيدح نم (۲۲۹۲) ملسم هجرخآ )۲(

 يذلا هبنج نع لوحتیلو ءاثالث ناطيشلا نم هللاب ذعتسیلو ءاثالث هراسي نع قصييلف

 ىأر اذإف» هيفو . ۰۰ ةريرغ ييآ ترد رب اشا (۲۲۲۱۳) ملسم هجرخأو .«هیلع ناك

 :«ساتلا اهب ثدحب الو و هرکی ام مکدحآ

 = هرکی ام مانملا يف یر اذإ ءاج ام باب :ايؤرلا يف (۲۲۷۹) يذمرتلا هجرخآ (۳)
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 و

 لا : لاق ایژرلا هيلع تصف ار ءهنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناکو ۱

 .تْدعلف ارش ناک ْنِإَو اف ار ناک نإ

  ِهْيَلَع ضرع ْنَمِل لقیلف ءايؤُر هيلع تضرع ْنَم» : ي يبنلا نع رکذیو

 ا

 "امتد مث «تیآر رك : هل هتيم لبق يئارلل لوقی ناک هنآ هنع رکذیو

 وبأ ناک لاق < بريس تا نع توبا نع «نمعم نع + قازرلا بع ركذو

 تک والع نوكيو كانو تفدص نا :لاف هایفر قي نأ دارا اذا قيدصلا رك

 لصف

 ةسوسولا ىلع هب نيعتسي امو ءساَّوْسَولاِب يلتبا نم هلعفيو هلوقي اميف

 نع «دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «ناسُيك نب , حلاص ىور

 )۳۹۱٤( هجام . نباو ءايؤرلا يف ءاج ام باب :بدالا يف (۵۰۲۰) دواد وبآ هجرخأو 2

 «نابح نا ریغ هتثوی مل سدع نب عیکو هدنس يفو  يليقعلا نیرر يبأ ثيدح نم

 TVA 1۳/۲ «حتفلا) شف ظفاحلاو «يذمرتلا هنسحو «تاقن هلاجر یقابو

 نأ ةبالق يبآ ثیدح نم دهاش هلو «یبهذلا هرقأو ۰۳۹۰/۶ مکاحلا هححصو

 وهف .هلجر عفر لجر لثمك كلذ لثمو < ربع ام ىلع عقت ةت ايؤرلا نإ» : لاق رفع يبنلا

 «املاع وآ احصان الإ اهب ثدحی الف ءايؤر مكدحأ ى ىأر اذإف ءاهعضي ىتم رظتني

 يف مكاحلا هجرخأو «لسرم هنكل «تاقث هلاجرو (۲۰۳۵۶4) قازرلا دبع هجرخأ

 راد جرخأو يبهذلا هقفاوو هححصو سنا رکذپ الوصوم ۳۹۱/۶ «كردتسملا»

 کک ةأرما تناك اتلاف ةشئاع نع راسي نب نامیلس نغ نسح كس ۲

 ! :تلاق و هللا لوسر تتأف - ةراجتلا يف ينعي  فلتخی رجات جوز اهل ةنيدملا

 ینآو «ترسکنا يتيب ةيراس نأ مانملا يف تيأرف الماح ينك رتو «بئاع يجوز

 ًامالغ نيدلتو لاب هللا ءاش نا كحوز مجری ريحا : لاقف «روعأ امالغ تلو

 «مانملاب ينتربخأف ءاهتلأسف تناغم ھا: لوسرو تاجا اند كلذ تركذف «ارب

 . يكبت تدیقف مروا امالغ نیدلتو هل ارحل 0 تقدص :تلقف

 ش ا اهرم ام یلع نوکت ایر نا هر لر <

{° 



 علف َهَمَل ِناَطْيّشْلِلَو َهَمَل عدا نبا بلقب ٍلَكوُملا كّلَملل َّنإ» :هعفري دوعسم نبا

 ٌداَعيِإ ءَناَطْيّشلا هلو . بار حلاص جرو وكلاب قیٍضتو رّخلاب ٌداَعيِإ كلَملا

 [ودمحاف 4 كل َةَمَل ْمُتْدَجَو اف ءرْيخلا ّنم م طوفو قلاب ٌبیذکتر نسل

 52 ات ناکام و هی یورو هه

 ۲ (۱)(هوُرفْغَتس اف

 و ينيب لاح دق ناطيشلا نإ هللا لوس : صاعلا يبأ ْنب نامثع هل لاقو
5 

 ر اي

 هّللاب ذ ْذَوَعَتف 5 اذإف )برم : : هل لاك نا اذ» : لاق «يتءارقو يتالص

 )ایالت رای نع لفثاو هم

 نأل - ءیشلاب ضيعُي - هسفن يف ٌدجَي مهدحآ نأ ةباحصلا هيلإ یکشو

 هلل دا كأ هللا كأ هَللا» :لاقف هب ملکی ْنَأ نم هيلإ ٌةبحأ ةَمَمْح نوک

 ۳ «ةَسَوسَلا ىلإ هد دَر يذلا

 يذمرتلا هجرخأو دوعسم نبا هيبأ مع كردي مل هللا دبع نب هللا ديبع نأل «عطقنم هدنس )۱(

 (۶۰) نابح نباو «نارمع لا ةروس نموا باب :ریسفتلا يف () ال تو

 هيف «فیعض هدنسو ءاعوفرم دوعسم نب هللا دبع ثیدح نم (1۱۷۰) يربطلاو
 دوعسم نبا لوق نم ۸۸/۳ يربطلا هجرخآو .طلتخا دق ناکو «بئاسلا نب ءاطع

 ۱ . حيحص هدانسإو
 .ةالصلا يف ةسوسولا ناطيش نم ذوعتلا باب :مالسلا يف (۲۲۰۳) ملسم هجرخأ (۲)

 تسوسولا در يف باب :بدألا يف (۵۱۱۲) دواد وبأو ۰۲۳۵/۱ دمحأ هجرخأ (۳)

 :ءاحلا ةممحلاو «حيحص هدانسإو «سابع نبا ثيدح نم (۲۷۰6) يسلايطلاو

 ءاج :لاق ةريره يبأ ثيدح نم (۵۱۱۱) دواد وبأو (۱۳۲) ملسم جرخأو «دامرلا

 ملكتي نأ اندحأ مظاعتی ام انسفنآ يف دجن انا :هولأسف هلي يبنلا باحصآ نم سان

 لاق .«نامیالا حیرص كاذ» :لاق ءمعن :اولاق «؟هومتدجو دق وأ» :لاق .هب

 مکعنمی يذلا وه نامیالا حیرص نأ :هانعم «نامیالا حیرص كاذ» :هلوق : يباطخلا

 اهسفن ةسوسولا نأ هانعم سیلو .هب قیدصتلاو مکسفنآ يف ناطیشلا هیقلی ام لوبق نم

 اناميإ نوکی فیکف «هلیوستو ناطیشلا لعف نم دلوتت امن اهنآ كلذو نامیالا حیرص
 . احیرص
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 اذه : هل لیق اذ| «نیلعافلا يف لسلستلا ةسوسو نم ٍءيشب يلب نم دشرأو
 تهاظلاو تخالاو والا وه# ارش نأ لا لش نمف « قلخلا قلخ هللا

 هيث 2 ات بسم رم مقر ر

 .[۳ :ديدحلا] هم میلع ءيش لکب وهو نطاَبلاو

 ام :هلأس دقو يفنحلا ديلولا نب كامس لیمز يبال سابع نبا لاق كلذک

 لاقف :لاق .هب ُمّلكتأ ال هّللاو : تلق :لاق ؟وه ام : لاق ؟يردص يف هدجآ ءيش

 هللا لزنأ ىتح ءدحأ كلذ نم اجت ام : يل َلاَقَف ءىلب :تلق ؟كش نم ءيشآ : يل

 نم باتكلا َنوؤْفَي َنيِذَّلا لأساق َكيلإ اَنلَْنَأ امم كش يف َتْنُك نإَق# : لجو رع
 وهو مت ءائيش كسفن يف تدجو اذإف : يل لاقف :لاق [45 : سنوی] كلت

 . ۱۹ ٌمیلع ِءيَش لب َوُهَو .ٌنِطاَبلاو رهاظلاو نخالاو ءُلّوَألا

 نأو «لقعلا ةهيدبب لطابلا لسلستلا نالطب ىلإ ةيالا هذهب مهدشرأف

 يف يهتنت امك «ءيش هلبق سيل لوأ ىلإ يهتنت اهئادتبا يف تاقولخملا ةلسلس

 هقوف سيل يذلا ٌولعلا وه هروهظ نأ امك .ءيش هدّعب سيل رخآ ىلإ اهرخآ

 ءيش هلبق ناک ولو «ءيش اهيف هنود نوكي ال يتلا ةطاحالا وه هنوطبو «ءيش

 ىلإ رمألا يهتني نأ َّدب الو «قالخلا ٌبرلا وه كلذ ناكل «هيف اروم نوكي

 لكو «هسفنب مئاق «هيلإ ريقف ءيش لکو «هريغ نع ينغو «قولخم ريغ قلاخ
 ام لکو ءهل لوأ ال ٌمیدق .هب دوجوم ءيش لکو «هتاذب دوجوم «هب مئاق ءيش

 سيل يذلا لوألا وهف «هب ءيش لك ءاقبو «هتاذب قاب «همدع دعب هدوجوف هاوس
 ءيش هقوف سيل يذلا رهاظلا «ءيش هدعب سيل يذلا رخآلاو .ءيش هلبق

 5 .ءيش هنود سيل يذلا نطابلا

 ل 5 0 ۴ ت ر ر 3 ۳ ا
 قلخ هللا اذه : مهلئاق لوقي ىتح نولءاستي سانلا لای ال» : ال لاقو

 . نسح هدنسو (۵۱۱۰) دواد وبآ هج رحآ )۱

{۲ 



 و

 ری هاو : یلاعت لاق ذقو «2'”ههَتنيلَو َوُه ُهَّنِإ :هللاب ذعَتساف م 2 ناطْنَشلا نم َْكَّنَع

 .[۳۲ : تلصف ] ۹ میل | عیمّسل

 عونو سنالا ناطیش وهو ءانايع ىرُي عون : نيعون ىلع ناطيشلا ناك املو

 ناطیش رش نم یفتکی نآ هلك هیبن یلاعتو هناحبس رمآ لا ناطق نيكو «یری ال

 نجلا ناطیش نمو ؛نسحأ يه يتلاي عفدلاو ءوفعلاو «هنع ضارعالاب سنالا

 ةروسو «فارعالا ةروس يف نیعونلا نیب عمجو وفعلاو «هنم هللاب ةذاعتسالاب

 نیطایش رش عفد يف غلبأ رکذلاو ةءارقلا يف ةذاعتسالاو تلصن ةروسو «نینموملا

 .سنالا نیطایش ٌرش عفد يف غلبآ ناسحالاب ٌمفدلاو ضارعالاو ُوفعلاو .نجلا
 : لاق

 بولطَم یخ اَمُه ینشخلاب ُمُفَدلا وأ اعراضةذاعتشالاالإوهامف

 بوجخم رش نم ءاّدلا ارد كاذو  یریامّرش نم ِءاَدلا ارد اذهف

 هبضغ دتشا نم هلعفیو هلوقی امیف
 ءاَمْئاَق تاك نا دوعقلاو مو را بضغلا ةرمج هلع ءىفطُي نأ وا هرمآ

 ۶ ر

 . ميجّرلا ناَطْيّشلا نم اب ةداعتسالاو «ادعاق ناك نإ عاجطضالاو

 نأ رمأ مدا نبا بلق يف ران نم نیترمج ةوهشلاو ٌبضغلا ناك املو

 : یلاعت لاق امك میجرلا ناطیشلا نم ةذاعتسالاو الصلاو عوض ولاب امهکفطب

 (۱۳۰) ملسمو «هدونجو سيلبإ ةفص باب :قلخلا ءدب يف ۲۰/۲ يراخبلا هجرخآ (۱)

 يف باب :ةنسلا يف (۶۷۲۱) دواد وبأو «نامیالا يف ةسوسولا نایب باب :نامیالا يف

 . ةريره 5 ثيدح نم ۵۳۹ و ۳۸۷ و ۳۳۱ و ۳۱۷ و ۲۹۲/۲ دمحأو ی

 يتلا يه ةهبش اهبلجت الو «رقتست ال يتلاف :نیمسق ىلع رطاوخلا :يرزاملا لاق

 تسوسولا مسا قلطنی اهلثم یلعو ثیدحلا لزنی اذه یلعو ءاهنع ضارعالاب عفدنت
 رظنلاب الا عفدنت ال يتلا يهف .ةهبشلا نع ةثشانلا ةرقتسملا رطاوخلا امأو

 .لالدتسالاو

{Y۳ 



 لمحي امنا اذهو .[44 :ةرقبلا] ةيالا مکس َنَْسْنََو ربلاب َساّنلا َنورُمأتأ رس

 ربصلاب ةناعتسالا وهو ءاهترمج اهب نوئفطُي امب مهرمأف «ةوهشلا ةّدش هيلع
 يصاعملا تناك املو .هتاغزن دنع ناطيشلا نم ةذاعتسالاب ىلاعت رمأو «ةالصلاو

 ةوهشلا ةوق ةياهنو «لتقلا بضغلا ةوق ةياهن ناكو «ةوهشلاو بضغلا نم دلوتت : اهلك

 ماعنألا ةروس يف نينيرق امهلعجو «ىنزلاو لتقلا نيب ىلاعت هللا عمج .ینزلا
 .ةنحتمملا ةروسو ناقرفلا ةروسو یارسالا ةروسو

 بضغلا ىّبوق رش هب نوعفدي ام ىلإ هدابع دشرأ هناحبس هنأ :دوصقملاو

 .ةذاعتسالاو ةالصلا نم ةوهشلاو ۰

 امو بحيام ةيؤرل ءاعدلا
 هرکی

 هيلإ عنص نم عم لعفي ام
 افورعم

 لصف

 2 رس ۵ ۰ هاو ى ۳ ۳ 00 ٠ لال ه٠

 مست هتّمعنب يذلا هلل دمحلا» :لاق حیا یر اذإ ةَ ناکو

 . "لاح لک ىلع هلل دمحلا# : لاف هرکی ام یأر اذإَو . «تاَحلاَصلا

 لصف

 نبا هل عضو املف ُبسانی امبو حب امب هيلإ بّرقت نمل وعدي 26 ناكو

 لب لا يف هه هللا : ل نبا

(۱) 

(۲) 

 ‹فيعض هدنسو «ةشئاع ثيدح نم (۳۸۰) ينسلا نباو ۳۸۰۳(۰) هجام نبا هجرخآ

 هجام نباو ۰۱۵۷/۳ «ةيلحلا» يف ميعن يبأ دنع ةريره يبأ ثيدح هل دهشي نكل

 . هب یوقتیف « فیعض هدنسو (۳۸۰6)

 ظفلب ۲۰۸/۱۳ و ۱۵۵/۱ و .«نیدلا يف ههقف مهللا) ظفلب ۲۱۶/۱ يراخبلا يف وه

 (VV) هجرخأو «ةمکحلا هملع مهللا» ظفلب ۷۸/۷ و «باتكلا هملع مهللا»

 فارطآ ىف هرکذ دوعسم ابآ نأ «عمجلا» يف يديمحلا رکدو «ههقف مهللا» ظفلب

 هذهو 6-0 لاق «ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا» ظفلب «نيحيحصلا»

 اهدنسو ۰۳۳۵ و ”5١و 53/١ دمحأ اهجرخأ دقو «نيحيحصلا» يف تسيل ةدايزلا

 .نابح نبا هححصو « حیحص

 ء ۲ ء



 لظفح» :لاق «هتلحار نع لام امل لیللاب هریسم يف ةَداَق وبآ ُهَمَعَد اگلو

 3 اه هب تظفح امب هل
 هد ری

 ےس

 غلُبَأ ذقف ا هللا َكاَرَج : هلعافل لات ( ٌفوُرْعَم هيلإ e : لاقو

 ۲۳۱ «ءاتشلا ىف

 هللا ٌلراَب» : لاقو «هایا هافو كلام ةعيبر يبأ نب هللا دبع نم ضرقتساو

 .۳ هال ُدْمَحلا فسا ُءاَرَج اما ءَكِلاَمَو َكِلْهَأ يف كَل

 مس ےس ری و مس

 كر سود منص :ةصلخلا يز نم يرجتل ۳۹ 7 هلو

 ا

 رثكأباهيلعأفاك ر 5 ناكو

 . ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب :دجسملا ىف )1۸١( ملسم هجرخأ (0)

 ثيدح نم طعي مل امب عبشتملا يف ءاج ام باب :ربلا يف (۲۰۳) يذمرتلا هجرخآ )

 .نابح نبا هححصو «یذمرتلا هنسحو يوق هدنسو ءديز نب ةماسا
 يف (۲4۲4) هجام نباو ؛ضارقتسالا باب :عویبلا يف ۳۱۶/۷ يئاسنل هجرخآ (۳)

 . يوق هدنس و ۳ :E جاو ءءاضقلا نسح باب : تاقدصلا

 يذ ةوزغ باب : يزاغملا 2 OA ۷ »00/۸ يراخبلاو TTY /4 انا هج رخأ 2

 باب :ةباحصلا لئاضف يف (۱۳۷) )۲٤۷١( ملسمو ۰۹۹/۷ و ٠٠۸/١ و .ةصلخلا

 ىلع نميلاو ةكم نيب ةلابتب ناك منص :ةصلخلا وذ .هللا دبع نب ريرج لئاضف نم

 تناكو ءرصعأ نب ةلهاب نم ةمامأ ونب اهتندس ناكو «ةكم نم لايل عبس ةريسم

 نم برعلا نوطب نم مهبراق نمو ةارسلا دزأو ةليجبو .معثخ اهل يدهتو اهمظعت
 مدق ءاهدوفو هيلع تدفوو «برعلا تملسأو تکم م هللا لوسر حتف املف «نازاوه

 :لاق «ةصلخلا يذ نم ینحیرت الأ ريرج اي» :هل لاقف املسم هللا دبع نب ريرج هيلع

 ىف لتقلا رثكأو «لجر ةئام ذئموي ةلهاب نم هتندس نم لتقف ءهنود ةلهابو معثخ

 بئاسلا نب دمحمل «مانصألا» .قرتحاف ءرانلا هيف مرضأو .ةصلخلا يذ ناينب

 . ىبلكلا
 و

 ۲-۱۵۸ داعملا داز ؟ ۲ ۵

 ةيدهلا ىلع ةباثالا



 سلجملا يف رکذلا

 بلا ىَدْهَأ امل ةمانَج انج نب بْعّصلل ةي هلؤقك ءاَهيِدْهُم ىلإ رذتعا اهدر ناو «؟۱)اهنم

 . مّلعأ هللاو "مرح ان الا َتْيَلَع هدو مل اَنإ) : دّْيَّصلا محل

 ءميجّرلا طلا نم للاب دی نأ ٍراَمجلا قیهتاوُغمس اذإ هت رمآو

 . ۳)لضف نم هل ولأني نآ «ةكيّدلا ایم اوُعمَس اذاو

 ريكا ناف قیرخلا ةيژر َدْنَع ریبکتلاب فرا هنأ لی هنع یوریو

N 

 :لاقو «لجو زع هّللا ركذ نم مُهَسِلْجَم اولی نأ سلجملا لهأل ةع هركو

 ةفيج ِلْثم ْنَع اوُماَق الا هيف هللا نورکذی ال سلم نم َنوُموقي موق نم ام»
 . 2!( راّمحلا

 )١( دواد وبأو تبهلا يف ةأفاكملا باب :ةبهلا يف ۱۵4/۵ يراخبلا هجرخأ )۳۵۳((

 بيثيو ةيدهلا لبقي ةي هللا ا ناك :تلاق ةشئاع ثيدح نم (۱۹۵4) يذمرتلاو

 .«اهنم ريخ وه ام بيثيو» : ظفلب ةبيش يبأ نبالو ءاهيلع
 ايح ايشحو ًارامح مرحملل ىدهأ اذإ باب :جحلا يف ۲۸ ۰۲۹/6 يراخبلا هجرخأ (؟)

 ملسمو «ةلعل ةيدهلا لبقي مل نم بابو .دیصلا ةيده لوبق باب :ةبهلا يفو «لبقی مل
 :ححلا يف ۳۵۳/۱ «أطوملا» و .مرحملل ديصلا ميرحت باب :جحلا يف (۱۱۹۳)

 ال ام باب : جحلا يف (8594) يذمرتلاو ءديصلا نم هلكأ مرحملل لحي ال ام باب

 هنع ىهني ام باب :كسانملا يف (۳۰۹۰) هجام نباو ءديصلا نم هلكأ مرحملل زوجي

 . سابع نبا ثيدح نم ديصلا نم مرحملا

 لك نم اهيف ثبوا# :ىلاعت هللا لوق باب :قلخلا ءدب يف 101/7 يراخبلا هجرخآ (۳)
 كيدلا حايص دنع ءاعدلا بابحتسا باب :ءاعدلاو ركذلا يف (۲۷۲۹) ملسمو «(ةباد

 .ةريره يبأ ثيدح نم

 نم «لماكلا» يف يدع نباو «ءافعضلا» يف يليقعلاو (۲۹۵) ينسلا نبا هجرخأ )٤(

 ۱ . فیعض هدنسو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح

 بسلجم نم لجرملا موقي نأ ةيهارك باب :بدألا يف (586006) دواد وبآ هجرخآ (۵)

۶۲ 



 2 27 17 i را 0 1 مس یاس ممه رب ۱ 5

 نمو «ةَرت هللا نم هيلع تناك هيف هللا رکذپ مل ادعقم دعق نم» : لاقو

 0 0-1 ی 1 1 ۱ ۳ 5 2
 ا :ةرتلاو ۲۱۱ «رت هّللا نم هيلع ناك .هیف هللا رکذی ال اعجضم عجطضا

 00 رو كلم تاک لا مثلا رم اقیرط عا لس امو» ظفل يفو

 نم موقی نأ لبق لاقف طفل هيف رثکف ٠ سلجم يف رسلج نَم» : للي لاقو
 رم

 كل ُبوُتَأَو كرفس تنآ الإ هلإ ال نأ ُدَهْشَأ َكِدْمَحِب و َّمُهّللا َكَتاَحْبُس : هسلجم

 © و سلجم ىف ناکام هل رم ال

 دارآ اذأ كلذ لوقي ناک هنأ «مكاحلا كردتسم» و «دواد يبأ ننس يفو

 ی ی !هّللا لوسر اي :لْجَر هل لاقف ؛ سِلْجَملا َنِم موي نأ

 ' «سلجَملا يف نوكي امل ةرافک كلذ :لاق . ىَضَم امیف هلو 3

 كشارف ىلإ ترا اذإ» : هل لاقف «لیللاب قرالا دیلولا نب دلاخ هيلإ یکشو

 تانا مو ا تطأ امو 0 تاوامسلا ّب ر َمُهَّللا :لقف

 ا آن میم مهلت رش نيرا يل نك ١ ءتّلضأ امو نيطاَيَسلا ٌبَرَو سا ےس ےس

 يبأ ثيدح نم ۰۵۲۷ و ۵۱۵ و 1۹6 و ۳۸۹/۲ «دنسملا» يف دمحأو «هللا رکذی الو =

 .حیحص هدانساو .ةريره
 ثیدح نم (۱۱۵۸) «هدنسم» يف يديمحلاو ينسلا نباو (4۸۵7) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 .نسح هدنسو «ةريره يبأ

 نابح نبا هجرخأو ۰۵۵۰/۱ مکاحلاو ۰4۳۲/۲ دمحأو ۱۷۸(۰) ينسلا نبا هجرخآ (۲)

 .«ةرت هيلع ناك الإ هيف هللا رکذی مل یشمم دحآ یشم امو» ظفلب (۲۳۲۱)

 دواد وبأو هسلجم نم ماق اذإ لوقی ام باب :تاوعدلا يف (۳4۲۹) يذمرتلا هجرخآ (۳)

 نبا هححصو «ةريره يبآ ثيدح نم «سلجملا ةرافک باب :بدالا يف )4۸۵٩(

 .اولاق امك وهو «یيبهذلا هقفاوو ۰۵۳۱/۱ مکاحلاو (۲۳۹۲) نابح

 نم ۵۳۷/۱ مکاحلاو سلجملا ةرافک باب :بدالا يف (4۸۵۹) دواد وبآ هجرخآ )٤(

 . نسح هدنسو «يملسالا ةزرب يبآ ثیدح

{۷ 

 قرألا دنع ءاعدلا



 تن الا هلإ الو كّوانُت لَجَو كراج رع يلع ىغَطَي ¿ ۳ أ يلع منم د

 نمو هبضغ نم ةّماَتلا هللا تاّملكب ذوعأ» : عزفلا نم هباحصأ ملعي هک ناکو عزفلا دنع ءاعدلا ۱ ی ا 2 متل وو ۲ ۳ و سق راس ,
 و و نیطایشلا تازَمه رش نمو «هدابع رش

 ىلإ َتْيَوَأ اذ :لاقف «همانم يف عزفي هنأ ةَ ِهْيَلِإ یکش الجر نأ ركذُيو

 .هنع بهذف اهلاقف ءاهركذ مث ۰ لقف كشارف

A 42و ع رم ا  

 لاقت نأ هركي ل ناك ظافلأ ىف

 ر

 E و ۰ وسفن تشاچ وأ ۰ یسفن تلخ :لوقي نأ :اهنمف

 لق ڌ الد : لاقو كلذ ْنَع یهن ءامْزَك بنعلا َرَجَش يمسي نأ :اهلمو

 للا بنعلا :اولوق ْنكلَو رکلا

 هنو ّكلذ لا :لافو . سال كه :لجرلا لوقی نآ هرسکو

 وهو ءريهظ نب مکحلا هدنس يفو «ةديرب ثيدح نم (۳۵۱۸) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 دنسب ۱/۱۹۲ /۱ «ریبکلا» يف يناربطلا دنع دلاخ ثیدح نم دهاش هلو «كورتم

 . فيعض ثیدحلاف «عطقنم

 فيك باب :بطلا يف (۳۸۹۳) دواد وبأو ۰۱۸۱/۲ دمحآ هجرخآ نسح ثیدح (۲)

 نباو «هشارف ىلإ یوآ نم ءاعد باب :تاوعدلا يف (۳۵۹۱۹) يذمرتلاو «یقرلا

 هلو «تاقث هلاجرو هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع ثيدح نم (۷۵۳) ينسلا

 دیلولا نب دیلولا ثيدح نم (۷۵۵) ينسلا نباو 1/1 و ۰۵۷/۶ دمحآ دنع دهاش

 : لاق ةشحو دجآ ین هللا لوسر اي :لاق هنآ ةظفلو . عاطقنا هيف نکلو تاقث و

 . ذوعأ :لقف «كعجضم تذخآ اذإ»

 نم (4914)و )٤۹۷۸( دواد وبأو (۲۲۵۰) ملسمو ۰419/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۳)

 . اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح

 يف يمرادلاو «امرک بنعلا ةيمست ةيهارك باب :ظافلألا يف (۲۲6۸) ملسم هاور (8)
 نب لئاو ثیدح بیک تسلا نيستا يهنلا باب :ةبرشألا يف ۱۱۸/۲ «هنئساا

 .ةريره يبأ ثيدح نم )۲۲٤۷( ملسمو ۰11۷ و 16/۱۰ يراخبلا هجرخأو «رجح

4۸ 



 و کل )۱( و هرس م

 .هوحنو نامزلا دسفو «ٌمانلا دسف :اذه ىنعم ىفو .

 1 OEE : ناع لب و داف افق ملل اه مت: لا نا یو

 ام :لق !؟ادن هّلل يسلَعَجأ» :َلاَقَق .تنشَو هللا ءاش ام :لُجَر هل َلاَقَف .ْنال

 هو

 ءركنأو حبقأ وهو لب ءاذك ناك امل «نالفو ُهّللا الول :اذَّه ینعم يفو

 «نالف بْسَحو هللا بْسَح يف انأو نالفبو هللاب ذوعأو «نالفبو هّلاب انأ :كلذكو

 . لجو زع هلل ان انالف لعج دق ءاذه لئاقف «نالف ىلعو هللا ىلع لكم انأو

 ا الوش راه نانو ذك ا لاق نأ اهو

 دقف هللا رّيغب فلح ْنَم» : لاق هنآ هل هنع حص .هللا ريغب فلحي نأ :اهنمو

 . ۱ شا )£( رک

 . سانلا كله :لوق نع يهنلا باب :«ةلصلاو ربلا» يف (۲۱۲۳) ملسم هاور )

 هدنسو ؛سابع نبا ثيدح نم ۲۸۳ و ۲۲6 و ۲۱۶/۱ «دنسملا» يف دمحآ هاور (۲)

 دواد يبأو ۰۳۹۸ و ۳۹۶ و ۳۸۶/۵ دمحآ دنع ةفيذح ثيدح نم دهاش هلو  حیحص

 .۷۲/۵ دمحآ دنع ةربخس نب لیفطلا ثيدح نم رخاو ؛حیحص هدنسو (44۸۰)

 . ينهجلا دلاخ نب دیز ثيدح نم (۷۱) ملسمو ۰:۳4 ۰8۳۳/۲ يراخبلا هجرخآ (۲)

 ضعب ناك ام ىلع اذکو اذک ءونب انرطم :لاق نم :«مالا» يف هللا همحر يعفاشلا لاق

 لاق امك رفک كلذف اذک ءون رطم ىلإ رطملا ةفاضا نم نونعی كرشلا لهآ

 نمو اش هریغل الو هسفنل كلمي ال قولخم تقولاو «تقو ءونلا نآل لی هللا لوسر

 مالکلا نم هریغو «ارفک نوكي الف ءاذك تقو يف انرطم : ینعم ىلع اذك ءونب انرطم :لاق

 . هنم يلإ بحآ

 يف (۱۵۳0) يذمرتلاو ۰۱۲۵ و ۹۸ و ۸۷ و ٦۷ و ۳۶/۲ «دنسملا» يف دمحأ هاور )€(

 مكاحلا هححصو «حيحص هدانساو «هللا ريغب فلحلا ةيهارك يف ءاج ام باب :روذنلا

 . يبهذلا هقفاوو ۶

۲۹ 



  لعف نإ راک وأ ؛ينارصن رآ «يدوهب وه : : هفلح يف لوقي نأ :اهنمو

 .(۱)|ذک

 .رفاک اي :ملسمل لوقی نأ :اهنمو

 .ةاضقلا یضاق هسایق یلعو .۳) كرلغلا كلذ :ناطلسلل لوق نآ : اهنمو

 مالغلا لوقیو «يتّمأو «يدّبَع :هتیراجو همالغل ذّيَسلا لوقی نأ :اهنمو
 . يتدّيسو يدّيس :ٌمالغلا لقيلو «يتاتفو ياتف :دّیّسلا لقيلو «يبر :هديسل ف 3 8 أ كك ول 3

 و
 هب تلسزأ اَم َرْيَخَو ءاَهَرْيَخ هللا لأسي لب «تّبه اذ| حیّرلا بس :اهنمو ۶

 ۱ ۶ ا رس ی 0 2 2 ص

 *) هب تلسرآ ام رشو اهّرش نم هللاب ذوعْیو

 .( «دیدحلا ثّبخ بخ ريكلا أ بهذی

 لاق :لاق ةديرب ثيدح و اب ۰1/۷ يئاسنلاو (۳۲۵۸) دواد وبآ جرخآ )۱(

 «لاق امك وهف ءابذاك ناك ناف مالسالا نم ءيرب ينإ : لاقف فلح نم» : ا هللا لوسر

 ۱ . نسح هدنسو ؛«املاس مالسالا ىلإ عجري نلف ٠ اید ناک نار

 رذ يبأ نع بابلا يفو ءرمع نبا ثيدح نم (1۰) ملسمو ۰8۲۸/۱۰ يراخبلا هجرخأ (۲)

 )٦١(. ملسمو ۳۸۸/۱ يراخبلا دنع

 نوال جاز یو نیش اب تم شش ایفا یو یا شفا ی رح )۳)

 . ةريره يبأ ثیدح

 . ةريره يبأ ثيدح نم (۲۲۹) ملسمو ۰۱۳۱/۵ يراخبلا هجرخآ 00(

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو «بعک نب ىبأ ثيدح نم (۲۲۵۳) يذمرتلا هجرخأ (۵)

 يف يراخبلاو (2047) دواد وبآو ۰۳۷ و ۰۹٩ و ۲۲۸ و 0۰/۲ دمحأ هجرخأو

 . حيحص هدنسو «ةريره يبأ ثيدح نم )٩۰( «درفملا بدألا»

 نم نزح وأ ضرم نم هبيصي اميف نمؤملا باوث باب :ءاعدلا يف (۲۵۷۵) ملسم هاور (1)
 ۱ . هنع هللا یضر رباج ثيدح

{۰ 



0 

 .؟«:الّصلل ظقوُي .

 لئابقلا ىلإ ءاَعّذلاك «''”مهئازعب يّرَعَتلاو «ةيلهاجلا ىوعدب ءاعدلا :اهنمو

 .خياشملاو «قئارطلاو بهاذملل بصعتلا هلثمو تاسناللو اهل ةّيبصعلاو

 ىلإ وعدیف «هيلإ ابستنم هنوکو «ةيبصعلاو یوهلاب ضعب ىلع اهضعب لیضفتو

 .ةيلهاجلا یوعد نم اذه لك «هب سانلا نیو هيلع يداعّيو هيلع یلاوُیو «كلذ

 1 و

3 

 تاسعلا ظل اهبل سبل E AI يبت ينفر

 ناو ثلاّثلا نوذ نانا ىجانتي نأو ل ملا باس نع یهنلا :اهنمو
 O a ا

 ىرخأ ةارما نساحمب اهجوز ةأرملا

 نإ ينْمَحْراو تنش نا يل رفغا َّحُهّللا» :هئاعذ يف لوقی نأ :اهنمو

 ۲36۵ش
 ےس

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(0 

(۵( 

(1) 

۷) 

 كيدلا يف ءاج ام باب :بدألا يف (۵۱۰۱) دواد وبأو ۰۱۹۳/۵ «دنسملا» يف دمحأ هاور

 . نسح هدانساو «ينهجلا دلاخ نب دیز ثيدح نم مئاهبلاو

 (۹14) و )٩۱۳( ؟درفملا بدألا» يف يراخبلاو ۰۱۳۱ و ۵ دمحأ جرخآ

 : لوقي ی لوسر تعمس :لاق بعک نب يبآ ثیدح نم ۲/۲۷ /۱ "ریبکلا» يف يناربطلاو

 (هحیحص) يف ملسم جرخأو "اونکت الو هيبأ نهب هوضعأف «ةيلهاجلا ءازعب یزعت نما
 برض نم انم سيل» :ةَْي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع ثیدح نم ()

 يبأ ثیدح نم (۱۸4۷) اضیآ جرخأو «ةیلهاجلا یوعدب اعدو بویجلا قشو «دودخلا

 رصنی وأ .ةبصعل وعدي وأ ءةبصعل بضفب ةيمع ةيار تحت لتاق نم» اعوفرم ةريره
 . «هیلهاج ةلتقف لتقف «ةبصع

 . رمع نبا ثیدح نم (1464) ملسم هجرخآ

 .دوعسم نبأ ثیدح نم ۱۰۳/۱ يراخبلا هجرخآ

 . رمع نبا ثیدح نم (۲۱۸۳) ملسمو ۰1۹ ۰۲۸/۱۱ يراخبلا هجرخآ

 .دوعسم نبا ثیدح نم ۲۲۹/۹ يراخبلا هجرخآ

 .ةريره يبأ ثیدح نم (۲۷۱۷۹) ملسمو ۰۱۱۸/۱۱ يراخبلا هجرخآ

۳1 



 .* ۱ فلحلا نم ٌراثكالا :اهنمو

 .ءاَمَسلا يف ىرُي يذلا اذهلا )حرف سوق :لوقی نأ ةهارك :اهنمو

 .۳ هّللا هجوب ادَحأ لأسي نأ : اهنمو

 .(*) برثیب ةنيدملا يمسي نأ فتو

 ىلإ ةجاحلا تعد اذإ الإ *)هتأرما بّرض ميف لجرلا لاسي نآ :اهنمو

 ی ار ی ا خم ےک
 . "هلك لّيللا تمق وأ «هلک ناضمر تمص :لوقی نأ اهنمو

 : لوقی را هللا لوسر عمس هنأ يراصنألا ةداتق ىبأ ثيدح نم ۱۹۰۷) ملسم هج رخآ (۱)

 .«قحمي مث قفنی هناف «عیبلا يف فلحلا ةرثكو مكايإ» -

(۲) 

69 

(€) 

(0) 

 سوق :اولوقت ال» :سابع نبا ثيدح نم ۳۰۹/۲ «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن وبأ هجرخآ

 يفو «ضرألا لهأل نامآ وهف «لجو زع هللا سوق :اولوق نكلو «ناطيش حزق ناف «حزق

 ۱ . .كلاه فیعض وهو «يرصبلا يطبحلا ميكح نب ايركز هدنس
 يفو «ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال» :اعوفرم رباج ثیدح نم (۱۷۷۱) دواد وپآ 6

 E E «يميمتلا ذاعم نب نامیلس هدنس

 : نولوقی ىرقلا لكأت ةيرقب ترمأ» :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم ۷۵/6 يراخبلا هجرخا
 اهمساو برثی اهيمسي نیقفانملا ضعب نإ :يأ : ظفاحلا لاق «. . . ةنيدملا يهو برثي

 :اولاقو یک يزل دیتا اذه نوم اهلل یش ر متهم قلب يذلا
 ثيدح نم دمحأ یورو «نينمؤملا ريغ لوق نع ةياكح وه امن نارقلا يف عقو ام
 . «ةباط يه «ةباط يه هّللا رفغتسیلف «برثپ ةنيدملا یمس نم» : هعفر بزاع نب ءاربلا

 نم (۱۹1۸) هجام نباو ۰۱۰ ص يسلايطلاو (۱۲۲) دمحأو (۲۱6۷) دواد وبآ هجرخا
8 

 نمحرلا دبع هخيشو «فیعض وهو یدوالا ديزي نب دواد هدنس یفو «رمع ثيدح "

(1) 

 . فرعی ال يلسملا

 يبأ ثیدح نم لک ناضمر تمص : لوقی نم باب :موصلا يف (۲۱۵) دواد وبأ هجرخآ

 . نسحلا ةنعنع هيف نکل «تاقث هلاجرو «ةركب

۲ 



 اهنع ةيانكلا يغبني يتلا ءايشألا نَع ٌحاصفالا ةهوركملا ظافلألا نمو

 . ةحيرصلا اهئامسأب

 وحنو ةنس فلآ تشعو «َّكَماَيأ َمادأو كءاقب ُهَّللا لاطأ :لوقی نأ :اهنمو

 ۱ 2 . كلذ

 . رفاکلا مف ىلع همتاخ يذلا قحو : مئاصلا لوقی نأ :اهنمو

 : هللا ةعاط يف ُهَقَفْنُي امل لوقی نأو .اقوقح :سوکُملل لوقی نأ :اهنمو

 .اريثك الام ایندلا هذه ىف تقفنآ :لوقی ناو :اذكو اذك ترسخ وأ تفرغ

 لئاسملا يف اذك هللا مرحو ءاّدك ُهَّللا لحأ :يتفملا لوقي نأ :اهنمو

 یر رخ دو اف هلوقي اه ود ةيداوتسالا

 نآرقلا ةلدا ةيمست ةهارك هذه ناف تازاجمو ةيظفل رها وظ ةنسلاو نارقلا ةلدأ يا نأ :اهنمو

eةيظفل رهاوظ ةنسلاو ر۶ . ۳ 0 ا  
 سز هبش ةيمست كلذ ىلإ فاضا اذإ اميس الو بولقلا نم اهتمرح طقست ةيمستلا

 نیتیمستلا نیتاهب لّصَح مک «هللا الإ هلإ الف «ةيلقَع عطاوق ةفسالفلاو َنيملكتملا

 . نیدلاو ایندلاو نایدالاو لوقعلا يف داسف نم

 ۱)اهنیبو هنيب نوکی امو «هلهأ عاّمجب لجرلا ثّدحُي نأ :اهنمو

 )١( ينسلا نباو ۰1۹/۳ دمحأو (۱8۳۷) «هحیحص» يف ملسم جرخأ )١5١19( يقهيبلاو .

 ١95 ۵۷ رشأ نم نإ» : نت هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ ثیدخ نم

 «اهرس رشني مث «هيلإ يضفتو «هتأرما ىلإ يضفي لجرلا ةمايقلا موي ةلزنم هللا دنع سانلا

 ظفاحلا هفعض «يرمعلا ةزمح نب رمع هيف دنسلا فيعض ملسم هجرخأ نإو ثيدحلا اذه

 :دمحأ لاقو يئاسنلاو نيعم نب ىيحي هفعض :«نازيملا» يف يبهذلا لاقو «بيرقتلا» يف

 جرخأو رمعل ركنتسا امم اذهف :لاقو .ثيدحلا اذه هل يبهذلا دروأ مث «ريكانم هثيداحأ -

1۳۲ 



 «يل»و «انآ» :نم ریذحتلا

 «يدنع»و

 لالش امك

 .هوحنو «اولاقو ءاوركذو .2')اومعز : ظافلالا نم هرکی اممو

 ناف «هضرأ ىف هللا بئان وأ «هّللا ةفيلح : ناطلسلل لوقی نأ اهنم هرکی اممو
 ىف بئاغلا ٌةفيلخ یلاعتو هّاحبس ُهَّللاو «بئاغ نع نوکی امنإ بئانلاو ةفيلخلا

 . نمؤملا هدبع لیکوو «هلهأ

 ةثالغلا

 ظافلألا هذه ناف .«یدنعو» ۰«یلو) «انآ» نایغط نم راحلا رك نت

 يل و «سيلبال نم رخ انف «نوراقو «نوعرفو ءٌسيلبإ اهب يلتبا
 ام نسحأو .نوراقل «يدْنِع ملع یلع هتيتوأ امنا# و «نوعرفل #رْصم كلم

 فرتعملا نفغتسملا ءءىطخملا «بنذملا ذبعلا انآ :دبعلا لوق يف «انأ» تعضو

 رقفلا يلو ةهنکسملا يلو مرجلا يلو «بنذلا يل :هلوق يف «يلو) . هوحنو

(۱) 

 لاجرلاو رم هللا لوسر دنع تناك اهنآ ديزي تنب ءامسآ ثیدح نم 40۷ ۰8۵1/۲ دمحأ
 عم تلعف امب ربخت ةأرما لعلو .هلهأب لعفی ام لوقي الجر لعل : لاقف «هدنع دوعق ءاسنلاو
 الف» :لاق نولعفیل مهناو «نلقيل نهنإ هللاو يا : تلقف «موقلا (تکس) مرأف ءاهجوز

 يفو «نورظني سانلاو ءاهيشغف «قيرط يف ةناطيش يقل ناطيشلا لثم كلذ امنإف ءاولعفت
 ۰/۲ دمحأ دنع ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هل نکل فعض هيفو بشوح نب رهش هدنس

 ميعن يبأ دنع ناملس ثيدح نم رخاو (1۲۰) ينسلا نباو (۲۱۷) دواد يبأو ۰۵6۱ و
 ۲۹۵۰ ۶ «عمجملا» يف امك رازبلا هاور دعس نع ثلاثو ۰۱۸۱/۱ «ةیلحلا» يف

 . دهاوشلا هذهب يوق ثیدحلاف

 لکشم» يف يواحطلاو (۷۲۲) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو 4 ۷۷) ها وبأ جرخأ

 لاق :لاق «ةبالق يبأ نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع ؛يعازوألا نع قرط نم 58/١ *راثالا
 يف لوقي ب هللا لوسر تعمس ام :دوعسم يبأل هللا دبع لاق وأ ملا دبع يبال دوعسم نبا
 وه هللا دبع وبأو «اومعز لجرلا ةيطم سئب» :لوقي هِي هللا لوسر تعمس :لاق ؟؟اومعز»

 هلقن اميف يراصنألا دوعسم يبأ نم عمسي مل ةبالق ابأ نأ الإ تاقث هلاجرو .ةفيذح

 هتياورو «فارطألا» يف يقشمدلا مساقلا يبأ ظفاحلا نع «هرصتخم» يف يرذنملا ظفاحلا

 .«بيذهتلا» يف امك ةلسرم ةقيذح نع

<٤ 



 و اس هو ٍِ و “ھه

 لکو « يدمعو « يتطخ و یيلزهو .يدج يل رفغا) : هلوق يف «يدنعو) :لذلاو

 دنع كلذ

 يناثلا ءزجلا عبط مت هقیفوتو یلاعت هنوعب

 هیلبو دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نم -

 هلوآو ثلاثلا ءزحلا

 تاوزغلاو داهجلا يف هیده يف لصف

 .يرعشالا یسوم يبآ ثيدح نم (۲۷۱۹) ملسمو ۰۱۲۷ ۰۱۱۵/۱۱ يراخبلا هجرخأ (۱)

{o 





 سرفهفلا

 00 EEE ةاكزلاو ةقدصلا يف 32 هيده يف لصف

 10 ٠ ةاكزلا ذخال لهأ وه نمیف لصف "

 E REESE SS هيف درو امو لسعلا ةاكز يف لصف

 ةاك زلاب هءاج ل هلا لوسر هب وعدی ناک امیف لصف
 o هتقدص يرتشي نأ قدصتملا يهن يف لصف
 ADEE مو و رخو احم » . رطفلا ةاكز يف ةَ هيده يف لصف

 5 ةقدصلا هذه جارخإ تقو نايب يف لصف

 e ........... عوطتلا ةقدص يف ةي هيده يف لصف

 E رودصلا حرش بابسآ يف لصف

 مايصلا يف ةَ هيده يف لصف

 تادابعلا عاونأ نم راثكإلا ناضمر يف ةَ هيده نم ناك لصف

 2000 ب لاصولا نع يهنلا

 ةيژرب الإ ناضمر موص يف لخدی ال نكي هیده نم ناکو لصف
 E دحاو دهاش ةداهشب وأ ةققحم

 SURA يلا نرمي ملا قو ناب بلا 1 كشلا موي موص يف ثحب

 2011100 ايؤرلا ةداهش لوبق يفي هيده يف لصف

 ی رطفلا يفي هیده يف لصف

۱۸ . 



 ]۱9 رفسلا يف موصلا يف لصف

 مئاصلا اهیف رطفی يتلا ةفاسملا ریدقت دي هیده نم نكي ملو لصف
 و RENEE ل یه ام و ره ی باي ل ناو دخولا لحب

 E ا ا و” ول GRE SAS رطفلا رفاسملل حابي ىتم

 وهو هتجوز لجرلا ليبقت مكحو اًبنج موصلا يف ةي هيده يف لصف

 SLES NASIL ا مئاص

 ا اًيسان برش وأ لكأ نمع ءاضقلا طاقسإ يف لصف

 ]۱9 o مئاصلا اهب رطفی يتلا ءايشألا

 O O ا مئاصلل لحكلا مكح يف لصف

 2107 1 ]| ] ]| ]1 ]141|1 51 1 15 1 1 1 عوطتلا مايص يف 4ي هيده يف لصف

 ی كو الوز ه5 وع دله N وكول حاحا لا لع a ar  هخنأو ءاروشاع مايص ثحب

 ريغل همايص ةنسو ةفرعب ةفرع موي راطفإ يف ب هيده يف لصف
 و وسو ل وو و ا ا جاحلا

 TTT ةعمجلاو دحالاو تبسلا موص مكح يف لصف

 امو رهدلا مايصو موصلا درس 5 هيده نم نكي ملو لصف

 E E E NE E E نر و رس مک رهدلا موص نع يهنلا نم درو

 . . ال مآ ءاضق هيلع له رطفأ اذإ مایصلا يف عوطتملا مکح يف لصف

 ی و موصلاب ةعمجلا موي صیصخت ةهارك يف لصف

 ETT فاکتعالا يف ةي هیده يف لصف

 هرمعو هجح يف كَم هيده يف لصف

 و ححلا رهشآ يف تناك اهلك 4 لوسرلا رمع نوک يف لصف

 OTT ةدحاو ةرم الا ةنسلا ىف رمتعا هنأ كك هنع ظفحی ملو لصف

 SEES u عج A هتجح یف هَ هیده قایس يف لصف



 15100 لك يبنلا ةجح فصو يف لصف

 TE ادرفم ال انراق ناك هَ هنأ قیقحت

 رمع يف ءاملعلا ضعب اهيف عقو يتلا طیلاغالا يف لصف

 EE رک فج ريح ی قب ناجح عع ف فئاوط سمخ مهو هتجحو ایت يبنلا

 EAR ا اعتمتم مح رج هنأ معز نم ىلع درلا

 جو و ايم هلالهإ يف طلغ نمیف لصف

 ی ............... ي هتجح قايس ىلإ دوع

 . هيف تایاورلا فالتخا رکذو ةرمعلا اهضفرو هشئاع مارحا يف ثحب

 000 ًالوأ هب ةشئاع تمرحأ اميف سانلا فالتخا لصف

 550 ميعنتلا نم ةشئاع اهب تتأ يتلا ةرمعلا نم دارملا يف ثحب

 ب هل داك دك E SE نسف“ وبا عاب اهي ]هب وز اهب وع أو Ee ال هتجح قايس ىلإ دوع

 1 ماكحألا نم هيف

 بس بر BSS هال هتجح قايس ىلإ دوع

 o رحتلا موی ةرمجلا ف یمرت ىلا تقولا

 e مارحلا رعشملاب هفوقوو ةفلدزملا يف ةي هتالص

 EV Ds اهیف هتبطخو ینم یلا الو هعوجر

 ها هديب ندبلا هرحنو ینمب رحنملا ىلإ لَم هفارصنا

 هأزجأ ةكم وأ ینم يف حبذ امثیحو رحنملاب حبذلا صتخي ال

 TT ETT هسأر یي هللا لوسر قلح يف لصف

 PE TTY اهب هتنوتیبو ینم ىلإ ی هعوجر



 TET OEE TET ETE جحلا مايأ يف ةي هبطخ .

 2 رذع هل نمل ینم جراخ ةتوتيبلا لك يبنلا صیخرت

 O ا هوک و هيلا لززا

 عوسمص موم گو هم ةبعکلا يف لوخدلا يف ثحب

 و رفت و EY مزتلملاب فوقولا ثحب

 یر لي هتجح يف ءاملعلا ماهوآ يف لصف

 ۳ ةقيقعلاو ایاحضلاو ایادهلا يف ةي هیده يف لصف

 ۷ نراقلا وأ عتمتملا يده حبذ يف لصف

 SE يحاضألا يف هيده يف لصف

 وأ هرفظ نم ذخأي نأ يحضملا ىلع رظح هنأ هيده نمو

 ET يحضي ىتح ةجحلا يذ نم رشعلا لخد اذإ هرعش

 O ةيحضألا يف اهنم دب ال يتلا طورشلا

 1۳ (قیلعت) رداقلا ىلع ةيحضألا بوجو

 OTT TTT TET ةقيقعلا يف ی هيده يف لصف

 EEE هناتخو دولوملا ةيمست يف يب هيده يف لصف

 o ... ىنكلاو ءامسألا يف يب هيده يف لصف

 ل ............... بابلا اذه هقف يف لصف
 . . . . . . . ءايبنألا ءامسأب يمستلا ىلإ هتمآ ةي هبدن يف لصف

 ET ۹ ءامسالا ضعبب ةيمستلا نع يهنلا يف لصف

2 



 TT TTT TTT امرك بنعلا ةيمست نع يهنلا يف لصف

 TT ةمتعلاب ءاشعلا ةيمست ةهارك يف لصف

 52000 ظافلألا رايتخاو قطنملا ظفح يف ةي هيده يف لصف

 ی اس TTE رهدلا بس نع يهنلا يف لصف

 19 TEESE يسفن تثبخ لجرلا لوق نع يهنلا

 211 109920 ركذلا يف يب هيده يف لصف

 ی ا هتيب نم جرخ اذإ ركذلا يف

 E دجسملا لخد اذإ ركذلا يف

 1 00 0 ءاسملاو حابصلا راكذأ يف

 ET هوحنو بوثلا سبل دنع ركذلا يف هيي هيده يف لصف

 ا ل هلزنم ىلإ هلوخد دنع چو هيده يف لصف

 TTT ءالخلا هلوخد دنع ركذلا يف و هيده يف لصف

 AE ءالخلا نم جورخلا دنع لاقي اميف لصف

 ها ءوضولا راكذأ يف رو هيده يف لصف

 ۱ هراكذأو ناذألا يف ةي هيده يف لصف

 E هدعبو ناذألا دنع ركذلا نم هتمأل ةع هعرش اميف لصف

 ةجحلا يذ رشع

 امهيف دحاولا در ءىزجي له سطاعلا تيمشتو مالسلا در ثحب

 سس هعمس نم لک ىلع بجي ما

 ۳ لالهلا ةيؤر دنع رکذلا يف رای هيده يف لصف

 53200 ۰. . . . . هدعبو هلبق ماعطلا راكذأ يف ةي هيده يف لصف

 . هللا يمسي نأ مهنم دحاو لك ىلعف ةعامج نولکالا ناك اذإ لصف



 5 و لکالا نم غرفی ام دعب ناسنالا هلوقي ام

 . ۰۰.۰ سطاعلا تیمشتو ناذتتسالاو مالسلا يف 35 هيده يف لصف

 ی ءاسنلاو نایبصلا ىلع مالسلا يف ة5 هیده يف لصف

 TT دعاقلا ىلع يشاملاو ريبكلا ىلع ريغصلا میلست يف

 رو او EN Rs مالكلا لبق مالسلاب ءدبلا يف لصف

 TT بئاغلل مالسلا هلمحتو ههجاوي نم ىلع ميلستلا يف لصف

 ITT PETITE هتاكربو ىلإ مالسلا ءاهتنا يف لصف

 000 اثالث ميلستلا يف لصف

 لضفأ وأ اهلثمب ةيحتلا ىلع درلاو مالسلاب هيقل نم هئدب يف لصف

 O اهنم

 ی O مالسلا ةفص يف لصف

 ل باتكلا لهأ ىلع مالسلا يفز هيده يف لصف

 ۳ مهدحآ ملسی نأ اوُرَم اذإ ةعامجلا نع ءیزجی له لصف

 یلعو هيلع دری نأ هريغ نع مالسلا دحأ هغلب اذإ هیده يف لصف

 0 ا ... ناذئتسالا یی هيده ىف لصف

 RS همسا نع لئس اذإ دري فيك نذأتسملا ىف لصف

 TE هل نذإ لجرلا ىلإ لجرلا لوسر نأ يف لصف

 ملحلا غلبي مل نمو كيلامملا هب هللا رمأ يذلا ناذتتسالا يف لصف

 هک ساطعلا راكذأ يفتي هیده يف لصف

 E ES BLD ساطعلا يف توصلا ضغ يف لصف

۲ 



 و 5-0-5 ایی دا هلو انين. يق

 E SRE حاكنلا راكذأ يف م هيده يف لصف

 e هلامو هلهآ نم هبجعی ام ىأر نم هلوقي امیف لصف

 ی و 0008 یلتبم ىأر نم هلوقي اميف لصف

 ET و ل TEE ةريطلا هتقحل نم هلوقي اميف لصف

 TT ههركي ام همانم يف ىأر نم هلوقی امیف لصف

 ET ساوسولاب يلتبا نم هلعفیو هلوقی امیف لصف

 21غ*ش هبضغ دتشا نم هلعفیو هلوقي اميف لصف

 ا بحي ام ىأر اذإ هلوقي اميف لصف

 بساني امبو بحي امب هيلإ برقت نمل وعدي ةكّوْناكو لصف

 ص500 ليللاب قرألا اكش نم لوقي اميف لصف

 000 لاقت نأ هرکی ةييناك يتلا ظافلالا يف لصف

EET 

 « ته SS وه ¢

 ۰ او ام هو
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 ةيبناجلا نیوانعلا سرهف

 ار هيدا اهو sS ةاكزلا باصن

 0 o دلبلا لهأ نم نيقحتسملا ىلع ةاكزلا قيرفت

 52ش ی... ةاكزلا ةيابجل ةاعّسلا ثعب

 و و یک م ةاكزلا اهيف بجت ال يتلا فانصألا ضعب

 نب ا ا ب ب ولا دو و وو ودع اكوا لسعلا ةاكز

 000 ةاكزلا لسعلا يف ذ سيل :لاق نم
 م ن.« ةاكز لسعلا يف :لاق نم

 yy O ةاكزلا يباجل راي هؤاعد

 EET O 7 لاومألا مئارك نم ذخألا نع يهنلا

 EEE یی ةقدصلا يف فرصتلا

 0/0111 EP 101 هک ل و اهرادقمو هيلع بجت نم

 ETE ل... رطقلا ةقدص ىطعت نمل

 زر و ی ی E مایصلا ةيضرف نمز



 . رحسلا نم هزاوجب فنصملا حیجرتو لاصولا مکح يف فالتخ الا

 OO ا ا رحسلا ىلإ

 E RESO و و ومو دوز راو ا نا ناقل كو ناضمر توبث

 1515طش ملا مرر مزه مک

 e هم ی ا رم كاب ا

 O ا لا موي اص نم ىلع بارچا

 . . . رمع نبا اهب ددشتو سابع نبا اهب صخرت يتلا لئاسملا ضعب

 بوجولا ليبس ىلع ميغلا موي اوموصي مل ةباحصلا نأ ىلع ليلدلا
 سس د00 000 ا لاوش توبث

 EER ERNIE ا ل ل د ل ESE ا رو يا مئاصلا ةوعد ةباجإ

 EEO ا ا 0 0 راطفإلا تقو ديدحت

 1000 ةدعقلا يذ ىف الإ ةي رمتعا ام

 NIETO TTT TTT اونا شم راطفالا ةصخرل رفسلا دح

 ENES E e تويبلا ةزواجم هيف طرتشي ال رطفلا

 5 مئاص وهو هجاوزأ ليبقت يفو رجفلا دعب بنجلا لاستغا يف جرح ال

٤٤٦ 
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OTTO OTO TOO ET EE TET تارطفملا ريغ 

 BNO RS يراخبلا يف هنأ عم

ir SEE ES r a ECE Bb A TR E e e كلور خو هفرع موي موص 

 2 وا ی تحاول و راو به رج و و کت دحألاو تبسلا یموی موص

 ی ی 1 اه ام اق“ قرب اب ی قاب ی روم هه ae رون ل ات رهدلا مایص

 2a كل ملا Re کمک E نق كو ا مك عوطتلا مايص يف رطفلا يف جرح ال

 ت

 و 1 مئاص ينإ لقيلف امئاص ناكو موق ىلع لزن نم

 TY موصلاب ةعمجلا موي صيصخت ةيهارك

 ا ب تب رو دا اعاو يعوس هللا ىلإ بلقلا فوكع فاكتعالا دوصقم

 ۱ ....... فاكتعالل طرش موصلا نأ فنصملا حیجرت
 ی ةدعقلا يذ يف تناك اهنأو ييي اهرمتعا يتلا تارمعلا

 ی اکو حر و اکو شر و و EE ةكم ىلإ لخادلل ةرمعلا

 هر ا ل ل جحلا رهشأ يف هرمع تناك

 ERE ناضمر يف رامتعالا نم لضفأ جحلا رهشآ يف رامتعالا

 e ERRORS هتمأ ىلع ةقشملا ةيشخ لمعلا كرتي ايي ناك

 ا ا اهرارکت يف سانلا فالتخاو ةرم الإ ةنسلا يف ةئ رمتعي مل

 رشع ةنس روفلا ىلع هيلإ ايي رداب رشع وأ عست ةنس جحلا ضرف امل

۶ ۷ 



 00 ا سانلا ملعأ نأ دعب لی هجورخ

 Ea تبسلا موي ناك ایی هجو رخ نأ فنصملا حيجرت

 ا 0 8-0000 ةع هجح قايسل فنصملا لامكإ

 اب دم lL كلذ ىلع ليلدلاو انراق ايب جح

 اذ يجر عدا نسوا فو هدم نارقلا ةغل وهو عتمتلا يعون دحأ نارقلا

 E ا و يا ادرفم الت هجح ىعدا نم ىلع درلا

 E n اعتمتم ك هجح یعدا نم یلع درلا

 E ..... ل هِرَمُع يف سانلا طلغ

 9898-2 هك هجح يف سانلا طلغ

 همارحإ يف سانلا طلغ

 : لاق نم رذع

 :لاق نم رذع

 :لاق نم رذع

 E سس و هيف رمتعی ملو ادرفم ةي جح :لاق نم رذع

 TT [نارقلا یور نم ةياورل حیجرتلا هوجو]

 ۱۱۳ ۰۵ o دارفالا نم لضفأ متمتلا : فنصملا لوق

 ۱۳/۲ سس همارحإ نم هيف لح اعتمت اعتمتم ةي حح :لاق نم رذع

 ۱۳۱ ۰۰۰۰ يدهلا قوس لجأل هنم لحي مل اعتمت اعتمتم ةي جح : لاق نم رذع

 E ec يدهلل قئاسلا عتمتملاو نراقلا نيب قرفلا

 EF sen 0 لضفآ مدع ف قسی مل ناو لضفا و يدهل قاس

 ۱۳6 ۰۰۰۰۰۰۰۰ ؟قوسلا عم نارقلا نم لضفأ يدهلا قوس كرت عم عتمتلا له

۶۶۸ 



 ی ی ةرمع هبقعت هدارفا نم لضفأ همتلا : فنصملا لوق

 . . . . نییعس امهل یعسو نیفاوط امهل فاط انراق ی جح :لاق نم رذع

 ی ل ؟دحاو يعس وأ نایعس متمتملاو نراقلا ىلع له

 ا ميعنتلا نم هيبقع رمتعا ادرفم ای جح :لاق نم رذع

 AES .... اهيلع رمتساو اهدحو ةرمعلاب الع ىبل : لاق نم رذع

 E POET هيلع رمتساو هدحو جحلاب تن یبل : لاق نم رذع

 50 ةرمعلا هيلع لخدأ مث هدحو جحلاب لع ىبل :لاق نم رذع

 O OS ؟ححلا ىلع ةرمعلا لاخدإ زوجي له

 0000 جحلا اهيلع لخدأ مث ةرمعب الي مرحآ :لاق نم رذع

 . . همارحإ دعب هنيع مث اکسن هيف نيعي مل اقلطم امارحإ ام مرحأ : لاق نم رذع

 ا و as ةثالثلا كاسنألا نيب هباحصأل رم هرييخت

 .... ةفيلحلا يذب سيمع تنب ءامسأ ةدالو هتصق يف تدرو يتلا ننسلا

 00 هلجأل هدصي مل اذإ لالحلا ديص نم مرحملا لكأ زاوج

 1711 ةتيملا ةلزنمب هلعجي ديصلل مرحملا لتق

 0 مرحم هنأب هليلعت عم شحولا رامح ال هدر

 7 حال امحل ناك رامحلا نأب حجرألا

 TEE TEE OTT IIT و نافسع يداوب يڪ هرورم

 EOE EDIL I ضئاح يهو ةشئاع مارحإ يف ثحب

 فاوطلا اهنكمي ملو تضاحف ةرمعلاب تمرحآ اذإ ةأرملا لعفت ام

 ی و ا فیرعتلا لبق

 E ةشئاعل ميعنتلا ةرمع نم دارملا ام

 د 141 اون نيم نإ داي ا داق مالسإلا ةرمع نع ةشئاعل ةئزجم ميعنتلا ةرمع تناك له

 ARE RR رک اهرهطو ةشئاع ةضيح عضوم

  HH GG GOG MA 4 GG HH A GG fH bG HH CGC E GEG hd DBD E © DS BD SS 0#»م 9



 ل ا ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب ذخأي مل نم راذعأ

 ب ب TET خسفلا اذهل خسنلا ىعدأ نم رذع

 ACES خسفلا اذهب ةباحصلا صاصتخا یعدآ نم رذع

 دحأب اهصاصتخا وأ اهخسن تبثی یتح ماکحالا لئاسملا يف لصألا

 55000 اهفالخ ىلع لدي امب خسفلا ثيداحأ ةضراعم ىعدا نم رذع

 ۰ N مهیلع فنصملا در

 000 ةتبلا ةعتملا نع هني مل رمع نأ نايب

 e ةرمعلا ىلإ جحلا خسف نم نيعناملا قرط ةيقب

 RELA و ةنسلا نيبتت مل اذإ طايتحالا عرشي

 ةرمعلا زاوج مهل نيبيل خسفلاب ايب مهرمآ :لاق نم لوق نالطب
 TTT اهجو رشع دحأ نم جحلا رهشأ يف

 515000 لوصألا سايقل ةرمعلا ىلإ جحلا خسف ةقفاوم يف ثحب

 EES یوط يذب هلوزن دنع هيي هتجح قايس ىلإ ةدوعلا

 EIR EC DO دجسملا وَ هلوخد

 HEIR اع رجا ERS a ماقملا فلخ ةَ هتالص

 هو سر و E ی و ةورملاو افصلا نيب يعسلا

 ی ERNE aE SES مودقلا فاوط

 يي ب ل ا ل جحلا قايس ةعباتم

 عادولا ةبطخ

 2111111100 ةفرعب نوعمجيو نورصقي ةكم لهأ

SE O Eنا اي“ وم و هج رد ره دف دا وأم اه دا ره دا هك  



 دو و ةفرع يف 4ي هئاعد يف درو ام

 و ع ةفرع يف تام مرحم لجرب قلعتی ثحب

 رس زوم هو زا ديلا بنما E هثومب ملسملا سجني ال

 2 مرحملل لسغلا ةحابإ

 E هاوس ام ىلع مدقم نفكلا

 EET EET رجفلا لبق رامجلا يمر زوجي له

 CERISE IIIS ةيمعثخلا عم لضفلا ةصق

 او ا 387 و ا وت ولا ا اه مالا نع جحلا

 EET ینم ةبطخ

 E هديب ةندب نيتسو انالث ةَ هرحن ىف ثحب

 نراقلا ىلع يده ال هنأب مزح نبا لوق نالطب نايب

 .u تن عل EŞ عا هلا »عل هل هل g0 4G 0 ®4 ضف
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 ةكم ىلإ هتضافإ دعب ةضافالا فاوط ريغ فطي مل ام هنأ فنصملا حيجرت

۶ ۱ 



 OE يال ع ا ا ل نييعس ىلإ جاتحي نراقلا نإ :لاق نم ىلع درلا

 OE ا رو لیللایلا ةرايرلا فاوط 5 يح :لاق نم یلع درل

 ON و د اا 1 للا طوخ الم زج الا ايلا ب ETERS EES امئاق اق وي هبرش لیلعت

 ۳ سرم دو ی هتلحار ىلع ةضافالا فاوط ی فاط

 ON و ا ىنم ىلإ هعوجر نيح رهظلا ی ىلص نيأ

 ۲۰۱۱۳۲ دي ل ا یک ا ا ا ا ةملس مأ فاوط ركذ

 ۱۰۰ ا ةشئاع فاوط

 ۲۰۱۲۰ ی ا يو و و اولا وحار ا رامجلا ىمر

 ۲ ۱۱ وي ا ELROD ةبقعلا دعب ءاعدلا كرتل ليلعتلا

 E نو يس و O ةالصلا لبق ىمر ةي هنأ ىلإ فنصملا ليم

 E ا 0 0 جحلا يف ءاعدلا تافقو

 E ل و CCC GE ا ا ىنم اتبطخ

 نيموي يمر عمجبو ىنم جراخ تيبملاب رذع هل نمل رت
 ۳۲۱۰ MAE مي دووم ERS TL امهدحأ يف رحنلا موي دعب

 ۲ ۲ las ENS ميعنتلا ةرمع نم اهعوجر دعب ةشئاع یو يقل نيا

 ۱۱۳ O CS ی وس ؟ةنس بيصحتلا له

 NT avek EC 000 ؟تیبلا ب لخد له

 VE. EASED LER SES ؟عادولا دعب مزتلملا يف ذ لاک فقو له

 ۱ ONE O O a ؟عادولا ةليل ةي یلص نيأ

 ۲۱۵۲ SMS OO و ا و دا ةنيدملا ىلإ 6 هلاحترا

 ةرمع نأ هجورخ تقو سانلا ملعأ لي هنإ : هلوق يف مزح نبا مهو

 E CRS RN DDD ا ةجح لدعت ناضمر يف

 VY sae ةالصلا دعب ةعمجلا موي اِ جرخ : هلوقب يربطلا نيدلا بحم مهو

 ۲۷۷ لستغا امل هنع بیطلا لسغ مث هلسغ لبق بیطت هَ هنأ ضایع يضاقلا مهو

o۲ 



 ۳۱۵ به 00 رهظلا لبق مرحآ ةي هنأ مزح نبا مهو

 .UN او م ف عوطت يده ناكو هسفن عم يدهلا قاس 5 هنأ مزح نبا مهو

 NI eo نارقلاو ةرمعلا يده حبذ يف 25 هيده

 ۲۱ ۰ O O yy حبذلا تقو

۳۹۲ 

۳۹ 

۲۹۵ 

۲۹۵ 

 A EASON ودول والا وورق ل یه ع يا هتقيقعب ةنيهر مالغ لك» : ىنعم

 O 1 1 ؟طلغ وأ ةحيحص ةقيقعلا نم ةيمدتلا له

 O e O r ؟ناتاش مالغلا ةقيقع له

 OE O اا ا ؟هسفن ةَ قع له

 E I O دولوملا نذأ يف ناذالا

 ن0 يناعملل بلاوق ءامسألا نأل ةنسحلا ءامسألا رايتخا

 از حابرو حيجنو حلفأو راسيب ةيمستلا نع يهنلا ةلع

 EE E O a ةينكلا

 ۳۰۱ ی مساق يبأب ينكتلا مکح

 م ىسيع يبأي ينكتلا

 I ی و یک هو ی نينمؤملا تاهمآ ینک

 ۲ ۱ ]1 11 ا امرك بنعلا ةيمست نع ىهنلا

 ۲ ۱ یه ةمتعلا ةالصب ءاشعلا ةالص ةيمست زوجت له

 ۲ hee تادابعلا اهب هللا یمس يتلا ءامسالا ىلع هی هتظفاحم

 1 فور م یه كلذك سيل نم قح يف فيرشلا ظفللا لامعتسا ةهارك

E TOTاهلهأ نم سيل نم ىلع مذلا ظافلأ قالطإ ةهارك  . . 

for 



 O O لکوتلا

 EE ليللا نم ظاقيتسالا دنع ركذلا

 OE تيبلا نم حورخلا دنع ركذلا

 O ا دجسملا لوخد ءاعد

 رو و ی ی ءاسملاو حابصلا هتیعدآ

 ی ی [هتمأو هسفن ىلإ لسرم لوسرلا]

 2 طئاغ وأ لوبب اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا

 تر و ی ی و دن و ءالخلا نم جورخلا ءاعد

 1 ۹4 ۰ رس

 O E O ناذالا يف هي هیده

 o E E SE دور 4 Ê واش E N E رشعلا ىف ءاعدلا

 .... قيرشتلا مايأ ثلاث رصع ىلإ ةفرع موي رجف نم ريبكتلا

 .... [؟مهدحأ ةيمستب نيلكالل ناطيشلا ةكراشم لوزت له]

 ا رک ا ا ع OY ماعطلا ا ةوعدلا ماکحآ

 ]9 ا ناسنا يأ ةلكاؤم نم ةفنالا مدع

 ا 1101 LESS نيميلاب لكألا

 200 0 0000 [فاصنالا لئاضف]
 EO O O [مالسلا لذب]

 O [ راتقالا نم قافنإلا]

 O مالسلا لبق دجسملا ةيحت
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 روم وب و ی و رس ل ويك او «مالسلا كيلع) :ءیدتبملا لوق هیهارک

 درلا نيبو اهنیب قرفلاو «مالسلا كيلعو» ب ملسملا ىلع درلا يف ثحب
 ی یک م ا مل باتكلا لهأ ىلع

 ی ايا يل هب قيد دو لولا هي را ب ضو ده نا ی وب هج وخلف رم ا مك ف حم ف ؟ةيافك ضرف مالسلا در له

 al غّلبملاو لسرملا ىلع مالسلا در
 3 کنایه ام هرم ام TOT اد ثدحأ نم یلع ادرو ءادتبا مالسلا كات

 ی ی کا ناذگتسالا لبق میلستلا

 چک ل TT TT ETT ادل ناذتتساالا

 E RA Se ا هنذإ لجرلا ىلإ لجرلا لوسر

 e ثالثلا تاروعلا يف ملحلا غلبي مل نمو كيلامملا ناذئتسا
 ی Sa وأ کت نو كوب SNe "قو دوز وي مب "فلا رک دفا ومالا راع تيمشتلا مكح

 م Ty يمأ ةملك يناعم

 a SR N ؟ساطعلا دمح عمس نم ىلع تيمشتلا له

TAO 

TAQ . 

۳۹۰ 



 2 ی کر اس رب جک ني 3 SA رفاسملا عيدوب

 ا ا ا E ریسلا ةيفك

 نب اه يأ عر الا کم رها ی اوم و ها ليللا رفاسملا كاردإ ءاعد

 IT فسخ وب يللا راو سیل

 و اه ها ره هج توت ار اه فحم ةيرق ىلإ لوخدلا ءاعد

 هی بایالا يف ةعرسلا

 ی  بایالا ءاعد

 TT اليل لهألا قورط نع يهنلا

 00 ا رفسلا نم مودقلاب قلعتت لئاسم

 نم ETS ی ا نا 4 1 هركيامو بحي ام ةيؤرل ءاعدلا

 0 افورعم هيلإ عنص نم عم لعفي ام

 O ةيدهلا ىلع ةباثإلا

 ها OO O E E عزفلا دنع ءاعدلا

 7 «یدنع» و «یل» و «انآ» : نم ریذحتلا
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 يتم يراك ي دج هما يآ نمل شي قتلا مل اد مالا
 )  ۷ ۵۱ - ۹٩۱مث (

 هيلع لغو 0 هیداماعضر ¢ همر هن صح

 طوونرلارداملادبع  طوؤنرالا يعش

 لات اهر

 ةلاردرلا| ةسدرد وع
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 97 e و هم هم گیم 3 را

 مظانلل طوع ق وقعیا مج

 ةكلاثلا ةعبطلا

 کجھ
 م)۹۹۸ م ۵۸

 وأ باتکلا اذه رشن ةداعاب حمسُي ال ۰۸۱۹۷۹6 ةظوفحم عبطلا قوقح

 .هنم ءزج يأ وأ باتكلا عاجرتسا نم نکمی ينورتكلإ وأ يكيناكيم

 ىرخأ ةغل يأ ىلإ هتمجرت وأ باتكلا نم ءزج يأ سابتقاب حمسُي الو
 . رشانلا نم قبسم يطخ نذإ ىلع لوصحلا نود



 لصف
 ْتوْعْبِلاَو ايارّسلاو یزاغملاو داهجلا ىف ی هيده يف

 ىف لزانملا ىلعأ هلهأ لزانمو «هّتّبقو مالسالا مانس ةورذ داهجلا ناك امل
 ناك «ةّرخآلاو الا يف َنْوَلْعَألا مهف ءايندلا يف ةعفّرلا مهل امك «ةنجلا
 قح هللا يف دهاجف اهّلك هعاونأ ىلع یلوتشاو ءهنم ایلغلا ةورذلا يف دي هللا لوس

 هتاعاس تناكو .ناتّسلاو .فيسلاو «نايبلاو ,ةوعّدلاو نانجلاو «بلقلاب هداهج

 ءاركذ َنيِمَلاَعلا َعفرأ ناك اذهلو .هديو «هناسلو هبلقب .داهجلا ىلع ةفوقوم

 .اردق هّللا دنع مهّمظعأو

 ةَيوَق لک يف اَنَْعَبل اتش ولو# :لاقو :هثعب نيح نم داهجلاب ىلاعت هللا هرمأو
 ةروس هذهف ۲ :ناقرفلا] (اريبك اداّهج هب مُهدهاجو نیرفاکلا عطت الف الت
 داهج كلذکو «نارقلا غيلبتو «نايبلاو تجخلاب «رافكلا داهجب اهيف رمأ ةيكم
 : یلاعت لاق :مالسإلا لهأ رهق تحت مهف الا تّجحلا غیلبتب وه امن بد

 سشبو نهج ْمُهاَوََمَو ْمهْيَلَع ظلغاو .َنيقفاتُملاو رافکلا دهاج لا انا اي»
 داهج وهو رافکلا داهج نم ٌبعصآ نیقفانملا داهجف ۳ : ةبوتلا] 4ةيصَملا

 هیف نوکراشملاو < یلاعلا يف دارفآ هب نومئاقلاو < لسْرلا ةثروو .ةمالا صاوخ
 .ًاردق هللا دنع نومظعالا مهف ءاددع نیلقالا مه اوناک ناو «هيلع نونواعملاو

 هب ملکتت نأ لثم «ضراعملا ةدش عم قحلا لوق داهجلا لضفأ نم نم ناك املو
 نم - همالسو مهیلع هللا ٌتاولص - لسرلل ناك «هاذأو ةتوطَس فاخت نم دنع
 لمكأ أ كلذ نم هيلع هّمالسو هللا تاولص  انيبنل ناكو نفوژلا ظحلا كلذ

 هّجتأو داهجلا

 تاذ يف هسفن دبعلا داهج ىلع اعرف جراخلا يف هّللا ءادعأ داهج ناك املو
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 لوأ يف داهجلا ناك

 ةجحلا غيلبتب مزاسالا

 ىلع عرف هللا ءادعأ داهج

 . سفنلا داهج



 داهج وه ثلاث داهج كانه

 ناطیشلا

 ءادعألا ءال وه داهح

 نم نحتمدسل د هثالتلا

 هالوتب

 ْنَم رجاهملاو «هّللا ةعاط يف ُهَسْفَن َدَماَج ْنَم دهاجملا» : 4 بلا لاق امك هللا
 .جراخلا يف ٌردعلا داهج ىلع امَّدقُم سفنلا داهج ناك .«'' هنع هللا یه ام َرَجَه

 ءهنع تیه ام كرتتو ءهب ثَّرمأ ام لعفتل ًالَرَأ هسفن ذهاجُي مل ام هنإف «هل ًالصأو

 هودع داهج ةنكمُي فيكف «جراخلا يف هودع داهج هنكمي مل «هللا يف اهبراحيو

 لو «هدهاجپ مل «هيلع طلسم «هل رهاق هیبنج نيب يذلا هّودعو «هنم فاصتنالاو

 .جورخلا ىلع هّسفن دهاجي یتح «هّودع ىلإ جورخلا هنکمی ال لب «هللا يف هبراحپ

 هنکمی ال «ثلاث ردع امهنیبو «امهداهجب دبعلا حتما دق ناّودع ناذهف

 او امه ايس غ لا طك ي او شو منا لا را

 «. « ظوظحلا كرتو «قاشملا نم م امهداهج يف ام هل لّيَخُي لازی الو « هپ فجریو

 .هداهجب الإ نّيودعلا َكنْيَذ َدهاجُي نأ هنكمُي الو «تايهتشملاو «تاذللا توفو

 محل ناطنشلا نإ : یلاعت لاق «ناطیشلا وهو «امهداهجل لصالا وه هاهج ناکف

 عسؤلا غارفتسا ىلع هيبنت ًاودع هذاختاب رمالاو .[1 : رطاف] و ١ هوذختاف ٌوُدَع

 ددع ىلع دبعلا ةبراحم نع رص الو «رّفی ال ودع ِهّنأك هتدهاجمو «هتبراحُم يف

 . سافنألا

 يف اهتبراحمب يلب دقو «اهداهجو اهتبراحمب ٌدبعلا رم ءءادعأ ةثالث هذهف

 ةدَعو اددم َدبعلا ُهَّللا ىطعأف «ءالتباو هل هللا نم ًاناحتما هيلع تطّلْسو «رادلا هذه

 البو ءاحالسو اناوعاو ةَدعو اددم هءادعآ ىطعأو ءداهجلا اذهل احالسو اناوعأو

 نم ّنحتميو «مهرابخآ ریل ةنتف ضعبل مهضعب لعجو «رخالاب نيقيرفلا ّدحأ
 اَنلَعَجَو» :ىلاعت لاق امك «هبزحو ناطيشلا ىلوتي نمم ليو ىّلوتيو فالو

 ةجح يف 4۶ هللا لوسر لاق : لاق دیبع نب ةلاضف ثيدح نم 5 دمحأ هجرخأ )۱(

 نم ملسملاو .مهسفنأو مهلاومآ ىلع سانلا هنمآ نم ؟نموملاب مکربخآ الآ» :عادولا

 نم رجاهملاو هللا ةعاط يف هسفن دهاج نم دهاجملاو ءهديو هناسل نم سانلا ملس

 ۱/۱ و (۲۵) نابح نبا هححصو «ديج هدنسو «بونذلاو ایاطخلا رجه

 . يبهذلا هقفاوو



 یلاعت لاقو .[۲۰ :ناقرفلا] 4 ریصب فر َناَكو .نوربضتآ ةتتف ٍضْعَبل مک
 "صعب مک ضعت ولبیل کل رو 3 مه رصتن ال هللا ءاشب ىلو كلد 7 كل: * ل ] دي لس وه ۳ ا ۱ ۳ هو ۶ ۲ ىلا وع ام و ١ سم 5 0 ۵ 7 3 98 1

 ك عاقل ر ی | ب ۲ E همسر ۳ زن 2 رس
 ۳1 ضرب مچ[ م ۵ رس ۲ ب ۱ 9 7 ص 2 4 14 2و 7 8 ھے 18 مث 9 زر لاق

 مک رابخا نو نیرباصلاو مکنم نیدهاجملا ملعت یتح مکنّولبتلو# : یلاعت لاقو
 رس 0

 مهيلع لزنأو «یوقلاو لوقعلاو ناصبالاو عامسالا هدابع ىطعأف .[۳۱ :دمحم]

 اوف عَ ىنأ# : مهل لاقو یتکئالمب مهّدمأو فلس مهيلإ لسرأو هبتک

 ىلع مهل نوعلا مظعأ نم وه امب هرمآ نم مهرماو ۲ :لافنالا] اوثما نیذلا

 ىلع نیروصنم اولازی مل هب مهرمآ ام اولثتما نإ مه مهربخأو مه و دع برج

 مهتیصعملو .هب اورمآ ام ضعب مهکرتلف مهیلع هطلس نإ هنأو .مهّودعو هودع

 مهحارج اووادیو یهرمآ اولبقتسی نأ مهرمآ لب یهطتقی ملو مهسیوی مل مث هل
 عم هنأ مهربخأف «مهب مهرفظيو هيلع مهرصنيف مهوذع ةضهانم ا اودوعیو

 نع عفادي هنأو «نینموملا عمو « نیرباصلا مو ‹ نينسحملا عمو مهم نیقتملا

 مهّودع ىلع اورصتنا مهنع هعافدب لب .مهسفنآ نع نوعفادی ال ام نینمملا هدابع

 . .مهحاتجاو مهّودع مهفطختل .مهنع هعافد الولو

 نامیالا ّيوق ناف رف یلعو ‹مهناميإ بسحب مهنع ةعفادملا هدهو

 ّنمولي الف كلذ ريغ دجو نمو هللا دمحيلف ايدج و نمف «ةعفادملا تيوق

 . هسقن الا

 0 ج هوم نآ مهرمآ امک نانو هضم قع هيف اودهاجي نأ مهرمأو

 دف ءرفكُي الف رکشیو «ىسنُي الف َرَكذُيو .ىصعُي الف عاطُي نأ هتاقت قح نأ امكو
 بل هک نوكيف ءهّلل هحراوجو هناسلو هبلق مِلْمُيِل هسفن دبعلا َدهاجُي نأ هداهج
 ءهرمأ ةيصعمو «هدعو بیذکتب هناطیش دهاجیو « هسفنب الو سفنل ال هّللابو

 و

 ءاشحفلاب رمأيو «رقفلا دعیو نورغلا ىَّنَمُيو نامالا دعي هناف «هيهن باکتراو

 هتاقت قح هللا اوقتا اونما نيذلا اهيأ اي) :[۱۰۲ :نارمع لا] :یلاعت هلوق يف كلذو (۱)
 امو مکابتجا وه هداهج قح هللا يف اودهاجو) :هلوقو (نوملسم متنأو الإ نتومتالو

 YA] : جحلا ] (جرح نم نیدلا يف مکیلع لعج

۷ 

 هللا يق اودهاج و ینغم

 «هداهج قح



 مکیلع لعج ام« ینعم
 4« جرح نم نیدلا يف

 هدهاجف ءاَّّلُك ناميإلا قالخأو ءربصلاو ةفعلاو .ىدهلاو ىقّتلا نع ىهنيو

 دمو «ناطلسو رق نیداهجلا نيف نم هل انني «هرمآ ةيصعمو «هدعو بیذکتب
 يه هللا ةملك وكتل «هلامو هديو هناسلو هبلقب جراخلا يف هللا ًءادعأ اهب دهاجُي

 .ایلعلا

 : داهجلا قح يف فلسلا تارابع تفلتخاو

 .مئال ةمول هّللا يف فای الأو هیف ةقاطلا غارفتسا وه :سابع نبا لاقف

 ْنب هللا دبع لاقو .هتدابع قح هوُدبعاو «هلمع قح هّلل اولمعا :لتاقم لاقو

 ناتخوسنم نيتيآلا نإ :لاق نم ْبِصُي ملو .یوهلاو سفللا ةدهاجم وه : كرابملا

 لک هقيطُي ام وه :هداهج قحو هتاقت قحو قاطی ال امب رمألا اتنمضت امهنآ هنظل
 زجعلاو ةردقلا يف نیفلکملا لاوحآ فالتخاب فلتخی كلذو .هسفن يف دبع

 ملاعلا نکمتملا رداقلا ىلإ ةبسنلاب داهجلا قحو «یوقتلا قحف . لهجلاو «ملعلاو

 كلذب رمالا بّع فیک لمأتو «یش فیعضلا لهاجلا زجاعلا ىلإ ةبسلابو ««يش
 [۷۸ : ححلا] # جرح نم نيدلا يف میل لعج اَمَو مک ابتخا وه :هلوقب

 «يح لَك عسي هقزر لعج امك «دحأ لك مسي اعساو هلعج لب «قيضلا :جّرَحلاو

 هعسیو هفیلکت عسي وهف «دبعلا عسي ام َدبعلا قزرو كبعلا هعسي امب َدبعلا فّلکو

 تثعبا دك ُئبنلا لاق ءام هجوب جرح نم نيدلا يف هدبع ىلع لعج امو ر

 . لمعلا يف ةَحمس «ديحوتلا يف ةّيفينح يهف ‹ةلملاب : يأ «ةَحُمَسلا ةّيفينحلاب

 .هقژرو «هنيد يف ةعسوّتلا ةياغ هدابع ىلع ىلاعتو هناحبس هللا عّسو دقو

 اباب مهل حتفو «دسجلا يف ٌحورلا تماد ام ةبوتلا مهيلع طسبو «هترفغمو «هوفعو
 اهرفکت ًةرافك ةئيس لكل لعجو ءاهبرغم نم سمشلا َمْلْطَت نأ ىلإ مهنع قلی ال اهل
 مّرح ام لكب لعجو «ةرفكم ةبيصُم وأ «ةيحام ةنسح وأ .ةقدص وأ «ةبوت نم

 ُدبعلا ينغتسيل هماقم ٌموقيف َّذلأو «بيطأو «هنم مهل عفنأ لالحلا نم اضوع مهيلع

 تشعب» ظفلب رباج ثيدح نم ۲۰۹/۷ «هخيرات» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ ()

 . فبعض هدنسو «ینم سیلف « یتنس فلاخ نمو «ةحمسلا ةيفينحلاب

۸ 



 ارس هب مهنحتمی ٍرْسَع لكل لعجو «هنع قیضی الف «لالحلا هعسیو

 عم هناحبس هنأش اذه ناك اًذإف )«نیرَسِی ٌرْسُع بلغ نلف» «هدعب ریو «هلبق
 ا E «هدابع

4۰ 

 م اصف

 ناطیشلا ٌداهجو ءسفنلا ٌداهج :بتارم عبرأ داهجلاف ءاذه فرع اذإ

 .نيقفانملا داهجو ءرافكلا داهجو

 :اضيأ بتارم عبرأ سفنلا داهجف

 الو ءاهل حالف ال يذلا قحلا نيدو یدُهلا مّلعت ىلع اهّدهاجُي نأ :اهادحإ
 . نیراّدلا يف تيقش «هّملع اهتاف ىتمو «هب الإ اهداعمو اهشاعم يف ةداعس

 لمع الب ملعلا دّرجمف الإو یملع دعب هب لمعلا ىلع اهدهاجي نأ :ةيناثلا

 . اهعفني مل اهَرضَي ر مل نإ

 نم ناك الإو ءهُملعي ال ْنَم هميلعتو «هيلإ ةوعدلا ىلع اهدهاجی نأ : ةثلاثلا
 نم هيجني الو لغ هعفنی الو 6©ةاتيبلاو ىدهلا نم هللا لزنآ ام نومتکی نیذلا

 . هّللا باذع

 «قلخلا ىذأو هللا ىلإ ةوعدلا قاشم ىلع ربصلا ىلع اهدهاجی نأ : ةعبارلا
 ناف. یار نم راص ا ا اذاف . هلل هلك كلذ لّمحتیو
 قحلا فرعی ىتح اينابر ىمسُي نأ قحتست 2۷ الا نأ یلع نوُیجُم فلسا

 توکلم يب ًامیظع یعد اف و ملع نمق ملی «هب لمعیو

 :لاق (ًارسي رسعلا عم نإ) :لجو زع هللا لوق يف نسحلا نع ۵۲۸/۲ مکاحلا جرخآ )١(
 نإ) «نیرسی رسع بلغی نل» :لوقی وهو كحضي وهو احرف ارورسم هل آي يبنلا جرخ
 . لسرم هنکل ؛تاقث هلاجرو (ارسی رسعلا عم نإ 0

۹ 

 داهجلا بتارع

 سفقنلا داهج بتارم



 ناطبشلا داهدح بتا رم

 راشکلا داهح باره

 نیتفانملاو

 عدبناو ملظلا بابرأ داهج
 تا رکنملاو

 داهجنا طرش

 لصف

 ىلإ يقلي ام عفد ىلع هداهج :امهادحإ «ناتبترمف «ناطيشلا ذاهج امأو

 . نامیالا يف ةحداقلا كوكشلاو تاهبشلا نم دبعلا

 «تاوهشلاو ةدسافلا تادارإلا نم هيلإ يقلُي ام عفد ىلع هداهج :ةيناثلا

 :یلاعت لاق .ربصلا هّدعب نوكي يناثلاو ءنيقيلا هدعب نوكي لوألا داهجلاف

 :ةدجسلا] © نونقوُي اتاي 1 E 5 رمأب ب نود همنا مه مهم محو

 تاوهشلا عفدی ربصلاف «نیقیلاو ربصلاب لانت منا «نیدلا ةمام| نأ ربخأف ٤[

 . تاهبشلاو لوكشلا عفدي نيقيلاو «ةدسافلا تادارالاو

 لصف

 لاملاو ناسللاو «بلقلاب :بتارم عبرأف «نيقفانملاو رافكلا ٌداهج امأو

 . ناسللاب ٌصخأ نيقفانملا داهجو «دیلاب ٌصخأ رافكلا داهجو «سفتلاو

 لصف

 :ىلوألا : بتارم ثالثف نی «عدبلاو یلظلا بابرآ داهج امأو

 ةثالث هذهف بلقب دهاج رجع ناف ناسللا ىلإ لقتنا ءزجع ناف َرَدَق اذإ ديلاب

 یلع َتاَم یژغلاب ُهَسفَن ُتَّدَحُي ملو نی ملو َتاَم ْنَم» و داهجلا نم ةيترم رشع

 9 قلا ّنَم 0

 22 اصف

 نوجارلاو «نامیالاب الإ داهجلاو ةرجهلا الو ۰ ةرجهلاب الإ داهجلا منی الو

 نیذْلاو اونما ی نا : : یلاعت لاق .ةئالثلا هذهب اوماق نیذلا مه هللا ةمحر

 وزغلاب هسفن ثدحي ملو تام نم مذ باب :ةرامالا يف (۱۹۱۰) ملسم هجرخآ )١(

 وزغلا كرت ةيهارك باب :داهجلا يف (۲۵۰۲) دواد وبأ هجرخأو «ةريره يبأ ثيدح

 .داهجلا كرت ىف ديدشتلا باب :داهجلا ىف (۳۰۹۹) ىئاسنلاو

٠١ 
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 ۳ سا رم 4 ^ 14 ۳ هبا 1 ۳ 7 رول ا ءا ۱ ۱ ۳ ۰ 8 ۳ مم
 مر روع هدا ب هلأ ةممحر لوچ ری كلوا هللا ليبَس ىف اودهاجو | ورحاه

 .[۲ ۱۸ : ةرقبلا]

 : تقو لک يف ناترجه هيلع ضرفف ءدحأ لک ىلع ضرف نامیالا نأ امکو

 «فوخلاو ءلّكوّتلاو تباناللو ءصالخإلاو «دیحوتلاب لجو رع هللا ىلإ ةرجه

 .هرمأل دايقنالاو «ةعباتملاب هلوسر ىلإ ةرجهو تبوتلاو ءةبحملاو «ِءاجّرلاو

 ةترجه تناك نمف :هربخو هريغ رمآ ىلع هربخو هرمأ ميدقتو «هربخب قيدصتلاو

 ءاهبيصُي ایند ىلإ ةترجه تناك نمو «هلوسرو هللا یلا ةترجهف هلوسرو هللا ىلإ

 تاذ يف هسفن داهج هيلع ضرفو .«هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف ءاَهَجّوزتي ةأرما وأ

 . دحأ نع ٌدحأ هيف ٌُبوني ال نيع ضرف لک اذهف «هناطيش داهجو « هلل

 مهنم َلَصَح اذإ ةّمألا ضعبب هيف ىفتكُي دقف «نيقفانملاو رافكلا ُداّهِج امأو

 .داهجلا دوصقم

 لصف
 نوتوافتم قلخلاو املك داهجلا بتارم لّمک نم .هّللا دنع ٍقْلَخلا لمكأو

 مهمركأو قلخلا لمكأ ناك اذهلو .داهجلا بتارم يف مهتوافت هللا دنع مهلزانم يف

 'قح هللا يف دهاجو ءداهجلا بتارم لّمك هنإف ءهلّْسُرو هئايبنأ متاح هّللا ىلع

 لزن امل ناف ءلجو زع هللا ُهاَّقوت نأ ىلإ َتَعُب ّنيح نم داهجلا يف عرشو «هداهج

 [4 ١ :رثدملا] هرم َكَباَينَو زبك َكَبَرو زدن مك دما اه ای :هيلع
 اًرسو ءاراهنو اليل هللا ىلإ اعدو «مايق َّمتأ هللا تاذ يف ماقو «ةوعدلا یاشار

 هللا رمأب عدصف [۹6 :رجحلا] رو امب غَدْصافإل :هیلع لزن اّملو ؛اراهجو

 کذلاو ءدبعلاو ّرحلاو نیبکلاو نیغصلا هّللا ىلإ اعدف «مئال ةمول هيف هذخأت ال

 .سنالاو «ٌنجلاو «دوسألاو نمحالاو «یثنالاو

 ۱)مهتهلا بسب مهادانو «ةوعّدلاب هموقل َحَرصو لا رمأب َعَدَص املو

 كس ریسه

۹ 

 - ةهلا نع ىفني ناك امنإو ءاشاحف الو اماتش الو ابابس ِتِلَي هللا لوسر نكي مل

 لمك نم قلخلا لمكأ

 مهلمکا و داهجلا بتارم
 رار دمحم ا



 ه ولانو ع هباحصأ نم هل باجتسا نمل و مهاذأ ا e بیعو

 زودی بیا یا کر لجو رع هللا هنس هذهو «ىذألا عاوناب

 ین لكل اتلَمَج كلذكو» : ۳ : تلصف) «كِلْبَق نم لُسرلل لبق ذق ام

 نم َنيِذْلا ىتأ ام كلذک» : لاقو ۱۱۲ :ماعتالا] 4نجلاو سنا نیطایش اودع

 (نوُعاط موق مُه لب هب اوَصاوتآ ْنوُحَم ؤأ رحاس :اولاق الا ٍلوسَر نم مهل
 ۲ O : تايراذلا]

 ار

 ال
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 هر رسا
 ر نم 6
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 رو : نینس رملا نم همدقت نمب ةوسا هل ناو « كلذب هيبت هناحبس یرعف

 لبق نیا نیا لَم مكنأي الو لا ولحد نأ مش مُتْبِسَح مأإ# : هلوقب هعابتا

 هللا 7 طن یم ُهَعَم اونمآ نيدلاو لو ولا لوقپ یتح < ولو رله مه

 .[؟5١ :ةرقبلا] 4ٌبيِرَق هللا رضت دال

 دقلو نوني ل مو ام اولو نأ وكري نآ سال بیحآ ملا : : هلوق و

  EEE aبس مَ َنيِبذأكلا َنَمَلْعَيِلَو ءاوُقَدَص نيذّلا <

 نإ هلا ءال وجر ناك ْنَم َنوُمكَُي ام َءاس اًتوقيْسَي نأ باتو نی

  3نعل هلل نا «هسفتل دهاحب امناف َدَهاَج : نمو ‹ميلعلا عیمْسلا وهو تال هللا

 اونم نیا .نیملاَعلا نع نع ١ .مهتاتيس مع رک تاحلاَصل اوُلِمَعَو
 ناو ان يدلاوب ناَسنإلا اَنْيََضَوَو ل وا يذلا َنَسح

e 

 4 مهرج

 شك اَمب مکان مکرم يا اهن ال علم هب كل سیل ات يب كرشثل َكادماج
 ساّنلا نمو َنيِحلاّصلا يف : ْمُهَئلْخْدُنل .ٍتاَحِلاّصلا اوُلمَعَ انا رام

 ءاج نو « هللا بک سالا ةف َلعَج ّللا يف يفوآ ذاق لب ما لوقي نم

 ها :هلوقو ا دابع هللا نود ص نوعدت نيذلا نإ) :هلوق ىف هب هللا اهفصو امب

 ۵ ف لوعدت "يذلا
 سم _ سا ص

 ) :دلوقو ها اناطيش الإ نوعدي نإو اثأنإ الإ هنود نم نوعدي

 نم لوعدي ني يذلا جی امور : هل وق و (نورصنپ هشت الو مكر صن نوعيطتسي ال كل هد

 ها هل زنآ امد كلذ ريعو (نوصرخي الا مه ناو نظلا الإ لوعبتي نآ ءاكرش هللا نود

 .اهيف هنودقتعي اوناك امم ةموعزملا متهلا ةيرعد ىف هيلع

1١ 



 ٩ َنيِمَلاَعلا روُدُص يف امي ملعاب ُهَّللا سل وأ .مکمم اتك ابا َنلوقيل كبَر ْنَم صن
 ١ ١١[. :توبكتعلا]

 ناف «مكجلا زوک ربل نم هتنّمضت امو ِتايألا هه قايس ذبعلا لمأتيلف

 لوقی الأ امإو ءانما : مهدحآ لوقي نأ امإ :نيرم أ نيب للا مهلا لسرآ اإ نالا
 هالتباو «هّتر هنحتما انما :لاق نمف رفکلاو تائيّسلا ىلع رمتسي لب «كلذ

 : لقي مل نمو «بذاکلا نم قداصلا َنيبتيل «رابتخالاو ءالتبالا :ةنتفلاو «هنتفو
 . هيدي يف لحارملا يوطي امنإ هنإف «هبسیو هتوفیو هللا ُرِجْعُي هنأ ْبَسْحَي الف ءانما

 لحاَرَملا ِهْيَدَي يف یوطت ناك اذإ هنذب ُهْنَع ُءْرَملا رقي فِيكو

 نإو هملؤي امب يلتباف هوذاو مهؤادعأ هاداع «مهعاطأو لسرلاب تا نيه
 ناكو ءهملؤُي ام هل لّصحف «ةرخآلاو ايندلا يف بقوع .مهعطُي ملو مهب نمی مل
 لكل ملألا لوصح نم دب الف «مهعابتا ملأ نم مودأو املأ َمظعأ هل ٌملؤملا اذه

 یادتبا ايندلا يف ملألا هل لصحي نمؤملا نكل «نامیالا نع تبغر نأ كنا سفن

 ةذللا هل لصحت نامیالا نع ضرعُملاو ةرخالاو اينذلا يف ةقاعلا هل نوكت مث

 لجرلل لضفأ امّيأ هللا همحر يعفاشلا لئسو نا ملالا ىلإ ریصی مث یادتب
 نم مزعلا يلوأ یلتبا یلاعت هللاو لت ىتح نکنی ال : لاقف ؟یلتیی وآ نکمی نآ

 وافتي امنإو «ةتبلا ملألا نم صلخی هنأ دحأ نی الف «مهنكم اوُربَص ربص املف لسرلا

 ءزيبسي عطقنم ملأب « هامیظع ًارمتسم املأ عاب نم مهلقعأف ءلوقعلا يف مالالا لهأ
 ۱ . رمتسملا میظعلا ملالاب «ریسیلا عطقنملا ملألا عاب ْنَم مهاقشآو

 . ةئيسّنلاو دا اذه ىلع هل لماحلا : ليق ؟اذه لقاعلا راتخي فيك : ليق ناف

 . لجاعلا بحب ةلكوُم سلاو

 ءالّؤه نا .[۲۰ :ةمايقلا] «ةرخألا : نوزذتو ةلجاعلا نوُیحت لب لک

 لكل لصحی اذهو .[۲۷ :رهدلا] #ًاليقث موی ُمُهَءاَرَو نورذبو ءةلجاعلا نوّبحب

 تادارإ مهل سانلاو «سانلا عم شیعی نأ هل دُب ال طلاب يندم ناسنالا ناف .دحآ
 نو «هوبذعو هذآ مهقفاوي مل ناف ءاهيلع مهقفاوُي نأ هنم نوُبلطيف .تاروصتو

۱۳ 

 لوآ يف ءالتیالا رکذ

 ۵ وه دلا

 سائلا , ىضرأ نم

 هنع اوذغي مز هللا طخسي

 ایش هلأ نم



 هدايع هليا ةبزحت

 ةايحلا نأب نينمؤملا
 ةريصق ادئدلا

 نيد هدنع نمک «مهريغ نم ةراتو یهنم ةرات تاذعلاو ىذألا هل لّصَح ‹ مهقفاو

 هتقفاومب الإ مهملظو مهروجف نم نونکمتی الو فّملظ راّجف موق نيب لح یقتو

 يف مهرش نم ملَس «مهنع تكس وأ مهتفاو ناف مهنع هتوکس وأ مهل

 رکنآ ول «ءادتبا هفاخی ناك ام فاعضأ ىذألاو ةناهالاب هيلع َنوُطّلستي مث «ءادتبالا

 مزحلاف مهریغ دي ىلع بقاعیو ناهي نأ دب الف یهنم َملَس ناو «مهفلاخو مهیلع
 SL يسؤملا م كاع یتیم يک

 هللا نم ُهْنَع اونْغُي مل هّللا طَخَسب َساَّنلا ىَضْرَأ ْنَمَو سال نم هللا هاك سن

 )اش

 مهضارغآ ىلع ًءاسؤرلا ُنيعُي نميف اریثک اذه ىأر «ملاعلا لاوحأ لمأت نمو

 هللا هاده نمف «مهتبوقُع نم ابَرَه مهعدب ىلع عّدبلا لهأ ُنيِعُي نميفو «ةدسافلا

 ىلع َرَبَصو «مرحملا لعف ىلع ةقفاوملا نم عنتما «هسفن رش هاقوو .هدشژ همهلأو
 .مهعابتأو لسّرلل تناك امك «ةرخآلاو ايندلا يف ةبقاعلا هل نوكت مث .مهناودع

 تالّولا يحلاصو .داّبعلاو یاملعلا نم يلتبا نمو «راصنالاو «نیرجاهملاک

 . مهریغو «راجتلاو

 راتخا نم س هناحبش لا یّرع «ةتبلا هنم صیحم ال ٌملألا ناك املو

 َءاَمل وُجْرَي ناك ْنَما» :هلوقب ّرمتسملا میظعلا ملالا ىلع عطقنملا َريسيلا ملالا

 ةدمل برضف 1 : توبکنعلا] للعلا عیمّسل سلا وهو .تآل هللا َلَجَأ ناف هللا

 ةذللا مظعأ دبعلا ٌدتليف « هئاقل موي وهو « ىتأي نأ دب ال لجأ ملال اذه

 كيلع مالس :ةيواعم ىلإ تبتك اهنأ ةشئاع نع دهزلا ىف (۲8۱۲) يذمرتلا هجرخآ )١(

 «سانلا طخسب هللا یضر سمتلا نَم» :لوقي ل هللا لوسر تعمس ينإف ءدعب امآ

 «سانلا ىلإ هللا هلكو ‹ هللا طخسب سانلا یضر نا نمو E هنووم هللا هامك

 هاورو ا قیرط نم (۱۵۶۲) نابح نبا هجرخأو جو > كيلع مالسلاو

 نمو «هللا هافك «سانلا طخسب هللا ىضرأ نَم» ظفلب رخا قيرط نم E اضيأ

 .اضيأ حیحص هدنسو « سانلا ىلإ هللا هلكو « سانلا یضرب هللا طخسأ

۱ 



 ةجاهتباو هرورسو ُهتذل نوکتو هتاضرم يفو .هلجآ نم ملالا نم لّمحت امب

 .هئاقل ءاجرب ةيلستلاو ءازعلا اذه دكأو ءهللو هللا يف ملالا نم لّمحت ام ردقب

 لب «لجاعلا ملألا ةقشم لُثحت ىلع هلو هبر ءاَقِل ىلإ هقایتشا ٌدبعلا لمحیل
 0 اذهلو هب ساسحالاو ملألا دوهش نع هئاقل ىلإ یا هيف هر
 : نابح نباو دمحأ هاور يذلا ءاعدلا يف لاقف «هئاقل ىلإ قوشلا هر 335 يبنلا

 ةايحلا تناك اَذِإ ينيخأ :قلخلا ىلع كترذقو بیفلا َكمْلِعِب كلاس ي 7 هل
 بيغلا يف كتیْشخ َكُنَأْسَأَو «يل ًارْيَخ ةاقّولا تناك اذإ يفَوَتَو «يل اري
 يف َدصقلا كلا ؛ ىضّرلاو بضغلا ین ا ةَملك كْأْسَأَو ةداهشلاو

 َكَلَأْسَأَو عطقت ا ٍنْيَع ة و تلاستر دل فی ال َكلأسأر «یتخلاو رقفلا

 ىلإ طلا دل َكَلَأْسَأَو مر شيعلا درب ار همانا دقي ننقذلا

 :ةَّلْضُم ةنتف الو ( ةّرضم اد ريغ يف كئاقل ىلإ قوا كلاس  كهجو
 يع
 4 (نيدتهم ةاَده لاو «نامیالا هنیزب ۳ مهللا

 هيلع ُبَررقُيو ؛هبوبحم ىلإ ریسلا يف ّدجلا ىلع قاتشملا لمحي قوشلاف
 ةمعن مظعأ نم وهو «قاشملاو ّمالالا هيلع نّوهيو «دیعبلا هل يوطيو «قيرطلا
 يذلا بسلا امه ؛ٌلامعأو لاوقأ ةمعنلا هذهل نكلو «هدبع ىلع اهب ُهّللا معنآ
 ميلع وهو «لاعفألا كلتب ميلع «لاوقألا كلتل ٌعيمس هناحبس لاو فن لاح

 هيلع ّمعنملا بحُيو ءاَهَردق فرعّیو ءاهّركشيو «ةمعنلا هذهل حلصي نمب

 نم (۵۰۹) نابح نباو ا عون باب :وهسلا يف ۵ ۰۵4/۳ يئاسنلا هجرخآ )١(

 رسای نب رامع انب یلص :لاق .هیبآ نع بئاسلا نب ءاطع نع «دیز نب دامح ثيدح
 امأ :لاقف یالصلا تزجوآ وأ تففخ دقل :موقلا ضعب هل لاقف ءاهيف زجوأف «ةالص

 لجر هعبت ماق املف « 9 هللا لوسر نم نهتعمس تاوعدب اهيف توعد دقف كلذ ىلع
 نع هلأسف «هسفن نع ینک هنأ ريغ (بئاسلا نب ءاطع دلاو :يأ) يبأ وه موقلا نم
 نب ءاطع نم عمس ديز نب دامح نأل «يوق هدنسو ...موقلا هب ربخأف یاعدلا
 كيرش قیرط نم اضيأ يئاسنلاو ۲٠٤/٤ «دنسملا» يف وهو .هطالتخا لبق بئاسل

 .رامع نع «دابع نب سيق نع < ءزلجم يبأ نع يطساولا مشاه يبأ نع

۱ ۵ 



 دهاجب امناف دهاج نم

 هللا يف يذوآ اذإفإ» ینعم
 سانلا ةئتف لعج

 چ هللا باذعك

 مُهَضَْب اف كلذکو» : یلاعت لاق امك اهب حلصيو «ةمعنلا هذه هدنع حلصتف

 * نیرکشلاب لعاب هللا ّسيلأ انني نم مهبل هللا َّنَم ءالّوفَآ اولوُقَيل ضغبب

 لا : : هسفن ىلع أرقيلف هبر معن نم دبعلا تتاف اذاف ۳ : ماعتألا]

 ی
 مهسفنال وه امنإ و را ءازعب یلاعت مهازع مث

 عجرت داهجلا اذه ةحلصمو «نیملاعلا نع ينغ هنأو ۹ نتاع رت

 ةرمز يف مهناميإو مهداهجب مهلخدُي هلأ ربخآ مث .هناحبُس هيلإ ال ءمهيلإ
 نسل اغلا

 لا يف يذوأ اذإ هنأو «ةريصب الب ناميالا يف لخاّدلا لاح نع ربخأ مث

 ملألاو هوركملاب هايإ مهلينو بل مهاذآ يهو «هللا باذعك هل سانلا ةنتف 1

 «مهنم هرارف يف كلذ لعج «مهفلاخ نمم مهمابناو لسرلا هلانب نآ فال يللا

 نامیالاب نونمؤملا هنم رف يذلا هللا باذعک .هلان يذلا ببسلا هکرتو

 و ءناميالا ىلإ هللا باذع ملأ نم اوُرف .مهتريصب لامكل نونمؤملاف

 ملأ نم رف هتریصب فعضل اذهو «بيرق نع قرافُملا لئازلا ملألا نم هيف ام

 ملأ ىلإ مهباذع ملأ نم رهف یهتعباتمو مهتقفاوم ىلإ لسرلا ءادعأ باذع

 نع هللا باذع ملأ ةلزنمب «هنم رارفلا يف سانلا ةنتف ملأ لعجف «هّلا باذع

 هاا ملا ىلإ ةعاس ملآ نم قو. نانا ءاضمّرلا نم راجتسا ا لا لك
 یوطنا امب میلع هللاو مکعم تنك ينإ :لاق «هءايلوأو هدنج هللا رصن اذإو

 قافنلا نم هردص هيلع

 سوفنلا نحتمي نأ دب ال هنأ هتمكح تضتقا هناحبس هللا نأ :دوصقملاو

 .هتاماركو هتالاومل حلصب نمو .اهثیبخ نم اهّبيط ناحتم الاب رهظیف اهیلتیو

 .ناحتمالا ریکب اهّضّلخُيو هل حلصت يتلا ٌسوفنلا صخمیلو «حلصي ال نمو
 يف ٌسفنلا ذإ «ناحتمالاب الإ هشغ نم وفصي الو صلخی ال يذلا بهّدلاك

 جاتحي ام ثبخلا نم ملظلاو لهجلاب اهل لصح دقو «ةملاظ ةلهاج لصألا

۱۹ 



 منهج ريك يفف الاو رادلا هذه يف جرخ نإف مضخم كبّسلا ىلإ هجورح

 .ةنجلا لوخد يف هل أ .يقنو دبعلا بذه اذان

 لصف
 کف «ةليبق لك نِ هللا دابِع هل باجتسا لجو رع هللا ىلإ يك اعد املو

 هللا يضر ركب وبأ «مالسإلا ىلإ اهقبسأو ءةمألا قيّدص ۲۱! مهَقبَس ٠ بصق زئاح

 : ركب يبأل باجتساف «ةریصب , ىلع هللا ىلإ هعم اعدو « هللا نيد يف هرزاف هنع

 نان ا نافع نب ْنامثع

 تماقو ۰ تنب ةجيدخ :ءاسْلا ةقيدص ةي هل ةباجتسالا ىلإ ردابو
 ال ِهّللاَوف رش :ُهَل تلاقف . ن لق ا : اهل لاقو « ةّيَقيدصلا ءابعأب

 «میشلاو قالخخألاو تلضافلا تافصلا نم هيف امب لس مث ادا هللا كيزخی
 لامعألا نأ .اهترطفو اهلقع لامکب تملعف اَدَبَأ ىزخي ال كلذک ناك نم نأ ىلع

 هللا ةمارك نم اهلاكشأ ُبسانُت «ةفيرشلا ميشلاو .ةلضافلا قالخألاو ةحلاصلا
 نمف ءاهُدادضأ هبسانُي امنإو نالذخلاو يزخلا بسانت الو ؛هناسحاو .هدییأتو
 مارک هب قیلی امنا لامعألاو قالخالا نسحأو تافصلا نسحأ ىلع هک
 امنا لامعالاو قالخألا اوسأو تافصلا حبقأ ىلع هبکر نمو هيلع هتمعن ٌمامتإو

 مالّسلاب ابر اهل لسری نأ تّمحتسا ةيقيدصلاو لقعلا اذهبو ءاهبساني ام هب قيلي
 ريف رم مس رس

 . ی دمَحُمَو لیربج هّیلوسَر ّعَم هلم

 زرحأ قبس اذإ نهارملل لاقیو رمالا ىلع یلوتسا :يأ .قبسلا بصق زاح :لاقي (۱)

 عرذت اهيلإ قبسی يتلا ةياغلا نال .بصقلا زرحأ :قباسلل ليقو «قبسلا ةبصق
 قحتساو اهزاح اهيلإ قبس نمف «ةياغلا یهتنم دنع ةبصقلا كلت زکرتو «بصقلاب
 . رطخلا

 (۱۲۰) ملسمو ءيا هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب باب يف ۷ ۰۲۱/۱ يراخبلا هاور (۲)
 «دنسملا» يف دمحآ هجرخأو يب هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب باب : نامیالا يف
 ةشئاع ثیدح نم ۲۳۳ و ۲

 - ةريره ىبأ ثیدح نم (۲6۳۲) ملسمو «بقانملا يف ۱۰۵/۷ يراخبلا هجرخآ (۳)

۱۷ 

 مالسالا ىلإ نیقباسلا رکذ

 قیدصلا ركب وبآ

 یربتلا ةجي



 لصف

 «نينس نامث نبا ناكو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع مالسالا ىلإ ردابو

 بلاط ىبأ همع نم هذخأ عج هللا لوسر ةلافك ىف ناكو كلذ نم رثکآ : لیفو

 . لحَم ةنّس ىف هل ةناعإ

 هتبهوف «ةجیدخل ًامالغ ناکو ن لا لوسر اح ةئراح نی یز ردابو
 : ليقف 5 عبنلا نع الأسف «هئادف يف هّمعو هوبآ مدقو ءاهَجّوزت امل ة هللا لوسرل

 نبا اي «مشاه نبا اي «بلطملا دبع نبا اي :الاقف «هيلع الخدف ءدجسملا يف وه

 َكانثج «ریسالا َنوُمِعطَتو يناعلا نوكفت «هناريجو هللا مَرَح لهآ شنا ءهموق دّيس

 :اولاق «؟وه نمو» :لاق .هئادف يف انيلإ ْنِسْحَأو ءانيلع نئماف ءكدنع اننبا يف

 ُهوُعْدَأ» :لاق ؟وه ام :اولاق «كلذ َرْيَغ ًالهف» : لك هللا لوسر لاقف «ةثراح نب ٌديز

 نم یلع ُراَمْخَأ يِذّلاب انآ ام هللاَوَف «ينراتخا نو .مکل رهف .مکراتخا ناف یک

 ٌفرعت له» : لاقف هاعدف «تنسحأو فصل ىلع انتددر دق :الاق «ًاَدَحَأ ينراتخا

 نم انأف» :لاق يمع اذهو «يبآ اذه : لاق «؟اذه نم» :لاق عن :لاق «؟عال وه

 يذلاب انآ ام : لاق «امهرتخا وأ ينرتخاف كل يتبحص تفرعو «تيأرو تملع دق

 راتختَأ دیز اي كحیو :الاقف معلاو بألا ناکم ينم تنآ ءادبأ ادحأ كيلع ٌراتخأ

 دق «معن :لاق !؟كتيب لهآ یلعو .كمعو كيبآ یلعو «ةيرحلا ىلع ةيدوبعلا

 یأر املف «ادبآ ادحآ هیلع زاتخآ یذلاب انآ ام اش لجرلا اذه نم تیآر

 ۳ ينبا ایر نأ مکذهشأ» :لاقف ءرجحلا ىلإ هجرخآ «كلذ لع هللا لوسر

 نب يز يعدو ءافرصناف ءامهّسوفن تباط همعو هوبأ كلذ یار املف «هثرأو

 ۵ : تازحالا] * مهئابال مُهوعدا# تل دف : مالس الاب هللا ءاح یتح «دمحم

 تتآ دق ةجيدخ هذه 5# هللا لوسر اي» :لاقف 335 یبنلا لیربج ىتأ :لاق هنع هللا یضر

 اهبر نم مالسلا اهيلع أرقاف «كتتأ يه اذإف بارش وأ ماعط وأ مادإ هيف ءانإ اهعم

۱۸ 



 انملع ام : يرهزلا نع «هعماج» يف رمعم لاق .(ةثراح نب دیز : ذئموی نم يعف

 « هيلع معنأ هنأ هباتك ىف هنع هللا ربخأ يذلا وهو ()ةثراح نب ديز لبق ملسأ ادحا

 نوكي نأ یّتمتو «لفون نب ةقرو قلا ملسأو . همساب هامسو هلوسر هيلع معنأو

 : هللا لوسر نأ «يذمرتلا عماج» يفو «") هموق يَ هللا لوسر جرخب ذإ اعذج
 .(*) ضایب بايث يف هار هنأ :رخا ثيدح يفو «ةنسح ةئيه يف مانملا يف هار

 ىتح «كلذ رکتت ال شیرقو «دحاو ااو نيدلا يف سانلا لخدو

 هل اورّمش ذئنيحف «ٌعفنت الو ُرضَت ال اهنأو «مهتهلا بسو «مهنيد بيعب مهأداب

 افیرش ناك هنأل «بلاط يبأ هّمعب ُهَلَوسر ُهَّللا ىمحف .ةوادعلا يقاس نع هباحصألو

 ءيشب هتفشاكُم ىلع نورّساجتي ال ةكم لهأو «هلهأ يف اعاطُم «شيرق يف ًامظعم

 . ىذألا نم

 ا هللا لوسر یلوم ةئراح نب دیز نأ رمع نبا ثيدح نم ۳۹۸/۸ يراخبلا هجرخأ )۱(
 (هللا دنع طسقأ وه مهئابال مهوعدا) نارقلا لزن یتح دمحم نب ديز الإ هوعدن انك ام
 يف ماشه نبا اهدروأ اهلوطب ديز ةصقو «یيئاسنلاو يذمرتلاو (۲۲۹) ملسم هجرخأو

 .(۲۸۹۰) مقر «ةباصإلا» يف رجح نباو «ةریسلا)

 ." 10 «فنصملا» يف قازرلا دبع هركذ 60

 سومانلا اذه» :ةقرو هل لاقف ۰۲۵ ۰۲/۱ يراخبلا هجرخأ يذلا ةشئاع ثيدح يف (۳)

 لاقف كير اسري ايدول یا یا یو دعانا يا
 الا هب تثج ج ام لثمب طق لجر تأي مل معن :لاق ؟؟مه ّيجرخم وأ» :الت هللا لوسر

 جرخأو «يفوت نأ ةقرو بشني مل مث ءارزؤم ارصن كرصنأ كموي ينكردي ناو «يدوع
 ال» :ةنَع هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع ثيدح نم ٠ ۰۹/۲ «كردتسملا» يف مكاحلا

 هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع هححصو «نیتنج وأ ةنج هل تيأر ينإف ةقرو اوبست
 . الاق امك وهو . يبهذلا

 ولدلاو نازیملا ي٤ يبنلا ايؤر يف ءاج ام باب :ایژرلا يف (۲۲۸۹) يذمرتلا هجرخآ )٤(
 نبا قیرط نم دمحأ دنع دهاش هلو .فیعض وهو «نمحرلا دبع نب نامثع هدنس يفو

 نب ةقرو نع لب يبنلا تلأس ةجيدخ نأ ةشئاع نع ةورع نع دوسألا يبآ نع ةعيهل
 رانلا لهأ نم ناك ول هبسحأف 0 بایت هيلع تيأرف «هتيأر دق :لاقف «لفون

 .ضايب بايث هيلع نكي مل
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 لقون نب هارو

 ملسأ نمي ىذألا #



 نم كلذ يف امل .هموق نيد ىلع هؤاقب نیمکاحلا مكحأ ةمكح نم ناکو

 ئ

 اًوَّدَصت مهرئاسو یاب علا هیمحت ةريشع هل ناك نمف «هباحصأ امأو 6
 و

 « هللا یف | هذع «هتیب لهأو مس هّمأو  رساپ نب رامع مهنم تا

 ناف رسای لا اي ارْبَص» :لوقی نوبذعُي مهو مهب رم اذإ كي هللا لوسر ناكو

 لا مکدعرَ

 .هموق ىلع ناهف «باذعلا ّدشأ لا يف َبَذُع هنإف «حابر نب لالب مهنمو

 ةمیف ثح ٌدحأ :لوقی باذعلا هيلع دتشا املك ناکو «هّللا يف ُهَّسْفَن هيلع تناهو

 هوُمّتلتق نمل ِهّللاو امآ ءٌّدحأ ٌدحأ لالب اي هّلاو يا :لوقیف . لفون نب ةقرو هب

 اناس هندخنال

 اولوقی یتح «ّنتف نم مهنم نتفو «ملسأ نم ىلع نیکرشملا ىذأ شا املو
 رمیل لعجلا نإ یتحو «معن :لوقیف ؟هللا نود نم كل یّرعلاو تاللا :مهدحأل

 لهج وبأ هللا ودع دمو . معن : لوقيف «هّللا نود نم َكهلإ اذهو :نولوقيف «مهب

 لاجر ينئّدح :«ةريسلا» يف ماشه نبا نع هلقن امیف «هيزاغم» يف قاحسا نبا هرکذ )۱2

 ىبأت يهو مالسالا ىلع ة ةريغملا ينب لا اهبذع رامع ما ةيمس نا رسای نبرامع لا نم

 حطبالاب نوبذعی مهو هيبأو همأو رامعب رمي كي 5 هللا لوسر ناکو .اهولتق یتح هريغ

 نب نامثع نع بابلا يفو «ةنجلا مکدعوم رسا لا اي اربص» :لوقیف فکم ءاضمر يف

 نع بابلا يفو «ةنجلا مکدعوم رسای لا اي اربص) رسای لا افاق اف ناش

 يف يناربطلا هاور «ةنجلا مكدعوم ناف رساي لآ اوربصا» اعوفرم نافع نب نامثع

 عمجم» ةقث وهو موقملا زيزعلا دبع نب ميهاربإ ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو «طسوألا»

 . ۲۹۳/۹ «دئاوزلا

 نامثع نع ةقرو ةمجرت يف «هباصالا» يف ظفاحلا هرکذ امیف راكب نب رییزلا هجرخآ 00

 وهو ريبزلا نب ةورع نع دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع نع «نامثع نب كاحضلا نع

 . فطعلاو ةمحرلا :نانحلاو .«فيعض نامثعو لسرم

۳ + 



 اهجرف يف ةبّرحب اهنعطف ءاهنباو اهجوزو بّعت يهو رسای نب رامع مسی

 مهنم «هقتعأو «مهنم ٌهارتشا بدعي دیبعلا نم دحأ رم اذإ یدصلا ناك

 ينبل ةيراجو ءاهتنباو «ةيدهنلاو تریئزو «سيبع مأو ريف نب رماعو «لالب
 قتعت كارأ ينب اي :هوبآ هل لاقو :همالسإ لبق مالسالا ىلع اهبّذَعُي رمع ناك يدع

 وبأ هل لاقف «كنوعنمي ًاَدْلُج اموق تقتعأ تلعف ام تلعف ذإ كنأ ولف ءافاعض اباقر

 اطا نإ : رکب

 تشبحلا ضرأ ىلإ ىلوألا ةرجهلاب مهل هناحبس هللا نذأ «ًءالبلا دتشا املف
 و و ا هعمو «نافع نب نامثع اهیلا رجاه نم كذا ناکو
 .هتأرماو «ُنامثع :ةوسن عبرأو الجر ٌرّشع ينثا یلوالا ةرجهلا هذه لهأ ناکو
 يبأ تنب دنه ةملس مأ ُهُتَأرماو ةملس وبأو «لیهس تنب ةلهس ةتأرماو «ةفيذح وبأو

 «فوع نب نمحرلا ٌدبعو ؛ریمع نب بعصمو ماّوعلا نب ريبزلاو «ةيمأ
 نب ریس وبأو «ةمئَح يبأ تنب یلیل هارماو «ةعيبر نب ٌرماعو «نوعظم نب نامثعو
 اوجرخو .دوعسم نب هللا دبعو «بهو نب لیهسو .ورمع نب بطاحو مهر يبآ

 .راجتلل نيتيفس لحاسلا ىلإ مهلوصو ةعاس مهل هلل قثوف هرس نيللستم
 ةسماخلا ةنسلا يف بجر يف مهجرخم ناكو تشبحلا ضرأ ىلإ امهيف مهولمحف
 مهنم اوك رل ملف « بلا اوژاج یتح مهراثآ يف شيرق تجرخو «ثعبملا نم

 0 0 «اوعجرف و يبنلا نع 1 اكو اشیرق نآ مهغلب مث :

 ْنَم لخدف ی 2/6 هللا لوسرل ةوادع اوئاک ام دشأ اشیرق نأ مهغلب راهن نم ةعاسب

 يف وهو 4 يبنلا ىلع ملسف .دوعسم نبا لخد ةرملا كلت يفو «راوجب لخد
 اد: يلا هل لاق ىتح «دوعسم نبا ىلع كلذ مظاعتف «هيلع ملف تاللا
 نبا معزو «ٌباوصلا وه اذه '' '«ةالّصلا يف اوُمّلَكَت آل نأ هرثآ نم َتَدْحَأ ذق هل

rg ما سلا ١ 

 ةالصلا يف مالسلا در باب :ةالصلا يف (۹۲۶) دواد وبأو ۰۹۵/۱ يعفاشلا هجا )

 = ضرأ يتأن نأ لبق ةالصلا يف وهو 225 يبنلا ىلع ملسن انك :لاق هللا دبع نع
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 00 ىلإ ىلوألا ةرجهلا

 ةكم دوعسم نبا مدق له

 ىلإ ىلوألا ةرجهلا نم
 ةشيحلا



 ةرملا يف ٌمدق یتح ةشبحلا ىلإ مجر هنأو «لخدی مل دوعسم با نأ ةعامجو دعس

 ىلع زهجأو اردب دهش دوعسم نبا نأب اذه درو یدق ْنَم عم ةنيدملا ىلإ ةيناثلا

 بلاط 5 نب رمعج عم ةنيدملا اوُمدق امنإ ةرجهلا هذه تاحصأو ‹ لهج ىبأ

 . سمخ وأ نينس عبرأب ردب دعب هباحصأو

 ۱ :مقرآ نب دز لوف قفاُی دعس نیا هرکذ ينلا اذَ لب :لیق ناف :اولاق

 تلر یّتح کک ةالصلا يف هبنج ىلإ وهو ءهبحاص لُجّرلا ملکی تالّصلا يف مّلکت

 ««مالکل نع یهو «توكّشلاب رم [ ۲۳۸ : ةرقبلا] # نیتناق هلل اوُموُقَولا

 امل هيلع مّلس دوعسم نباف ذتنیحو ةد ةرؤشلاو ءراصنألا نم مقرأ نب دیزو

 قفتاف ( مالکلا میرحتب هملعأو ءملس ىتح هيلع د دری ملف ةالصلا يف وهو مدق

 . مقرأ نبا ثیدحو هثیدح

 ماع اوُمدَق امنإ ةيناثلا ةرجهلا لهأو «اردب دوعسم نبا دوهش اذه لطبُي : ليق

 همودقل ناكل ردب لبق مدق نمم دوعسم نبا ناك ولو .هباحصأو رفعج عم ربیخ

 ةيناثلاو تکمب ىلوألا ةَم ةَمْدَقلا يف الإ ةشبحلا يرجاهم ًمودق دحأ ركذي ملو «رکد

 وحنبو ؟نم عمو نیترملا نيتاه ريغ يف دوعسم نبا مدق یتمف «رفعج عم ربیخ ماع

 -- هتيتأ ءةشبحلا ضرأ نم انعجر املف هتالصلا يف وهو انیلع ورد تشحلا ِ

 َدْعَب امو برق ام ينذخآف يلع دري ملف ءهيلع تملسف «يلصي هتدجوف ءهيلع
 ناو «ءاشیام هرمآ نم ثدحی هللا نإ» :لاقف «هتیتآ .هتالص یضق اذإ یتح تسلجف

 نبا هححصو «نسح هدنسو .مالسلا يلع درف «ةالصلا يف اوملکت الأ هللا ثدحأ امم

 ىلع ملسن انك» :ظفلب (۵۳۸) ملسو 4 ۰۵۸/۳ يراخبلا هاورو «نابح

 انملس يشاجنلا دنع نم انعجر املف «انیلع دریف «ةالصلا يف وهو ی هللا لوسر

 ءانيلع درتف ءةالصلا يف كيلع ملسن انك هللا لوسر اي :انلقف ءانيلع دري ملف «هيلع

 .«الغشل ةالصلا يف نإ» :لاقف

 يف مالكلا نم یهنیام باب :ةالصلاب لمعلا يف ٠١ ۰۵۹/۳ يراخبلا هجرخآ )١(

 (۵۳۹) ملسمو «نیتناق هللاوموقو باب :ةرقبلا ةروس ريسفت يف ۱٩۹/۸ و «ةالصلا

 خسن يف باب :ةالصلا يف (4۰) يذمرتلاو «مالکلا میرحت باب :دجاسملا يف

 2 .ةالصلا يف مالكلا
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 نیذلا ع هللا لوسر تتاحصأ غلبو : لاق « قاحسا نبا لاق كلذ يف انلق يذلا

 نم اند اذإ ىتح «كلذ نم مهغلب امل اوُلبقأف تکم لهأ ٌمالسإ ةشبحلا ىلإ اوجرخ

 وأ «راوجب الا ٌدحأ مهنم لخدي ملف ءالطاب ناك ةكم لهأ َمالسإ نأ مهغلب «ةكم

 .دوعسم نب هل دبع مهنم رکذف اار

 ا ا لك ؟مقرأ نب ديز ثیدحب نوعنصت امف : لیق ناف
 .هنع يه مث ءةنيدملاب هيف نأ مث «ةكمب تبث دق هنع ٌيهنلا نوكي نأ أ :امهدحأ

 يف نومّلكتي ةعامجو وه ناكو «ةباحصلا راغص نم ناك مقرأ نب , ليز نأ : يناثلاو

 نع ربخُي مل ديزو هان مهغلب املف «يهنلا مهغلبي ملو مهتداع ىلع ةالصلا
 یالا هذه لوزن نيح ىلإ ةالصلا يف نومّلكتي اوناك مهنأب مهلك نيملسملا ةعامج
 نم اهر ناكل كلل ذنب ريغ هنأ ذك ولو

 مهریغو ةشبحلا يرجاهم نم ميف نم ىلع شيرق نم البلا دتشا مث
 يف نت هللا لوسي مهل ناف دن ىذأ مهنم اوقلو مهرئاشع مهب تطسو

 وم او يعج يي وو

 نع مهغلب ام مهيلع بعصو یذالاب مهولانو ادیدش افينعت شيرق نم اوقلو
 نينامثو ًةثالث ةرملا هذه يف جرخ نم َةَّدِع ناكو «مهل هراوج نسح نم يشاجنلا
 ءاسنلا نمو «قاحس) نبا هلاق «هيف كشي هنإف ءرساي نب رامع مهيف ناك نإ الجر
 .ةأرما ةرشع عست

 دهش نمم اعامجو نافع نب ٌثامثع ةينثلا ةرجهلا هذه يف كذا هلق :تلق
 نوکیف ءردب لبق ىرخأ ٌةمدق مهل ّنوكي نأ امإو ءامهو اذه نوکی نأ امإف ار
 كلذلو «ربیخ عاع ةمدقو ءردب لبق ةمدقو «ةرجهلا لبق ةمدق : تامدق ثالث مهل
 عجر «ةنيدملا ىلإ 4 هللا لوسر َرَجاَهُم اوعمَس امل مهنإ :هریغو دعس نبا لاق
 تکمب نالجر مهنم تامف تن ءاسنلا نمو اجو نوثالثو ةثالث مهنم

 .الجر نورشعو ةعبرأ مهنم اردب دهشو قعبس ةكمب سبحو

00 

 ىلإ ةيناثلا ةرجهلا
 ةيدنحلا



 یاس تا «مالسإلا ی ۲ eT اباتک یب هللا 0

 هينا نأ ٌتْرَدَق نعل : لاقو اأ ٌباَتكلا هيلع ءیرق املف يرشَضلا كو

 ميكب
 رم

 ری

 ىلإ ّرجاه نمیف تناکو «نايفس يبآ تنب ةبيبح َّمأ هجَوري نأ هيلإ بتکو

 ةَجّوزف «تامو كانه رّصنتف «شحج نب هللا دنع اهجوز عم ةشَبحلا ضرأ

 نب دلاخ اهجیوزت يلَو يذلا ناكو «رانيد ةئامعبرأ هنع اهقدصأو ءاهايإ ئشاجنلا

 "7 صاعلا نب ديعس

 .هباحصأ نم هدنع يقب ْنَم هيلإ تب نأ ةَ هّللا لوسر هيلإ بتكو
 ىلع اوُمدَقَف «يِرْمصلا ةّيمأ نب ورمع عم نیتنیفس يف مهلمحو « لعفف .مهلمحيو

 نأ َنيِمِلْسُملا لا لوُسَر مّلكف ءاَهَحَتَق دق هودجوف یّیخب ةي هللا لوُسَر
 . اول «مهماهس يف مهوُلَخدُي

 مالسإو .فيعض وهو «يدقاولا نع 48 ۰۹۸/۸ «تاقبطلا» يف دعس نبأ هجرخأ (۱)

 ملسمو ۰۱۱۳/۳ يراخبلا يف امك بئاغلا ةالص هيلع ىلص يب هنأل تباث يشاجنلا

 . «ةمحصأ :حلاص هلل دبع مويلا تام» :لاقو «(40؟)

 نب هللا دبع نع .فيعض وهو «يدقاولا نع ۹۷/۸ «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ (۲)

 ۰.۰. .ةبيبح مأ تلاق :لاق يومألا ديعس نب ورمع نب ليعامسإ نع ءريهز نب ورمع

 .(۲۱۰۷) مقرو «يلولا يف باب :حاكتلا يف (۲۰۸۲) دواد وبأ هجرخأ نكل

 «شحج نب هللا ديبع تحت تناك اهنآ» ةبيبح مأ نع حاكنلا يف ١١94/7 يئاسنلاو

 اهب ثعبو .فالا ةعبرأ اهرهمأو يي يبنلا يشاجنلا اهجوزف «ةشبحلا ضرأب تامف
 د رس ال ل بع هللا لوسر ىلإ

 .نييرعشألا مودق بابو «ربیخ ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۷۱/۷ يراخبلا هجرخأ (۳)

 لئاضف نم باب :ةباحصلا لئاضف يف (۲۵۰۳)و (۲۵۰۲) ملسمو «نميلا لهأو

 لهأ يف ءاجام باب :ریسلا يف (۱۵۵۹) يذمرتلا هجرخآو «بلاط يبأ نب رفعج

 دا ا ي قرا یار الا عفة نو طفلا
 .هل مهس ال ةمينغلا

۳ 



 مقرآ نب ؛ دیزو دوعسم نبا ثيدح نيب يذلا لاکشالا لوزیف اذه یلعو

 .ةنيدملا ىلإ ردب لبق ةرجهلا دعب یطسولا ةرملا يف َمدَق دوعسم نبا نوکیو
 لاق امك «مالكلا میرحتب اثیدح ٌدهعلا ناکو «هيلع دری ملف «ذثنیح هيلع ملسو
 خسنلاب سن اذهو «ةكمب ال «ةنيدملاب مالکلا میرحت نوکیو «مقرأ نب دیز
 تناك نأ دعب تا توا ةرجهلا دعب رييغتلاو ةالصلا يف عفو يذلا

 .اهل عامتجالا بوجوو «نيتعكر

 :لاق دق قاحسإ نب دمحم نأ الول هتبثأو عمج نم هنسحأ ام :ليق نإف
 رجاه ىتح ةشبحلا نم هعوجر دعب ةكمب ماقأ دوعسم نبا نأ هنع متيكح ام
 .ركذ ام عفدي اذهو اردن كيش .ةنيدملا ىلإ

 دعس نب دمحم لاق دقف ءاذه لاق دق قاحسإ نب دمحم ناك نإ : ليق
 ضرأ ىلإ عجر مث «همدقم دعب ًاريسي ثكم دوعسم نبا نإ :«هتاقبط» يف
 مر دج نم ةکمب هل نكي مل دوعسم نبا نال و وه اذمو «ةشبحلا
 قاحسإ باو «قاحسا نبا ىلع يفخ رمآ ةدايز نّمضت دق دعس نبا هاكح
 نب هللا دبع نب بلطملا ىلإ هاكح ام دنسأ دعس نب دمحمو هثّدح نم ركذي مل
 هلل و ءلاكشالا اهنع لازو اضعب اهضعب قّدصو «ثیداحألا تقفتاف «بطنح
 ۱ ها

 را ىسوم ابآ ةشبحلا ىلإ ةرجهلا هذه يف قاحسإ نبا ركذ دقو
 رمع نب دمحم مهنم 8-5 لهأ كلذ هيلع گنا دقو «سیق نب هللا دبع
 ؟هنود نم یلع وآ قاحسا نبا ىلع كلذ ىفخي فيك :اولاقو ءهريغو يدقاولا

 ًالضف قاحسإ نب دمحم نود نم ىلع ىفخي امم كلذ سيلو :تلق
 ىلإ ةشبحلا ضرأ ىلإ نميلا نم رجاه ىسوم ابآ نأ مهولا أشن امنإو «هنع
 ربیخب ي هللا لوسر ىلإ مهعم مِدَق مث «مهب عمس امل هباحصأو رفعج دنع
 هترجه ىسوم يبأل قاحسإ نبا كلذ دعف «حيحصلا» يف هب ًاحرصم ءاج امك

 .هيلع رکنیل ةشبحلا ضرأ ىلإ ةكم نم رجاه هنإ :لقي ملو
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 در نيكرشملا ةل واحم
 نيرجاهملا یشاجنلا

 يذبل شیرق ةعطاقم
 بلطملا ينبو مشاه

 لصف

 شيرق تَملَع املف «نينما يشاجنلا ةمحصأ ةكلمم ىلإ نورجاهملا زاحناف

 ٍفّحتو ایادهب «صاعلا نب ورمعو «ةعيبر يبأ نب هّللا دبع مهرثأ يف تثعب «كلذب
 ءامظعب هيلإ اوُعفْشَو «مهيلع كلذ ىبأف «مهيلع مهّدريل يشاجنلا ىلإ مهدلب نم

 الوق ىسيع يف نولوقي ءالؤه نإ : هيلإ اشرف ءاوبلطام ىلإ مهبجي ملف «هتقراطب
 مِهُمَّدَقُمو ءهسلجم ىلإ نيرجاهملا ىعدتساف «هللا دبع هنإ :نولوقي ءاميظع

 ُبْرح كيلع نذأتسي : رفعج لاق «هيلع لوخدلا اودارأ املف بلاط يبأ نب ٌرفعج

 ام :لاق هيلع اولخد املف «هيلع هداعأف «هناذئتسا ديعُي هل لق :نذآلل لاقف هللا

 يشاجنلا ذخأف (صعيهك) روس هم راو تعج يلح الا ؟ىسيع يف نولوقت

 ةتقراطب ترخانتف ءدوعلا اذه الو اذه ىَلَع ىسيع داز ام :لاقف ضرألا نم ًادوع

 0 مكّبس نم «يضرأب مويس متنأف اوبهذا :لاق یمترخن ناو :لاقف «هدنع

 «بهذ نم ابد ينومتيطعأ ول :نیلوسرلل لاق مث ءمهناسل يف نونمآلا :مویسلاو

 ءامهاياده امهیلع تذرف ّرمأ مث ءامكيلإ مهتملسا ام «بهذ نم ًالبج :لوقی
۱ 

 نیحوبقم اعجرو

 لصف

 رم شیرق تأر املف مالسالا اشفو ؛نوریثک ةعامجو هّمع ةزمح ملسأ مث

 يف دمحأو ۰۲۱۸ ۰۲۱۷/۱ «ةریسلا» يف ماشه نبا هجرخآ لوطم ربخ نم ةعطق وه )١(
 نب دمحم ىنئدح « قاحسإ نب دمحم نع ۳۹۲ ۰۲۹۰/۵ و ۲۰۲/۱ «دنسملا)

 دنس اذهو ...:46 يبنلا جوز ةريغملا نب ةيمآ يبأ تنب ةملس مأ نع «يموزخملا

 ىمشيهلا هدروأو « هسيلدت ةهبش تفتناف « ثيدحتلاب قاحسا نبأ حرص دقف ‹ حیحص

 نبا ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو دمحا هاور :لاقو ۳۷ ۳ 0 ۳ «دئاو زلا عمجم) يف

 اةیاهنلا) یف لاق همجعملا ءاخلاب . ترخانتف : هلوقو . عامسلاپ حرص دقو « قاحسا

 .فنألا توص وهو خنلا نم هلصأو ؛روقنو بضغ عم مالک هنأکو ‹ تملکت : يأ

۳۹ 



 ء مشاه ينب ىلع اودفاعتی نأ ىلع اوعمجآ «ديازتت رومألاو « ولعی د هّللا لوسر

 یو نیر ديلا ی وات ۳

 هيلع اعدف مشاه نب رماع نب ضيغب هنأ :حیحصلاو ا :لاقیو
 الإ ءمّهرفاكو مهُّتمؤم بلطملا ونبو مشاه ونب زاحناف هدي تلشف ءا هللا لوسر
 «بلطملا ينبو 0 ينبو 5 هلل لور م یاب هنإف ديلا ابأ

 ثالث ر وحن گر ۲ ی 50 اد 0 اضم نیروصحمو

 «بعشلا ءارو نم ءاکبلاب مهنایبص تاوصأ عمسو ءدهجلا مهغلب یتح «نینس
 :اهلوآ ''”ةروهشملا ةيماللا هتديصق بلاط وبأ لمع كانهو

 لجا ریغالجا مع ريش ةبوقع الفونو سمشدبعانع هللا ىزج 2 وب ی و و ی ل

 ناك نم ةفيحصلا ضقن يف یعسف «هراکو ضار نيب كلذ يف شيرق تناکو

 نب رصن نب بيبح نب ثراحلا نب ورمع نب ٌماشه كلذب مئاقلا ناكو ءاهل اهراك
 ىلإ هوباجأف «شيرق نم ةعامجو يدع نب معطُملا ىلإ كلذ يف ىشم «كلام
 تلکاف ا لسرآهئاو «مهتفیحص رمآ ىلع هن رصو لا علطا مث «كلا

 .هّمع كلذب ربخأف «لجو زع هللا رکذ الا .ملظو ةعيطقو رْؤَج نم اهیف ام عیمج
 نيّلخ ًابذاک ناك ناف ءاذكو اذک لاق دق هيخأ ّنبا نأ مهربخأف شيرق ىلإ جرخف
 «تفصنأ دق :اولاق هاتملظو انتعيطق نع مّتعجر ءاقداص ناك نإو «ةنيبو مكنيب

 ىلإ ًارفك اودادزا ب هللا لوسر هب ربخأ امك رمالا اوأر املف .ةفيحَصلا اولزنأف

 نوسمخلاو نماثلاوه فنصملا هركذ يذلا تيبلاو ۰۲۸۰ ۰۲۷۲/۱ ماشه نبا اهدروأ ()

 .اهنم
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 دعب : ربلا دبع نبا لاق . (17بعُشلا ّنم ُهَعَم ْنَمو رب اب هللا لوسر جرخو مهرفک

 د تاو هرهشآ ةتسب كلذ دعب بلاط وبأ تامو «ثعبملا نم ماوعأ ةرشع

 . كلذ ريغ : لیقو «مايأ ةثالثب هدعب

 لصف

 امهنيبو .ةجيدخ تومو بلاط يبأ وب قفاو ةفيحصلا تضمن املف

 .هيلع اوؤرجتو «هموق ءاهفس نم ٍ# هيي هللا لوسر ىلع ءالبلا دتشاف «ريسي

 ىلع هورصنیو هوو وي نأ تار فقط نزن هللا لوسر جرخف یدال هنود اكن

 فئاطلا ىلإ جورخلا

 ءارصان ری ملو «يوؤي نم ری ملف لجو زع هللا ىلإ مهاعدو مهنم هوعنميو هم وق

 ةثراح نب دیز هعم ناکو ءهّموق هلنی مل ام هنم اولانو «ىذألا َّدشأ كلذ عم هوذآو

 :اولاقف .همّلکو هءاج الإ مهفارشآ نم ادحآ عدي ال مايأ ةرشع مهنیب ماقأف مالوم

 هنوُمري اولعجو «نیطامس هل اوفقوف .مهءاهفُس هب اژرغآو ءاندلب نم جرحا

 يا هراس جهش یک لر امد تّیمد یتح ةَراجحلاب

 اعد كلذ هعجرم یفو وف ةكم ىلإ فئاطلا نم e فرصناف هسا

 .يتلبح َةَّلقَو يتوق فغض وكشأ كل َمُهَّللا» :فئاَّطلا ءاعد روهشملا ءاعدلاب

 یلا هر تاز نيفعضَتْسُملا بر تن «َنيِمِحاَرلا مخزآ اي سال ىَلَع يناَوَهَو

 بضغ كب نكي ْمَل نإ «يرئأ َُتْحَلَم ودَع ىلإ زآ ؟يُِمُهَجَتي pT ديعب ىلإ ءينلکت ْنَم

 هل تقرشأ يذلا َكِهْجَو روُتب ذوُعأ يل سر يه كفا نر يا الف َيَلَع

 نيف ل نأ زآ َكْبَصَعّيَلَع لج نآ ایت رثا هلع مو لا

 . كلب الا ةر و الو لح الو ی > یا تل نا

 ةريسلا» و ۰2۰۰۰۰۱ «ماشه نبأ ةريسال يف ةفيحصلاو «بعشلا لوخد ربخ رظنا 21(

 . ۲۹۰ ۰۲۷۸/۱ «ةیندللا بهاوملا حرش» و ۷۱ ۰1۳/۲ ريثك نبال «ةيوبنلا

 «دایز نب ديزي نع قاحسإ نبا نت ۰۱ ماشه نبا اهلوطب ةصقلا جرخأ 6

 . .وكشأ كيلإ مهللا» :هلوق نود تاقث هلاجرو السرم يظرقلا بعك نب دمحم نع

 = نب هللا دبع ثيدح نم ۲ "عمجملا» يف يمئيهلا هدروآ و دنس نودب هدروآ دقف ٩
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 مس

 ىلع نّیبشخ حالا قطب نأ ةرمأتسي .لابچلا تل هيلإ ىلاعتو كرابت هر لسراف
 للا مل نهب ينأتسأ لب الا :لاقف ءامهنيب يه ناذللا اهالبج امهو كك لهآ

 .(۱«انیش هب رشي ال هد
E ا 

 ْنَم ْمهِبالْضأ نم جرحي

 ب هددت نجد تس «نجلا نم فن هيلإ فر صف ٠ .ليللا نم يصب ماق ُهَعِجْرَم ةلخنب لزن املف
 كل اَنْفَرَص او : و ل باو بوو

 ىلإ اولو َيِضْق امت ءاوُئِصْلأ اولاق هوَرِصَح الف «َنآرقلا نوت نجلا نم ۱
 ی امل ًاقْدصم ىَسوُم دغب ْنَم لنا ًاباتك اَنْعِمَس انإ نم اولا نیر مه
 رفغی هب اونماو هللا يعاد اونی سوق اب ییفتنش ٍتيرط یلاو قلا ىلإ ي ېده هيدي
 يف زج نلف هللا يعاد بجمال ْنَمَو «ميلأ باذع نم مزج مو نم
 :فاقحألا] 4 نسيبم لالض يف كاشلوآ هتل هنود نم هل َسسِيلَو ضزال
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 .تاقث هلاجر ةيقبو «سلدم وه .قاحس) نبا هيفو :لاقو «يناربطلل هبسنو .رفعج
 هتبتعتسا :لاقی «یضرت یتح كيض رتسآ : يآ «ىضرت یتح یبتعلا كل» : هلوقو

 . يناضرأف هتيض رتسا : يأ «ينبتعأف

 يف (۱۷۹۵) ملسمو «ةكئالملا ركذ باب :قلخلا ءدب يف ۲۳۵/۹ يراخبلا هجرخآ (۱)
 ةشئاع ثیدح نم نیقفانملاو نیکرشملا ىذأ نم يي يبنلا يقل ام باب : داهجلا
 ءدحأ موي نم دشأ ناك موي كيلع ىتأ له هللا لوسر اي : :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر
 ذإ ةبقعلا موي مهنم تیقل ام دشأ ناكو «تیقلام كموق نم تيقل دقل» :لاقف
 تقلطناف «تدرآ ام ىلإ ينبجي ملف «لالك دبع نب ليل اي دّْيَع نبا ىلع يسفن تضرع
 انأ اذإف .يسأر تعفرف «بلاعثلا نرقب الإ قفتسأ ملف .يهجو ىلع مومهم انأو
 دق لجو زع هللا نإ :لاقف «ينادانف «لیربج اهيف اذإف «ترظنف < «ينتللظأ دق ةباحسب
 ديكر نك وج ماج لا .كيلع اودر امو كل كموق لوق عمس
 عمس دق هللا نإ دمحم اي :لاق مث د .يلع ملسو .لابجلا كلم ينادانف : لاق .مهيف
 ی لابجلا كلم انأو و

 نم جرخی نأ وجرآ لب» : هللا لوسر هل لاقف .نیبشخألا مهیلع قبطأ نأ تئش
 بی یاب ا او

 - ةليللا كلت ناك نارقلل نجلا عامتسا نوک يف قاحسإ نبأ هللا همحر فلؤملا عبات (؟)
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 راوجب ةكم 3357 هئوخد
 معلدملا

 ءا رسالا

 دقو «مهیلع لخدت فيك :ةثراح ُنِب دیز هل لاقف ءامايأ ةلخنب ماقأو

 ناو ءاجرخمو ًاجرف یرت امل لعاج هللا نإ كیز اي» :لاقف ءاشیرق ينعي ؟كوجرخأ
 . «هیبن رهظمو هتيد ٌرصان هللا

 يف لخذأ : يدع نب معطُم ىلإ ةعازخ نم ًالجر لسرأف ةكم ىلإ ىهتنا مث

 ناكرأ َدْنِع اونوكو «حالّسلا اوُسبلا :لاقف «هموقو هينب اعدو معن :لاقف ؟َكراَوِج

 ىتح «ةثراح نب ديز هعمو ل هللا لوسر لخدف ءادمحم ٌترجأ دق ينإف «تيبلا

 رشعم ای : یدانف «هتلحار ىلع يدع نب ٌمعطملا ماقف ارحلا دجسملا ىلإ یهتنا

 ىلإ 4 هللا لوسر یهتناف .مکنم ٌّدَحَأ ُهْجِهَي الف ءادمحم ثرجآ دق ينإ شيرق

 هدلوو يدع نب ٌمعطملاو «هتيب ىلإ فرصناو «نيتعكر ىّلصو «هَمَلَتساف . نكذلا

 . هتیب لخد ىتح حالّسلاب هب نوقدحم

 ىلإ مارحلا دجسملا نم «حيحصلا ىلع هدّسجب 3:3 هللا لوسرب يرسأ مث

 لزنف «ماللاو ةالصلا امهيلع ليربج ةبحُص «قارُبلا ىلع ًابكار «سدقملا تيب

 لبق ثعبملا ءادتبا يف ناك مهعامتسا ناف ءرظن هيفو .فئاطلا نم هعجرم

 ۰۱۲۲/6 هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا كلذ ىلع هبن «نيتتسب فئاطلا ىلإ 25 هجورخ

 نبا ثيدح نم )٤٤۹( ملسمو ۰۵۱۸ ۰۵۱۳/۸ «هحیحص» يف يراخبلا ىور دقو

 . . . ظاكع قوس ىلإ نيدماع هباحصأ نم ةفئاط يف 7 هللا لوسر قلطنا :لاق سابع

 تعجرف «بهشلا مهيلع تلسرأو «ءامسلا ربخ نيبو نيطايشلا نيب ليح دقو

 اوقلطناف «ءامسلا ربخ نيبو اننيب ليح :اولاق «مكل ام :اولاقف ءمهموق ىلإ نيطايشلا
 ىلإ ةماهت وحن اوذخأ نيذلا رفنلا رمف ءاهبراغمو ضرألا قراشم نوبرضي
 ةالص هباحصأب يلصي وهو ظاکع قوس ىلإ دماع وهو «ةلخنب 355 هللا لوسر
 رخ نيو تب لا ینلا اذه: تاولاقو دول اما نا قلا وسم ال قلا

 دشرلا ىلإ يدهي ابجع انارق انعمس انإ انموق اي :اولاقف مهموق ىلإ اوعجرف «ءامسلا
 يحوأ لق) : لك دمحم هيبن ىلع لجو زع هللا لزنأف ءادحأ انيرب كرشن نلو هب انماف

 . ٥٠٤/۸ «حتفلا» يف ظفاحلا هبتک ام عجارو «(نجلا نم رفن عمتسا هنأ ّيلإ

 . ریثک نبا ظفاحلل ۱۵4 ۰۱۵۳/۲ ةيوبنلا ةريسلا رظنا )

۳ 



 . دجسملا باب ةَقْلَحِب قارُیلا طبرو ۱! امام) ءایبنالاب ىَّلَصو «كانُه

 . ةتبلا هنع كلذ حصي ملو .هیف یلصو محل تيبب لزن هنإ : ليق دفو

 هل حتفتساف ءاينذلا ءامّسلا ىلإ سدقملا تب نم ةلبللا كلت هب چیه مش رم لا رم

 َمالَّسلا ه هْيَلَع ٌدرف «هّْيَلَع تن شل 5 دا كلاته یآرف هل قف لیربج

 نع ءاّیقشالا اور .هنیمی نع ءادَعْسلا ماوزآ هللا ُهاَرَأَو «هتوبنب ار هب بخرو
 رک نب ىَبْحَي اهیف یآرف هَل حتفتاف ین ِءاَمَّسلا ىلإ هب َجِرع مث هراس
 ته قو هب اَبَحَرَو ییلع اًدَرَف ءاَمِهْيَلَع َمَّلَسَو امهیقلف «َميْرَم َنْبا یسّیعَ
 »هب بخرو «هيلع رف ؛هيلع َمّلسف «فسوی اهيف یأرف لا ءاَمَسلا ىلإ هب جرع

 بَحَرَو هلع َمُلَسَف .سیرذ) ايف یآرف .ةعبارلاءامشلا ی هب جرم هتوبنب زقأو
 «نارفع َّنْب نوراه ايف یآرف ءَةَسِماَخلا ءامّسلا ىَلِإ هب ٌجرغ من هتي َرقَأَو هب
 في .ةسواتلا ءامشلا یا هب خر مث تب فا ءب بخرو هلع ملسف
 .یّسوُم یکب هَرَواَج امل تو رفأو »هب بحر و ِهْيَلَع مَلَسف نارُمع نب یّسوم
 نم َهّنجلا لخذی يدغب نم تعب ًامالغ نال .يکبآ :لاقف ؟كیکیی ام ات
 اهیف يقلف «عباَسلا ِءاَمَسلا ىَلِإ هب َجِرْع 4 يأ نم اهلشذب ام را هت
 عفر من < «ىَهَتْنُملا ةرذس یو عفر مث تب فر هپ بْحرَو هيلع لس میهن

 َباَق ناک یخ ُهْنم اتدف بالج لج رایجلا ی هب َجِرُع مث ءُروُمْعَملا تلا هل

 تيلصف .دجسملا تلخد مث» :سنأ ثيدح نم )١57( ملسم حيحص يف ءاج يذلا )١(
 يف ينتيأر دقو» :اضيأ (۱۷۲) ملسم دنع ةريره يبأ ثيدح يف ءاجو «نيتعكر هيف
 لاجر نم هنأك دعج برض لجر اذإف «يلصي مئاق ىسوم اذإف .ءایبنالا نم ةعامج

 نب ةورع اهبش هب سانلا برقأ يلصي مئاق مالسلا هيلع میرم نبا ىسيع اذإو «ةءونش
 ينعي) مكبحاص هب سانلا هبشأ يلصي مئاق مالسلا هيلع ميهاربإ اذإو .يفقثلا دوعسم
 املف 7017/١: دمحأ دنع سابع نبا ثيدح يفو «مهتممأف .ةالصلا تناحف «(هسقن
 «هعم نولصي د نويبنلا اذاف .يلصي ماق .یصقالا دجسملا نويبنلا یتآ
 نأ ریثک نبا یری امنیب جورعلا لبق تناك مهب هتالص نأ «حتفلا» يف ظفاحلا رهظتساو
 رع تلا تيم ی لآ : حيحصلا

۳۱ 

 جارعملا



 )۱( مو"

 عجرف ٠ ال بین لع یفرقو یک ام ہی ىلإ یز ىنذأ ذأ نیس

 ال کان : ۱ مب هل لاقف ءىَسوُم ىلع َرَم یتح

 بک ليربج ىَلِإ َتَقَْلاَ كمال فيِفْخَتلا ُهْلَأْساف كبر ىلإ / عجرا تل نيب

 رس

 راّبَجلا هب یتا یّتح ح ليربج هب العق «تشش نِ من نا راشآف ءَكِلُذ يف هریدتنب ع
 م.

 و ۵ رس ص

 هلع عضوف «قرطلا ضعب يف يراخبلا ظفل اذه هناکم يف و ا

eناسا «كّیَر ىلإ عجزا :لاقف اف یّسومب رم یتح < لا  

 ءاسنخ اهلَعج ىح لجو رع هللا نو « ىَسوُم َنْي دری لری ملف فیفا

 ْنكْلَو یر نم تْبَيْحَتْسا دق . لاقف «فيِفخَتلا لاَوْسَو عوجّرلاب ير

 .'' "يدابع ْنَع تفخر يتضيرف َتْيَضْمَأ ذه : دام یا دقي اكلم لاو فرا

 نم ٤٠٦ ۰۳۹۹/۱۳ «هحيحص» يف يراخبلا اهجرخأ يتلا تادايزلا نم ةلمجلا هذه )١(

 ىلع ناكف ءاهب درفت يتلا هماهوأ نم يهو ءرمن يبأ نب هللا دبع نب كيرش قيرط
 هذه يف عقو يذلا نإ :يباطخلا لاق دقف .كلذ ىلع هبني نأ هللا همحر فلؤملا

 لهأو ءاملعلاو فلسلا ةماعل فلاخم لجو زع رابجلل يلدتلا ةبسن نم ةياورلا

 قيرط ريغ نم سنأ نع ثيدحلا اذه يور دقو .رخأت نمو مهنم مّدقت نم ءريسفتلا

 نم ةرداص اهنأ نظلا يوقي امم كلذو «ةعينشلا ظافلألا هذه هيف ركذي ملف .كيرش
 كيرش هيف داز :«نيحيحصلا نيب عمجلا يف يليبشالا قحلا دبع لاقو «كيرش ةهج

 ظافحلا نم ةعامج ءارسالا ىور دقو «ةفورعم ريغ ظافلأب هيف ىتأو تلوهجم ةدايز

 نبا ظفاحلا لاقو ظفاحلاب سيل كيرشو .كيرش هب ىتأ امب مهنم دحأ تأي ملف

 ثیدحلا اذه يف برطضا رمن يبأ نب هللا دبع نب كيرش نإ :۳/۳ هريسفت يف ريثك

 ةدايز كيرش ثيدح يف :يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق دقو هطبضي ملو هظفح ءاس

 بر رابجلا اند مث» :هلوق ينعي لجو زع هللا ىأر 7:5 هنأ معز نم بهذم ىلع اهب درفت

 يف ةريره يبأو .دوعسم نباو «ةشئاع لوقو «ىندأ وأ نيسوق باق ناكف ىلدتف ةزعلا
 يقهيبلا هلاق يذلا اذهو :ريثك نبا لاق .حصأ ليربج هتيؤر ىلع تايالا هذه مهلمح

 : لاق ؟كبر تيأر له هللا لوسر اي :لاق رذ ابآ ناف «قحلا وه ةلأسملا هذه يف هللا همحر

 وه امنإ «یلدتف اند مث» :هلوقو ءملسم هجرخأ «ارون تیآر» :ةياور يفو «هارأ ینآ رون»

 نبا نعو «نينمؤملا مأ ةشئاع نع «نیحیحصلا» يف كلذ تبث امك مالسلا هيلع لیربج

 . فلاخم مهل فرعي الو «ةريره يبأ نع ملسم حيحص يف وه كلذكو «دوعسم

 >يراخبلا هجرخأو مدقت امك ةدقتنملا كيرش ةياور نم يهو ۰4۰۵/۱۳ يراخبلا 3

۳۲ 



 ا ا اساسا

 (9)هداّوفب هار : لاق هنأ هنع حصو بر یأر

 لرد هار دقلو# : هلو نإ : ا E نهم و جم

 ۱۳ لی وه امن [۱۳ : مجنلا] 4ىهتنُملا : :ردس دنع یرخآ

 27 9 ون لاقف ؟َكَير فنار له : لاَ نأ 7 يبآ نع حصر

 E تير :رخا ظفل يف لاق امك رونلا هتيؤر نيبو ينيب لاح :يآ

 .هری مل هنأ ىلع ةباحصلا قافتا يمراّدلا ديعس نب نامثع ىكح دقو

 : سابع قربا لوف سیلو :هحور هللا سّدق ةيميت نبا مالسالا خيش لاق

 تیآر» :لاق هنأ هنع حص دقو «هداژفب هارد زر ألو ءاذهل اضقانم (هار هنإ»

 ةنيدملا يف ناك نکلو «ءارسالا يف اذه نكي مل نكلو "*"یلاعتو َكَراَبَت يبر

 «جارعملا باب كالو تکتالملا ركذ باب :قلخلا ءدب يف ۹ = 1۷/7٦»

 ضرفو تاوامسلا ىلإ ةي قم هللا لوسرب ءارسالا باب :ناميالا يف (۱16) ملسمو

 «دنسملا» يف دمحأو .تالصلا ضرف باب :ةالصلا يف ۲۱۷/۱ يئاسنلاو .تاولصلا

 . ةعصعص نب كلام نع كلام نب سنآ ثیدح نم ۲٠١ و ۶
 دقلو) : لجو زع هللا لوق ینعم باب :نامیالا يف (۲۸۵) و (۲۸) (177) ملسم هجرخآ )۱(

 ةروس نمو باب : ریسفتلا يف (۳۲۷۷) و (۳۲۷) و (۳۲۷۰) يذمرتلاو (ىرخأ ةلزن هار

 . مجنلا

 يف مجنلا ةروس ریسفت يف 414 و 41۷ و 177/8 يراخبلا هجرخآ ةشئاع ثیدح )۲(

 ءدب يفو (ككبر نم كيل[ لزنآ ام غلب لوسرلا اهیآ اي) ةدناملا ةروس ریسفت يفو اهتحتاف

 رهظی الف بیغلا ملاع) :یلاعت هللا لوق باب :ديحوتلا يفو «ةكئالملا رکذ باب :قلخلا
 دقلو) : لجو زع هللا لوق ینعم باب :نامیالا يف (۱۷۷) ملسم هجرخأو (ًادحأ هبيغ ىلع

 نبا ثيدحو مجنلا ةروس نمو باب : ریسفتلا يف (۳۲۷4) يذمرتلاو (ىرخأ ةلزن هار

 )١15(. ملسمو ۷۰ ۰11٩/۸ يراخبلا هجرخآ دوعسم

 ینآ رون» : 3 هلوف باب :نامیالا يف (۲۹۲) و (۲۹۱) ۱۷۸) ملسم دان نخ 0

 . «هارآ

 (۳۲۳۱) يذمرتلاو ۰۳۹۸/۱ دمحأ هجرخآ لوطم حیحص ثيدح نم ةعطق )2

 = ثيدح نم (۳۲۳۳) يذمرتلاو ۰۲۳/۵ دمحأو «سابع نبا ثيدح نم (۳۲۳۲) و

 ۳-۲۵ج كاعملا داز ۳۳

 ةليل هبر ديب ىأر له
 جارعملا



 یلاعتو كرابت هّبر ةيژر نع مهربخآ مث .حبصلا ةالص يف مهنع سبتحا امل

 :لاقو «یلاعت هللا همحر دمحأ ٌمامالا ینب اذه یلعو .همانم يف َةَلْيَللا كلت

 هللا همحر دمحأ لقي مل نكلو ءَّدُب الو «قح ءايبنألا ايؤر ناف ءاقح هار معن

 هيلع مهو دقف «كلذ هنع ىكح نمو ءةظقي هسأر تي هار هنآ ۶ نلاقت

 تّیکحو «ناتیاور هنع تّیکخف هداؤفب هار :لاق ةّرمو ءهار :ةّرم لاق نکلو

 یو هو هنر تیمی هارب هلآ ی نفتی نیکی نم :ةنلاقلا نع
 . كلذ اهیف سیل «ةدوجوم دمحآ

 هلوق ىلإ هذانتسا ناك ناف «نيترم هداؤفب آر هنأ :سابع نبا لوق اًمأو

 هلن هار دلو :لاق مث ١١[ :مجنلا] «ىَأَر ام ُداَوُفلا َبَذَك امال :ىلاعت
 يئرملا اذه نأ لع هنع حص دقف «هدنتسم هنأ رهاظلاو ۳ : مجنلا] ه(یرخآ

 وه اذه سابع نبا لوقو هاَهْيَلَع قلخ يتلا هتروص يف نْيتَرم هار «لیربج

 .ملعأ هللاو «هداؤب هار :هلوق يف دمحأ مامالا ٌدَتَتْسُم

 وهف [۸ :مجنلا] 4(ىَلَدَتَق ىَنَد من :مجنلا ةروس يف ىلاعت ةلوق اأو

 هند وه (مجنلا ةروس) يف يذلا داف یارسالا ةصق يف يلدتلاو ونّدلا ريغ

 لاو ناف هلع لزب نالا دوغ او اغ تلا اک ناتو. لئربج

 قلاب َوُهَو ىَوَتْساَف ةرم وُذ# لیربج وهو [6 :مجنلا] «ىَوُقلا ُديِدَش ُهَمَلَعِل
 اذه ىلإ ةعجار اهّلک رئامضلاف ء[8 5 : مجنلا] هک ىَلَدَتَ یند 4 یلغالا

 قفألاب یوتسا يذلا وهو ءةوقلا :يأ «ةّرملا وذ وهو «ىوقلا دیدشلا مّلعملا

 یندآ وأ نيسوف و هلع دمحم نم ناکف «یلدتف یند يذلا وهو «ىلعألا

 ٌبرلا وند هنأ يف حيرص كلذف «ءارسالا ثيدح يف يذلا يلدّثلاو ها امأف

 ةلزن هار هنأ اهيف لب «كلذل (مجنلا ةروس) يف ضْرَعَت الو ()هیلدتو كرابت

 نع «شئاع نب نمحرلا دبع ثيدح نم ۳۷۸/۵و ۰1۱/۶ دمحأو لبج نب ذاعم

 - فيك يردن امو «هيف مهوف «كيرش هب درفت امم اذه نأ قباسلا قيلعتلا يف انمدق (۱)

۳ 



 57 سا و ۱ ۲ ۳
 ۳ ىلع 355 دمحم هار «لیربج وه ده و « یهتنملا هردس دنع ىرخأ

 . ملعأ هللاو «یهتنملا ةردس دنع ةرمو ‹«ضرألا ىف ةرم : نیئرم

 لصف

 هتايآ نم لجو زع لا هارأ امب مهربخأ هموق يف ةي هللا لوسر حبصأ املف
 تب مهل فصَي نأ هولأسو «هيلع مهتوارضو مهاذأو هل مهبیذکت َدَئْساَف «ىربكلا

 نأ نوعی الو «هتايا ْنَع مهرخی قفطف «هتياع یّتح هل هللا هالجف «سدقملا E با وع جواس را و سو مد دو ۶ : 06 3
 و

 دري
 (۱)یم 3۴ ۴

 ص ۶ 7 رر .؟ لا ٠ ها راسا ٠

 اهمودق تفو نع مهربخاو هعوجرو هارسم يف مهریع نع مهربخأو

So رم كلذ مهدی ملف "لاق امك ٌرمألا ناکو ءاهُمْدَقَي يذلا ريعبلا نع مهربخأو 

000 

(۲) 

 . ثيدحلا اذه يف هماهوآ ضعب ىلع هبنيس هنأ عم فلؤملا ىلع يفخ
 باحصأ لئاضف يف ۱۵۲/۷و ءارسالا ةروس ريسفت يف ۲۹۷/۸ يراخبلا هجرخأ
 ثيدح نم میرم نبا حيسملا ركذ باب :نامیالا يف (۱۷۰) ملسمو كي يبلا
 دنسب ۳۰۹/۱ دمحأ دنع سابع نبا ثيدح نم لصفم دهاش هلو «هللا دبع نب رباج

 . حص
 لَك يبنلاب يرسأ» هظفلو «نسح دنسب سابع نبا ثيدح نم ۱ دمحأ هجرخأ

 .«سدقتلا تيب ةمالعبو هریسب مهثدحف «هتليل نم ءاج مث .سدقملا تيب ىلإ
 هللا برضف ءارافك اودتراف «لوقي امب ادمحم قدصن ال نحن :سان لاقف «مهریعبو
 دهاش هلو «حيحص هدانسإ :۱۵/۳ ریسفتلا يف ریثک نبا لاقو ۰ لهج يبأ عم مهقانعآ
 نب دمحم ثيدح نم «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ سوأ نب دادش ثيدح نم

 انثدح «يديبزلا كاحضلا نب ءالعلا نب ميهاربإ نب قاحسإ انئدح «يذمرتلا ليعامسإ
 رماع نب ديلولا نب دمحم نع «يرعشالا مالس نب هللا دبع نع ثراحلا نب ورمع
 :لاق سوأ نب دادش انثدح «ریفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نب ديلولا انئدح «يدييزلا
 لوقأ ام ةيا نم نإ» هيت لاقف ءهيفو . . . :لاق ؟كب يرسأ فيك هللا لوسر اي :انلق
 نالف هعمجف «مهل ًاريعب اولضأ دقو ءاذكو اذك ناكم يف مكل ريعب تررم ينأ مكل
 هيلع مدا لمج مهمدقي اذكو اذك موي مكنوتأيو ءاذك مث اذكب نولزني مهريسم نإو
 ىتح نورظني سانلا فرشأ «مويلا كلذ ناك املف «ناوادوس ناترارغو دوسأ حسم
 - هفصو يذلا لمجلا كلذ مهمدقي ءريعلا تلبقأ ىتح راهنلا فصن نم ابيرق ناك

۳ ۵ 

 شیرفل 255 هرابخإ
 عأ رسالاب

۶ 



 ناك :لاق نم نيب ,قرفلا
 نأ نيبو حورلاب ء رسالا

 امانم ناك :لاوب

 زوم الا تهل الاى د ار ال

 لصف

 ءارسالا ناك امنإ :الاق امهنأ ةيواعمو ةشئاع نع قاحسإ نبا لقن دقو

 نأ يغبني نكلو «كلذ وحن يرصبلا نسحلا نع لقنو «هّدسج دقفي ملو «هحورب
 نود هو زا لاقت نأ نيمو فاتن ُءارسالا ناك :لاقُي نأ نيب قرفلا ملعب

 :الاق امنإو ءامانم ناك :الوقي مل ةيواعمو ةشئاعو «ميظع قرف امهنیبو «هدسج

 نوكي دق مئانلا هاري ام ناف «نيرمألا نيب ٌقْرَفَو «َُدَسَج ْدَقْفَي ملو هحوژب َيِرْسُأ
 ءامسلا ىلإ هب جر دق هک ىريف ةسوسحملا روّصلا يف مولعملل ةبورضم ًالاثمأ

 ُكَلَم امنإو «بهذت ملو دّعصت مل هخورو «ضرألا راطقأو ةكم ىلإ هب بهذ وأ

 ةفئاط :ناتفئاط ةي هللا لوسرب َجِرُع :اولاق َنيِذَّلاو «لاّتملا هل َبَرَض ايؤرلا

 مل ءالؤهو .هنّدب دقي ملو هحورب جرع :تلاق ةفئاطو «هندبو هحورب جرع : تلاق

 اهب َحرغو ءاهب َيِرْسأ اهتاذ َحوُرلا نأ اودارآ امنإو ؛امانم ناك ٌجارعملا نأ اوُديِرُي

 اهلاحك كلذ يف اًهّلاح ناكو «ةقرافملا دعب ٌرْشاََت ام سنج نم ترشابو ا

 ءامسلا ىلإ اهب ىهتْنُي ىتح ًءامس ٌءامس تاوامّسلا ىلإ اهدوعص يف ةقرافملا دعب

 ضرألا ىلإ لزنت مث باشی اّمب اهيف ٌرمأيف «لجو زع هّللا يدي َنْيَب فقتف ةعباسلا
 .ةقرافملا دنع حورلل لّصحي امم لمكأ ءارسالا ةليل ةي هللا لوسرل ناك يذلاو

 ماقم يف ةي هللا لوسر ناك امل نكل «مئانلا هاري ام قوف ٌرمأ اذه نأ مولعمو

 هحور تاذب َجِرُع .كلذب ملأتي ال يح وهو طب قش ىتح «دئاوعلا قرح
 ءامسلا ىلإ دوعصلا هحور تاذب لاني ال هاوس ْنَمو «ةتامإ ريغ نم ةقيقح ةسدقملا

 ةقرافم دعب كانه مهحاورأ تّرقتسا امنإ ءايبنألاف «ةقرافملاو توملا َدْعَب الا

 لاوسو محل تيب يف ةالصلاک رکنم وه ام اهنمو يقهيبلا هركذ امك حیحص وه

 .ملعآ هللاو «كلذ ریغو سدقملا تيب تعن نع قیدصلا

۳۹ 



 دعبو «تداع مث ةايحلا لاح يف كاته ىلإ تّدعص ةي هللا لوسر حورو نادبالا

 - مالسلاو ا حاورأ عم ىلعألا قيفرلا يف تّرقتسا هتافو

 نم ىلع مالسلا دری ثيحب «هب قّلعتو قارشاو نبا ىلع فارشإ اهلف ءاذه عمو
 ءامسلا يف هارو «هربق يف يَّلَصُي امئاق ىسوم ىأر قلعتلا اذهبو ءااهْيَلَع ّمَّلَس

 ماقم كلذ امناو «هيلإ در مث «هربق نم یّسومب ّحَرْعَي مل هنأ مولعمو .ةسداسلا

 ىلإ حاو رالا داعم موي ىلإ هرارقتساو هندب ٌماقم هزبقو «اهژارقتساو هجوُر

 تیک انا اس يدار هربق يف يَّلَصُي هارف اهداسجآ

 مّلس اذإو «دوقفم ريغ هحیرض يف هندَبو كانه ارقتسم یلعالا قیفرلا يف ناکم

 . ىلعألا الملا قرافی ملو «مالسلا هيلع دری ىتح هحور هيلع هللا در ملسملا هيلع

 َولُع يف سما یلا رظنیلف ءاذه كارذإ نع هعابط تظلغو : ةكاردإ فثک نمو

 ناو ع كا ناويحلاو تابنلا ةايحو «ضرألا يف اهريثأتو ايفا ءاهلحم

 ءاهلحم يف نوكت ٌرانلا هذهو نأش نادبأللو نأش اهلف ءاذه قوف حورلا

 حورلا َنْيَب يذلا قّلعتلاو طابترالا َّنأ عم ءاهنع ديعبلا مسجلا يف رّثؤت اهترارحو

 0 اسما

 ايلاّيَلا َمالَظ يش : يشغتساف سْمّشلا اَنَس يَرت نأ كلی

 تيب ىلإ ةَ هللا لوسر حورب جرع :يرهزلا نع ةبقع نب ىسوم لاق

 هو لا دنع ضنا لاقو اتش ةنيدملا لا رخ لبق هامتتلا لاو ىعدقملا

 . یهتنا نارهشو ةنس ةرجهلاو ءارسالا نيب ناك

 بابرآو ربات ةظقب ةرم : نیت رم : ليقو .ةدحاو ةّرم ءارسالا ناكو

 نم ۵۲۷/۲ دمحأو .روبقلا ةرايز باب :كسانملا ىف (۲۰۱) دواد وبأ هجرخآ ()

 يلع هللا در الإ يلع ملسی دحأ نم ام» : هظفل و ©« نسح هدنسو «ةريره يبأ ثیدح ۱

 .«مالسلا هيلع درآ یتح يحور

۳۷ 

 هاک 1 ۰
 ناك ءا رسالا نأ حیحصلا

 ةرم



 «تظقیتسا مث :هلوقو .كيرش ثيدح نيب اوعمجی نأ اودارآ مهنأک لوقلا اذه

 هلوقل يحولا لبق ةرم «نیترم اذه ناك لب :لاق نم مهنمو «تایاورلا رئاس نيبو

 هيلع تلد امك ؛يحولا دعب ةرمو «هيلإ یحوی نأ لبق كلذو» : كيرش ثیدح يف

 نیترمو «يحولا لبق ةرم :تارم ثالث لب :لاق نم مهنمو «ثيداحألا رئاس

 اذإ نيذلا لَمَلا بابرأ نم ةيرهاظلا ءافعض ةقيرط هذهو ءطبخ اذه لكو «هدعب

 املكف .یرخآ ةرم هولعج تایاورلا ضعب قايس فلاخت ةظفل ةصقلا يف اوأر

 نأ لقنلا ٌةمثأ هيلع يذلا ٌباوصلاو «عئاقولا اودّدع «تاياورلا مهيلع تفلتخا

 . ةثعبلا دعب ةكمب ةدحاو ةرم ناك ءارسالا

 لك يف هنأ اوُيظي نأ مهل غاس فيك ءًارارم هنأ اومعز نيذلا ءالؤهل ابجع ايو

 e ةرملا يف اهديع مث «يدابع نع تففخو سنتی سلا :لوقي مث

 ثيدح نم ظافلأ يف اکیرش ظافحلا طلع دقو ءًأرشع ًارشع اهطحي مث « نيسمخ

 درسی ملو صقنو دازو رخأو مَّدقف :لاق مث هنم دنسملا دروآ ملسمو ءارسالا

 . هللا همح ر داجأف «ثيدحلا

 لصف

 ٍزازعال ًادبم اهلعجو ءهثادعأو هئايلوأ نيب اهيف ُهَّللا قّرف يتلا ةرج لا أدبم يف

 : هلوسرو هدبع رصنو هنيد

 يف مالسلاو ةالصلا مهیلع ءايينألا ةنكمأ :لوالا ءءايشأ ةرشع هيلع دقتنا ام عومجمو (۱)

 هتفلاخم :عبارلا .امانم هنوک :ثلاثلا .ةثعبلا لبق جارعملا نوک : يناثلا . تاوامسلا

 دنع ردصلا قش :سداسلا .نیرهنلا يف هتفلاخم :سماخلا .یهتنملا ةردس لحم يف

 ىلإ يلدتلاو وندلا ةبسن :نماثلا .ایندلا ءامسلا يف رثوکلا رهن رکذ : عباسلا ارس الا

 فیفختلا هبر لاژس ىلإ عوجرلا نم يب هعانتما نأب هحیرصت :عساتلا «لجو زع هلل
 رظناو یناکم ىف وه :لاقف «رابجلا ىلإ هب العف :هلوق :رشاعلا ةسماخلا دنع ناك

 ۱ ۱ . 8۰۵ ۰4۰1/۱۳ «يرابلا جتف»

۳۸ 



 ةداتق نب رمع نب مصاع نع حلاص نب دمحم ينثّدح :يدقاولا لاق

 لّرأ نم َنينس ثالث َةَكَمِب 4 هللا لوسر ماقآ :اولاق امهریغو نامور نب ديزيو

 يفاوي «نینس ّرشع مالسالا ىلإ َساَّنلا اعدف و مث ءايفختسُم هتوب

 يذو ةَّنَجمو ظاکعب مساوملا يفو تن يف ّخاحلا عبتي ماع لک مسؤملا
۳ 

 دجي الف ةنجلا مهلو هير تالاسر : ی هوعنمی نآ ىلإ مه وعدي ناجملا

 : لوقیو الف الی اهل ايو لااثلا نم لابی ا ىح نهی الو همت ادا

 اهب مک لذتو ءَبَرَعلا اهب اوُكِلْمَتَو ءاوُحِلْفُت هل الإ هل ال :اولوق سالا ای ايا
 ناف ةوعيطت ال :لوقی هءارو بل وبأو هجا يف اکولُم مک ما اَذإَف «ٌمَجَعلا

 :نولوقیو «هنوذویو هّدَرلا حبقأ هي هللا لوسر ىلع نوُدریف .باذک ءىِباَص

 : لوقیو «هَللا ىلإ مهوُعدي َوُهو كوني مل ثيح كب ملعأ َكُتريشعو كّنرسأ

 نیا لئابقلا نم م انل ىَّمسي نمم ناكو :لاق ان اووکی م تنش ول ٌمهَل»

 تعصعص نب رماع ونب : مهیلع هسفن ضرعو ۳7 ا لا لوس مهاتآ

 ونبو «سّبعو ییلْسو تفینحو «ةّرُمو «ناتغو یرارفو «ةفّصَح نب براحمو

 تمراضحلاو «ةرذعو «بعك نب ثراحلاو ؛بلکو «ةدنکو یاکبلا ونبو ءرصّنلا

 ۱ . ۰ دحآ مهنم بجتسي ملف

 لصف

 مهتافلح نم َنوُعمسي اوُناك جرزخلاو سوالا نأ هلوسرل ُهَّللا عنص امم ناکو

 .دانزلا يبآ نب نمحرلا دبع ثیدح نم 4٩۲ /۳و ۰۳4۱/4 دمحآ جرخأو .هفعض

 ایلهاج ناکو لیدلا ينب نم دابع نب ةعيبر هل لاقي لجر ینربخآ :لاق .هیبآ نع

 : سانلا اهیآ اي» :لوقی وهو زاجملا يذ قوس يف ةيلهاجلا يف 2 يبنلا تار

 .هجولا ءىضو لجر هءاروو هيلع نوعمتجم سانلاو (ا وحلفت هللا الإ هلا ال :اولوق

  هنع تلاسف ءبهذ ثيح هعبتی  بداک ءیباص هنإ : لوقي نيتريدغ وذ «لوحأ

 هلو « نسح هدئسو بهل وبآ همع اله :اولاقو ی a 2 هللا لوسر بس يل اوركذف

 .يبراحملا هللا دبع نب قراط ثيدح نم (۱۱۸۳) نابح نبا دنع دهاش

۳۹ 

 لئابقلا ب هتوعد

 نم مدق نمل يَ هادقل

 جرزخلاو سوألا



 مکلتقنو حق ءجْرْخَيَس نامزلا اده يف ٌثوعبم ءايبنألا نم ًايبن نأ ةنيدملا دوهي نم

 نود هُجحت ُبرعلا تناك امك تيبلا نوُجحبي ٌراصنألا تناكو ءمّرِإو داع لّتق هعم

 اولَمأتو لخو علا ىلإ شالا وعدی هيك هللا لوسر راصنالا یار املق ءدوهيلا

 وَ هب معني اذه َّنأ ُمْوَق اي هّللاو َنوُمَّلْعَت : : ضعبل مهضعب لاق یلاوحآ

 هاعدق 0 مدق لق فا نم تماصلا ن نب دیو ۳" هل نم الق ۱

 رفن ةتس رک يبنلا يقل
 جرزخلا نم

 یلوالا ةيقعلا ةعبب

 ار به لوس عام دن دو لأ دلع يم نم هيو

 ا n oC احلا مهل ےل مث «تكسف لا

 مهلك راصنألا نم رفت ةَّنس مسْؤَملا يف ةبقعلا دنع يقل ةي هللا لوسر نإ مث

 نب عفارو ثراحلا نب فوعو «ةَراَرز نب دعسأ ةمامأ وبآ :مهو «جرزخلا نم

 مهاعدف «بائر نب هللا دبع نب رباجو اع نب ةبقعو ماع نب ةبطقو كلام

 . "'اوُملسأف مالسإلا ىلإ ةي هللا لوسر

 مل یّتح اهيف مالسالا اشفف «مالسالا ىلإ ِمُهْوَعَدَف «ةنيدملا ىلإ اوعجر مث

 تاجر رش انثا مهنم ءاج «لبقملا ماعلا ناك املف «ٌمالسالا اهلخد دقو الا اد قبي

 فروع وخأ ةعافر نب ثراحلا نب ذاعم مهعمو دغ باج لمع لوألا ةتسلا

 :ةييدملا ىلإ سی َماقأ دقو «سيقلا دبع نب ناوکذو «مّدقتملا

 وبأو «ةبلعث نب دیزیو «تماصلا نب ةدابعو «يراصنآ يرجاهُم هنإ :لاقيف

 نب نيصحلا ينثدح .«قاحسإ نبا نع 1۲۸ ۰8۲۷/۱ «ةريسلا» يف ماشه نبا هجرخأ )١(

 هلاجرو «دیبل نب دومحم نع <« لهشألا داعم نب دعس نب ورمع نب دمحرلا دبع

 : . نسح هدنسو «تاقث

 نب مصاع ينثدح «قاحسإ نبا نع ۰1۲٩ ۰8۲۸/۱ ةريسلا يف ماشه نبا هجرخآ (0)

 .نسح هدنسو تاقث هلاجرو . . .هموق نم خايشأ نع ةداتق نع رمع ۱
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 . رشع انثا مه كلام نب رمیوعو ناهبتلا نب مثيهلا

 يف انا ی نينس رشع اب تی ی يبلا نإ رباج نع :ريبزلا وبأ لاقر
 ىح ؟ينرص نم ؟ينيوؤي نَم» :لوقي ظاکعو فّتَجَمو «مساوملا يف مهلزانم
 للا َّنِإ ىَّتَح ءهيوؤُي الو ُهُرَصْنَي ادح دَحأ ُدِجَي الف جا ُهَلو را
 نر ةقوف تی همحر يذ ىلإ نَميلا و را : نم لر

 نوریشی مهر لجو رع هللا ىلإ ْمُهوُعدَي مهلاجر َنْيَب يِشْمَيَو کلن ال شير
 تل هری هب نفت للا هی ترین هلا تب یئ عیب

 اَهيِفَو الإ راصنالا رود نم راد قبي ْمَل یّتح - ,همالساب درمل لمآ ىلإ بل بلقنیف
 :انلقو اّتعَمَتجاو ات" همت هما لا کو «مالشإلا نور نيلام طر

 يف هل اتمدق ىح حرف فاخر َةَكَم لاج يف دّرطُي يي هللا لوُسَر ىَتَم یتح
 الوم ام يرذآ ام يخأ َنبا اي : ابتلا هک ا را

 لجَر نم ُهَدْنَع انْعَمَتْجاَف برشی لهاب ةف رم وذ ينإ .ٌكوواج نیل ژل هلع نإ

 ءالژه ءمُهَفِرْعَت آل موق ءالّوه :لاق اتهوجو يف ٌساّبعلا رظن اًمَلف «نّیلجرَو
 ناز شا تنش: تا هل نر ان ی
 فور رْمألا 1 و ِءرْسْيلاَو تن يف غلا عر و «لّسكلاو طاشّتلا يف
 نأ ىلعر «مئال مول مكدحات ال ا يف اولوقت ن یلعو ءركذملا نع يهّتلاو

 ْمُكَجاَوْرَأَو مک نم دونت امم ينرثتنتو میل هس اذإ ينورصلت

 ار ا داف میان اتمقف (ةّنَجلا كو مک
 رنو و ال یطملا داَبَكأ هيل رص مل فا اا لاف : فسا

 1 لثقو تفاك بّرعل ا ويلا ةجارخإ ناو هللا لو
 إو للا ىَلَع رجا وذخف كلذ یلع نوری مت اف .فویسلا مكضعت

 رسا اولا هللا دنع مکلف ره ورق ةقيخ مکسفلآ نم وفات م

 اب اخ هی اتمقف ءاهليقَتْسَت الو «ةعْيلا هذه ُرَدَن ال هّللاوق دی اع طمأ

5 



 .'هّنَجلا كل اًئيَطُْي « طرشو اَنْيَلَع داف

 نب ٌورمع ي هللا لوسر مهعم ثعبو «ةنيدملا ىلإ اوفرصنا ّمث

 هللا ىلإ ناوعدیو «نارقلا مهنم ملسأ نم نامّلعي ريمُع نب بعضمو «موتکم
 ریمع نب ُبعصُم ناکو «ةرارز نب َدعسأ ةمامآ يبآ ىلع الزنف «لجو زع

 مهنم ءٌريثك ٌرشب امهيدي ىلع ملسأف """نیعبرآ اوغلب امل مهب عّمجو همی
 در امهمالساب ملسأو ""ذاعم نب ُدعسو «ریضحلا ُب دی

 رخأت هناف «شقو نب تبا نب ورمع مریصآ الإ ءءاسنلاو لاجرلا لهشالا

 « ةدجس هلل دجسي نأ لبق لتقف لتاقو « ذئنيح ملسأو «دحأ موي ىلإ همالسإ

 رک رجأر ءاليلق لمع» : لاقف © ب يبتلا هنع ربخأف

1 
 سو 6

 قيرط نم ۹/۹ «ننسلا» ىف یقهیبلاو ۰۳۲۹ ۰۳۲۲/۳ «دنسملا» ىف دمحأ هجرخآ (۱)

 "۲ 1/۲ مکاحلا هححصو «تاقث هلاجرو ءرباج نع «ريبزلا يبأ نع مثيخ نبا

 ىلع ديج دانسإ اذه ۲ «ةريسلا) یف ریثک نبا لاقو « یبهذلا هقفاوو ۵

 نابح نبا هححص و .١الا/ل ۷ «حعفلا» ف ظفاحلا هدانسا نسحو «ملسم ط رش

(IAD) . 

 ىقهيبلاو ۱۸۱-2۰۳۸ مکاحلاو ۰6۱۰ )71٩ دواد وبأو .:* 0/١ ماشه نیا جرخآ )۲

 هيبأ نع «فینح نب لهس نب ةمامأ يبآ نب دمحم ينئّدح :قاحس) نبا نع ۳

 كلام نب بعك يبأ دئاق تنك :لاق «كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع تمام يبآ

 نب دعسال محرتف ءادنلا عمسف .ةعمجلا ىلإ هب تجرخ اذإ تنکف .هرصب بهذ نيح

 نم لوآ هنال :لاق ترارز نب دعسال تمحرت ءادنلا تعمس اذإ :هل تلقف «ةرارز

 تامضخلا عیقن :هل لاقي عيقن يف ةضايب ينب ةّرح نم تیبنلا مزه يف انب عمج

 هيف سيلو ظفاحلا لاق امك «نسح هدنسو «نوعبرآ» : لاق ؟ذئموي متنأ مك : تلق

 هيف سيلو «نیعبرآ كاذ ذإ اوناك مهتدع نأ قفتا هنال «نيعبرألا طارتشا ىلع ةجح

 .ةعمجلا مهب دقعنت ال نيعبرألا نود نم نأ ىلع ليلد

 ۳۲ ۰۳۵/۱ «ةریسلا» يف ماشه نبا هجرخأ ءريضح نب ديسأو ذاعم مالسإ ربخ (۳)

 نب ركب يبأ نب هللا دبعو «بقیعم نب ةريغملا نب هللا ديبع ينثدح قاحسإ نبا نع
 ۱ . .مزح نب ورمع نب دمحم

 (۱۸۹۹) ملسمو «لاتقلا لبق حلاص لمع باب :داهجلا يف ١9/5 يراخبلا هجرخأ (5)

 - ۲۹۳ و ۲۹۱ و ۲۹۰/۳ «دنسملا» ىف دمحأو «دیهشلل ةنجلا توبث باب :ةرامالا ىف

۲ 



 یفاوو ءةكم ىلإ ٌبعصُم َمَجَر مث رهظو تنیدملاب مالسالا رثکو
 ميعزو «نیکرشملاو نیملسملا نم راصنالا نم ریثک "قلخ ماعلا كلذ مسوملا

 ىلإ لّلست لیللا نم لوألا ٌتلثلا ةبقعلا َهَلْيَل تناك املف ءرورعم نب ءاربلا موقلا

 نم ةيفخ دي هّللا لوسر اوعیابف «ناتآرماو الجر نوعبسو ةثالث دا هللا 00
 مهءانبأو مهءاسن هنم نوعنمي امم هوُعنمي نأ ىلع ةکم راک نمو «مهموق
 ااا ديلا هل تار هرورعم ني ا ناکف مهژاو

 امك هتعیبل ادكؤم 4 هلل لوسر مع سابعلا رضحو «هيلإ ردابو ءَدقعلا َدَكَأ ذإ
 ةليللا كلت مهنم ع هللا لوسر راتخاو ءهموق نيد ىلع كاذ ذإ ناكو «مدقت

 نب هللا دبعو «عيبرلا نب دعسو «ةرارز نب دعسأ :مهو ؛ابیقن رشع ينثا

 دلاو مارح نب ورمع نب هللا دبعو ءرورعُم نب ءاربلاو كلام نب عفارو تحاور

 ءورمع نب ٌرذنملاو «ةدابع نب دعسو «فلیللا كلت همالسإ ناکو «رباج
 O «جرزخلا نم ٌةعست ءالؤهف «تماصلا نب ةدابعو

 نب مثیهلا وبأ لب :لیقو .رذنملا دبع نب ةعافرو «ةمثيخ نب ذعسو ءريضحلا
 ۱ . هناکم ناهیتلا

 لَ يتلا يهو ءورمع نب بعك ٌتنب ةبيسن ةرامع مأف :ناتأرملا امأو

 .يدع نب ورمع تنب ءامسأو 511 2 ا

 ةبقعلا لهأ ىلع اوليمي نأ ةً هللا لوسر اونذأتسا ةعيبلا هذه تمت املف
 توص ذفنأب ةَبقعلا ىلع ناطيشلا خرصو «كلذ ىف مهل ناز ملف مهفايساب

 ىلع اوعمتجا دق هعم ةاَبَّصلاو مَّمَدُم يف مكل له بجابجلا لهأ اي :عمس و

 اي :لاقف ءديدحلاب عنقم لجر ة5 يبنلا ىتأ :لاق هنع هللا يضر ءاربلا ثيدح نم
 لاقف «لتقف لتاق مث ملسأف "لتاق مث : ملسأ» : لاق ؟ملسأ وأ لتاقأ هللا لوسر
 نب ورمع هنآ ثيذحلا اذه ريغ يف نيب دقو .«اريثك رجأو ًاليلق لمع» :ةا هللا لوسر

 . تباث
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 هبناتنا ةدقعلا ةعبب



 ةنيدملا ىلإ ةرجهلا هدب

 2 ۳ 0 2 رو ۲ دی و < ع 5 50 ت و ۳

 اي هللاو اما «بيزا نیا | ده ةقعلا ثزآ اده) : ةع هللا لوسر لاقف ؟مکیرح

 . كل ّنغّرفتأل هللا ودع

 ةهلج مهیلع ثّدغ موقلا حبصأ املف «مهلاحر ىلإ اوضفني نأ مهرمآ مث

 هنا «جرزخلا ّرشعم اي :اولاقف ءراصنألا بعش اولخد یتح مهفارشأو شيرق
 هّللا ور اه یاسر و خالا اًنبحاص متيقل مکن انغلب

 ثعبناف < هرکی برم بیو ياو انيلإ ضغبأ برعلا نم يح ام

 امو اذه ناك ام :هللاب مهل َنوفلحي ی یا تا

 امو ءاذه ناك امو «لطاب اذه كرت كراس نيا نإ , هللا دبع لعجو ءانملع

 ىتح اذه يموق عنص ام برثیب تنك ول ءاذه لثم ََلَع اوتاتفيل يموق ناك

 ىلإ مّدقتف ءرورعم نب ءاربلا لحرو «مهدنع نم شيرق تعجرف «ينورماژي

 اوکردآف .شیرق مهتبلطتو «نیملسملا نم هّباحصأ قحالتو جی نطب
 .هنوبرضب اولعجو «هلحر مشنپ ه هقنع ىلإ هيدي اوطبرف دابع نب دعس

 يدع نب معطُم ءاجف 5 لوا ےک یتح هتّمجب هنوبذجیو هنوژجیو

 نیح زاصنالا تّرَواشتو «مهيديأ نم هاصلخف «ةيمأ نب برح نب ثراحلاو

 | اعين - موقلا لصوف .مهيلع َعَلط دق ٌدْعَس اذإف هیلا اوّركي نأ هودقف

 , ةكيدملا

 هال ر

 ىلإ سانلا ردابف ةنیدملا ىلإ ةرجهلاب نيملسملل © ایک هللا لوسر نذأف

 ما ةتأرماو ءدسألا دبع نب ةملس و ةنيدملا ىلإ جرخ ْنَم َلَّوأ ناكف .كلذ

 يسلايطلاو 157 ۳ دمحأو ۰164۷ ۰66۰/۱ «:ریسلا) يف ماشه نبا هجرخأ )

 «بعك نب هللا دبع هيخأ نع «بعك نب دبعم ينئّدح «قاحسإ نبا قيرط نم ۲
 دق ةأرملاو .مهءاسن :يأ «مهرزآ» :هلوقو ؛حیحص هدنسو ...كلام نب بعك نع

 عمج :ةابصلاو «مومذملا :ممذملاو «ىنم لزانم :بجابجلاو ؛رازالاب اهنع ینکی

 .ناطیش مسا :ةبقعلا بزأو هك يبنلا نمز يف ملسأ اذإ لجرلل لاقي ناکو «ءیباص

 هوحنب يناربطلاو ما هاور- :لاقو: ۵ «ممجملا» يف يمئيهلا هدروآو

 .عامسلاب حرص دقو قاحسإ نبا ريغ حیحصلا لاجر دمحآ لاجرو
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 e اهنيب لیحو « ةئس هب قاحللا نم تعنمو هود تيستحا اهنکلو فليس

 ْنب نامثع اهعّیشو تنیدملا یلا اهذل وب ةا دعب تجرح من هاست 5
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 نیملسملا نم ةكمب قبي ملو ءاضعب مهضعب ٌعبتي ًالاسرأ سانلا ج جرخ مث

 هستحا نم دلار ءامهل هرمأب اماقأ « یلعو ركب وبأو دایک هللا لوسر الإ

 «جورخلاب رمؤي ىتم رظتنی هزاهج ة4 هللا لوسر ّدعأ دقو ءاهرك نوكرشملا
 ول ےس ےس

 .هزاهج ركب وبآ ٌدعأو

 لصف

 هاوجرحو :اوژهجت دق هلك فا لوسر باحصا نوکرشملا یآر املف

 نآ اوفرعو ؛جرزخلاو سوال ىلإ لاومالاو لاقطالاو يرارّذلا اوقاسو و

 هلك هللا لوسر جورخ اوفاخف «سأبو ةكْوَسَوةَقلَح لهأ م سرخ وا

 حالتی ملو «ةودنلا راد يف اوعمتجاف ءهرمأ مهيلع ٌةتشيف مهب هقوحلو مهب

 سيلبإ مهخیشو مهّیلو مهرضح و هرمآ يف اورواشتیل مهنم اجحلاو يأرلا لهأ نم

 رمآ اورکاذتف «هئاسک يف ءاّمَّصلا لمتشم دجن لهآ نم ريبك خيش ةروص يف

 وبآ لاق نأ ىلإ «هاضری الو هدر خیشلاو «يأرب مهنم دحأ لک راشآف ب هللا لوسر
 نأ یرآ :لاق ؟وه ام :اولاق «هیلع مّتعقو دق مکارآ ام يأر هيف يل قرف دق : لهج
 هنوبرضيف ءامراص فیس هيطعن مث ءادْلَج دهن امالغ شيرق نم ةليبق لک نم ذخأن

 نب ةملس نع «هيبأ نع «قاحسإ نبا نع 519/١ ؛ةريسلا» يف ماشه نبا هجرخآ )
 : عسنلاو .تاقن هلاجرو . . .ةملس مآ هتدج نع ةملس يبأ نب رمع نب هللا دبع

 ىلع ةملس مأب هترجه موي ناك ةحلط يبأ نب نامثعو .لحرلا هب دشي يذلا كارشلا
 تفت ولا دلا ره حتفلا لبق رجاهو «ةيبيدحلا ةنده يف ملسأ امناو ءرفكلا
 «ةحلط يبأ نب نامثع همعو عفاسمو بالكو ثراحلا هتوخإو هوبأ دحأ موي لتقو

 يف مهيلع اهرقأ ةبعكلا حيتافم ةبيش همع نبا ىلإو حتفلا موي 3 هللا لوسر هيلإ عفدو
 نأ مكرمأي هللا نإ) :كلذ يف ىلاعت هللا لوق لزنو «ةيلهاجلا يف تناك امك مالسالا
 .رمع ةفالخ لوأ يف نيدانجأب هللا همحر نامثع دهشتساو (اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت

£٥ 

 هلتقل ب هب شيرق رامتئا



 فيك كلذ دعب فانم دبع ونب يردت الف «لئابقلا ىف همد قرفتیف .دحاو لجر ًةبرض

 هد هلل :خیشل ا و ر الو ءٌعنصت

 ليربج هءاجف «هيلع اوعمتجاو «كلَّذ ىلع اوقّيفتف :لاق ءُيأرلا هّللاو اذه «ىتفلا

 هعجضَم يف ماني ال نأ هرمأو «كلذب هربخأف «یلاعتو كرابت هبر دنع نم يحولاب

 .(۱)ةلیللا كلت

 اهیف هيتأي نكي مل ةعاس يف راهنلا فصن ركب يبأ ىلإ لي هللا لوسر ءاجو لك هترجم ةصق

 :لاقف «هّللا لوسر اي َكّلهأ مُه امنإ 6 لاقف ؛ُكَدْنِع ْنَم جرخآ» :هل لاقف “اعم

 لاقف ؟هللا لوسر اي ةباحصلا :ركب وُبَأ لاقف «جٌورُخلا يف يل َنْذَأ دَق لای
 لاقف «نيتاه ّيتلحار ىّدحإ يّمأو يبأب ذخف :ركب وبآ لاقف «معن» : ةي هللا لوسر

 ۱ .()«نمگلاب» : لب هللا لری

  شيرق نم ٌرفنلا كئلوأ عمتجاو ءةليللا كلت همجضَم يف تيبي نأ ایلع رمأو وی هعجضم يف يلع مون

 نوكي مهيأ نورمتأيو های نودیریو هنودصریو بابلا ريص نم نوعلطتی

 ىلع ُهُرُذَي لعجف «ءاحطبلا نم ًةنفَح ذخأف مهیلع لَ هللا لوسر جرخف ءاهاقشأ

 مهفلخ ْنِمَو دم ْمهيِدْيَأ ن ری نم لعَجَوإا :ولتی وهو «هنوري ال مهو «مهسوژر

 يبآ تيب ىلإ يَ هللا یو یضمو ٩ : سير نورِ ال مین مهاتیتفا اذ

 «هبابب موقلا ىأرو .لجر ءاجو «الیل ركب بأ راد يف ةخ وخ نم اجرخف «رکب

 رذو می رم هّللاو دق مترسخو مّنخ :لاق ءادمحم :اولاق ؟نورظتنت ام :لاقف

 نع بارتلا نوضفنی اوماقو هانرصبآ ام هّلاو :اولاق «تبارتلا مکسوژر ىلع
 1 ف وو 1 ۶

 طیعم يبآ نب ةّبقعو صاعلا نب مکحلاو «لهج وبا : مهو «مهسوژر

 مهتأ ال نم ينثدح :قاحسإ نبا نع 4۸۳ ۰4۸۰/۱ «ةریسلا» يف ماشه نبا هجرخآ (۱)

 نمم هريغو جاجحلا يبأ ربج نب دهاجم نع «حیجن يبأ نب هللا دبع نع انباحصأ نم "
 نبا خيش ريغ تاقث هلاجرو ...امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع یهتآ ال

 .فرعي ال هناف «قاحسإ

 ثيدح نم هباحصأو ی يبنلا ةرجه باب :لئاضفلا يف ۱۸۳/۷ يراخبلا هجرخأ (۲)

 . ةشئاع
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 يدع نب ةميعطو دوسألا 5-7  فلخ ا «ثراحلا نب ٌرْضَّنلاو

 نع يلع ماق ءاوحبصأ املف «جاجحلا انبا هّبنمو هيبنو «فلح نب ٌئبأو «بهل وبأو

 هب يل ملع ال :لاقف فیت هللا لوسر نع هولأسف «شارفلا

 ٌتوبكتعلا برضو «هالخدف رو راغ ىلإ ركب وبآو ب هللا لوسر یضم مث
 هاب ىلع

 « قیرطلاب ارهام ايداه ناكو ينيللا ِطقْيَرَأ نب , هّللا دبع اًرجأتسا دق اناكو

 ءامهيتلحار هيلإ ااو كلذ ىلع هانمأو «شیرق نم هموق نيد ىلع ناکو

 تفاقلا مهعم اوذخأو ءامهبلط ىف شيرق تّدجو "ثالث دعب روث راغ هادعاوو

 .هيلع اوفقوف «راغلا باب ىلإ اوهتنا ىتح
 ىلإ رظن مُهَدَحَأ نأ ول هّللا لوسر اي :لاق ركب ابأ نأ «نیحیحصلا» يفف

 «ةريسلا» يف ماشه نبا هجرخأو «يدقاولا قيرط نم ۲۲۸ ۰۲۲۷/۱ دعس نبا هجرخأ )

 . .يظرقلا بعك نب دمحم نع «دايز نب ديزي ينثّدح قاحسإ نبا نع 0١
 نب نامثع قيرط نم ۳۸/۱ دمحأو ۰۳۸۹/۵ «فنصملا» يف قازرلا دبع جرخأو

 ذإو) :ىلاعت هلوق يف سابع نبا هربخآ «سابع نبا ىلوم مسقم نع «جاس نب ورمع
 هوتبثأف حبصأ اذإ :مهضعب لاقف «ةكمب ةليل شيرق ترواشت :لاق (...كب ركمي

 ةا ز میضعب لاقو «هولتقا لب :مهضعب لاقو كت يبنلا نودیرب قاثولاب
 ءةليللا كلت 4 يبنلا شارف ىلع ٌيلع تابف «كلذ ىلع هيبن هين لجو زع هللا علطات

 هنویسحی ؛ایلع نوسرحی نوکرشملا تابو «راغلاب قحل یتح ىلا جرخو

 :اولاقف «مهرکم هللا در ءايلغ اراز اف عدلا وا ۳ املف یی يبنلا

 00 طلخ لیجلا اوغلب املف ءهرثأ اوصتقاف «يردأ ال :لاق ؟اذه كبحاص

 لخد ول :اولاقف توبکنعلا جسن هباب ىلع اوأرف «راغلاب اورمف «لبجلا يف اودعصف

 ظفاحلا هنسح دقو «لايل ثالث هيف ثكمف «هباب ىلع توبكنعلا جسن نكي مل انه اه

 نب ورمع نب نامثع يف لاق هنأ عم ۱۸۵ ۰۱۸4/۷ «حتفلا» يف رجح نباو ريثك نبا

 . فعض هيف :«بيرقتلا» يف جاس

 رکب يبآ دنسم نم (حتفلا» يف ظفاحلا ركذ دقو «قباسلا قيلعتلا يف هجيرخت مدقت )
 تانک اجرو  ةاسرم خلا ثیدح نم توبکنعلا عسل ادهاش يزورملل (۷۳) مقر

 . ۱۸١/۷ يراخبلا هجرخآ (9)

۷ 



 ناف ْنَرْحَت ال املا هل ناب كْظ ام ركب اب ای» :لاقف انرصبال هْيَمَدَق تحت ام

 هللا نکلو ءامهسوؤر قوف مهمالک ناعمسی ركب وبأو ی خبنلا ناکو ۲۱م هل
 ی و یو ی ی ی هی ا

 ۲۳ "سانلا عم رس رحسلا ناك اذإف رجخلاب امهیتأی مث «ةكمب لاقي ام عّمستيو

 «بارج يف ةرفُس اّمهل اتعضوو زاهجلا ثحأ امهانزُهجو :ةشئاع تلاق

 تعطقو «بارجلا هب تكْؤأف ءاهقاطن ْنِم ةعطق ركب يبأ تنب ءامسأ تَّعطقف

 (۳دیقاطنلا تاذ ءْتَبَقُل كلذلف «ةبرقلا مفل ًاماصع اهترّيصف ىرخألا

 .راغلا ىلإ ل م هّللا لوسر جرخ : لاق رمع نع «هکردتسم) يف مكاحلا ركذو

 نا موو .هيدي نيب ةعاس يشمي لعجف «ركب وبأ هعمو

 مث «كفلخ يشمأف < «بلطلا رکذآ هللا لوسر اي :هل لاقف هلأسف قلك هللا لوسر

 كب نوکی نأ تببحأ ءيش ناك ول ركب ابآ ای» : لاقف كيدي نيب يشمأف ءَدَّصرلا ركذأ

 بقانم باب : ران يبنلا باجصأ لئاضف يف ١٠و 4و ۸/۷ يراخبلا هجرخأ (۱)

 ةروس ريسفت يفو «ةنيدملا ىلإ هباحصأو ةي يبنلا ةرجه بابو .مهلضفو نیرجاهملا
 لئاضف يف (۲۳۸۱) ملسمو .(راغلا يف امه ذإ نينثا يناث) :ىلاعت هلوق باب :ةءارب

 .هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ لئاضف نم باب :ةباحصلا

 وهو ؛راغلا يف امهعم تيبي ناك ركب يبأ نب هللا دبع نإ» :۱۸۰/۷ يراخبلا يف يذلا (۲)

 الف «تئابك ةكمب شيرق عم حبصيف ءرحسب امهدنع نم جلديف نقل فقث باش

 امأو .مالظلا طلتخي نيح كلذ ربخب امهيتأي ىتخ هاعو الإ هب ناداتکی ۳ عمسپ

 امهیلع اهحیریف .منغ نم ةحنم امهیلع یعری ركب يبال یلوم ناکف «ةريهف نب رماع

 یتح - امهفیضرو امهتحنم نبل وهو - لسر يف ناتیبیف ءاشعلا نم ةعاس بهذت نيح

 يف عقوو «ثالثلا يلايللا كلت نم ةليل لک كلذ لعفی سلغب ةريهف نب رماع اهب قعني
 يف حبصیف «ةريهف نب رماع حرسی مث :ةصقلا هذه يف ذئاع نبأ دنع سابع نبأ ثيدح

 ناكو :باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم ةياور يفو هب نطفي الف تئابک سانلا نايعر

 .مالسالا نسح انمتؤم 0500

 ةشئاع تلاق :هظفلو ۶ 0075 يراخبلا هجرخأو 01/١ دعس نبا هجرخآ (۳)

 pe بارج يف ةرفس امهل انعنصو «زاهجلا ثحأ امهانزهجف

 . نيقاطنلا تاذ تيمس كلذبف .بارجلا مف ىلع هب تطبرف ءاهقاطن نم ةعطق ركب
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 كتاکم : ركب وبأ لاق راغلا ىلإ یهتنا املف «قحلاب كثعب يذّلاو معن : لاق «؟ينود

 رکذ هالعأ يف ناك اذ| ىتح «هأربتساف «لخدف ءّراغلا كل ءیربتسأ یتح هللا لوسرای

 مث ةرحجلا ءىربتسأ ىتح هللا لوسر اي كناكم :لاقف ءةَرَحِجلا ءىربتسي مل هنأ

 امهنع تدمخ ىتح لايل ٌتالث راغلا يف اثكمف «لزنف «هللا لوسر اي لزنا :لاق

 ركب وبأ فدرأو ءالحتراف «نيتلحارلاب طقیر نب هّللا دبع امهءاجف «بلطلا زان

 ا یا اه و ای ا ودي وماع

 .امهلزنیو امهلحري هداعسإ

 دحاو لك ید امهب ءاج نمل اوُلعج ءامهب رفظلا نم نوكرشملا سئي املو
 جلذُم ينب يحب اورم املف «هرمأ ىلع بلاغ هللاو ءبلّطلا يف ٌُسانلا ّدجف ءامهنم

 تیر دقل :لاقف ٌيحلا ىلع فقوف «ّيحلا نم لجر مهب َرّصَب «ديدق نم نيدعصُم

 كلام ن رمالاب طق ّیاحصأو ًادمحم الا اهارآ ام را لحاسلاب افنا
 :هباسح يف نكي مل ام رقظلا نم هل قبس دقو .ةصاخ هل ٌرفظلا نوكي نأ دارأف
 ماق مث ءًاليلق ثكم مث ءامهل ةجاح بلط يف اجرخ نالفو نالف مه لب :لاقف

 ءارو كدعومو ءءابخلا ءارو نم سرفلاب خرخا :همداخل لاقو هءابخ لخدف

 املف هسرف بکر یتح ضرالا هب طي هيلاع ضفخو ءهحمُر ذخأ مث تمکالا
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 هلع هللا لوسرو «تافتلالا ُرْثكُي ركب وبأو ةا هللا لوسر ةءارق عمسو مهنم برق

 هيلع اعدف «اّتقهَر دق كلام نب ةقارس اذه هللا لوسر اي : ركب وبأ لاقف «تفتلي ال

 ينباصأ يذلا نأ تملع دق :لاقف «ضرألا يف هسرف ادي تخاسف ةت هللا لوسر

 هلاعدف ءامكنع ّسانلا ًَدرأ نأ ّيلعامكلو «يل هللااوعداف ءامكئاعدب

 وبأ هل بتكف ءًاباتک هل بثکی نأ ام هللا لوسر لأسو «قلطأف هيلي هّللا لوسر

 )١( «حتفلا» يف ظفاحلا هدروأو ءالسرم نيريس نب دمحم نع ۱/۳ مكاحلا هاور ۱۸۵/۷

 مساقلا وبأ ركذو :لاقو «نيريس نب دمحم لسرم نم يقهيبلل «ةوبنلا لئالد» نع

 نسحلا نع هتادايز نم ماشه نبا ركذو «هوحن ةكيلم يبأ نبا لسرم نم يوغبلا
 .هوحن اغالب يرصبلا
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 دیعم مأ

 هافوف «باتكلاب هءاجف .ةكم حتف موي ىلإ هعم تاتکلا ناکو "۱! میدآ يف هرمأب ركب

 :الاقف «نالمحلاو دازلا امهيلع ضرعو «ّربَو ءاَقَو مری :لاقو تب هللا لوسر هل

 يف سانلا َدجوف مجرو «متيفك دق :لاقف بلطلا انع مَع نکلو «هب انل ةجاح ال

 لوأ ناکو ءانه اه ام متيفك دقو «ربخلا مکل ثأربتسا دق :لوقی لعجف «بلطلا

 .امهل ًاسراح هرخاو «امهیلع ادهاج راهتلا

 لصف

 ر

 .ةيعاّرخلا بعم أ يتميخب رم ىتح كلذ هريسم يف ة# 5 هللا لوسر رم من

 ءاهب رم ْنَم يقستو ٌمعطت مث «ةميخلا ءانفب يبتحت ةَدْلَج ةَرْرَب ةأرما تناكو

 «ىَرقلا مكَّرَوْعَأ ام ءيش اندنع ناك ول هّللاو :تلاقف ؟ءيش اهدنع له :اهالأسف

 «ةميخلا رك يف ةاش ىلإ يب هللا لوسر رظنف «ءابهش ةنس تناكو «بزاع ُءاَّشلاو

 اهب له :لاقف «منغلا نع ٌدَهَجلا اهفلخ ةاش :تلاق ؟دبعم ّمأ اي ةاشلا هذه ام : لاقف

 معن :تلاق ؟اهّبلحأ نأ يل نينذأتأ :لاقف .كلذ نم ٌدهجأ يه :تلاق ؟نبل نم

 ءاهَعْرض هديب 45 هللا لوسر حسمف ءاهبلحاف ابلح اهب تيأر نإ ,يمأو يبأب

 هيف بلحف ءطهّرلا ضبرُي اهل ءانإب اعدف .تّردو «هيلع تّجافتف ءاعدو هللا یّمسو
 مث ءاَووَر ىتح هباحصأ ىقسو «تّیوَر ىتح تبرشف اهاقسف «ةوغّرلا هتلع ىتح

 تم امّلقف ءاوُلحتراف ءاهدنع هرداغ مث «ءانإلا الم ىتح ءأيناث هيف بلحو برش

 ىأر املف «نهب يقن ال ًالازُه نكواستي ءافاجع ًازنعأ قوسي دبعم وبأ اهجوز ءاج نأ

 ؟تيبلا يف َةَبوُلَح الو ؟بزاع ةاشلاو ءاذه كل نيأ نم :لاقف .بجع نیل

 هلاح نمو «تیکو تيك هثيدح نم ناك كرابم لجر انب رم هَّنأ الإ ِهّللاو ال :تلاقف
 .دبعم ّمأ اي يل هيفص «هبّلطت يذلا شيرق بحاص هارأل ينإ هّللاو :لاق .اذكو اذك

 هب رْزت ملو َةَلُجُت هبعت مل ءْقْلَخلا ْنَسَح «هجولا جلب قءاضولا ٌرهاظ :تلاق

 جرخأو تقارس ثيدح نم ۷ ۰70/۳ مكاحلاو ۰۱۸۸ ۰۱۸۱/۷ يراخبلا هجرخآ .)

 ۲۱۱/۳ دمحأو ۰۱۹۱/۷ يراخبلا هجرخآو «ءاربلا ثیدح نم (۲۰۰۹) ملسم هضعب



 رز و و

 لخص هتوص يفو فطر هرافشآ يفو عد ِينْيَع يف ميف ميسو «ةَلعَص
 هالع تمص اذإ «رعشلا داوس دیدش «نرقأ جز «لحكأ ءٌروحأ «ٌمَطَس هقنع يفو

 هالحأو هئسحأو «دیعب نم مهاهبآو سانلا لمجأ اهبلا هالع یلکت ناو اقول

 مظن ٌتازرخ هقطنم ّنأك ءرْذَه الّو رزت ال لصف «قطنملا لح «بيرق نم
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 ۹ ی ےس

 نيب صغ .لوط نم هّونشت الو «رصق نم ٌنيع هشحقت ال «ةعبر ءْنْرَدَحَتَي
 a OS مهنسحأو ءارظنم ةثالثلا رضنأ وهف «نينصغ

 دنفم الو سباع ال .دوشحم ٌدوفحم هرم ىلإ اوُردابت «رمأ اذإو «هلوقل اوعمتسا

 دقل «اورکذ ام هرمأ نم اورکذ يذلا شيرق ٌبحاص اذه هّللاو :دبعم وبأ لاقف

 ةكمب توص حبصأو «الیبس كلذ ىلإ تدجو نإ َنلعفألو .هّبحصأ نأ تممه

 و او اپ الاغ

 سورس لا م مو ۴ >2 ۲ اب ا ا 8 كه < د و 8 1 7

 م و ی ر ما و 9 0 سس 2 سم اه اس 1 ۳ , ۶
 دمحم قیفز ی سم نم حلفاو هسالصحتراور بلا بالزنامه

 ددو سو یزا جی ال اف نم هسب مکنع؛ لا یوزام قلا
 و ق او ۱ 3 ساس ل 0 5 و مصر ۰ ص ۵
 دصزَمبنينمؤمللاهدععقمو مهتاتف ناكم بعك ينب نهيل

 )ری هشتءاشلااولأ نت نإ مکلاف  اهناناراهناش نم مکتخأاو لس

 يمشيهلا هدروآو «شيبح نب ماشه ثيدح نم ۱۰۰۹/۳ مکاحلا هجرخأ .نسح ثیدح (۱)

 هلو مهفرعآ مل ةعامج هدانسا يفو :لاقو يناربطلل هبسنو ۵۸/۲ «عمجملا» يف

 يف ریثک نبا ظفاحلا امهرکذ «يعازخلا دبعم يبأو رباج ثيدح نم نارخا نادهاش

 رسکو ۲۳۱ ۰۲۳۰/۱ «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأو ۰۱۹6 ۰۱۹۲/۳ ؛ةيادبلا»

 ضرألا ىلع اودتمیو اومانی یتح مهلقثیو مهيوري : طهرلا ضبریو «اهبناج :ةمیخلا

 اهیلجر نيب ام تجرف :تجافتو یاقأو هب قصل اذإ :ناکملاب ضبر نم
 ةديعب يأ :بزاع ءاشلاو مظعلا خم :يقنلاو نهفعض ةدش نم نلیامتی :نکواستیو

 رغص :ةلعصلاو «نطبلا ةماخض :ةلجئلاو هرفسمو هقرشم :هجولا جلبأو «یعرملا

 يفو» :هلوقو «نيعلا داوس :جعدلاو میسقلا كلذکو ؛نسحلا :میسولاو «سأرلا

 هباحصأ همدخي يذلا :دوفحملاو .لوط هنافجأ رعش يف :يأ .«فطو هرافشأ

 = :هلوقو «سانلا هيلإ عمتجي يذلا وه :دوشحملاو «هتعاط يف نوعرسيو هنومظعيو
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 ةنيدملا ىلا ب هلوصو

 لجر لبقأ ذإ كِل هللا لوسر هجوت نيأ اَنْيَرَد ام : ركب يبأ تنب ءامسآ تلاق

 رص نرجو هو یساتلاو «كايبألا هذه احناف نةم نفسا نم: نجلا قف

 هجوت ثیح انفرع «هلوق اتغمَس املف :تلاق ءاهالعأ نم جرخ یتح هنورپ الو

 .ةنيدسلا ىلإ ههجو نأو تكي هللا لوسر

 لصف

 اوناكو «ةنیدملا هلصقو ءَةَّكم نم ای هللا لوسر ٌجرخم ٌراصنألا غلبو

 اوعِجر «سمشلا رح دتشا اذإف «راهنلا لوأ هنورظتني ةّرَحلا ىلإ موی لک نوجرخي
 سأر ىلع لوألا میبر رشع يناث نينثالا موي ناك املف «مهلزانم ىلإ مهتداع ىلع

 ءاوعجر سمشلا ٌرح يمَح املف «مهتداع ىلع اوجرخ «ةوبنلا نم ةنس ةرشع ثالث

 یأرف «هنأش ضعبل ةنيدملا ماطا نم مطأ ىلع دوهيلا نم لجر عضو

 ينب اي : هتوص ىلعأب خرصف «ِبارسلا مهب لوزی نیم هباحصأو 45 هللا لوسر

 حالسلا ىلإ راصنألا ردابف «هنورظتنت يذلا کج اذه «ءاج دق مکبحاص اذه َهَلْيق

 ربکو «فوع نب ورمع ينب يف ٌریبکلاو ةَجَولا تعمسو لک هللا لوسر ملت

 ناسا ةا رخ اك ات ات و هر نرالا

 لیربجو ٌهالْوَم َوُه هللا داف هيلع لزنی يحولاو «هاشغت ةنيكّسلاو «هلوح نیفیطم
 ءابقب لزن ىتح راسف 4[۰ :ميرحتلا] ريهظ َكلَذ َدْعَب ةكئالملاو نينمؤملا ٌحِلاَصَو
 نب ِدْعَس ىلع لب :ليقو «مذهلا ِنْب موتك ىلع لزنف «فوع نب ورمع ينب يف
 ةجسم سّسأو ایل ًةرشع عبرأ فوع نب ورمع ينب يف ماقأف «تبثأ لوألاو دم

 تا[ كف ا

 .همول رثكي يذلا وه نونلا رسکب :دنفملا «دنفم الو سباع ال»

 ۱۹۰ ۰۱۸۹/۷ هوحنب يراخبلا هجرخآو ۰۲۳۳/۱ «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخآ ()

 . .ريبزلا يقل ةي هللا لوسر نأ ریبزلا نب ةورع ينربخآ باهش نبا قیرط نم
 نع رمعم قیرط نم اضیآ ۱/۳ مکاحلا هلص و نکل « لسرم هنروصو : ظفاحلا

 = يف ماشه نبا هجرخأو تا حمس أ ريبزلا نب ةورع ينربخأ : لاق يرهزلا
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 نب ملاس ينب يف ةعمجلا هتکردأف «هل هللا رمأب بکر ةعمجلا موي ناك املف

 . يداولا نطب يف يذلا دجسملا يف مهب عّمجف .ف

Eو و  

 رود نم ادب ُرمت ال هب ةرئاس هتقان لزت ملف ةَروُمأَم قلب اولخ» :لاقف
 تراسف روم ها اهوعد» :لوقیو «مهیلع لوزنلا يف هيلإ اوبغر الا راصنآلا

 تضهت یتح اهنع لزنی ملو «تکربو «مویلا هدجسم عضوم ىلإ تلصو یّتح

 ءاهنع لزنف لوألا اهعضوم يف تکربف «تعجرف «تتفتلا مث ءاليلق ثّراَسو
 ىلع لزنی نأ ًبحأ هناف ءاهل هللا قیفوت نم ناکو . لب هلاوخأ راجنلا ينب يف كلذو
 مهیلع لوزنلا يف يب هللا لوسر نوملکی سانلا لعجف «كلذب مهمرکی «هلاوخأ
 :لوقب لك هللا لوسر لعجف هب هلخداف .هلحر ىلإ نراه الا بویآ وبآ ردابو

 ل تناکو « هتلحار مامزب ذخأف ةرارز نب دعسأ ءاجحو «هلحر عم ع ءرملا
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 ظّمحتی هیلا فلتخی سابع نبا ناکو «يراصنالا ةمرص سيق وبآ لاق امك حبصأو

 : تاببأآلا هذه هنم

 ا © سا ر 5 ار 4 ۰ رس

 SC a حك SE يح ترج
 و و ی هر 0ء ۰ ی 9 رس ےس

 يرحل EE وانا اكلت
Erت رب ۳ 2 سم و ار  

 ۳ "6 3 ی 0 1و 2 و
: : 

 رس ےس

 اَيِعاَدَرَيْمَلَوِيِرْوُيْنَمَرَيْمَل

 نع «ريبزلا نب رفعج نب دمحم ينثدح قاحسإ نبا ثيدح نم 4٩۲/۱ «ةريسلا»

 ا ينثدح :لاق ةدعاس نب رميوع نب نمحرلا دبع نع «ريبزلا نب ةورع
 :هلوقو «ضيبلا بايثلا مهيلع :يأ «نيضيبم» :هلوقو «هب ی هللا لوسر باحصأ نم

 اذه» :رمعم ةياور يفو «هنوعقوتت يذلا مكتلود بحاصو مكظح ا «مکدج اذه)

 ۱ «مکبحاص

 1۹۷ ۱۷ يراخبلاو (۱۷۱) ثيدحلا مقر و «ملسم حیحص) رظنا )۱(

 ۰۲۸۰ و ۲۷۹ /۲ ريثك نبأ ةريسو ۳/۹ «دئاو زلا عمجم) و ۳۳۷/۱ «تاقبطلا» و

 u 40/۱ ماشه نبا هریسو



 لحدم يبلخدآ :ینعم

 ایساتاویغو لادنعاتتفلآو ...ادلاملح نم لاو الا لالي

 اینا ّصملا بیبخلا ناك نوا عیمج مهلك سائلا نم یداع يذلا يدان

 ۱ دا هم بم لا با تکنو هسنغ بال لا ملت

 لو : هيلع ل زنأو 00 « ةكمب دی هللا لمر ناك + سابع نبا لاق

 اناطلش كنذل نم يل لعجاو ق دص َحَرخُم م يِنْجرْخَأَو ي قدص َلْخُدُم ينلخدأ ب -

 A] هاب

 هنأ ملعي هللا ينو قدص جرم ةنيدملا ىلإ ةكم نم لا هجرخأ :ةداتق لاق

 راد لجو رها ارأو ایف اا هللا نامت ل یا ةقاط ال

 نيبال نيب لخت تاد ةُحْبَسب مترجم َراَد تبرأ" ؛"لاقف هکمب وهز .ةرجهلا

 اق 7 یبنلا نأ بلاط يبأ نب يلع نع «هكردتسم» يف مكاحلا ركذو
 : ADE : لیربجل CEE ر وع | 95 سم وع اهي ْنَم

 ريم نب تضم س و ا هللا لوسر باحصآ نم َنْيَلَع مدق نم لَو : ءاربلا لاق

 ءاج من :ٌدعسو لالبو ٌرامع ءاج مث تل سال ناتي العجف .موتكم ّمَأ نباو

 امف « هيَ هللا لوسَر ًءاج مث ءابكار نيرشع يف هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع

 . 0/١ ماشه نبا ةريس )۱(

 يفو «ليئارسإ ينب ةروس نمو باب :ریسفتلا يف (۳۱۳۸) يذمرتلاو نجا: را 7()
 هححص دقف كلذ عمو «بیرفتلا» يف ظفاحلا هنيل .نایبظ نا نب سوباق هدنس
 .يبهذلا هقفاوو ۳/۳ «كردتسملا» ىف ذ مكاحلاو يذمرتلا

 هححصو هدیج هدنسو ةشثاع ثيدح نم 5 ۳ «هردتسملا» ین يف مکاحلا هجرخآ (۲)

 ركب يبآ راوج باب :ةلافکلا يف ۳۸۹/4 يراخبلا يفو .يبهذلا هقفاوو «مكاحلا

 نع «ةورع نع «يرهزلا نع «سنوي نع «هللا دبع ينثّدح :حلاص وبأ لاقو اقيلعت
 نيب لخن تاذ ةخبس تيأر مكترجه راد تيرأ دق» الت هللا لوسر لاقف : :هيفو ةشئاع

 نع رمعم نع قازرلا دبع قيرط نم ۱۹۸/١ دمحأ هجرخأو .ناترحلا امهو «نيتبال
 .حیحص هدنسو .ةشئاع نع .ةورع نع يرهزلا

 )٤( يبهذلا هقفاوو ء.هححصو «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ .

۵ 



 بک

 : َنوُلوُقَي ءامالاو ناّيْبَّصلاو َءاَسّنلا ْتْيَآَر یّتح 3 + مهر دك ءيشب ارو نيالا تیآر

 . 7ءاَج دق هللا لوُسَر اذه

 الو ّنسحأ ناك طق ًاموي تيأر امف ةنيدملا لخد وی هئدهش :سنآ لاقو

 ناك طق ًاموي تيأر امف تام َمَْي ثدهشو ءانيلع ةئيدملا لخد موي نم أوضأ

 . تام موي نم ٌملظأ الو حبقأ

 تم هللا لوسر ٌثعبو «هدجسمو هرجح ىنب ىتح بويأ يبأ لزنم يف ماقأف

 ةئامسمخو نیر َريِعَب امهاطعأو «عفار ابأو ةثراح ّنْب َدْيَز بويأ يبأ لزنم يف وهو

 درا ةعمز ٍتنب ةدوسو هبتنبا حر و حبلا مهرد

 اهجوز اههْنَكَمُي ملف 345 هللا لوسر تنب بنیز امآو «نمی أ مأ كارم نب ةماسأو
 5 لايعب مهعم ركب يبأ نب هللا دبع جرخو «جورخلا نم عيبرلا نب صاعلا وبأ

 . "7نامعنلا نب ةثراح تيب يف اولزنف ةشئاع مهنمو «رکب

 لصف
 دجسملا ءانب يف

 هيف يّلصُي ذئموي وهو هدجسم عضزم 5 ّيبنلا ةقان تکرب : یرهزلا لاق

 اناک ءراصنألا نم نيميتي نيمالغ لْيَهُسَو ٍلْهَسِل ادبرم ناکو «نيملسملا نم لاجر

 هذختیل «دبرملاب نيم الغلا هك هللا لوسر 0 «ةرارز نب دعسأ رجح يف

Eكل ُهْبَهَن لب :الاقف  eاًمهْنم هعاتباف قال هللا لو  

 يّلصْی ناکو سدقملا تّيَب ىلإ ةتلبقو ءافقَس : درا نیناند ةرشعب

 دقرغ ةَرَجَش هيف ناکو 355 هللا لوسَر مَدَقَم لبق ةرارز نب دعسأ م عميو هيف

 ۱ و ,re ۳ ی و سم
 تبرخلابو تشتف روبقلاب 5 هللا لوسر َرَمأف نیکرشملل ٌروبقو لخنو برخو

 5 يبنلا مدقم باب :5 يبنلا باحصأ 00 EE ا )۱(

 . حیحص 4 1۱/۱ یمرادلاو ۰۱۲۲/۳ دمحآ هجرخآ (۲)

 .۲۳۸ ۰۲۳۷/۱ «دعس نبأ تاقبط» )

۵ ۵ 

 ةكم نم زی هلهأ مود



 نیرجاهملا نيب ةاخاؤملا

 ىلي امم هلوط لعجو ءدجسملا ةلبق يف تفصو تعطقف رَجّشلاو لخّئلابو تیّوسف

 نم ابيرق هساسأ لعجو «ُهتود وأ كلذ لثم نيبناجلاو «عارذ ةئام هرخؤم ىلإ َةلْبقلا
 2 ريب رر ا ی . ۳ ۰۲ هوره
 نبللا لقتیو « مهعم ی دی هللا لوسر لعجو .نبللاب هونب مل «عردا هناا

 ١ : لوقیو هسفنب ةراَجحلاو

 هرجا هملاوراضنالل فاو هرخالا شیء الا سعال مهللا

 :لوقی ناکو

 ۱ ماوس NE . رخ لات لات دن

 : هزجر يف مهضعب لوقیو «نبللا نولقنی مهو «نوزجتری اولعجو

 را سا ات ها ایت لو لاو يا

 «هرخؤم ىف اباب :باوبآ ةئالث هل لعجو «سدقملا تيب ىلإ هتلبق لعجو

 هدمع لعجو يلي هللا لوسر هنم لخدی يذلا بابلاو «ةمحرلا باب : هل لاقي ابابو

 شرک شیرع ال») : لاقف ا الأ : هل ليفو «ديرجلاب هفقسو عوذجلا

 غرف املف «عوذجلاو دیرجلاب اهفقسو «نبللاب هجاوزآ تویب هبنج ىلإ ینبو «یّسوُم

 ناکم وهو .هیلبق دجسملا يقرش اهل هانب يذلا تیبلا يف ةشئاعب ینب ءانبلا نم
 . (۲۷رخا اتيب ةعمز تنب ةدوسل لعجو مویلا هترجح

 « كلام نی نأ راد يف راصنالاو نیرجاهملا نيب ال هللا لوسر یا

 مهنيب یخا راصنالا نم مهفصنو نیرجاهملا نم مهفصن «الجر نیعست اوناکو

 املف ردب ةعقو نيح ىلإ ماحرالا يوذ نود توملا دعب نوئراوتی ةاساوملا ىلع

 ۱۹۳ ۰۱۹۲/۷ يراخبلا هوحنب هجرخأو ۰۲۳۹/۱ «تاقبطلا» ىف دعس نبا هجرخآ (۱)

 ۳۹ ۰۳۸/۱ هجرخأو «تنیدملا ىلإ هباحصأو ةَ یبنلا ةرجه باب :بقانملا ىف

 کالا شنا ثيدح نم (6) ملسمو ۰۲۱۷/۷ و

 .۲ ۰/۱ «دعس نبأ تاقبط» (۲)
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 #هللا باتک يف ِضْعَبِب ىلؤأ مهضعب ماحزالا اولوأَو# :لجو رع هللا لزنآ
 . ةوخأالا دقع نود محّرلا ىلإ ثراوتلا در [ 1 :بازحألا]

 دخناو تیناث ةاخاؤم ضعب عم مهضعب نیرجاهملا نيب ا : ليف دفو

 «مالسالا ةوخأب نينغتسم اوناك نورجاهملاو لوالا تیلاو ا اخآ ایلع اهیف

 : لاق (يلاوم انلعج لکلو) :یلاعت هلوق يف سابع نبا نع ۱۸۲/۸ يراخبلا جرخآ )
 يرجاهملا ثري ةنيدملا اومدق امل نورجاهملا ناك (مكناميأ تدقاع نيذلاو) ةثرو

 لکلو) تلزن املف ءمهنيب 45 يبنلا ىخا يتلا ةوخألل .همحر يوذ نود يراصنالا
 نم (مهبیصن مهوتاف یکنامیآ تدقاع نیذلاو» :لاق مث «تخسن (يلاوم انلعج

 يف ريثك نبا لاقو هل یصویو «ثاریملا بهذ دقو تحیصنلاو ةدافرلاو رصنلا
 يأ (هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو) :ىلاعت هلوق 558/7” هريسفت

 نيرجاهملا نم ثراوتلاب ىلوأ تابارقلا يأ (نيرجاهملاو نينمؤملا نم) هللا مكح يف
 تناك يتلا ةاخاؤملاو فلحلاب ثراوتلا نم اهلبق ناك امل ةخسان هذهو «راصنألاو

 يوذو هتابارق نود يراصنألا ثري يرجاهملا ناك :هريغو سابع نبا لاق امك مهنيب
 دحاو ريغو ريبج نب ديعس لاق اذكو ات هللا لوسر امهنيب شا يتلا ةوخألل همحر

 ركب يبأ تدمج ندع « يبأ انثدح :متاح يبآ نبا لاقو «فلخلاو فلسلا نم

 ةورع نب ماشه نع .دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع نع - دادغب ينكاس نم - يبعصملا
 رشعم ةصاخ انيف لجو زع هللا لزنآ :لاق هنع هللا يضر ماوعلا نب ریبزلا نع ییبآ نع
 امل شيرق رشعم انآ كلذو (ضعبب یلوآ مهضعب ماحرألا ولوأو) راصنالاو شيرق
 مهانیخاوف «ناوخالا معن راصنألا اندجوف ءانل لاومآ الو انمدق «ةنيدملا انمدق
 هنع هللا يضر رمع او دیز e هلع هللا يضر ركب وبآ یحاف مهانتراوو

 ضعب لوقیو «يقرزلا دعس نب قیرز ينب نم الجر هنع هللا يضر نامثع یخاو ءانالف
 ‹تعلتباف هتئجف كلام نب بعك انأ تيخاوو :هنع هللا يضر ريبزلا لاق «هريغ سانلا
 هثرو ام ايندلا نع ذئموي تام ول ينب اي هللاوف «ىري اميف هلقثأ دق حالسلا تدجوف
 ىلإ انعجرف «ةصاخ راصنألاو شيرق رشعم انيف ةيالا هذه ىلاعت هللا لزنأ ىتح يريغ
 .انثيراوم

 ۰۱۱۱/۹ «عمجملا» رظنا ءةفيعض اهلك ايلع 2:5 يبنلا ةاخاؤم يف ةدراولا ثیداحالا )
 (۳۷۲۲) يذمرتلا هجرخآ يذلا ثیدحلاو ۰۲۰۱ ۰۱۹6 ۰۱۹۱ «ةعونصلا يلاللا» و
 وضع نا ی ع «ةرخالاو ایندلا ىف ىخأ تنأ» :يلعل لاق دَ هنأ هيفو
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 ولو «راصنألا عم نیرجاهملا فالخب ةاخاوم دقع نع بسنلا ةبارقو «رادلا ةوخأو

 ترجهلا يف هقیفرو هيلإ قلخلا ٌبحأ هتوخأب سانلا قحأ ناك نیرجاهملا َنْيَب ىخآ
 ْوَل» :لاق دقو قیدصلا ركب وبآ هيلع مهُّمركأو ةباحصلا لضفأو «راغلا يف هُسينأو

 مالسالا ةّرخأ ْنكَلَو «ًاليلخ ركب اب ُتْذَحَتال ًاليلخ ضْألا لْهَأ نم اذخّتُم تک

 تناك ناو مالسالا يف ةوخألا هذهو («یبحاصو یخآ نکلو» ظفل ىفو «لضفآ

 من لاق ؟كلناوخ) اَنْسَلَأ :اولاق اتتاوخإ ایر ذَق نأ ثذدو» :لاق امك ءةماع

 نم قیذصللف “ينور ْملَو يب نونمْؤُي يدْعَب نم نوتأي مو يناوخإو «يِباَحّصأ

 مهل ةباحصلاف ءاهبتارم ىلعأ ةبحّصلا نم هل امك ءاهبتارم ىلعأ ةوخألا هذه

 .ةبحصلا نود ةوخألا مهدعب هعابتألو ةبحصلا ةيزمو «ةوخألا

 ءاباتك مهنيبو هنيب بتكو «دوهیلا نم ةنيدملاب نم ةي هللا و عداوو دوهب عم 6 هتدهاعم

 "مالسالا نق لخدف « مال نب هللا دبع مهملاعو مصهرح ردابو

 اذختم تنك ول 44 يبنلا لوق باب :هَِي يبنلا باحصأ لئاضف يف ۱۵/۷ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ثاریم باب :ضتارفلا يفو «دجسملا يف رمملاو ةخوخلا باب :دجاسملا يفو ءاليلخ
 لئاضف يف (۲۳۸۲) ملسم هجرخآو سابع نبا ثیدح نم ةوخالاو بالا عم دجلا

 نم (۲۳۸۳) و دیعس يبآ ثيدح نم هنع هللا يضر ركب يبآ لئاضف نم باب : ةباحصلا

 ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا باب :دجاسملا يف (۵۳۲) و دوعسم نب هللا دبع ثيدح

 . بدنج ثيدح نم روبقلا
 دعب تأي مل نم فرعت فيك :اولاقف :همامتو ةريره يبأ ثیدح نم (۲4۹) ملسم هجرخآ (۲)

 لیخ يرهظ نيب ةلجحُم رغ ليخ هل الجر نأ ول تيأرأ» :لاقف هللا لوسر اي كتمأ نم
 نم نیلجحم اًرغ نوتأي مهناف» :لاق ءهللا لوسر اي یلب :اولاق ؟هليخ فرعي الأ مهب مهد .

 ريعبلا داذي امك ءيضوح نع لاجر نَداَدُيل الأ ءضوحلا ىلع مهطرف انأو ءءوضولا

 .«'اقحس اقحس :لوقأف كدعب اولدب دق مهنإ :لاقيف مله الأ : مهيدانأ لاضلا

 ءاج 245 هللا يبن ءاج املف :هيفو . . .كلام نب سنأ ثيدح نم ۱۹۵/۷ يراخبلا هجرخأ (۳)

 ينأ دوهي تملع دقو «قحب تئج كنأو لا لوسر كنأ دهشأ :لاقف .مالس نب هللا دبع

 - وملعي نأ لبق ينع مهلأساف .مهعداف مهملعآ نباو مهملعأو «مهديس نباو مهديس

۸ 



 . رفکلا الإ مهتّماع ىبأو

 ةثالثلا هبراحو «ةَظْيَرَق ونبو ءريضُتلا ونبو «عاَقْنُيَق ونب : لئابق ثالث اوناكو

 مهيْرُذ ىبسو «ةظيرف ينب لتقو ءريضتلا ينب یلجأو عاَْنيَق ينب ىلع ّنمف
 . ةظيرق ينب يف (بازحألا ةروس) و ءِريصّنلا ينب ب يف (رشحلا ةروس) تلزنو

 لصف

 لاقو كا ىلإ نر نآ ر سدقملا تیب ةلبق ىلإ يل ناکو
 داف دبع انآ امن" :ل لاقف هد لبق ْنَع يِهْجَو ُهَّللا َفِرْصي نأ ُتْددَو» : ليربجل
 :هيلع لا لزنأ ىتح َكِلُذ وُجري ءامسلا يف ههجو بی لَعَجَف «ةلأشاو یر

SEEرطش َكَهْجَو لوف ءاَماَضْرَت ًةلبق كل ء  
 لبق ةنيدَملا همّدقم نم ارهش رشع ةتس دعب كلذو ١54[ :ةرقبلا] 4 مارخلا دجسملا

 )نیرهشب ردب ةعقو

 مت نو انأبنأ ل ی نربعآ بودم لاق

 يف سیل ام يف «اولاق « تملسأ دق ينأ اوملعی نإ مهناف < تملسأ دق ينأ
 نب باد نع يدقاولا قيرط نم 54١/١ «تاقبطلا* يف دعس نبا هجرخأ (۱)

 . . سابع نبا نع «ةمرکع نع ٠ «نيصحلا نب دواد نع «ةبيبح يبأ نب ليعامسإ
 ةتس سدقملا تيب وحن ىلص ب يبنلا نأ ءاربلا ثيدح نم 1/1 يراخبلا جرخأو
 «ةبعكلا ىلإ هجوي نأ بحي + هللا لوسر ناكو ءارهش رشع ةعبس وأ ارهش رشع
 لاقو «ةبعكلا وحن هجوتف (ءامسلا يف كهجو بلقت یرن دق):لجو زع هللا لزنأف

 هلل لق اهيلع اوناك يتلا مهتلبق نع مهالو ام) :دوهيلا مهو سانلا نم ءاهفسلا
 مث «لجر نكي يبنلا عم یلصف (میقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي برفملاو قرشملا
 تيب وحن عوکر مهو ءرصعلا ةالص يف راصنألا نم موق ىلع رمف «یلص امدعب حر
 ةبعکلا وحن هجوت هنأو تب هللا لوسر عم یلص هنأ دهشي وه :لاقف .سدقملا
 .(۲۹) يذمرتلا هجرخأو .ةبعکلا وحن اوهجوت یتح موقلا فرحتف

۹ 

 قلا لیوحت



 ار مث ارهش َرَشَع ةتس ةنيدملا مق نيج سدقَلا تب ليفتسا و ء هّللا َلوُسَر

 .[۱۳ :ىروشلا] “4 َكْيلإ نیو يذّلاَو اون هب ىَّصَو اَم نيّدلا نم کل عرش

 مكح ةبعكلا ىلإ اهليوحت مث .سدقملا تيب ىلإ ةلبقلا لعج يف هّلل ناكو

 .نيقفانملاو دوهيلاو نيكرشملاو نيملسملل هنحمو ( ةميظع

 کاتبر دنع نم لک هب اتما اه :اولاقف نوملسملا امأف

 یو کا یی

 ءاننيد ىلإ حجري نأ ُكشوُي انتلبق ىلإ عجر امك :اولاقف ٌنوکرشملا امأو

 ..قحلا هنآ الا هيلا مجر امو

 اش ناكل ی ناك ولو ما لا ها تلاع ات

 .ءایبنالا ةلبق ىلإ

 ءاقح یو الا تناك نإ هوتي نیا همجم ردن اه لاف نزوقفاتملا امار

 لیواقآ ترثکو «لطاب ىلع ناك دقف «قحلا ىه ةيناثلا تناك ناو ءاهكرت دقف

 نیذلا ىَلَع الا َةَريبَكَل ثناک ناو :یلاعت هللا لاق امك تناکو «سانلا نم ءاهفسل

 میت نم یریل «ةدابع اهب نحتما هّللا نم ةنحم تناکو [۱6۳ :ةرقبلا] 4ُهَّللا ىَدَه

 خسنلا ّرمأ اهلبق - هتاحبس  أطو «امیظع اهنأشو ةلبقلا ُرمأ ناك املو

 نمل خیبوتلاب كلذ بّمع مث هلثم وأ خوسنملا نم ریخب يتأي هّنأو هيلع هتردقو ٠

 «ىراصنلاو دوهيلا فالتحا هدعب رد مث هل 0 ملو لع هللا لوسر دعت 7

 نم نینموملا هداع ا ؛ءيش ىلع اوسيل يأ یی ىلع نوع داف

 لو نأ : مهلوقو « هب مهکرشو مهرفک رکذ مث : مهئاوهآ عابتاو .مهتقفاوم

 اخو «برغملاو قرشملا هل نأ ربخأ مث ول نولوقي امع ىلاعتو هناحبس

 . فيعض يدنسلا نمحرلا دبع نب حيجن همساو ء«رشعم وبأو ١57/١ «تاقبطلا» (۱)

 و



 اشا هتطاحاو هتعسو هتمظعلف میلعلا عساولا وهو .ههجو مثف یههوجو هدابع

 و ۶ و

 .هّللا هجو مثف دبعلا هج وی

 الو هنوعباتي ال نيذلا میحجلا باحصأ نع هلوسر لاسي ال هنأ ربخأ مث
 ی یتح هنع ضرب نل یراصتلاو دوهيلا نم باتکلا لهأ نأ هملعآ مث «هنوقدصي
 ءريصن الو يلو نم هللا نم هلامف «كلذ نم هللا هذاعأ دقو لعف نإ هنأو «مهتلم

 هلیلخ رکذ مث تمايقلا موي هسأب نم ْمُهفَرحو مهیلع هتمعنب باتکلا لهأ َرَكَذ مث

 لهأ هب تا «سانلل امامإ هلعج هنأ ربخأو هحدمو هيلع ىنثأو «مارحلا هتيب يناب
 امك تيبلا يناب نأ اذه نمض يفو هل هلیلخ ءانبو مارحلا هتيب رکذ مث «ضرألا
 هم نع بری ال هنأ ربخآ مث ءمهل مام) هانب يذلا تیبلا كلذکف «سانلل ٌمامإ وه
 امب اونمؤيو «متاخلا هلوسرب اوُمتأي نأ هدابع رمآ مث « سانلا ةفسأ الإ مامإلا 7
 لهأو ميهاربإ نإ :لاق نم ىلع در مث «نييبنلا رئاس ىلإو «ميهاربإ ىلإو هيلإ لزنآ

 ۱ :ةلبقلا لیوحت يدي نيب ةمّدقُمو ةئطوت هلك اذه لعجو «یراصن وأ ادوه اوناك هتيب
 aor مهتم هلا ىده ْنَم الإ سانلا ىلع كلذ رک دقف 9

 .جرخ ثيح نمو ناك امثیح هلوسر هب رمأو تثلاث دعب ءةّرم یو ف رمألا

 لبقلا هله ىلإ مهاده يذلا وه میقتسم طارص یا ءاشي نم يدهي يذلا نأ ربخآو

 مهو < اهلضفأو لّبقلا طسوآ اهنال ءاهلهأ مهو «مهب قيلت نقلا ةلبقلا يه رهنأو
 لضفأ مهل راتخا امك يمالا لضفأل لبقلا لضفأ راتخاف «مهٌرايخو ممألا 556

 «عئارشلا لضفأب مهصخو «نورقلا ريخ يف مهجرخأو «بتكلا لضفأو «لسرلا
 يخ ةنجلا يف مهلزانم لعجو «ضرألا ريخ مهنكسأو «قالخألا ريخ مهحنمو
 :مهتحت ٌسانلاو «لاع لت ىلع مهف «فقاوملا ريخ ةمايقلا يف مهفقومو «لزانملا
 وذ هللاو ءءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو «ءاشی نم هتمحرب صتخی نم ناحبسف
 . ميظعلا لضفلا

 نوملاظلا نكلو :ٌةيُح مهيلع سانلل نوكي الثل كلذ لعف هنأ هناحبس ربخأو

 لسرلا نودحلملا ضراعُي الو .ثرکذ يتلا ججحلا كلتب مهيلع نوُجتحی نوغابلا
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 ىلإ ةالصلا ةدايزو ناذألا

 ةدعابر

 لاتقلاب نذالا

 ءاهاوس لوسرلا لاوقأ ىلع مّدق نم لكو «ةضحادلا ججحلا نم اهلاثمأبو اهب الإ

 . ءالؤه ججح سنج نم هتّبحف

 عن مهركذ مث ؛مهيدهيلو «مهيلع هتمعن میل كلذ لعف هنأ هناحبس ربخأو
 َباتكلا مهَمّلعُيو مهيكزيل «مهيلع هباتك لازنإو «مهيلإ هلوسر لاسرإب مهيلع

 نيذهب ذإ كر كلا كيلا | مث ؛نوملمی اونوكي مل ام مهملعيو تمکحلاو

 مهل هرکذ نوبلجتسیو «هتمارک نم دیزملاو «همعن مامتإ نوُیجوتسی نيرمألا

 یا هو هب ةناعتسالا الإ كلذ ممل متیال امب مهرمآ مث هل هتبحمو

 . نیرباصلا عم هنأ مهربخأو قالصلاو

 مع ةليللاو مويلا يف َناذألا مهل عرش ناب ةلبقلا عم مهيلع هتمعن من و

 «''ةيئانث تناك نأ دعب نييرخأ نيتعكر ۳9 رضعلاو رهظلا يف مضار «تارم

 . ةنيدملا همدم دم دعب ناك اذه لكف

 لصف

 نينمؤملا هدابعب ءهرصنب هللا هدّيأو ءةنيدملاب لَ هللا لوسر ّرقتسا املف

 هتعنمف «مهنیب تناك يتلا نخالاو ةوادعلا دعب مهبولق نيب فّلأو ءراصنألا

 هتيحم اومّدقو هنود مهسوفن اوُلذبو ءرمحألاو دوسألا نم مالسالا ةبيتكو هللا ٌراصنأ

 ترعلا م مهتمر .مهسفنآ نم مهب یلوآ ناکو «جاوزالاو ءانبألاو ءابالا ةبحم ىلع

 مهب اوحاصو «تبراحملاو ةوادعلا قاَس نع مهل اورّمشو «ةدحاو سوق نع دوهیلاو

 ءةكوشلا تيوق ىتح حفصلاو وفعلاو ربصلاب مهرمأي هناحبس هللاو «بناج لك نم

 رصقي باب :نیرفاسملا ةالص يف 47١/7 و ةالصلا لوأ يف ۳۹۲/۱ يراخبلا جرخأ (۱)

 لوأ ةالصلا : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع (1۸۵) ملسمو .هعضوم نم جرخ اذإ

 يراخبلا هجرخأو 7 ةالص تمتأو .رفسلا ءالص ترقأف «نیتعکر تضرف ام

 تضرفف زب يبنلا رجاه مث « نيتعكر ةالصلا تضرف» ظفلب ةرجهلا يف ۰ ۷

 . «اعبرأ
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 : یلاعت لاقف « «مهیلع هضرفی ملو «لاتقلا يف ذئنيح مهل نذأف 0-0 دتشاو

 ۳٩[. : ححلا] ی» هيدقل مهرضت ىَلَع هل و اول ما َنوُلاَُي نیل َنذأل

 طلغ اذهو «ةيكم ةروّسلاو .ةکمب ناك ندالا اذه نإ :ةفئاط تلاق دقو

 : هوجول

 نونكمتي ةكوش مهل ناك الو لاتقلا يف مهل ةكمب نذأي مل هللا نأ :اهدحأ
 . ةكمب لاتقلا نم اهب

 نم مهجارخإو «ةرجهلا دعب نذالا نأ ىلع لدي ةيآلا قايس نأ :يناثلا
 4لا لر اولی نأ الإ رح رغب جهراید نم اوجرخآ نذل :لاق هنإف مهراید
 .نورجاهملا مه ءالؤهو [4۰ :جحلا]

 [19 :جحلا] ه مهر يفا اوُمصَتخا نامضخ ناه ۶ :ىلاعت هلوق :ثلاثلا
 .(۷) نیقیرفلا نم ردب موی اور نيدلا يف كل

 باطخلاو اونا َنيِذَلا اهّيَأ ای۴ : هلوقب اهرخا يف مهبطاخ دق هنأ : عبارلا
 . كرتشمف (ٌنماَّنلا اهيأ اي) باطخلا امأف «يندم هلك كلذب

 نأ بیر الو «هریغو دیلاب داهجلا می يذلا داهجلاب اهیف رمأ هنأ : سماخلا
 ةكم ىف هب رمأف «ةّجحلا داهج اًمأف .ةرجهلا دعب ناك امنإ قلطملا داهجلاب رمألا

 : ناقرفلا] 4اريبك ًاداهجط نارقلاب :يأ هب مُهذهاَجَو َنيرفاكلا عطُت الف :هلوقب
 داهجلا امأو .ةجحلا داهجو .غيلبتلا وه اهيف داهجلاو یکم ةروس هذهف [7
 . فیسلاب ُداهجلا هيف لخديف (جحلا ةروس) يف هب رومأملا

 ملسم نع ‹شمعألا ثيدح نم «هكردتسم» يف ىور مكاحلا نأ : سداسلا
 ةّكم نم ل هّللا لوسر َجَرخ امل :لاق سابع نبا نع ریبج نب ديعس نع «نيطَبلا

 :ةيآلا هذه نأ ًامسق مسقي ناك هنأ رذ يبأ نع ۳۳۷ ۰۳۳۹/۸ يراخبلا هجرخأ (۱)
 موي هيبحاصو ةبتعو «هيبحاصو ةرمح يف تلزن (مهبر يف اومصتخا نامصخ ناذه)

 . ردب موی يف اوزرب
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 لاتقلا ضرف

 ةلاسم يف قیقحتلا

 داهجلا ةيضرف

 هللا لزنأف ءَّنكلْهَيل َنوُعِجاَر هيلإ اناو هلل ان ؛ مهيب تک وا نات

 تلزن ةيا لوأ يهو [۳۹ :جحلا] «اوُملظ مُهّنَأب نواب َنيِذّنل ذأ : لجو زع

 اهيف نأ ىلع لدي ةروسلا قايسو «نیحیحصلا» طرش ىلع هدانسإو .''”لاتقلا يف

 . ملعأ هللاو «ةيكم لوسرلا ةينمأ يف ناطيشلا ءاقلإ ةصق نإف «ّيندملاو ّيكملا

 :لاقف مهلتاقُي مل نم نود مهلتاق نمل كلذ دعب َلاَبقلا مهيلع ضرف مث

 .[۱۹۰ :ةرقبلا] #مكنولتاقُب نیذلا هللا لیبس يف اولئاقو#

 مت «هب انوذأم مث ءامزحم ناکو تناك نيكرشملا لاف هيلع ضرف مث

 ىلع نيع ضرف امإ نيكرشملا عيمجل هب ارومأم مث لاتقلاب مهأدب نمل هب ارومأم

 ۱ . روهشملا ىلع ةيافك ضرف وأ «نیلوقلا دحأ

 امإو ناسّللاب اماو .بلقلاب امإ نيع ضرف داهجلا سنج نأ قیقحتلاو

 . عاونألا هذه نم عونب دهاجُي نأ ملسم لک یلعف دیلاب امإو «لاملاب

 هيوجو يقف «لاملاب داهجلا امأو ءةيافك ضرفف «سفللاب داهجلا امأ

 لاق امك «ءاوس نارقلا يف سفنلابو هب داهجلاب ّرمألا نال هبوجو حيحصلاو «نالوق
 ريخ مُكلذ هللا لیبس يف مکسشنآو ملات اوُدِهاَجَو الو افاقخ اوُرفْلا : ىلاعت
 «بنذلا ةرفغمو «هب رانلا نم ًةاجنلا قّلعو 4١[ :ةبوتلا] نوت مشک ْنِإ ْمُكَ

 نم مُكيِجْنُت و ةراخت ىلع مکا له اونم َنيِذّلا اهب 2 اي“ : :لاقف «ةنجلا لوخدو

 مکشنأو گناونأب هللا لبس يف َنوُدِهاَجتَو هلوُسَرَو هّللاب َنوُنِمْؤُ میلآ ب باَذَع

 نم يِرْجت تاج مُكلِخدَيو مکيون مک زی نوملفت مک نا مت رخ مذ

 [۱۰ :فصلا] *میظعلا ُرْوَقلا كلذ ِنْذَع تاج يف هبط َنكاَسَمَو ُداَهْنألا اهنخت

 لاقف بیرقلا حتفلاو رصنلا نم نوبحی ام مهاطعآ «كلذ اولعف نإ مهنآ ربخآو

 نبا هجرخآو «يبهذلا هقفاوو «نیخیشلا طرش ىلع هححصو ۰1۱/۲ «كردتسملا» )١(
 .(۳۱۷۰) يذمرتلاو ۲۱۱/۱ دمحأو يربطلا ریرج
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 .داهجلا يف اهنوّبحت یرخآ ةلصخ مکلو :يأ ۲ : فصلا] 4اًهَتوُيَحُت یرخأو

 مهسا نینمّوملا نم ىرتشا# هنأ هناحبس ربخأو بيرق ٌحتفو هللا نم ٌرصنإل يهو
 دقعلا اذه نأو ءةنجلا اهيلع مهضاعأو ۰ : ةبوتلا] 4هّنَجلا مه اب مُهَلاَوَْأَ

 .نارقلاو ليجنالاو ةراوتلا يهو «ءامسلا ٠ نم ةلزنملا هبتك لضفأ هعدوأ دق دعولاو

 نأب كلذ دكأ مث یلاعتو كرابت هنم هدهعب ئفوأ دحأ ال هنأ مهمالعإب كلذ دكأ مث

 زوفلا وه كلذ نأ مهملعأ مث «هيلع هودقاع يذلا مهعيبب اورشبتسي نأب مهَرَمأ

 . ميظعلا

 هللا ناف ءهّلجأو هرطخ مظعأ ام عيابتلا اذه دقع هبر عم دقاعلا لمأتيلف

 هتيؤرب عتمتلاو هاضرب زوفلاو « میعنلا تانج نمئلاو «یرتشملا وه لجو زع

 ةكئالملا نم هيلع . مهُمرکأو هلسر فرشآ ذقعلا اذه هدي ىلع یرج يذلاو ؛ كانه

 : ميسج بطخو میظع رمأل ْتَنْيُم دقل اهنأش اذه ةَعْلِس نو ءرشبلاو

 له َعَم یعرت نآ كق ابزاق هل تنطف زل رنال َكوويَمَدَف
 نم امهارتشا يذلا امهکلامل لاملاو سفنلا لذب ةَّنجلاو ةبحملا ٌرِهَم

 تله ام هّللاب «ةعلسلا هذه مّوَسو سلْفُملا ضرعُملا نابجلل امف «نینمملا
 ضرعلل تميقأ دقل «نوُرسْعُملا ةئيسنلاب اَهَعيبيِف ءتَدَسَك الو .نوسلفملا اهماتسيف

 ,نولاّطبلا رخأتف سوفنلا لذب نود نمشب اهل ایر ضري ملف ءديري نم قوس يف

 ءمهنيب ةعلّسلا ترادف .نمشلا ةسفن نوكي نأ حلصي مهيأ نورظتی نوبحملا ماقو

 .[۵ :ةدئاملا] * َنيِرْفاَكلا ىَلَع رع نی َنيِنمْؤُملا ىَلَع هلأ دي يف تعقوو

 ولف .ىوعدلا ةحص ىلع ةنيبلا ةماقإب be فحملل نوعّدملا زك امل

 .دوهشلا يف نوعدملا عونتف « «ّيِجّشلا ةفزح ْیلخلا ىعّدال مهاوعدب سانلا یطعی

 يخ ينوي هل نوت مث نإ لق )يا ىوعدلا هذه تبت 2 تش ال : ليقف

 هلاوقأو هلاعفأ يف لوسرلا ٌعابتأ تبثو ءمهّلك قلخلا رخأتف ۲ : : نارمع لا] علل

 .يئارغطلل مجعلا ةيمال نم تيب رخا وه )۱( 
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 نم ًاريعب كَ هؤارش]
 [رباج

 ةيكزتب الإ ةلادعلا لبق ال :ليقو «ةنّيّبلا ةلادعب اوُبِلوُطف «هقالخأو هيدهو

 رثكأ رخأتف [۵6 :ةدئاملا] «منال ةَمْول َنوُفاَحَي الو هل لیبس يف َنوُدِهاَجُيل
 مهلاومأو نیبحملا سوفن نإ :مهل ليقف ٌنودهاجملا ماقو «ةبحملل نيعدملا

 مهسفنآ نینموملا نم یرتشا هللا ناف .دقعلا هيلع عقو ام اوملسف «مهل تسيل

 ىأر املف «نیبناجلا نم میلستلا بجوی عیابتلا دقعو ءةنجلا مهل نأب مهلاومأو

 «هیدی ىلع عيابتلا ذقع ىرج نّم رذق ةلالّجو «نمثلا َرْدَقو يرتشملا ةمظع ٌراجتلا

 اهريغل سيل ًانأشو ًاردق ةعلسلل نأ اوفرع .ٌدقعلا اذه هيف َتِبْنَأ يذلا باتكلا رادقمو

 عماد نحت نمئپ اهرديو نآ شحافنا لاو نیا نارسخلا نم اوآرف «ملّسلا نم

 دودعم كلذ لعاف ناف هاب وا یقیتو «اهترهشو ال بهذت و
 ريغ نم ارايتخاو ّىضر ناوضْرلا ةعيب يرتشملا عم اودقعف «ءاهفسلا ةلمج يف

 ؛عییملا وملسو قلا م : املف َكُليِقَتْسَن الو َكّليِقَت ال هللاو :اولاقو «رايخ توبث

 رفوآ مکیلع اهانددر دقف نالاو ا مكلاومأو مکسفنآ تراص دق :مهل ليق

 لب ناو هللا لیبس يف اوت َنيَِلا نیست الو اهعم مکلاومآ فاعضأو تناك ام

 ًابلط مكلاومأو مکَسوفن مکنم عتبن مل [4 : : نارمع لا نوری مهر دنع مای

 لجأ هيلع ءاطعالاو بیعملا لوبق يف مرکلاو دوجلا ُرثأ رهظیل لب «مکیلع حبرلل

 دقو» هللا دبع نب رباج ةصق لمأت . نّمثملاو نمثلا نيب مكل انعمج مث «نامثألا

 لتق دق هوبأ ناکو(۱)«ریعبلا هيلع َّدّرو «ةّدازو ملا هاّقو مث «هريعب لكي هنم ىرتشا

 تیام ی ءدحأ ةعقو يف ملسو هيلع هللا یلص ّيبنلا عم

 نم ناحبسف ۲ )«َیلَع َّنَمَت يدّبع ای :لاقو احافک کو یایحآ هللا نأ هربخأو

 ملاظملا يف ۸٤ و «ضارقتسالا يف 4۰/۰ و «ةلاكولا يف ۳۹۵/6 يراخبلا هجرخآ (1)
 تاقاسملا يف (۷۱۵) ملسمو .داهجلا يف ۰۰ ۰8۹/1 و « طورشلا يف ۲۳۱۰۲۲۹ و

 هجام نباو ۰۳۰۰ ۰۲۹۷/۷ یئاسللاو (۳۰۰۵) دواد وبأو (۱۲۵۳) يذمرتلاو

(۲۲۰۵). ۱ 

 لا دبع نب رباج ثيدح نم (۲۸۰۰) و (۱۹۰) هجام نباو (۳۰۱۳)يذمرتلا هجرخأ ()
 . نسح هدنسو
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 نما ىطعأو ةعلسلا ىطعأ دقف «قئالخلا ملع هب طيحُي نأ هّمركو هدوج مظَع
 ىرتشاو «نامئالا لجأ هيلع ضاعأو «هبيع ىلع عیبملا لبقو .دقعلا لیمکتل قفوو

 اذهب هحدمو هیلع ینئأو «نّتشملاو نَمَّتلا نيب هل عمجو «هلامب هسفن نم هّدبع

 دا ا ل رو «دقعلا

 مه اذ تسنک ناله

 مما ضرر مس يدانمل لس
 ناف :هنوُد نم لالطألا رظنتالو

 دعاق ةقفرر بلا بر ظنت الو

 یلعرسو سهیل اداز مهم خر

 تند اد لار ش مهار کذب يخأَو

 اهل لقف لال کلا نفاختا

۷ 

۳ 

 برس من مهرون نمار
 هسب لصقف كارالا يداویسلَع حر
 لا فرم يد نع نا عن يفف لاو

 دف هل عنج يفتقألإَو

 اذ لجل نوخشا کلا َكاَبَسْنَكَلَو

 لاَةَتَجِبِدِيِزَملاِمْوَيىَلَعَّيَحَو
Eاَهباَمَق تاَس رادام  

 اهبمکقلخلا هلی تَفَعاموُسُم

 ةَعاَس ٍربّصلاب ای يِدِعاَس لو

 الحاَرَملا وطاف ٍقْوَّشلا يداح كب ادح

 الماركا لأ لیلا عدا یاد

 ًالِئاَوَح نذع لال طلا یا تّرطظن

 الماح كيفكي قّوشلا ناف هدر

 الصاو حبضت بخلاو ىَدُهلا قیرط
 الماع ددییت یر کذ لا كباکر

 ًالهاََملا يخباق لْصَولا درو ْكَماَمَأ

 ًالِعاَسَملا سیل َكبِدْهَيمُهُروُنف
 ًالئاق تنكْنإَعَنمُماَرَتَكاَسَع
 ًالئاَستنكاَذِإْمُهَبْلَطاَفةَّبحأ

 الفاغ نا نم حوا یلمف تفت

 الزا تن تنکا هب یلوالا كلام

 الزاتملا يكبَت لالطألا ىَلَعَسْفَقَو

 الذاب تنك ْنإسفئلابْدجَفِدوُلَخ
 ازا تمت يلفا مز واجر لقت
 التافیلخلااذ لا ٌهیف مکو ل يق
 ال ها: الا فو ی سهل

 النازح بید کلا اذا لا د نيف

 الذاج ناخرف نازخألاوذ بصیر

 ةيلاعلا ممهلاو ّهَيبأْلا سسوفنلا مالسلا راد یلاو «هّلا ىلإ يعادلا كرح دقل



 عامسلا هزهف ءايح ناك نم هللا عمسأو ( ةيعاو ٌنْذَأ هل تناك نم ناميالا يدانم عمسأو

 :َلاَقَق رارقلا رادب الإ هلاحر هب تطح امف هريس قیرط يف هب ادحو «اربالا لزانم ىلإ

 ُهَعِجْرَأ نأ يسرب قيدضتو «يب نامیا الا هجرخی آل هليبَس ايب - يف َجَرَخ ْنَمِل هللا بل

 تلخ تدق ام يأ ىلع ومَا نآ لولو تل ةلخذأ
 14 و 6 و و

 ل ایحا مث « لأ مث یخ لا ليبس يف لمقأ ين أ تددولو قیرَس

 هللا تایاب تناّقلا مئاقلا مئاَّصلا لمك هللا لیبس يف ٍدِهاَجُملا لثَم» :لاقو

 دهاَجُمْلل هللا لكوتو هللا ليبَس يف دهاَجُلا مجري ی ةآلّصلَو ماَيِص نم را

 . "!ةَميِنَغ وأ رْجَأ َعَمامِلاَس ُهَعِجْرَيْوَأ هَهّنَجلا ُهَلِخْدُي بن ار ناب هليش يف

 ےس
 of و

 هی زا رج نم لا اب

 ۱۳ اهیف امو ایا نم ری ةَحَوَر آلا لیبس يف ةوذغ» : لاقو

 باب :داهجلا يفو «ناميالا نم داهجلا باب :نامیالا يف ۸۱/۱ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ةلو) :یلاعت هللا لوق باب :دیحوتلا يفو ««مئانغلا مکل تلحا» : ةي يبنلا لوق
 ادادم رحبلا ناك ول لق) :یلاعت هللا لوق :بابو (نیلسرملا اندابعل انتملک تقبس

 هجام نباو ءداهجلا باب :نامیالا يف ۱۱۹/۸ يئاسللا هجرخآو (يبر تاملکل

 . ةريره 5 ثيدح نم هللا ليبس يف داهجلا لضف باب :داهجلا يف (370)

 ملسمو «هلامو هسفنب دهاجم سانلا لضفأ باب :داهجلا يف 565 /8 يراخبلا هجرخأ (۲)

 11۳/۲ «أطوملا» و «یلاعت هللا ليبس يف ةداهشلا لصف باب :ةرامالا يف (۱۸۷۸)

 ل ام باب داتا ین ۱۷/۲ ناار تالا ي تیغ لا باب اجلا ىف
 هجام نبا هجرخأو «ةريره يبآ ثیدح نم مهلك هلیبس يف دهاجم نع لجو زع هللا

 .يردخلا دیعس يبآ ثيدح نم هللا لیبس يف داهجلا لضف باب :داهجلا يف (۲۷۹6)

 لضف بابو «هللا لیبس يف ةحورلاو ةودغلا باب :داهجلا يف ۱۱/۹ يراخبلا هجرخآ (۳)
 :قاقرلا يفو «ةنجلا ةفص يف ءاج ام باب :قلخلا ءدب يفو «هللا لیبس يف موی طابر

 هجرخآو دعس نب لهسو «ةريره يبأو «سنأ ثيدح نم ةرخالاو ايندلا لثم باب

 ثيدح نم هللا ليبس يف ةحورلاو ةودغلا لضف باب :داهجلا يف (۱۸۸۰) ملسم

 «ةريره يبأ ثيدح نم (۱۸۸۲) و دعس نب لهس ثيدح نم (۱۸۸۱) و «سنآ

 نب لهس ثيدح نم ١١0/5 يئاسنلا هجرخأو «بويأ يبأ ثيدح نم (۱۸۸۳) و

 ءاج ام باب :داهجلا لئاضف يف )١5448( يذمرتلاو «بويأ يبأ ثيدح نمو ءدعس

 = نم (559١)و «دعس نب لهس ثيدح نم هللا ليبس يف حاورلاو ودغلا لضف يف

1۸ 



00 

 مریم

 ادهاَجُم رخ يدابع نم دبع اَمُيأ» :یلاعتو كرابت هیر نع يوري امیف لاقو

 وأ رْجأ نم باصا ام ُهتْعَجْرَ نا هعجزآ نأ هل تمض يناضر ًءاغتْبا يليبَس يف
 و م
 یا

 . حل | ُهَلَخْدَأَو هّمح هاو هل رفغآ نأ هتضق ناو : ةّميِنَغ

 باوب نم باب هللا لیبّس يف داهجلا إف هللا لب يف اوُدهاَج» : لاقو

 .۲۲)ٌمغلاو مهلا نم هب ُهَّللا يِجْنُي ةّنَجلا

 2. هس

 تّیبب َرَجاَهو َمَلْسأو «يب ّنَما ْنَمِل- لیمحلا ٌميعَّرلاو  ٌعيعَر انآ» :لاقو
0 

 دهاج و لس يب نما نمل میز 0 هّنَجلا طّسَو يف تّیبو «ةنجلا ضَبَر يف
 ” ۰ عرس رس هما ص ےس س رس ص سم مر 5 o ص 5

 فرغ ىلعأ يف تیبیو «ةتجلا طَسَو يف ِتّيبيَو «ةنجلا صبر يف رتبي هللا ليبس يف
 ءاش ُتْيَح ُتوُمَي ابرهم ٌرَّشلا ّنم الو «ابلطم رْيَخْلل ْعَدَي مل كلذ لعف ْنَم هجا
 . ۲۲۲تومی نآ

 هل ْتَبَجَو «ةقان قاوف ملشُم لُجَر نم هللا لیبس يف لتاق ْنَم» :لاقو ر
  ۱هج ٩٤24 .

(۲) 

(۳) 

0 

 يف يمرادلا هجرخأو «سنآ ثيدح نم (١560١)و «سابع نباو ةريره يبآ ثيدح

 .دعس نب لهس ثيدح نم هللا ليبس يف ةودغلا باب :داهجلا يف ۲۰۲/۲ «هننس)

 نب هللا دبع ثیدح نم قفخت يتلا ةيرسلا باب :داهجلا يف ۱۸/۲ يئاسنلا هج رخآ

 هل دهشي نکل نسحلا ةنعنعو ءأطخلا ریثک وهو «ةأطرأ نب جاجحلا هیفو «رمع

 .هب نسح وهف «هلبق ام
 ؛تماصلا نب ةدابع ثیدح نم ۳۳۰ و ۳۲ و ۳۱۹ و ۳۱۹ و ۳۱8/۵ دمحآ هجرخآ

 يف يمثيهلا هدروآو يبهذلا هقفاوو ۰۷۰/۲ مکاحلا هححصو «نسح هدنسو

 دحأو «طسوالا» و «ریبکلا» يف يناربطلاو ءدمحأ هاور :لاقو ۰۲۷۲/۵ «عمجملا»

 .تاقث هریغو دمحأ دیناسآ

 ثيدح نم دهاجو رجاهو ملسأ نمل ام باب :داهجلا يف ١١/5 يئاسنلا هاور

 ۰۷۱ ۳ مکاحلاو (۱۵۸۲) نابح نبا هححصو «نسح هدنسو «دیبع نب ةلاضف

 . يبهذلا هقفاوو

 ءةداهش هللا لأس نمیف باب :داهجلا يف (۲۵۶۱) دواد وبأ هجرخآ .حیحص ثيدح
 -نباو «ةقان قاوف هللا لیبس يف لتاق نم باو باب :داهجلا يف ۲۰ ۰۲۵/۲ يئاسنلاو

۹ 



 و

 تَبَجَو

 َنْيب ام هّللا ليبَس يف َنيِدهاجُملل هللا اد ِةَجَرَد ام َةّنَجلا يف َّنِإ» :لاقو مم سس سس عج
۳ 
 ُهَنِإف «سؤدرفلا ُهولأساف هللا ا ذاف ؛ضزالاو ء ءاَّمَسلا نی امك نْيَتَجَرَد لك ن لس ےس ریس وک

 .۱۳«ةْنجلا ر راهنأ جفت ُهْنمَو «ْنَمَحَّرْلا اوا ا

 ًالوُسَر دَّمَحُمِبو او د مالشإلابو ابر هّللاب يضر ْنَم» :ديعس يبأل لاقو

 لّعفف هّللا لوسَر اي ىلع اًمْدِعَأ دا «ديعس وب اهل بجعف جلال تب

ن هلل فری یرخأو» : ةي هّللا لوس ر لاق من
 نيب ام َةّنَجلا يف ةجرد ة ةئام دلا اه

 داهجلا» : لاق ؟هّللا لوسر اي يه امو :لاق «ضزالاو املا نمک نتجر لك

 ےس ےس 2 ا نر 4 ۳ . يل ه6 هر 5

 بای ةنزخ لك ةّنجلا ةنزخ هاعد ءهللا ليبَس ىف نیجوز قفنأ ْنَم» :لاقو

 لْهُأ نم ناك ْنَمَو «ةالّصلا باب نم َىِعُذ «ةالّصلا له ْنم ناک ْنمف له لف يآ

 باّب نم َيِعُد ةَقَدَّصلا ٍلْهَأ نم ناك ْنَمَو داهجلا باب نم َيِعُد ءداّهجلا

 تن نو ركب وبآ لاقف «نایّرلا باب نم يعد . ماّيصلا ٍلْهَأ نم ناک ْنَمَر ةَقَدَّصلا

 دحأ ىَعُذُي لهف ور نی بابل تل نی يد نم یلع ات هللا لوس اي يمار
 ا رس س هو

 منم نوکت نآ وجرأو ْمَحَنا :لاق ؟اًهّلك باوبألا كل نم

010 
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 و

 یمرادلاو )¥110( يذمرتلاو ‹ هللا لیبس ف لاتقلا باب : داهجلا ىف (۲۷۹۲) ةجام

 نبا هححصو « لبج نب ذاعم تیدح نم ۲۶6 و ۲۳۵ و ۳۱۳۰/۵ دمحأو »1/۲

 .(۱۲۱۵) نابح

 ء هللا لیبس ىف نیدهاجملا تاجرد باب :داهجلا ىف ٠١ 5 يراخبلا هج رخ

 ثیدح نم ۳۳۵/۲ دمحأو «ءاملا ىلع هشرع ناکو باب :دیحوتلا يف ۳۹/۱۳ و

 .ةريره يبأ

 نم ةنجلا يف نيدهاجملل هللا هدعآ ام نایب باب :ةرامالا يف (۱۸۸4) ملسم هجرخأ

 . ۲۰ ۰ يئاسنلاو «تاجردلا

 ۳ يف 9 م زايرلا باب :موصلا يف 3: ۶6 يراخبلا جرم

N:۲۷ ملسمو  o۳۳/۹ يناستلاو ۰ ‹ ةقدصلا عمج نم باب : ةاکزلا يف  

 . هريره ىبأ ثيدح نم ۳

۷ 



 07 ےس ر ےس
0 eىلع قفنآ ةئامعبَسف لا لیبس يف ٌةَلِضاَ َهَقَمَت قف ْنَم» :لاقو  

 ءاَمّلاَتمَأ رشعب ةَتسحلاف یقیرط ْنَع ىّدَألا َطاَمَأ و اضیرم داعو ا

 طه رس يف للا ها نت داكن رخي غلام مس

 لكي هل هی يف ماقأو هللا لیبَس يف َةَقَفنِب لَسْرَأ ْنَم» : هنع ةجام نبا رکذو
eهلف كلذ هِهْجَو يف فن هللا ٍليِبَس يف هسفلب ازغ ْنَمَو  

 # ءاَشي ْنَمل فعاضُي هللاوإ# :ةيآلا هذه الت مث «مهزد ب فل ةئامُعْبَس مهر لک
 هر

 ۱۳۱۱۲ ۱ :ةرقبلا]

 يف ًاَبتاَكُم وأ همزغ يف امراغ ْوَأ هللا ٍليِبَس يف تهاجم ۵ َناَعَأ ْنَم» :لاقو
e 1 

 . ل الإ لط ال می هَّلظ يف ُهّللا ُهّلَظَأ هتبقر

 1 الا ىَلَع هللا ُهَمّرَح هللا لیبس يف هام ْترَبغا نم : لاقو

 هدنس يفو «ةديبع يبأ ثيدح نم ۱۹ و ۱۹۵/۱ «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ (۱)
 حرجلا» يف متاح يبأ نبا همجرت ثراحلا نب فیطغ :لاقیو .فیطغ نب ضایع

 بابلا يفو «تاقث هلاجر يقابو ؛الیدعت الو احرج هیف رکذپ ملف ۰10۸/7 «لیدعتلاو

Eثيدح نم 19/5 يئاسلاو (۱1۲۵) يذمرتلاو ۳4۵ و : ۳۳۲/۲  

 ؟فعض ةئامعبس هل تبتک «هللا لیبس يف ةقفن قفنآ نما :اعوفرم كتاف نب میرخ
 . مکاحلا هححصو « حیحص هدنس

 دحاو ريغ نع هللا لیبس يف ةقفنلا لضف باب :داهجلا يف (۲۷۲۱) ةجام نبا هجرخآ (۲)

 ىف ظفاحلا لاق امك .لوهجم وهو «هللا دبع نب لیلخلا هدنس يفو ةباحصلا نم

 ۱ . «بیرقتلا»
 ؛فینح نب لهس ثیدح نم ۲۱۷/۲ مکاحلاو 1۸۷/۳ «دنسملا» يف دمحأ هجرخآ (۳)

 دنع بابلا يفو ترخأب ریغت دقو نيل هثیدح يف ليقع نب دمحم نب هللا دبع دنس يفو
 ةسبع نب ورمع ثيدح نم 71/7 يئاسنلاو (۳۹۹۲) دواد يبأو ۳۸۲/۶ دمحأ

 دنع دهاش هلو ؛حیحص هدنسو «رانلا نم ءادف تناك ةنمؤم ةبقر قتعأ نم» :اعوفرم
 يريشقلا ورمع نب كلام ثيدح نم رخاو ءرماع نب ةبقع ثيدح نم ١٠6١/5 دمحأ

 ۲٤٤/٥. دمحأ دنع لبج نب ذاعم ثيدح نم ثلاثو ۰۳46/۶ دمحأ دنع
 داهجلا يفو «ةعمجلا ىلإ يشملا باب :ةعمجلا يف ۳۲۵/۲ يراخبلا هجرخأ )٤(

 - :داهجلا لئاضف يف (۱۳۲) يذمرتلاو «هللا ليبس يف هامدق تربغأ نم باب ۲

۷١ 



 يف رابع ُعمَتْجَي الو ءِدحاَو ٍلُجَر بلق يف نامی حش ُعمَتْجَي ا» :لاقو
 يف» ظفل يفو هِدْبَع بلق يف» ظْفَل يفو هِدْبَع هجو يف نهج نادر هللا لبس
 . "منم ْيَرْخْنَم يف» ظفل يفو «ءىرما فرج

 ةَعاَس هّللا لیبَس يف ُهاَمَدَق ترا نَم» :یلاعت هللا همحر دمحأ ٌمامإلا ركذو

 . "!هراّنلا ىَلَع ٌماَرَح اَمُهف ءراَهَن نم

 هللا لیبس يف ًارابغ ِلُجَر فوج يف هللا عَمْجَيال» : لاق هنأ اضيأ هنع رکذو

 هراّتلا ىلع هدَسَج َرْئاَس هللا مرح هللا ليس يف ُهاَمَدَق ثّربغا ْنَمَو مّتهج َناَحْدَو

 لجعَتسُملا بکارلل ةَنَس فلا ةريسم مال ُهْنَع هللا َدَعاَب ّللا لیبس يف ای عاَص نّمو

 نزن مایل دل یا ناخب 8 ل مخ هللا ليس يف ةَحاَرج حج نو

 ْيَلَع نالف : نوُْلوقیو نورخالاو َنوُلَوألا اهب هفرْعَي كْملا حير اهحيرَو «ناَرفَعَرلا

 . نجلا هل ْتَبَجَو فا َقاَو هّللا ليبَس يف لاق ْنَمَو ؛ِءاَدَهّشلا عباط

9 
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 ٤۷۹/۳ «دنسملا» يف دمحأو «هللا ليبس يف هامدق تربغأ نم لضف يف ءاج ام باب

 .ربج نب نمحرلا دبع سبع يبأ ثيدح نم
 هللا ليبس يف لمع نم لضف باب :داهجلا يف ۱6 و ۱۳ و ۱۲/۲ يئاسنلا هجرخأ (۱)

 ۰۷۲/۲ مكاحلاو ۰4:۱ و ۳٤١ و ۲۵۱/۲ «دنسملا» يف دمحأو «همدق ىلع

 فلتخا جالجللا نباو «ةريره يبأ نع جالجللا نبا قيرط نم مهلك ۱۱۱/۹ يقهيبلاو

 «نابح نبا ريغ هقثوي ملو «دلاخ :ليقو «نیصح :ليقو یا : لیقف .همسا يف

 ۰۱۳ ۰۱۲/۲ يئاسنلاو ۳۶۰/۲ دمحآ هجرخآ هب یوقتی رخا قیرط ثیدحلل نکل

 ؛حلاص يبأ نب لیهس نع «نالجع نب دمحم نع «ثیللا قیرط نم ۷۲/۲ مکاحلاو

 (۱۵۹۷) نابح نبا هححصو «نسح هدنسو ...ةریره يبآ نع .هیآ نع

 .(۱۵۹۹) و

 .يمعثخلا هللا دبع نب كلام ثیدح نم ۲۲۰ ۰۲۲۵/۵ «دنسملا» يف دمحآ هجرخآ (؟)

 . نابح نبا هححصو «حيحص هدانساو

 يبأ نع كيرد نب دلاخ ثيدح نم 446 ۰11۳/5 «دنسملا» يف دمحآ هجرخآ )

 نأ الا تاقث هدانسإ ةاورو :۱۷/۲ «بیهرتلاو بیغرتلا» يف يرذنملا لاق .ءادردلا

 تمدقت دقو .دهاوش ثیدحللو «هنم عمس : لیقو ءادردلا ابآ كردي مل كيرد نب دلاخ

 - ةمايقلا موي رانلا هنم هللا دعاب ءهّللا ليبس يف اموي ماص نمو» :هلوق یوس

V۲ 



 نو 1

 ا لثمب هل ناك هللا ليس يف َةَحْوَر مار ْنَم» :هنع ةجام نبا ركذو
 ۳ ےس و ۳

 .(۱)«َمقلا َمْوَي اکسم رابغلا نم

 هللا ليبَس يف هر ٍءىرْما بلق طلاخ اّم» :هنع هللا همحر  دمحأ رکذو

 .۳۱هرانلا هْيَلَع لا مرح الإ

 .۲۳«اهیلع اَمَواَينُدلا ّنم رخ هللا لیبس يف مری طابرد : لاقو

 هيلع ىَرَج تام ْنِإَو ؛ِهماَيِقَو رهش مایص نم رخ لو وي طاير :لاقو

 , (40(ناَّئفْلا 7 نمآو هقزر هلع يرجو ُهَلَمْعَي ناک يذلا ُهْلَمَع

 ومي

 إف هللا لیبس يف اَطِباَرُم تام يذلا الإ هلَمَع ىَلَع مت تی تیم لك» :لاقو

 . ””هرْبقلا ةنثف نم نويو «ةَماَيقلا موی ىلإ ُهَلَمَع هَل

(۱) 

00 

(۳( 

(4) 

 :اعوفرم ديعس يبأ ثيدح نم هيلع قفتملا يفو «لجعتسملا بکارلل ماع فلآ ةريسم

 رانلا نع ههجو مويلا كلذب هللا دعاب الإ یلاع هللا لیبس يف ًاموي موصي دبع نم ام»

 ماص نم» اعوفرم رماع نب ةبقع ثيدح نم نسح دنسب يئاسنلا جرخأو «افیرخ نیعبس
 ثيدح نم دهاش هلو «ماع هئام ةريسم منهج هنم هللا دعاب هللا ليبس يف او

 .«طسوالا» و «ريبكلا» يف يناربطلا دنع ةسبع نب ورمع

 نب سنأ ثيدح نم ريفنلا يف جورخلا باب :داهجلا يف )۲۷۷١( ةجام نبا هج رخآ

 . نسح هدنسو « كلام

 نع «يعازوالا نع «شایع نب , ليعامسإ قيرط نم ۸۵/۲ «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ

 نب ليعامسإ ناف < 5 دنس اذهو «ةشئاع نع «هيبأ نع «مساقلا نب نمحرلا دبع
 ءاهلا نوكسو ءارلا حتفب نت .اهنم اذهو هدلب لهأ نع هتياور يف ةقث شايع

 . عزج وأ فوخ نم ناسنالا نطاب لخادب ام  اهحتفب ليقو

 ةودغلا بابو «هللا ليبس يف موي طابر لضف باب :داهجلا يف 11/1 يراخبلا هجرخأ

 :قاقرلا يفو «ةنجلا ةفص يف ءاج ام باب :قلخلا ءدب يفو « هللا ليبس يف ةحورلاو

 .يدعاسلا دعس نب لهس ثيدح نم .ةرخالاو ايندلا لثم باب
 ۳۹/۲ يئاسنلاو « هللا ليبس يف طابرلا لضف باب : ةرامالا يف (۱۹۱۳) ملسم هجرخأ

 .هنع هللا يضر يسرافلا ناملس ثيدح نم طابرلا لضف باب : داهجلا يف

 ءاأطبارم تام نم لضف يف ءاج ام باب :داهجلا لئاضف يف (۱۲۲۱) يذمرتلا هجرخأ
 = ثيدح نم ۲۰/۱ دمحأو طابرلا لضف يف باب :داهجلا يف (۲۵۰۰) دواد وبأو

 نإ



E ۳ 5نم هاوس اميف موی فلأ نم رخ هللا ليبَس يف موی طابر» :لاقو 92 و 2 2 5 3  

 . '«لزاتَملا

 ليل فلأك هل تناک هللا لیبَس يف َهَلْيَل طَباَر ْنَم» :هنع ةجام نبا ركذو

 .اهمایقَو اهمایص
ّ 

 َنيَِس هلْ أ يف مکدَحَ ةداَبع نم رخ هللا ليس يف مكِدَحأ ۳ : لاقو

 نم هللا يس یف اودهاج حلا E مك هللا رف نأ نوّبحت اًمَأ ا

 a E جو فار د قاوف هللا لیبس يف لتاق

 مای ةثالث َنيِمِلْسُملا لحارس نم ءيش يف طبار نم :هنع دمحأ رکذو
 ه امس هع

 م طار هنع ثأزجأ

0 

(۳ 

(۳( 

(4) 

 نابح نبا هححصو «حيحص نسح :یذمرتلا لاقو «نسح هدنسو «ديبع نب ةلاضف

 . هللا دبع نب رباجو «رماع نب ةبقع نع بابلا يفو (۱۱۳6)
 يف ۲۱۱/۲ يمرادلاو « طابرلا لضف باب :داهجلا يف ۰ ۰۳۹/۲ يئاسنلا هجرخآ

 هو 55و 1۵ و ۱۲/۱ دمحأو «ةليلو اموی طبار نم لضف باب :داهجلا
 نب نامثع ثیدح نم طبارملا لضف يف ءاج ام باب :داهجلا يف (۷) يذمرتلاو

 هلاجر يقابو «نابح نبا ريغ هقثوي مل نامثع یلوم حلاص وبآ هدنس يفو «نافع

 .يذمرتلا هنسح دقف كلذ عمو «تاقث

 دمحأو «هللا لیبس يف طابرلا لضف باب :داهجلا يف (۲۷) ةجام نبا هجرخآ

 .ثیدحلا نيل وهو «تباث نب بعصم هدنس يفو «نافع نب نامثع ثیدح نم ۱

 ١5١/9 يقهيبلاو (۱5۵۰) يذمرتلاو ۵۲6 و 187/۲ «دنسملا» يف دمحأ هجرخآ

 يبهذلا هقفاوو ۰5۸/۲ مکاحلا هححصو «نسح هدنسو «ةريره يبأ ثيدح نم

 ثيدح نم دهاش «ةنس نیتس ةالص نم ريخ هللا لیبس يف مکدحآ ماقمو» :هلوقلو

 نم رخاو «تاقث هلاجرو 1۸/۲ مکاحلاو ۰۲۰۲/۲ يمرادلا دنع نيصح نب نارمع

 ثيدح نم هدهاش مَّدقت « ...لتاق نم» :هلوقو 717/0 دمحأ دنع ةمامأ يبآ ثیدح

 . لبج نب ذاعم

 هدنس يفو «هعفرت ا مأ ثيدح نم ۳۱۲/۲ «دنسملا» يف نا اوو

 ءاهنم اذهو «هدلب لهأ ريغ نع هتياور يف فيعض وهو «يماشلا شايع نب ليعامسإ

 . يندم وهو «ةحلط نب ورمع نب دمحم نع هاور هناف

V٤ 



 اهل مای ةَلْيَل لأ نم لضفأ هللا لیبس يف هليل ل سرح» :اضيأ هنع ٌرکذو

 . ۲۱۱ اهزاهن ماصیو

 راّتلا تمّرَحَو هللا ةّيشخ نم تکب وأ تعَمد نیع ىلع رانا تّمّرح» :لاقو

 .۲۲«هللا ليبَس يف تّرهَس نّيع ىلع

 اَعّوطَتُم هللا لیبس يف َنيِمِلْسُملا ءاَرَو نم َسرَح م :هنع دمحأ ركذو

 مکنم نإَو) ل ا ءمَسَقلا َةَلحت الإ هّييعب همثمعب دانل انلا رپ 1 نا دخل

 . ۳)(اهدراو الإ

 ىلع حابصلا ىلإ لذا ني مهرفس يف ةلیل نیملسحلا نسرح لجرل لاقو
 َلَمْعَت الآ َكِيَلَع الق َتْبَجْوَأ ذق» : ةَجاَح ءاضق وأ ةالصل الإ لزتی مل هسرف رهظ
 مد

 مک < و 9" 7 ص ۰ ° ےس 2 90 ےہ 5 5
 . '*”(ةّنَجلا يف َهَجَرَد هلف ءهللا لیبس يف مهسب غلب نما :لاقو

 . مس چ ے و ۶

 يف ةَبْيش باش ْنَمَو رحم لذع وهف هّللا ٍليِبَس يف مهّسِب ىَمَر نما :لاقو

 تباث نب بعصم هدنس يفو «نامع نب نامثع ثيدح نم 71۵ و ٩۱/۲ ةمحأ هاوو. ۱)

 . ثیدحلا نيل وهو
 باو باب :داهجلا يف ۱۵/۲ يئاسنلاو ۰۲۰۳/۲ يمرادلاو ۶ دمحأ هاور (۲)

 وأ ءريمش نب دمحم هدنس يفو .ةناحير يبأ ثيدح نم هللا ليبس يف ترهس نيع

 يبأ ثيدح نم دهاش هلو «تاقث هلاجر يقابو «نابح نبا ريغ هقثوي مل ينيعرلا ريمس

 ۱ یوقتیف ۸۳/۲ مکاحلا دنع ةريره

 .ءافعض ةثالث هدنس يفو «ينهجلا سنأ نب ذاعم ثیدح نم 1۳۷/۳ دمحآ هجرخآ (۳)

 هدانساو «ةيلظنحلا نب لهس ثیدح نم لوطم ربخ يف (۲۵۰۱) دواد وبآ هجرخآ (4)

0 
 ۰۲۷/7 يئاسنلاو .لضفأ باقرلا يأ باب :قتعلا يف (۳۹۲۵) دواد وبأ هجرخآ (۵)

 نابح نبا هححصو «حیحص هدانساو «يملسلا حیجن يبأ ثیدح نم ۶ دمحأو

 )١5160(.

۷ 

 يم رلا لضف



 ةئامب ةجردلا ریسفت یئاسنلا دنعو ۲۳ *ةَماَیلا َمْوَي ارون هل فتاك بللا لیبس
 . ماع

 هتعْنَص يف بستي ُهَعِناَص :هّنَجلا دحاّلا مْهّسلاب لخذُی هللا نإ :لاقو
 نأ نيف لا ناو اواو رار او ول

 ءهّسرف هبیدأت وأ «هسوقب ُهَيْمَر الا لطابف لجرلا هب وُهْلَي ءيش لکو «اوُبکرت

 2 ی ی .هنع ًةبغر هکرتف «يملا هللا ٌهملع ْنَمو «هتأرما هتبعالمو

 دقق. هکرت مث يشرلا ملعت نمف ةجام نبا دنعو " ننسلا لهأو دمحآ

 يمرلا لضف يف ءاج ام باب :داهجلا يف (۱0۳۸) يذمرتلاو ۶ دمحأ هجرخآ (۱)

 يف مهسب یمر نم باو باب :داهجلا يف ۲۷ ۰۲/۲ يئاسللاو « هللا لیبس يف

 نم :هلوق وهو - هضعبلو «حيحص هدانسإو «يملسلا حيجن يبأ ثيدح نم هللا ليبس

 يئاسنلاو )١55( يذمرتلا دنع ةرم نب بعك ثيدح نم دهاش .  . .ةبيش باش

. 

 ةئامسمخب يئاسنلا دنع اهريسفت نأ فلؤملا ركذ دقو )١657( نابح نبا اهححصو (؟)

 . هللا همحر هنم مهو وهو ماع

 يمرلا يف باب :داهجلا يف (۲۵۱۳) دواد وبأو ۰۱4۸و ۱85و ١55/5 دمحأ هاور (۲)

 مکاحلاو لا لیبس يف مهسب یمر نم باوث باب :داهجلا يف ۲۸/۲ يئاسنلاو

 نب ةبقع ثیدح نم داهجلا يف (۲۸۱۱) هجام نباو ۰۲۱۵/۲ يمرادلاو ۲

 ظفاحلا لاقو نابح نبا ريغ هقثوي مل «ينهجلا ديز نب دلاخ هدنس يفو .رماع

 ثیدح هل دهشي «. . . وهلي ءيش لك :هلوق نکل «بارطضا هدنس يف :يقارعلا

 هللا ركذ نم سيل ءيش لك» :ظفلب نييراصنألا ريمع نب رباجو «هللا دبع نب رباج

 «نيضرغلا نيب لجرلا يشم :لاصخ عبرأ الإ وهس وأ ءوهلو وغل وهف «لجو زع
 ءاسنلا ةرشع يف يئاسنلا هجرخأ «ةحابسلا ملعتو «هلهأ هتبعالمو ءهسرف هبيدأتو

eهدانسإ دوجو حیحص هدانسإو ۲/۸۹/۱ «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو  

 ۲" ۰ «عمجملا) يف يمئيهلا لاقو ۰۱۷۰/۲ «بیهرتلاو بیغرتلا» يف يرذنملا

 الخ حیحصلا لاجر يناربطلا لاجرو «رازبلاو «ریبکلا» و «طسوالا» يف يناربطلا هاور

 يبآ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ثيدح نم رخاو «ةقث وهو «تخب نب باهولا دبع
 هللا هملع نمو» :هلوقو «لسرم هنكل «تاقث هلاجرو )١7727( يذمرتلا دنع نيسح
 = ملع نم» ظفلب (۱۹۱۹) ملسم دنع رماع نب ةبقع ثیدح هل دهشي «. . . يمرلا

۷٦ 



 ل
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 يناصع « ۲

2 
 ےس

 رو ب
 ار هناف

 1 ر ۳ 4 ی م ع طب £ 1 ۰

 یللا یوقتب كيصوا» :لاقف ینصوا :هل لاق الجر نأ هنع دمحا رکدو

 0 ا 2 ع رع 2 نا 0
 هللا ركذب كيلعَو مالسالا هبنابهر هناف «داهجلاب كيلعو «ءىش لک س

 ان
۴ 

 )۲) ا ٠ 2 و مس هی د و عم: 9 مس س

 «ضرالا يف كل رکذو «ِءاَمَسلا يف كحور هناف نارقلا ةّوالتَو

 نم

(۲) 

(۳ 

(€) 

 .اهجلا مالسالا ماَنَس ةورذ» :لاقو

 بتاكُملاَو «هّللا ليبَس يف ٌدِهاَجُملا :مُهْنْوَع هللا ىَلَع قَح ةثالث» :لاقو
 AE حکاّنلاو ءَءادألا ٌديِرُي ي و

 .«ىصع دق وأ ءانم سيلف یکرت مث . ىمرلا

 ىفو ةبقع ثيدح نم هللا ليبس ىف ىمرلا باب :داهجلا ىف )١8154( هجام نبا هجرخأ

 . هانعمب قباسلا قيلعتلا يف ملسم ةياور نكل نالوهجم هدنس

 نع «شایع نب ليعامسإ قيرط نم ۸۲/۳ دمحأ هجرخأ :هيقيرطب نسح ثيدح
 .يردخلا ديعس يبأ نع «يملسلا كردم نب ليقعو يعالكلا ناورم نب جاجحلا

 دهاجم نع «ميلس يبأ نب ثيل قيرط نم ۱۹۷ ص «ریفصلا» يف يناربطلا هجرخأو

 ثيدح نم ۲۳۱/۵ دمحأو )١119( يذمرتلا هجرخأ ءهقرطب لوطم ثيدح نم ةعطق

 «ذاعم نع «لئاو یبآ نع «دوجنلا یبآ نب مصاع نع رمعم نع «قازرلا دبع

 نع «لازنلا ةورع نع ؛مکحلا نع ةيعش قيرط نم ۳۳۷/۵ اضیآ دمحا هجرحأو

 نب دیمحلا دبع نع . نايفس نع «عیکو قیرط نم ۳۱۳۹/۵ ا هاورو «ذاعم

 يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو «منغ نب نمحرلا دبع نع «بشوح نب رهش نع «مارهب
 نع «مكحلا نع .شمعألا نع ءديمح نب ةديبع ثيدح نم ۲ ص «نامیال»

EL 

 ثيدح نم دهاش فنصملا اهدروآ يتلا ةلمجللو . . .ذاعم نع «بيبش يبأ نب نوميم

 . فيعض دنسب يناربطلا دنع ةمامأ يبأ

 ىف ءاج ام باب :داهجلا لئاضف ىف )١555( يذمرتلاو ۰1۳۷ و ۲۵۱/۲ دمحآ هاور

 يبآ ثيدح نم بتاكملا باب :قتعلا يف )١518( ةجام نباو «فافعلا ديري يذلا

 هقفاوو 1۷/۲ مكاحلاو (۱۲۱۵۳) نابح نیا هححصو «نسح هدنسو « 5 ریره

 . یبهذلا

۷۷ 
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 نم ةبعش ىَلَع َتاَم كَسقن هب ْتَّدَحُي ملو ی ملو ءَتاَم ْنَم» :لاقو

 .(۱) قافن

 ارز ات یا یزاغ ْرهَجُي زآ ی مل ْنَم» :هنع دواد وبآ رکذو

 . ۳۲« ةماّيَقلا ۶ لبق ةعراقب هللا اما خب هلْ

3 

 اوعَبَتاو «ةئيعلاب اوُعَياَبَتَو یهزدلاو رائيّدلاب سالا اذإ» لاو

 ۳ ۰ الب مهب هللا لر هللا ليبَس يف داهجلا اكرر ءرقبلا َباَنْذَأ

 . ””(مهنيد اوعِجاَري یّتح ْمُِهْنَع

 (۲۵۰۲) دواد وبأو ءزغي ملو تام نم مذ باب :ةرامالا يف (۱۹۱۰) ملسم هجرخآ (۱)

 يف دیدشتلا باب :داهجلا يف ۸/١ يئاسنلاو ءوزغلا كرت ةيهارك باب :داهجلا يف

 ةاور دحآ وهو - كرابملا نب هللا دبع لاقو :هیفو ةريره يبأ ثيدح نم داهجلا كرت

 هلاق يذلا اذهو :يوونلا لاق . ةَ هللا لوسر دهع ىلع ناك كلذ نأ یرنف - ثیدحلا

 هبشآ دقف اذه لعف نم نأ :دارملاو ماع هنإ :هریغ لاق دقو «لمتحم كرابملا نبا

 بعش دحآ داهجلا كرت ناف .فصولا اذه يف داهجلا نع نیفلختملا نیقفانملا

 . قافنلا

 )١( هجام نباو ءوزغلا كرت ةيهارك باب :داهجلا يف (۲۵۰۳) دواد وبآ هجرخآ )۲۷۲۲(

 ‹ةمامأ يبأ ثیدح نم داهجلا كرت يف ظیلغتلا باب :داهجلا يف ۲۰۹/۲ يمرادلاو

 .يمرادلاو هجام نبا دنع ثیدحتلاب ملسم نب دیلولا حرص دقف «يوق هدنسو

 10/۲ «ینکلا» يف ف يبالودلاو ۰۳۱۱/۵ يقهييلاو (7477) دواد وبآ هجرخآ نسح (۳)

 نبا نع هلك اعفان نآ هثدح يناسارخلا ءاطع نأ نمحرلا دبع يبأ قاحسإ قیرط نم

 يبآ قیرط نم ۱/۲۰۷/۳ «ریبکلا» يف يناربطلاو ۰۲۸/۲ دمحآ هجرخآو « . .رمع

 هجرخأو ...رمع نبا نع «حابر يبأ نب ءاطع نع ؛شمعألا نع «شایع نب ركب

 و :ةنيعلاو . . .رمع نبا نع بشوح نب رهش قيرط نم (۵۰۰۷) دمحآ
 اهعاب يذلا نمثلا نم لقأب هنم اهيرتشي مث «ىمسم لجأ ىلإ مولعم نمثب ةعلس لجر
 رضاحلا لاملا وه نيعلا نأل «ةنيعلا ان دقنلا لوصحل ةنيع تیمسو «ادقن هب

 :هلوقو .ةلجعم هيلإ لصت ةرضاح نيعب اهعیبیل اهیرتشی امنإ يرتشملاو .دقنلا نم

 اذه يف سیلو ءاهب مهلاغشناو ةعارزلا ىلإ مهفارصنا نع ةيانك «رقبلا بانذأ اوعبتو»

 نم ريذحتلا هيف امنإو ءاهتاريخب عافتنالاو ءضرالا رامثسا يف ديهزتلا ثيدحلا

 -ثح دقو فيك «تابجاولا ءادأ نع اهب لاغشنالاو ءاهيلإ دالخالاو ايندلا ىلإ نوكرلا

۷۸ 



 # ص
 ت ےس ت

 N قل نم :هنع ةجام نبا رکذو
 منم رسم

 )۱, ۳ ی ل ا 7 2

 هم هفو هللا كفل هللا

 رسفو ٠۹١[« :ةرقبلا] *ةكلْهَتلا ىلإ مكيديأب اوقلُت الو : یلاعت لاقو
 0112 ۳ 6 ۳ ۳ و ۶ ع

 : لَك هنع حصو « داهجلا كرتب ةكلهتلا ىلإ ديلاب ءاقلالا يراصنألا بويأ وبأ
 )۳۱ ىو م ى < 827 کا ت

 . 2 «فوئيّسلا لالظ تحت ةنجلا تاّوبأ نإ»

010) 

(۲) 

 )مم

 ضرألا لالغتسا دعو «تاريخ نم ضرألا يف امب عافتنالاو ةعارزلا ىلع 5 يبنلا

 قيرط نم هيلع قفتملا ثيدحلا ىف امك «ةمايقلا موي ىلإ هلعافل ةقدص اهنم ةدافالاو

 الإ ةميهب وأ ناسنإ وأ ريط هنم لكأيف اعرز عرزي وأ اسرغ سرغي ملسم نم اما سنأ

 )5١74(, يسلايطلاو ۰۱٩۱ و ۱۸6 و ۱۸۳/۳ دمحأ مامالا یورو «ةقدص هب هل ناك

 نإ» :اعوفرم سنآ ثیدح نم حیحص دنسب (414) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو

 اهسرفی یتح موقت الأ عاطتسا ناف (ةریغص ةلخن) ةليسف مکدح دی يفو ةعاسلا تماق

 اهرامثتساو ضرألا حالصتسا يف بغرت يتلا ثیداحالا نم كلذ ریغو «اهسرفیلف

 . تاریخ نم اهیف هللا عدوآ ام جارختساو

 هدنس یفو «ةريره یبآ ثيدح نم )١777( يذمرتلاو (۲۷۲۳) ةجام نبا هجرخآ

 .فیعض وهو «عفار نب ليعامسإ

 انوزغ :لاق نارمع يبأ ملسأ قيرط نم (۲۹۷7) يذمرتلاو (۲۵۱۲) دواد وبأ هجرخأ

 .ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع ةعامجلا ىلعو «ةينيطنطسقلا ديرن ةنيدملا نم

 هم : سانلا لاقف «ودعلا ىلع لجر لمحف ةنیدملا طئاحب مهروهظ وقصلم مورلاو

 ةيالا هده تلزن امنا :بویأ وبآ لاقف فکلهتلا ىلإ هیدیب یقلی لا الا هل ال دك

 انلاومآ يف میهن مله :انلق مالسالا رهظأو « هيمن هللا رصن امل راصنألا رشعم انيف

 (ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو هللا ليبس ىف اوقفنأ)و :ىلاعت هللا لزنأف ءاهحلصنو

 وبأ لاق ءداهجلا عدنو ءاهحلصنو انلاومأ يف ميقن نأ :ةكلهتلا ىلإ يديألاب ءاقلالاف

 هدانسإو «ةينيطنطسقلاب نفد ىتح هللا ليبس ىف دهاجي بویآ وبآ لزب ملف : نارمع

 مهوو يبهذلا هقفاوو ۷۲ مکاحلاو )/١551( نابح نبا هححصو « حیحص

 مل هناف ملسم نول هيسن ثيح ۱۳۸/۸ «حتفلا» یف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا

 نباو «ديمح نب دبعل هتبسن دازو ۰۲۲۸/۱ «ریسفتلا» يف ريثك نبا هدروآو هجرخی

 . یلعی يبأو « هیودرم نباو متاح 5 نباو « ریرج

 ˆ دیهشلل ةنجلا توبث باب :ةرامالا يف (۱۹۰۲) ملسم هجرخآ ثیدح نم ةطعق

۷۹ 



 .۳6هّللا لیبس يف وهف ءاَيلُعلا يه هللا ةملك نوکتل لتاق نم» : هنع حصو

 داهجلا يف لوتقَملاو قفنَملاو ملاغلاب ُرّعَس هه ام لک راثلا نإ : هنع حصو

 .۳«لاّمیل كلذ اوُلَعَف اذ

E َرْجَأ الق ءاّينُدلا ضَرَع يِنَتْبَي َدَهاَج ْنَم َّنأ» :هنع حَصو أ
 

 کتب ءاَبسَتْحُم ارباص َتْلَئاَق ْنِإ» :ورمع نب هللا دبعل لاق هنأ هنع حصو

 اي «ارثاکم اًيِئاَرُم هللا كعب رثاکم ًايئاَرُم َتْلَئاَق ناو ءاَبَسَتْحُم اَرباَص هللا

 كلت ىلع هللا كعب تل 7 تلتاق هجو يأ ىلع ورمع نب هللا دْبَع

 . "«لاحلا

 .يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم ٤١١ و ۳۹۱/۶ دمحأو (۱۱۵۹) يذمرتلاو

 ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم باب :داهجلا يف ۲۲ ۰۲۱/۷ يراخبلا هجرخأ )1١(

 مئاق وهو لأس نم باب :ملعلا يفو «هرجأ نم صقني له منغملل لتاق نم بابو
 اندابعل انتملك تقبس دقلو) :ىلاعت هللا لوق باب :ديحوتلا يفو ءاسلاج املاع

 ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم باب :ةرامالا يف (۱۹۰6) ملسمو (نيلسرملا
 يبأ ثيدح نم 4۱۷ و 68٠1و ۰۲ و ۳۹۷ و ۳۹۲/۹ دمحأو (۲۷۸۳) هجام نباو

 لتاقی لجرلا هللا لوسر اي :لاقف ء4 يبنلا ىتأ ايبارعأ الجر نأ يرعشألا یسوم
 :لاق ؟هللا ليبس يف نمف «هناکم ىريل لتاقي لجرلاو ءركذيل لتاقي لجرلاو «منغملل

 . .لتاق نم»

 .ةريره يبأ ثيدح نم (۲۳۸۳) يذمرتلاو ۱۹۰۵(۰) ملسم ًالوطم هجرخأ ()
 نبا هدنس يفو «ةريره يبأ ثيدح نم 777/7 دمحأو (۲۵۱۲) دواد وبأ هجرخأ (۳)

 )١٠١4(2, نابح نبا هححصو «تاقث هلاجر يقابو «نابح نبا ريغ هقثوي مل «زرکم

 .هدهاوشب يوق وهو .يبهذلا هقفاوو ۰۸۵/۲ مكاحلاو

 ةجراخ نب نانحو «عفار نب هللا دبع نب ءالعلا هدنس يفو .(۲۵۱۹) دواد وبأ هجرخأ ()

 دنع لج نب ذاعم نع بابلا يفو «تاقن هلاجر يقابو «نابح نبا ريغ امهقثوي مل
 وزغلا» اعوفرم ۵۰ 4۹/1 يئاسنلاو (۲۵۱۵) دواد يبأو ازت 1۱۱/۲ كلام

 كيرشلا رسايو «ةميركلا قفنأو یامالا عاطأو «هللا هجو یغتبا نم امأف «ناوزغ
 یصعو «ةعمسو ءایرو ارخف ازغ نم امأو لک رج ههبنو همون ناف داسفلا بنتجاو

 ت .نسح هدنسو «فافکلاب عجري مل هناف «ضرألا يف دسفأو «مامالا

 م:



 لصف

 و و َةمهتَو تنش زوم ع 1 لاتقلا سر تل لو لتاقی مل

 ۱ : ۲ رصتلا

 می نب ملا هاو هللا ليس يف حمل هدیپ يسفت ياو" : لاق دو رس ع

 . كما حير حیّرلاو «مّدلا ْنْوَل نْوَللا ةمایقلا مری ءاَج ال - هلیبس يف

 ةرطق نیر وأ نْيَتَرْطَق نم هّللا ىَلِإ ّبَحَأ ءيش َسْيَل» هنع يذمرتلا يفو

 راف «نارثألا ار لا لب يف قارت مد ةَرطقَو هللا ةيشح نم َةَعْمَد
 ليس يف

 . "هللا ضْئاَرَف نم ةضیرف يف را هللا

۷ 

 دن اه ل هللا َدْنِع هَل توُمَی دْبَع نم اَم» : لاق هنأ هنع حصو

 ناف ا امل دیه ال هاهیف اَمَو اینا ُهَل نو ءاَيْنُدلا ىلإ

 امل تاّرَم رشع ء لَئمُيف» : ظفل يفو «ىَرْخَأ هوم م لتقیف ءايندل | ىلإ | عج نآ هرس

2 
 ریس

 هللا يضر يدماغلا ةعادو نب رخص نع (۲۲۱۲) يذمرتلاو (۲۲۰7) دواد وبآ جرخآ (۱)

 وأ ةيرس ثعب اذإ ناکو «اهروکب يف يتمال كراب مهللا» :لاق ب هللا لوسر نأ هنع

 (۲۲۵۵) دواد وبأ جرخأو .هدهاوشب حيحص ثيدح وهو .راهنلا لوأ نم مهتعب اشيج

 تدهش» :لاق هنع هللا يضر نرقم نب نامعنلا نع )71۳( )1۳( 3

 بهتو «سمشلا لوزت یتح لاتقلا رخآ راهنلا لوآ نم لتاقی مل اذإ 45 هللا لوسر

 نب نامعنلا نع ۱۹۰/۲ يراخبلا جرخأو «حيحص هدانساو «رصنلا 19 حایرلا

 راهنلا لوآ يف لتاقی مل اذإ ناك هيَ هللا لوسر عم لاتقلا تدهش ينكلو : . . .نرقم

 .تاولصلا رضحتو «حاورالا بهت یتح رظتنا
 .ةريره يبأ ثیدح نم ۲۳۱/۲ دمحأو (۱۸۷۲) ملسم هجرخآ )۲(

 يبآ ثیدح نم طابرلا لضف يف ءاج ام باب :داهجلا يف )١579( يذمرتلا هجرخآ (۳)

 .نسح هدنسو «ةمامأ

 ١م

 : لأ اضق



 "۱ «ةَمارکلا نم یر

 رم يأ هل رذب موی ُهَعَم اهن ها لتق دقو نام تب را مال لاقو

 . ”"”(ىلغألا سد يف هن : لاق

 شراب قلم لیدانق اهل رضخ رّیط ٍفْوَج يف ِءاَدَهّشلا حد أ نِإ» : لاقو

 مھر م ]مصاف ءليداتقلا كلت ىلإ قرأ 7 «ْتَءاَش ْتْيَح َهَّنَجْلا ّنم حرنت

 بغل يهتشت :يش ی :اولاقف ؟ايَش َنوُهَتْشَت له :لاقف َعالطا

 نم اوكري ن ْمُهّنَأ اَوَأَر اگ الف «تاّرَم تالث َكِلذ نهب لَم هاش ُتِيَح جلا

0 

 و لیت يف قل ىلع . َنِداَسْجَأ يف اَنَحاوُرَأ درت نآ دير بر ای :اولاق اولا

klااوکرت ُهَجاَح ْمُهَل سی نآ ىأَر اًملف  

 2 ند

 و ءهمد نم ةَعْفَد لوا نم م هَل رفعي نآ الاصح هللا َدْنِع دیهشلل نإ : لاقو
0 

erنم راجو «نْيعلا روخلا 7 وری ءَناَمْيِإلا ةيلح یلحیو َةَّنَجلا ن نم  

 نم ُةَتوَقاَيلا هراقوْا ات هسأر ىَلَع عضوی بالا عرف نم ا بلا باذع
 هم

 نیعبس يف عفشيو «نیعلا روخلا نم َنيِعْبَسَو نیا جوری . هيف از ایل نم ري

 . يذمرتلا هححص و نه رک *"هبراقآ نم اناسنا
 8ع
 ها ےس ر

 هللا ملک اَم» : لاق ی :لاق «؟ كل هل لاق ام َكُربْخَأ الآ : رباجل لاقو
 .كطْعأ ََلَع َّنَمَت يِدْبَع ای :لاَقف اعا ا مَلکَو باجح ءارَو نم الإ ادَحأ

 ملسمو ءايندلا ىلإ عجري نأ دهاجملا ينمت باب :داهجلا يف 50/5 يراخبلا هجرخآ 9
 نم 76/5 يئاسنلاو (۱۷۲۱) يذمرتلاو ةداهشلا لضف باب :ةرامالا يف (۷۷)

 .تماصلا نب ةدابع ثیدح نم ۳۹ ۰۳۵/۷ یئاسنلا هاورو سنآ ثیدح

 .كلام نب سنأ ثیدح نم ۲۱ ۰۲۰/۲ يراخبلا هجرخأ 0
 ثيدح نم ةنجلا يف ءادهشلا حاورأ نأ نایب باب :ةرامالا يف (۱۸۸۷) ملسم تا 9

 .دوعسم نب هللا دبع
 ثيدح نم (۲۷۹۹) ةجام نباو ۱۳(۰) يذمرتلاو ۰۱۳۱/۶ دمحأ هجرخآ )€(

 .حیحص هدانسإو «بركي دعم نب مادقملا

AY 



 12 مت

 ا ال اهل مهَنَأ) ينم قبس ی هک تینا كيف لَا ينييحُت ب

 نيذلا نیسحَت الو :ةيالا هذه رعت هللا ۶ يئارَو نم غلباف ب تَر ای :لاق

 ١59[. : نارمع لا] “ ۳4 َنوُقَرْرُي مهبر دنع ءایخآ لب تام هللا لیبس يف اول

Usربط فاوُجأ يف ْمُهَحاَوْرَأ ُهّللا َلَعَج د 4 نکناوخا ا  

 ل يف سد نب ملیت ىلإ يرأتو ارج نب لو تلا اه درت ءرضخ

 َتْيَل ای :اولاق ٌهلیقم نحو ْمِهِبَرْشَمَر هل بیط اوُدَجَو اّملف «شْرَعلا

 بلا اول الو داهجلايف اوُدهَْي الل اتل هلا حص ات نوشلفی اتاوخإ

 نیست الو : تایالا هذه هلوسر یلع لا لات مکنع لب انآ نأ : هللا لاقف

 . "74ًناَوْمَأ هللا لیبس يف اولتف نيذّلا

 ق يف َهّنَجلا باب رهن قرا ىلع ٌءاَدهَسلا» او «دنسملا» يفو

 ت ۾ 31

 . 70(ةّيْشَعَو ةرکب هجا ّنم مهفزر ْمِهْيَلَع جري ءارضخ

cC TE 

۷ 

 ناّریط امن 6 جز رد یثح دیه مد نم ضزالا فج ال» : لاقو رول س سم و رب

 امو اَينُدلا ّنم ريخ + لح اَمُهْنِم ِةَدْحاَو لك ديب ضْرَألا نم ٠ حاَربب اَمهْيليصَف اتلضأ

 نم لا بَحَأ هللا ليبَس ىف َلَتْقَأ نأل» :اعوفرم ىئاسنلاو «كردتسملا» ىفو
 . )ربا رَدَملا لْهَأ يل نوکی نأ 0 ١ ها ه4 ا هر <

 .نسح هدنسو (۲۸۰۰) ةجام نباو ۳۰۱۳(۰) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 هلاجرو سابع نبا ثیدح نم (۲۵۲۰) دواد وبأو (۲۳۸۸) ١53/١ دمحأ هجرخآ (۲)

 . الاق امك وهو . يبهذلا هقفاوو ۸ »4۷/۲ مكاحلا هححصو «تاقث

 نابح نبا هححصو «حیحص هدانساو «سابع نبا ثيدح نم ۲۱۲/۱ دمحأ هجرخآ (۳)

 .يبهذلا هقفاوو ۰۷/۲ مکاحلاو (۱۷۱۱)

 يفو قریره ۳ ثیدح نم (۲۷۹۸) ةجام نباو ۰1۲۷ و ۰۲۹۷/۲ دمحأ هجرخآ (ء)

 .لوهجم وهو بنیز يبا نب لالهو «فیعض وهو «بشوح نب رهش هدنس
 لتقلا ينمت باب :داهجلا يف ۳۳/۷ يئاسنلاو ۰۲۱/4 «دنسملا» يف دمحآ هجرخآ (۵)

 = لهأو «يوق هدنسو «تاقث هلاجرو «ةريمع يبأ نب نمحرلا دبع نع «هللا لیبس يف

AY 



 مس

 10 ةَصْرَقْلا

 هن لأ نم َنيِعْبَس يف ُديِهَّشلا مشي ۹ : (ننسلا) يفو

 نوش ال فصلا يف اَوَقْلَي نإ َنيِذََنا ءاذّهشلا لضفأ» : «دنسملا» يفو
 E 0 و ص ر 2 يف صر ١ 2 ا يام یوم ر

 مهْيلِإ كَحْضَيَو «ةْنجلا نم یلعلا فّرغلا يف نوطّبلتي كئلوأ اولی یتح مهَهوجو

 ۱ ”'مْيَلَع باسح الف لیندا يف ِدْبَع ىلإ َْبَر كحض اذإَو لر

 ی
 ۰ رک ماس

NE 500شب هدلج برس  

 لا ۳ بیات يقل ناَمیالا ذيج ج نيش لج Î فو
 ی مس

۰ 

 نا و تیام َةَجَرَّدلا يف َوُه لتَف بر مهسا حْلّطلا
 ر

 ةَجَرلا يف كاف رف ىح هللا َقَدَصَق َّوْدَعْلا يقل اس رخ او اخلاص الّمَع طلخ
 ىَّنَح هل َقَدَصَف ّوُدَعْلا يقل اريثك افارسإ هسْفَت یلع فّرسآ ن مو لْجَرَو «ةّئلاَتلا
 .«ةعب اَرلا هج ةَجرَدلا يف َكِلْذَف «لتق

(۲) 

0 

0 

 مهتويب نأل «لبالا ربو نم وهو .ىرقلاو ندملاو يداوبلا لهأ :يأ ءردملاو ربولا
 .ةنبللا يهو «ةردم عمج :ردملاو .هنم اهنوذختی

 ءاج ام باب :داهجلا يف (۱0۸) يذمرتلاو ۰۲۹۷/۲ «دنسملا» يف دمحأ هجرخآ

 یلالا نم دیهشلا دجیام باب :داهجلا يف ۳/۲ يئاسنلاو «طابرلا لضف يف

 هدنسو «ةريره يبأ ثیدح نم دیهشلا لضف يف باب :داهجلا يف ۲۰۵/۲ يمرادلاو

 .(۱۱۱۳) نابح نبا هححصو «نسح

 ءادردلا يبآ ثيدح نم عفشی دیهشلا يف باب :داهجلا يف (۲۵۲۲) دواد وبآ هجرخآ

 .(۱1۱۲) نابح نبا هححصو «نیسحتلل لباق هدنسو

 نع «دعس نب ریحب نع شايع نب ليعامسإ ثیدح نم ۲۸۷/۰ دمحآ هجرخآ
 نإف .حيحص دنس اذهو ...رامه نب ميعن نع «ةرم نب ريثك نع «نادعم نب دلاخ

 .اهنم اذهو «ةميقتسم هدلب لهأ نع هتياور شايع نب ليعامسإ
 ءادهشلا يف ءاج ام باب :داهجلا يف )١144( يذمرتلاو ۱ دمحأ هجرخآ

۸ 



aدهاج ْنمْوُم لجر :ةثالث ىلثقلا» :«نابح نبا حیحص» و «دنسملا» يفو رم رم رس 0 وى ا  

 دیهشلا ٌكاذف «لتقي ىح ملتا ودَحلا يقل اذإ ىَّتَح هّللا لیبّس يف هسفنو هلامب

 0 برو قلا هجری الإ نوا ُهَلضْفَي ال بشر تخت هللا ِةَمَح يف ذ ُنَحَتْمُملا

 ل هللا يبس ف هیات بغي دهاج ها بلان يل ىلع رَ نيز

 هاَياَطَحَو ةبونذ تحَم ٌةَّصِمْصَمُم كلتف لقي یّلح لتاق کدعلا يقل ذ

 او َةَيِناَمَت اهل ناف یاش نجلا بار وْبَأ يأ نم لخذأو ءاَياَطَخلا ُءاََحَم َفِيَملا

 هلاَمَو هسفتب َدَهاَج قفاَنُم لجرو راو سا با ةَعْبَس من "هجلو
 ری

 سلا نا رانا يف كد نإف لی ىَّبَح هّللا لیبّس يف لتاق لا ينل اذإ یئ <

 “'«َقاَقنلا وحْمَي ال

ee ۷ 

۹ 

 ۰۷ راثلا يف ُهَلتاَكَو رف فاك ْعمَتْجَي ال هنأ : هنع حصو

 : ليف (هسفنَو هلامب نيك رشملا دهاج نما :لاقف ؟لضفا داهجلا 3 لئسو

 . هل ليبس يف اوج رتشو هُم قير نم :لاق ؟لضفآ نقل ا

 .ةعيهل نبأ هدنس يفو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم هللا دنع 2

 .يملسلا دبع نب ةبتع ثيدح نم ۲۰۷ ۰۲۰۲/۲ يمرادلاو ۶ دمحأ د (۱)

 ةرهطم : يأ ةصمصمم كلتف :هلوقو )١5١5( نابح نبأ هححصو «نسح ه

 برعلا رركت دقو :يرهزألا لاقو .لسغلا وهو «صوملا نم هلصأو ۳۳۹
 نم هلصآ ظعظعتو تخانالا نم هلصأو «هریعب خنخن :هنمو «لتعم هلصأو «فرحلا

 .ضوخلا نم هلصأو «ءانالا تضخضخو «ظعولا

 .هنع هللا يضر ةريره يبآ ثیدح نم (۲4۹۵) دواد وبأو (۱۸۹۱) ملسم هجرخآ (۲)

 .(۱۹۰۰) نابح نبا هححصو

 نب هللا دبع ثيدح نم ۵۸/۵ يئاسنلاو ۰۳۳۱/۱ يمرادلاو (۱44۹) دواد وبآ هجرخآ (۳)

 تسبع نب ورمع ثيدح نم ۱۱/6 دمحآ دنع دهاش هلو «تاقث هلاجرو «يشبح

 «دنسملا» يف رباج ثيدح نم رحاو .نیخیشلا لاجر هدانسإ لاجر تاقث هلاجرو

 اضیآ «دنسملا» يف صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ثلاثو ۳

1۹1/۲ . 

Ao 



 هباحصأ د ی ج هتعبایم

 ناطنس َدْنَع لذَع َةَمِلَك داهجلا مظغأ نم َّنِإ :«ةجام نبا ننس» يفو

 .السرم يئاسنلاو دمحأل وهو «۱)رثاَج

 یر و یا ىلا را : هنع حصو

 مهرخا لتاقُي ىح » : ظفل يفو عال م موقت یثح هل نم ال ۳

 لسصف

 ىلع مهعیاب امّبرو «اورفی الأ ىلع برحلا يف هّباحصأ عيابي ةي ٌئبنلا ناکو

 لبق ةرجهلا ىلع مهعيابو مالسالا ىلع مهعياب امك داهجلا ىلع مهعيابو «توملا

 هباحصآ . نم ارفن عيابو هلوسرو هللا ةعاط مارو i هی حتفلا

 ائيش سانلا اولأسي الأ

 يبا ثيدح نم (4۳6۶4) دواد وبأو (۲۱۷4) يذمرتلاو (4۰۱۱) هجام نبا هجرخأ (۱)

 هب یوقتی رخا قیرط هل نکل «فيعض وهو يفوعلا ةيطع هدنس يفو «يردخلا دیعس
 0۰0/٤» مكاحلاو )۷٥۲(« «هدنسم) یف يديمحلاو ااو ۱۹/۳ دمحأ دنع

 نباو ۰۲۵۲ و ۲۵۱/۵ دمحأ دنع نسح دنسب ةمامأ يبأ ثيدح نم دهاش هلو ۲

 دمحأو ۰۱۲۱/۷ یئاسنلا دنع باهش نب قراط ثيدح نم رخاو (4۰۱۲) ةجام

 « هنع عمسي ملو ب يبنلا ىأر يا باهش نب قراطو «حیحص دمو 10٤

 مهيري نأ نيكرشملا لاوس باب تامالع يف ۲ 58 0 )۲(

 نم ةفئاط لازت ال : دع یبنلا لوق باب : ماصتعالا ا ۲۵۰/۱۳ و « ةیا بای یبنلا

 باب :ةرامالا يف ۱۰۳۷ ملسمو «ملعلا لهأ مهو « قحلا یلع نیرهاظ يتمآ

 ۲۹/۱۳ و ۰164/7 يراخبلا هجرخأو «ةيواعم ثیدح نم یتمآ نم ةفئاط لازت ال

 ثيدح نم (۱۹۲۲) و (۱۹۲۰) ملسم هجرخأو «ةريغملا ثیدح نم (۱۹۲۱) ملسمو

 «نیصح نب نارمع ثيدح نم )۲٤۸٤( دواد وبآ هج رخآ یناثلا ظفللاو «ریاجو نابوت

 ی هدنس و

۹ 



 لوقي الو .هذعأیف «هتباد نع لزنیف مهدحآ دي نم رفت وات ناك

 . ۲۳ ی ينلوات : دحأل

 يفو «لزانملا ريحتو .ودعلا رمأو «داهجلا رمآ يف هباحصأ رواشي ناكو

 لوسر ¿ نم هباحصأل ةووشع رككأ ادحأ تیأر ام : ه ری ره نأ نع «كلردتسملا)

 . ةا هللا

 «عطقنملا ٌفدرُيو «فيعضلا يجري «ریسملا يف مهتقاس يف فلختی ناكو

 . '''ريسملا يف مهب سالا قفرأ ناكو

 فيك : نينح ةوزغ دارأ اذإ الغم لوقيف ۰" اهريغب ىرو ةوزغ دارأ اذإ ناكو

 . كلذ وحنو ٌردعلا نم اهب نّمو اهُهايمو دجن قيرط
 . ""«ةَعِدخ برحلا» :لوقي ناكو

 و ۳ ےس ۳ 31

 تسیو «عشئالطلا علطبو .هودع ربخب هنوتای نویعلا ثعبی ناکو

 نم (۱54۲) دواد وبأو سانلل ةلأسملا ةهارك باب :ةاکزلا يف (۱۰8۳) ملسم هجرخآ )

 . هنع هللا یضر یعجشالا كلام نب فوع ثیدح

 ءرباج ثيدح نم ةقاسلا موزل يف باب ا يف (١؟9١) دواد وبأ هجرخأ (۳)

 ۱ .تاقث هلاجرو

 . كلام نب بعک ثیدح نم (04) (۲۷۲۹) ملسمو ۰۸۰/۲ يراخبلا هجرخآ )۳)
 يذمرتلاو ۲۲۳۲(۰) دواد وبآو ۱۷۳۹(۰) ملسمو ۰۱۱۰/۰ يراخبلا هجرخأ )

 هجوآ ةثالث ىلع فرحلا اذه ىوري «ةعدخ» :هلوقو .رباج ثيدح نم (۷)

 عدخ اذإ يأ «ةدحاو ةرم اهنآ :هانعمو لادلا نوکسو ءاخلا حتفب ةعدخ اهبوصآ

 یوریو «ةدحاو ةعدخب اهرمآ يضقني :يأ :لاقیو «ةلاقإ اهل نكي مل ترم لتاقمل
 ءةبعل هذه :لاقی امك «عادخلا نم مسالا يهو .لادلا نوکسو ءاخلا مضب (ةعّدخ ١

 و .مهل يفت ال مث ءمهينمتو لاجرلا عدخت اهنأ :اهانعمو (ةعذخلا :لاقيو

 نم 0 ودعلا عادخ ىلإ بدنلاو .برحلا يف رذحلا ذخأ ىلع ضيرحتلا ثيدحلا

 يف يأرلا لامعتسا ىلإ ةراشالا هيفو هیلع رمالا سكعني نأ نمأي مل كلذل ظقيتي مل
 : يبنتملا لاق امك ةعاجشلا نم دكا هيلإ جايتحالا لب «برحلا

 يناثلا لحملا يهو لوأ وه ناعجشلا ةعاجش لبق يأرلا

AY 

 داهجلا يف يب هتروشم



 سخا

 نم هباحصأو وه رثكأو « هللا رصنتساو اعدو فقو «هّودع یقل اذإ ناكو

 "مهتاوصأ اوضفخو « هللا ركذ

 زرابي ناکو «اه ائفک ةبنج لك يف لعجيو «ةلتاقملاو شيجلا بري ناكو

 هل ناكو «“ 6 '”نّيِعْرد نيب رهاظ امّبٌرو دغ برحلل نی ناکو ؛هرمأب هيدي نيب

 .(؟7ٌتايارلاو ةيولألا

 .*لفق مث ءاثالث ْمِهَتَصْرَعب ماقأ «موق ىلع رهظ اذإ ناكو

 الإو رعي مل ءانذؤم ٌيحلا يف عمس ناف ءرظتنا «ریغی نأ دارأ اذإ ناكو

 . ”!اراهن مهأجاف امّبرو «هّودع تّيب امبر ناكو .۲۳راغآ

 لزن اذإ ٌركسعلا ناكو «راهنلا ةركب '”سيمخلا موي جورخلا بحي ناكو

 )۲٣۱۸( و (۲۵۰۱) دواد يبأ ننسو (۱۹۰۱) ملسم حيحصو (۹4۸) «دنسملا» رظنا (۱)

 ۰۳۹/۲ يراخبلا حیحصو ۰7۵/۲ ماشه نبا ةريسو

 (۲۰۸) «دنسملا» و (۱۷۳) و (۱۷۱۳) ملسمو ۰۲۲۰/۷ يراخبلا حیحص رظنا )۲(

 .(۲۹۵۷) و (۲۳۵۲) دواد يبآ ننسو (۲۲۱) و

 هجام نباو ۰۱۹۷ /۱ «لئامشلا» يف يذمرتلاو ۰44۹/۳ دمحأو (۲۵۹۰)دواد وبآ هجرخآ (۳)

 هلاجرو ءدحأ موی نیعرد نيب رهاظ اي يبنلا نأ ديزي نب بئاسلا ثیدح نم (۲۸۰)

 هقفاوو هححصو «ماوعلا نب ریبزلا ثیدح نم ۱9/۳ مکاحلا دنع دهاش هلو « تاقن

 . يبهذلا

 يذمرتلاو و ۰ ص يب «يبنلا قالخآ» و ۸۹ /و ۰۸ ۰4/۸ يراخبلا رظنا ()

 .(۲۵۹۲) و (۲۵۹۱) دواد يبأ ننسو (۲۸۱۸) هجام نباو (۱2۸۱)

 .(۲۹۵)دواد وبآو ۰۲۳۶/۷ يراخبلا هجرخآ (۵)

 باب :داهجلا يفو یامدلا نم ناذألاب نقحی ام باب :ناذألا يف ۷۳/۲ يراخبلا هجرخآ (7)

 . سنآ ثیدح نم (۱۳۵) ملسمو فوبنلاو مالسالا ىلإ ي يبنلا ءاعد

 يراخبلاو ءرمع نبا ثیدح نم (۱۷۳۰) ملسمو ۰۱۲۳ ۰۱۲۲/۰ يراخبلا هجرخآ (۷)

 . ةماثج نب بعصلا ثیدح نم (۱۷0) ملسمو ۹

 . كلام نب بعک ثیدح نم ۸۰/۲ یيراخبلا (۸)

۸۸ 



 57 رع : : 9:

 نالف اي مدقت» :لوقيو «هدیب لاتقلا دنع مُهَتبَحُيو '"'”فوفصلا بتري ناكو
 . «نالف اي رخأت

 . هموق ةيار تحت لتاقُي نأ مهنم لجرلل بحتسي ناكو

 «باَحَّسلا يرجمو باتکلا 2 ملل» :لاق گدعلا يقل اذإ ناكو

 عمجلا مزهيساا : لاق امدرو مول انرصناو نهنزفا باحال مزاهو

 .۲«ذمأر ىَهْدَأ ةع اًسلاو مُهُدَعْوَم ٌةَعاَلا لب ربا دونی

 تنآو يدفع تنآ َمهللا» :لوقی ناکو «َكَرْصَن لن ملل :لوقی ناکو

 ءؤدعلا هدصقو «برحلا یمخز «سأب هل دتشا اذإ ناکو . ")لا كيو «يريصت

 : لوقیو هسفنب ملعی

 ا ا لا

 .ودعلا ىلإ مهبرقأ ناكو 44 هب اقا ُبْرَحلا دتشا اذإ ٌسانلا ناكو

 . حیحص هدانساو «ينشخلا ةبلعث يبأ ثیدح نم ۱۹4 /6 دمحأو (۲۹۳۸) دواد وبأ هجرخآ )۱(

 . .ةميزهلا دنع هباحصأ فص نم باب :داهجلا ىف ۷۱/۲ يراخبلا رظنا (0)

 داهجلا يف (۱۷4۲) ملسمو «بازحألا ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۱۳/۷ يراخبلا رظنا (۳)
 . ىفوأ يبآ نب هللا دبع ثيدح نم ودعلا ءاقل دنع رصنلاب ءاعدلا بابحتسا باب : ریسلاو

CE)۸و ۳۱۳/۷ يراخبلا هج رخ / V1ردب موی بک یبنلا لاق : لاق سابع نبا ثيدح نم  

 : لاقف «هديب ركب وبأ داف «دبعت مل تئش نإ مهللا ‹«ڭدعوو كدهع كدشنأ ین مهللا»

 . (رمأو ىهدأ

 هدنسو سنأ نع ۱۸4/۳ دمحأو ۳۵۸6(۰) يذمرتلاو ,.(750777)دواد وبآ هجرخأ ()

 ١5/5 دمحأ دنع بيهص ثيدح نم دهاش هضعبلو (۱۲۱۱) نابح نبا هححصو « حيحص

 حص هو

 .بزاع نب ءاربلا ثيدح نم (۱۷۷۱) ملسمو ۰۲6 /۸و ۷۱/۲ يراخبلا هجرخآ )1(

 .ءاربلا ثیدح نم (۱۷۷۱) ملسم هجرخآ ۷

۸۹ 

 ردعلا ءاقل ءاعد



 برحلا يف الغي هتدع

 ناکو وملك ااذإ و و تلا قا ا داف اار
 م

 .(۱) (َنوُرَصْنُي ال مح» :ةرمو «روصْنُم ی :ةرمو «تمآ تمآ» : هرم مهراعش

 سوقلاو حمّرلا لمخيو «فيسلا ُدّلقتيو ءةَدوُحلاو ٌعرَدلا ُسَبلِي ناکو
 ام اهم :لاقو برحلا يف ءاليحلا ٌةبحُي ناكو سرا س ةتتي ناكو .ةيبرعلا

 ببر لاتخاف لا اهب يبا لا لا ضي ١ ی اَم اهنمو هللا ُهيحْب

 يف لایت «لَجو رع هللا ضْغَبُي يلا و «ةقَدصلا هن لاو والا َدْ َدْنع

 ۳ رخفلاو يغَبلا

 ءاسنلا لتق نع یهنی ناکو . فئاطلا لهأ ىلع هّبصن قینجنملاب ةرم لتاقو

 ۱ 0 هو ۲ ره و" 5 2 1 ۰ ۰

 . "۱ هایحتسا ‹ تبني مل نمو «هلتق ‹ تّبناهار نمف . ةلتاقملا يفرظني ناكو'"”نادلولاو

 دات ؟يبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأو (۲۱۳۸) و (۲۵۹۲) دواد وبآ هجرخأف لوالا امآ )١(

 ۱۰۸ ۰۱۰۷/۲ مکاحلا هححصو «نسح هدنسو «عوكألا نب ةملس ثيدح نم ۱1۵ ص

 نع «سيمع يآ ثیدح نم ۲ يمرادلاو ۰171/4 دمحآ جرخأو «يبهذلا هقفاوو

 ای هللا لوسر ينلفنف «هتلتقف ءالجر تزراب : لاق هيبأ نع .عوكألا نب ةملس نب سايإ
 «يناثلا امأو .حیحص هدانسإو «لتقا :ينعي .تمأ :ديلولا نب دلاخ عم انراعش ناكف

 ان «ينامحلا ىيحي ثيدح نم (۱۵۵) ص لَ «یبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأ هجرخأف

 تمأ روصنم اي :24 يبنلا راعش ناك :لاق نيسحلا نب يلع نب ديز نع «ميثخ نب ديعس

 دواد وبأو )١787( يذمرتلاو ۰۳۷۷ /هو 55 ٤/ دمحأ هجرخأف ثلاثلا امأو «عطقنم وهو

 هدنسو :لوقي 6 يبنلا عمس نم ينربخأ ةرفص يبأ نب بلهملا ثيدح نم (۲۵۹۷)

 دواد يبأ نع ۱۹/6 «ریسفتلا» يف ريثك نبا هركذو ۰۱۰۷/۲ مكاحلا هححصو «نسح

 .حیحص دانسإ اذه :لاقو «يذمرتلاو

 )١7757( نابح نباو ۰۱4۹/۲ يمرادلاو ٩ ۵ يئاسنلاو (۲۹۵۹) دواد وبآ هجرخآ )۲

 لوهجم وهو «كيتع نب رباج نب نمحرلا دبع هدنس يفو «كيتع نب رباج ثيدح نم

 . هب نسح وهف ۱۵4/6 دمحآ دنع رماع نب ةبقع ثيدح نم هب یوقتی دهاش هل نکل
 ثيدح نم )۱۷٤٤( ملسمو ۰۱۰8/7 يراخبلاو ۰41۷/۲ «أطوملا» يف كلام هجرخآ (۳)

 . رمع نب هللا دبع

 (7؟١055) هجام ٠ ات )٤ دواد وبآ هجرخآ (ع)

 . نسح هدنسو «يظرقلا ةيطع ثيدح نم

۹ 



 يفو هللا مشب اوریس» :لوقیو هللا یوقتب مهيصوُي ةّيرس ثعب اذإ ناکو
 .۱«ادیل اول الو ارا الو ولت الو هللا رفک ْنَم اولتاقو لا لیبّس

 .ودعلا ضرأ ىلإ نارقلاب رْفَسلا نع یهنی ناکو

 .ةرجهلاو مالسالا ىلإ اما لاتقلا لبق هّودع وعدي نأ هتّيرس ریمآ رمأي ناکو

 ءيفلا يف مهل سیل «نیملسملا بارعأك نونوكيو ترجهلا نود مالسالا ىلإ وآ

 للاب ناعتسا الاو یهنم لبق .هيلإ اوُباجأ ْمُه ناف ةيزجلا لذب وأ .بیصن
 ۲۲ مهلتاف

 : و

 بالسالاب أدبف ايلك مئانغلا عمجف ءايدانم رمآ یودعب رفظ ادا ناکو

 نم هب هرمأو « هللا هارآ ثيح هعضوف «يقابلا مح جرخأ مث ءاهلهأل اهاطعأف

 نایبّصلاو ءاسنلا نم هل مهس ال نمل يقابلا نم ")حضري مث «مالسإلا حلاصم

 هل ۾ مهس : مهسآ ةثالث سراملل ‹ شيجلا نيب ةّيوّسلاب يقابلا مسق مث ؛ديبعلاو

 .هنع تباثلا حيحصلا وه اذه “مهس لجارللو .هسرفل نامهسو

 ناک یو اهلا ىف ةازينان بیم قلا ياك نم ل ناكر
 .سُمخلا سُمخ نم ناک لب :لاوقألا ا وهو ليقو ءسمخلا نم لا

 هاطعأف 59 لجارلا a نيب هيزاغم صعب يف عوكألا نب ةملسل جم و

 يذمرتلاو «ثوعبلا ىلع ءارمألا مامالا ريمأت باب :داهجلا يف (۱۷۳۱) ملسم هجرخآ (۱)

 يف (۲۱۳) دواد وبأو .لاتقلا يف 335 هتيصو يف ءاجام باب :ریسلا يف (۱۱۱۷)

 . بیصحلا نب ةديرب ثیدح نم نیکرشملا ءاعد باب :داهجلا

 .مدقتملا بيصحلا نب ةديرب ثیدح نم ةعطق وه ()
 ناك :سابع نبا ثيدح نم (۱۸۱۲) ملسم حیحص يفو «ةليلقلا ةيطعلا :خضرلا (9)

 ملف .مهسب امأو «ةمينغلا نم نیذحیو «ىحرجلا نیوادیف «ءاسنلاب وزغي ب هللا لوسر

 امهل مسقی له :منفملا نارضحی دبعلاو ةأرملا نع لئس نيح اضیآ هیفو «نهل برضی

 .ايذحي نأ الإ ءيش امهل سيل هنإ : باجأف « ءيش

 داهجلا يف (۱۷۲) ملسمو .«سرفلا مهس باب :داهجلا يف ۵۱/۲ يراخبلا هجرخأ ()

 ا نم رل

۹٩۱ 

 لاتقلا لبق ةوعدلا

 مئانغلاو بالسألا

 لافنألا مكح



 .(۱)ةوزغلا كلت يف هئانغ مظعل مهسأ ةعبرأ

 .۲۳)لفنلا ادع ام ةمسقلا يف يوقلاو فيعضلا يوسي ناكو

 جرخأ «تمنغ امف «هيدي نيب َةّيِرَس ثعب دعا ضرأ يف راغأ اذإ ناكو
 لعف « عجر اذإو «شيجلا رئاس نيبو اهنيب يقابلا مسقو «يقابلا مر اهلفنو سم
 َنينمْوُملا يوق دريل» :لوقیو لا هركي ناکف «كلذ عمو '7ثلثلا اهلفنو «كلذ
 .(٩«مهنیعض ىَلَع

 ناو ًةمأ ءاش ناو ءأدبع ءاش نإ « َنفَّصلا ىَعْدُي ةمينغلا نم ٌمُهَس لَ هل ناكو

 لا ا

 نم (۲۷۵۰۲) دواد وبأو «درف يد ةوزغ باب : ریسلاو داهجلا يف (۱۸۱۷) ملسم هجرخآ )۱(

 سرافلا مهس :نیمهس ا هللا لوسر يناطعأ مث» هیفو . . .عوکالا نب ةملس ثیدح

 .«يل امهعمجف «لجارلا مهسو

 نب ةدابع نع بابلا يفو «تاقث هلاجرو «سابع نبا ثيدح نم (۲۷۳۹) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 نع لوحکم ثيدح نم ۱۷۳/۱ دمحآ جرخآو .۳۲ ۰۳۲۳/۰ دمحآ هجرخآ تماصلا

 ؟ءاوس هريغ مهسو همهس نوکیآ موقلا ةيماح نوکی لجرلا هللا لوسر اي : تلق : لاق دعس

 الإ تاقث هلاجرو «مکتافعضب الا نورصنتو نوقزرت لهو «دعس مأ نبا كمآ كتلکث» : لاق

 نامتسا نم باب :داهجلا يف 1۵/5 يراخبلا جرخأو هدعس نم عمسي مل ًالوحکم نأ

 نأ هنع هللا يضر دعس ىأر :لاق دعس نب بعصم نع .برحلا يف نیحلاصلاو ءافعضلاب

 هجرخأو «مكئافعضب الإ نوقزرتو نورصنت له» : ب يبنلا لاقف هنود نم ىلع الضف هل

 مهتالصو .مهتوعدب ءاهفيعضب ةمألا هذه هللا رصني امنإ) ظفلب 450 ١/ يئاسنلا

 . حيحص هدانسإو «مهصالخاو

 ثيدح نم لفنلا لبق سمخلا :لاق نميف باب :داهجلا يف (۲۷۰۰) دواد وبأ هجرخأ (۳)

 .ةعجرلا يف ثلثلاو «ةءادبلا يف عبرلا لفن لب يبنلا تدهش «يرهفلا ةملسم نب بيبح

 تماصلا نب ةدابع ثيدح نم دهاش هلو )١71/7(« نابح نبا هححصو ‹ حيحص هدانسإو

 .(۱۵۱) يذمرتلاو ۲۸۰۲(۰) هجام نباو ۰۳۲۰ ۰۳۱۹/۵ دمحأ دنع

 . فعض هدنس يفو ؛تماصلا نب ةدابع ثیدح نم ۳۲ ۰۳۲۳/۰ دمحأ هجرخآ (:)

 .السرم يبعشلا نع (۲۹۹۱) دواد وبأ هجرخآ (5)

۹۲ 
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8 

 92 > a gE E هو Bm هر 2
 ادّمَحم نآو لا الإ هل ال نأ متدهش نإ ۳ شیقأ نب ريهز ىنب ىلإ هباتك

 مُهَسَو م عملا ّنم َسْمْخلا ُمُثيَدَآَو تاکرلا ُمُتْيَتاو ءةالّصلا فاو هللا لوسر
 . ۲۲«هلوسَرَو 4 هللا نام نوما | متن فصل | َمِهَسَو نی ىلا

 ۳ نرم ف اف
 . "فصلا نم راقفلا وذ هفيس ناكو

 نیوز دع هلا ةحلصمل ةعقولا نع باغ نمل مهسي ب ناكو
 255 هتأرمال هضيرمت ناکمل اهرضحی ملو ردب نم هّمهس ۶ و

 ن9 (هلوُسَرةجاحو هللا ةَجاَح يف قلطنا َناَمْثَع نإ :لاقف
 . (4)هرجأَو

 هربخأو ¥ الو مهاري وهو «نوعیبیو وزغلا يف هعم نورتشپ اوناکو

 عاتبأو عیبآ تلز ام :لاق «؟وه ام» :لاقف مد حبي مل احبر حر لجر

 ای ره ام “لاق ی لجو رثكب تل 8 ١ ۰ لاقف آل دايز یتح

 . 20(ةالّصلا دعب نْیَتعكر : لاق ؟هّللا لوح

 «لجرلا جرخی نأ :امهذحآ یر نلعب وخلا نا رحت نورح اهي اکو
 يف جرخي نم هلام نم ٌرجأتسی نأ :يناثلاو .هرفس يف همدخی نم ا

 ثيدح نم دهاش هلو )۲۲٤۷(« نابح نبا هححصو «يوق دنسب (۲۹۹۲) دواد وبآ هجرخآ (۱)
 .تاقث هلاجرو (۲۹۹۵) دواد يبآ دنع سنأ

 .تاقث هلاجرو (۲۹۹۹) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 سابع نبا ثیدح نم (۲۸۰۸) هجام نباو ۱۵7۱(۰) يذمرتلاو ۰۲۷۱/۱ دمحأ هجرخآ (۳)
 مث « يبنلا ىلإ راصف «ردب موی لتف هبنم نب صاعلا فیس :راقفلا وذو «نسح هدنسو

 . يلع ىلإ

 ا ل یر ی هب اچ تی ی :داهجلا يف (۲۷۲۲) دواد وبأ هجرخآ 03

 .تاقث هلاجرو مع نبا

 نم لجر ثیدح نم وزغلا يف ةراجتلا باب :داهجلا يف )۲۷۸١( دواد وبآ هجرخآ (۵)

 | e ءاي يبنلا باحصأ

۹۳ 

 ةحلصمل باغ نمل مهسلا
 نیملسملا

 وزفلا يف ةراجتنا



 لعاجللو «هّرجأ يزاغلل» :ِةّك یبنلا لاق اهیفو «لئاعجلا كلذ نومسیو «داهجلا

 . ۱ «يزاملا رجاو هرجا

 نادبالا ةكرش :امهدحآ .اضیآ نیعون ىلع ةمينغلا ىف نوکراشتی اوناکو ةمينغلا يف كراشتلا

 امم فصنلا ىلع هيلع وزغی هسرف وأ لجرلا ىلإ هریعب لجّرلا عفدي نأ :يناثلاو

 هةروةها رخ الو هحادق امهدحأ تاصأف هَسا امستفا امبر یتح منغی

 ین © رم رم نا 3 م انه ر مو ےس ع و ۳۹ رف مز

 ءاجف رذب َمْوَي بيصن اميف ُدْعَسو ٌراَّمَعَو انآ تكرتشا :دوعسم نبا لاقو

 ءيشب ٌراَّمَعَو انآ ءيجآ ملو «نْيَرْيسأب دعس )۳۲, 5 مو رس 4 0 هه oro 1 ° ر

 هدد نمل هب ال ناکو «یرغآ ًالاخرو رات اناسرف ةّيرسلاب عبي ناکو

 .  "حتفلا دعب دّدَملا نم

 لصف

 و

 نم مهتوخإ نود بلطملا ينبو مشاه ينب يف یبرقلا يذ مهس يطعي ناكو ىبرقلا يذ مهس
 «ذحاَو عيش مشاه ۳ بلطملا و اَمّنإ١ :لاقو «لفون ينبو سمش دبع ينب

 ص < (£)

 «مالسا الو ةيلهاج يف اَنوُقراَقُي َْل مه :لاقو همباصآ نی َكّبَشَو ٠

 لئاعجلا ذخآ يف ةصخرلا باب :داهجلا يف (۲۵۲) دواد وبأو ۰۱۷/۲ دمحأ هجرخآ )

 . حیحص هدانسإو ؛ورمع نب هللا دبع ثیدح نم
 ةديبع يبآ ثیدح نم (۲۲۸۸) هجام نباو ۵۷/۷ يئاسنلاو ۳۳۸۸(۰) دواد وبآ هجرخآ )

 نبا هیبآ نم عمسی مل ةديبع ابآ ناف «مطقنم هنأ الإ تاقث هلاجرو «دوعسم نب هللا دبع نع

 وخ

 نأ ةريره يبآ ثيدح نم ربيخ ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۷۷ ۰۳۷۲/۷ يراخبلا جرخأ )

 نابأ مدقف دجن لبق ةنيدملا نم ةيرس ىلع صاعلا نب ديعس نب نابأ ثعب 45 هللا لوسر

 . مهل مسقي ملف ءاهحتف نأ دعب ربيخب هك هللا لوسر ىلع هباحصأو

 (۲۹۸۰) و (۲۹۷۹) و (۲۹۷۸) دواد وبأو ۰۳۷۱ /۷و ۳۸۹و ١/4/5 يراخبلا هجرخأ )

 . معطم نب ریبج ثیدح نم

۹ 



 هنولكأيف ماَعطلاو بّتعلاو لَسعلا مهیزاغم يف هعم نوُبيصُي نوملسملا ناکو

 ناّمز يف اومنغ ًاَشْيَج َّنِإ) :رمع ْنبا لاق ۱م نافملا يف هنوعفری الو

 .(۲)دواد وبآ هرکد 1 ل | مهنم ٌلخْؤَي ملو الّسعو اماعط کیا هللا لوْسر

 مویلا يطعآ ال :لاقو .محش باّرجب ٌربيخ َمْوَي لفغملا نب هللا دبع درفناو

 .«)ائيش هل لقي ملو مّسبتف هي هللا لوسر هعمسف ءائيش اذه نم ادحا

 :لاقف ؟یتن هللا لوسر دهع يف ٌماعطلا نوُسّمخت متنك : ىفوأ يبأ نبال ليقو
 مث «هیفکی ام َراَدقم هنم ذخأيف «ءىجي لجرلا ناكو «ربيخ موی اماعط انبصأ
 .(47«فرصني

 نإ ىتح هّمسقت الو وا يف َرْوَجلا لكأن انك» : ةباحصلا ضعب لاقو

 .©0«ةءولمم هنم اًتتَبرْجَأو انلاحر ىلإ مجلل

 (7) هانم سيلف ةبهن بهتنا نَم» : لاقو ةلثملاو ةبهنلا نع هیزاغم يف یهنی ناکو 4 لس رز مك وع 9” هس 5 ۰ م

 نم برحلا ضرأ يف ماعطلا نم بيصي ام باب :سمخلا يف 57 يراخبلا هجرخآ (۱)
 . رمع نبا ثيدح

 . حیحص هدانسإو ودعلا ضرأ يف ماعطلا ةحابإ باب :داهجلا يف (۲۷۰۱) مقر 6
 دمحأو (۱۷۷۲) ملسمو ۰۵4۹/۹و ۰۳۱۹/۷ ۲ ۰۱۸۱/1 يراخبلا هجرخآ (۳)

 .(۲۷۰۲) دواد وبأو ۰۵۱/۵ ۶

 .يوق هدانسإو (۲۷۰) دواد وبآ هجرخأ (ع)

 .لوهجم هدنس يفو (۲۷۰) دواد وبآ هجرخآ (ه)

 .حیحص هدنسو سنآ ثیدح نم (۱۰۱) يذمرتلاو ۰۱۹۷ ۳ دمحأ هجرخآ )٩(
 هجام نباو (4۳۹۱) دواد وبأو ۳۹۵و ۳۸۰و ۳۲۳و ۳ دمحأ هجرخأو
 ۳۹٤و 1۳۸/4 دمحأ هجرخأو تاقث هلاجرو «هللا دبع نب رباج ثیدح نم (۳۹۳۰)
 - .تاقث هلاجرو نیصحلا نب نارمع ثیدح نم (۳۹۳۷) هجام نباو 1٤٤۰و 441و

٩ ۵ 

 ماعلحلا سّمْخُي ال

 ةلثملاو ةبهنلا مكح



 . ''”«تئفكأف ىَبِهُّتلا نم تخبط ىتلاروُدقلابَرمأو» ۱ 9 م هوس , 2م ها و سان

 و ناو اهوبهتناف ا :ٌدْهَجو ةديدش ةّجاح سالا ٌباّصأف ء رفس

 زا 0 ترودق افأف «هسوق ىلع يشمي ةي هللا لوُسَر َءاَج ذإ يلغتل

 | نا وأ یا نم لب ْتَسْيَل لا" :لاق مث «بارتلاب محل لری

 انجرخ : لاق راصنألا نم لجر نع دواد وبآ رک دو

 . "بلا نم ٠ َلَحَأ تل

 ءيفلا لامعتسا نع يهنلا

 برحلا لاح ريغ يف
 هب عافتنالا نم عنمي ملو ر نا ا لا ی لجولا نسلي

 . برحلا لاح

 لصف

 مری هلهآ ىَلَع ژاتشو راتو ٌراع َوُه» :لوقيو ءًادج لولغلا يف ُدَّدْشُي ناكو

 ٤ ا ر س ھم

 !(ةّماَيقلا

000 

(۳( 

(£) 

 املا :مضلابو ءردصم :حتفلاب ةبهنلاو ءرهقلاو ةينالعلا هجو ىلع ذخألا :بهنلاو

 :تووتجلا

 نم )۱٦۰۰( يذمرتلاو ۲۱(۰) .(١ة54) ملسمو ۰۱۳۱/9 ۵ يراخبلا هج رحآ

 انیصأاف «ةماهت نم ةفيلحلا يذب 2 هللا لوسر عم انک» :لاق جیدخ نب عفار ث ثيدح

 .«تئفكأف اهب رمأف ءرودقلا اهب اولغأف ءموقلا لجعف «الباو

 ةباحصلا نم لجر ثيدح نم یهنلا ىف باب :داهجلا ىف (۲۷۰۵) دواد وبآ هجرخآ

 «صوحألا يبأ قيرط نم (۳۹۳۸) هجام نبا هجرخأو «حیحص هدانساو ءراصنألا نم

 ءانرودق انبصنف ءاهانبهتناف ودعلل امنغ انبصأ :لاق مكحلا نب ةبلعث نع كامس نع

 هدانساو «لحت ال ةبهنلا نإ» :لاق مث .«تتفكأف اهب رمأف ءرودقلاب 5 يبنلا رمف

 .«دئاوزلا» يف يريصوبلاو «ةباصالا» يف ظفاحلا لاق امك حيحص

 ثيدح نم ۲۳۰/۲ ىمرادلاو ۰۱۰٩ ۰۱۰۸/6 دمحأو (۲۷۰۸) دواد وبأ هجرخآ

 .دمحأ دنع ثيدحتلاب قاحسإ نبا حرص دقف «حيحص هدانسإو «تباث نب عفيور

 - دمحأو «ةبهلا لوأ ىف 77/5 ىئاسنلاو (۲۸۵۰) هجام نبا هجرخأ حيحص ثيدح

1 



 هديب یسفن يذْلاَو الك» :لاق َّنَجلا هل ائينه :اولاق مع ةمالغ بيصأ املو E TE ا و٥ 57

 «ارات ِهْيِلَع ke مساَقَملا اهبصت ْمَل .مئاتفلا ّنم َرَبْيَح موي اهذخآ يتلا ةَلْمَّشلا نإ

 نم ناکارش ْوَأ ٌالارش» :لاقف .كلذ َعمس امل نیکارش وأ كارشب لجر ءاجف
 ك

 «ران

E 0 ۳ر ۳ نا ان ام ۳ و  EES 

 رم مظعو همظعو لولغلا رکذف لكك مهبل 2 كفو

 و

 هل سرف هتبقَر ی مات اهل اش هتبقر ىلع ةمايقلا می مُكَدَحَأ نی ال» : لا
Teىَلَع تل ذق ايش كل كلمأ ال وَ شن هللا لو 1  

 كلْمّأ ال ا لو قفخَت غاقر هیر ىَلَع « كل دَ ايش هللا نم كل كلم ال 0 وقاف «ينثغآ هّللا لوُسَر اي لو ا هقفو

 رص یک و ےس ےس مس ےس ےس
 اودجّوف نورظنی اوبهذف «راثلا يف وه» تام دقو هلقث ىلع ناك نمل لاقو ره و و وب کس و۲ ۰ 0 ا 5 مس >- و 7 ۰ 51 00

 )۳ لا ا

 5 اهلغ دق ةءابع

 ىلع اوُرم ىّتح ٌديهش نالفو دف نالف» :مهتاوزغ ضعب يف اولاقو

 وأ اَهَّلَع ةدرب يف راّنلا يف ُهَتْبَأَر ينا الک» :لاقف .كیهش نالفو :اولاقف لر

 هيف نأ الإ تاقث هلاجرو «هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع ثيدح نم ۲ =
 ۰۱۲۲/۶ دمحآ دنع ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم دهاش هلو «قاحسإ نبا ةنعنع

 (۲۸۵۰) هجام نبا دنع تماصلا نب ةدابع ثيدح نمو «دهاوشلا يف نسح هدنس

 .هلبق امب نسح وهف «تاقث هلاجر يقابو «نيل وهو نانس نب یسیع هدنس يفو
 ۰۵۱ ٥۱۳/۱۱ و ۳۷۵ ۰۳۷۶/۷ يراخبلاو ۰45۹/۲ «أطوملا» يف كلام ا 0

 .ةريره يبأ ثيدح نم ۲٤/۷ يئاسنلاو ۳۷۱۱(۰) دواد وبأو ۱۱۵(۰) ملسمو

 :ةرامالا يف (۱۸۳۱) ملسمو «لولغلا باب :داهجلا يف ۱۲۹/۲ يراخبلا هجرخآ ()

 ا سرلا تو لاو ا ترم ااو كرا رفت طاق كلان
 : يأ «قفخت عاقر» :هلوقو ةضفلاو بهذلا :تماصلاو «لیهصلا نود وهو فلعلا

 .اهلغ يتلا بايثلا اهب دارملاو .برطضتو عقعقتت
 ثيدح نم ۱۰/۲ دمحأو ۲۸4۹(۰) هجام نباو ۰۱۳۰/۰ يراخبلا هجرخآ )۳(

 .ةعتمألا نم هلمح لقثي امو «لايعلا :فاقلاو ءاثلا حتفب لقثلاو .ورمع نب هللا دبع

 ؟۲-۸ج داعملا داز ۹۷



 الا يف د داتف ْ هذا باّطْحلا نبا ای صد : ع هللا ل وقت لاق مث و (ةءابع

U20َنوُنمْؤُملا ال . 

 اعم : لاقف ی هللا لوسرل كلذ او رک ذف «ربيخ موي لجر يفوتو

 لا لیبَس يف لَ ع َّنإ» :لاقف ءَكِلْذل سالا هوجو تی مکبحاص
 و

 .60(َنْيَمَهْرِد يواسي ال ووه زرخ نم ازرخ اوُدجوف .هعاتم اوُشّتفف «اییش

Êê 
  1)س

 «مهمئاتخب نوویجیف الا يف یدانف الالب رمآ همين تاصأ ادا ناو

 دی هللا لوُسَر لاقف ءرعش نم ما كلذ دعب لجر ءاجف فو ا

 رذتعاف (؟هب ء ءيجت ْنَأ کلم اًيف» "لاق معن : :لاَق ( یدات الالب تعمّساا

 .(۳)«كنم ُهَلَبْقَأ نلف ةَم ا عزا ن» :لاقف

 .(؛)هدعب نادشارلا ناتفيلخلا ٌةَقَرَحو «هبرضو لالا عاتم قيرحتب رمأو

 ۱۵۷4(۰) يذمرتلاو ءلولغلا ميرحت ظلغ باب :ناميالا يف )١١54( ملسم هجرخأ ()
 باطخلا نبرمع ثيدح نم ۷١٤و ۳۰/۱ دمحأو ۰۲۳۱ ۰۲۳۰/۲ ىمرادلاو

 .هنع هللا يضر

 دمحأو .لولغلا ىف ءاج ام باب :داهجلا ىف 6 «أطوملا» يف كلام ا )۲(

 نم (۲۸6۸) هجام نباو ۰14/6 يئاسنلاو (۲۷۱۰) دواد وبأو ۱۹۲ /هو ۱۱۸/6

 ةرمع يبأ نبا نع «نابح نب ىيحي نب دمحم نع دیعس نب ییحی ثيدح
 ؛أطوملا» نم طقس دقو حیحص دانسإ اذهو «ينهجلا دلاخ نب ديز نع «يراصتالا "

 نب رمع وبأ لاق امك طلغ وهو .ییحی نب دمحم خيش «ةرمع يبأ نب» ىيحي ةياور
 .ربلا دبع

 هدنسو «ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (۲۷۱۲) دواد وبأو ۲ دمحأ هج رخأ )۳۱

 .يبهذلا هقفاوو 2۱۳۷/۳ مکاحلا هححصو «نسح

 نع باطخلا نب رمع ثيدح نم (۲۷۱۳) دواد وبأو (1810۱) يذمرتلا جرخأ (ع)

 هدنس يفو «هوبرضاو هعاتم اوقرحاف ءلغ دق لجرلا متدجو اذإ» :لاق نيج يبنلا

 الا هفرعن ال بيرغ ثیدح :يذمرتلا لاقو .فیعض وهو «ةدئاز نب حلاص نب دمحم
 - یور امن :لاقف .ثیدحلا اذه نع (يراخبلا ينعي) ادمحم تلأسو .هجولا اذه نم

۹۸ 



 ء يش يف قیرحتلا ء یجی مل هناف ترک ىتلا ثيداحألا رئاسب خوسنم اذه : ليقف

 ةيلاملا تابوقعلاو زيزعتلا باب نم اذه نا "”باوصلا وهو  ليقو ءاهنم
 هژافلخ كلذکو ءَكَرَتو َقَرَح هنإف .ةحلصملا بّسحب ةمئألا داهتجا ىلإ ةعجارلا

 الو ٌدَحِب ٌسيلف '”'ةعباّرلا وأ ةثلاثلا يف رمخلا براش لتق اذه ٌريظنو «هدعب نم -

 .مامالا داهتجاب قّلعتي ٌريزعت وه امنإو ءخوسنم

 لسصف

 یراسالا ىف ةَ هیده ىف

 2 ورم

 مهضعبو «لاملاب مهضعب يدافيو مهضعب لتقیو « مهضعب ىلع نمی ناك

 ردب ىراسأ ىّدافف .ةحلصملا بسحب هّلک كلذ لعف دن ی فرشات

 بهك رتل «ىّتتَتلا ءالوه يف نمک مش ٠ ءاّيَح ٌّيدَع ْنب ٌمِعْطُملا ناک لاقو «لامب

(۱) 

(۲) 

 لاق .ثیدحلا ركنم وهو «يثيللا دقاو وبآ وهو «ةدئاز نب دمحم نب حلاص اذه

 جرخأو «هعاتم قرحب هيف رمأي ملف اجب يبنلا نع ثيدح ريغ يف يور دفو :دمحم

 كك هللا لوسر) نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (۲۷۱6) دواد وبآ

 يناسارخلا دمحم نب ریهز هدنس يفو ؟هوبرضو لاغلا عاتم اوقرح رمعو ركب ابأو
 هنع هاور هناف ءاهنم اذهو ءاهببسب فعضف «ةميقتسم ريغ هنع ماشلا لهأ ةياورو

 يف ظفاحلا حجرو .لوهجم هناو «هريغ هنإ :لاقیو «يقشمدلا ملسم نب دیلولا

 ي ور یاع هلو ۱۳۰/۹ «حتفلا»

 امك افیعض ناك اذإ امآ ت هللا لوسر نع اتباث صنلا ناك اذإ امیف اذه هجتي امنإ

 .هل هجو الف مدقت

 ةثلاثلا داع ناف .هودلجاف ءةيناثلا داع ناف .هودلجاف رمخلا برش نم» :ثيدح

 دواد وبأو دمحأ هجرخأ .حيحص ثيدح ؟هولتقاف فعبارلا داع ناف «هودلجاف

 وبأو «ةيواعم نع مكاحلاو يذمرتلاو دواد وبأو ءرمع نبا نع مكاحلاو يئاسنلاو

 «ةريره يبأ نع مكاحلاو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأو ءابيؤوذ نع يقهيبلاو دواد

 مکاحلاو ينطقرادلاو يناربطلاو سوآ نب لیبحرش نع ءایضلاو مکاحلاو يناريطلاو

 مکاحلاو «ةميزخ نباو «ورمع نب هللا دبع نع مکاحلاو دمحأو «ریرج نع ءایضلاو

 .ديوس نب ديرشلا نع ءايضلاو مكاحلاو يئاسنلاو «فیضغ نع يناربطلاو «رباج نع

۹۹ 



 هل ۷)۱( 

 مث مهرسأف هتّرغ نودیرپ نوخلستم نونامث ةيييدحلا حلَص يف هيلع طبهو ۶

 . (۲)مهیلع َّنَم

 هقلطأ مث «دجسَملا ةيراّسب هطبرف تفينح ينب دیس لاثآ نب ةمامث رسأو

 . (۳)ملسأف

 ةیدف مهنم ّدخأي نأ قيَّدَّصلا هيلع راشأف «ردب یراسآ يف ةباحصلا راشتساو 0

 لاقو «مالسالا ىلإ مهيدهي نأ هللا لعل ‹مهقلطيو مهّودع ىلع ةوق مهل نوکت

 ترضتف اَتکمت نأ یرآ نکلو رکب وب فار يذلا یر ام ءهللاو ال . رمع

 ءركب وب لاق ام ری هللا لوسر وه ءاهديدانصو رفکلا ةمئأ ءالؤه ناف «مهقانعأ

 وه یکی هم هللا لوسر اذإف مع لبقآ دغلا نم ناك املف ءٌرَّمع لاق ام َوَهَي ملو

 تدجو ناف ,كّبحاصو ثنا نكاد وش ی نم ! هللا لوسر اپ : لاقف رکب ا

 یکبآ» : ولع هللا لوس َلاَقَف ؟امكئاكبل تْيكابت «ءاکب ذج مل ناو ءْتْيَكَب ءاكب

 نم ىّنذأ مُهُباَذَع َىَلَع ضرع ْدَقَل «ءادفلا مهذخأ نم كُباَحْصأ ىلع َضَرَع يذّلل
 ۴1 ر ر

 ىف َنَكْنُب یّح یرشآ ُهَل َنوُكَي ْنَأ يبنل ناك ام :ُهَللا لزنآو «ةرجشلا هذه
 . [ 6177 :لافنألا] “4 ضرألا

 ۰۸۰/4 دمحأو (؟5586) دواد وبأو «۹/۷٤۲و ۱۷۳/۲ يراخبلا هجرخأ (9)

 مهيديأ فك يذلا وهو) :ىلاعت هللا لوق باب :داهجلا يف (۱۸۰۸) ملسم هجرخأ (۲)

 دواد وبأ هجرخأو «سنأ نع تباث نع دامح ثيدح نم ۱۲/۳ دمحأو (مكنع

 .هب ةملس نب دامح نع قرط نم يئاسنلاو ۳۲۱6 يذمرتلاو

 اضيأ ریسالا طبرو «ملسأ اذإ لاستغالا باب :ةالصلا يف 41۲/۱ يراخبلا هجرخأ (م)

 نمم قثوتلا باب :تاموصخلا يفو .دجسملا كرشملا لوخد بابو «دجسملا يف

 ينب دفو باب :يزاغملا يفو «مرحلا يف سبحلاو طبرلا بابو «هترعم ىشخت

 (؟51/4) دواد وبأو ءهسبحو ريسألا طبر باب :داهجلا يف )١774( ملسمو «ةفينح

 .ةريره يبأ ثيدح نم

 - «ردب ةوزغ يف ةكئالملاب دادمالا باب :ريسلاو داهجلا يف (۱۷۲۳) ملسم هجرخآ (ع)

۱ + 



 َرَمُع لوق «ٌةفئاط تحَجرف بوصآ ناك نییارلا يأ يف ءُنساَّنلا َمّلكت دقو
 هتقفاومو «هيلع رمألا رارقتسال ءركب يبأ لوق ٌةفئاط تحّجرو .ثیدحلا اذهل
 تبلغ يتلا ةمحرلا هتقفاوملو «مهل كلذ لالحإب هللا نم َىَبَس يذلا باتکلا

 حونب رمعل ههيبشتو «ىسيعو ميهاربإب كلذ يف هل يي يبنلا هيبشتلو «بضخلا

 «یرسالا كئلوآ رثکآ مالساب لصح يذلا میظعلا ریخلا لوصحلو (۲یسومو

 تلصح يتلا ةوقلا لوصحلو «نیملسملا نم مهبالصا نم جرخ نم جورخلو
 ًارخآ هل هللا ةقفاوملو الأ ركب يبال تب هللا لوش ةقفاوملو ءادفلاب نیملسملل

 مک هيلع ٌرقتسي ام یأر هناف ءَقيّدّصلا رظن لامکلو «هيأر ىلع ُرمألا رقتسا ثيح
 .ةبوقعلا بناج ىلع ةمحرلا بناج بلغو «ارخا هللا

 كلذب دارأ نمل باذعلا لوزنل ةمحر ناك اَمَّنِإف ةي یبنلا ءاكب امأو :اولاق

 هع دارا نو رکب وب الو ی هللا لوسر كلذ دري ملو ءايندلا ضرع

 موي رکسعلا مه امك ةصاخ كلذ َدارأ نم ٌبیصت الو مت تناك ةنتفلاف «ةباحصلا

 هتبجعآ نمل مهترثک باجعایو “لق نم َمْوَيلا بلغن نل) : مهدحآ لوقب نيتح
 هللاو رفظلاو رصنلا ىلع ملا رقتسا مث «ةنحمو ةنتف كلذب شْيَجلا مزهف «مهنم

 . ملعأ

 7 و رس نم ی 7 ع ۳ ۰
 7 | وعدت ال» :لاقف .هءادف همع سابعلل اوک رتپ نا راصن الا هنذاتسا و

 , 371 مهر

 .نسح هدنسو .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم ۱ ۰۳۰/۱ دمحأو

 ترم نب ورمع نع شمعألا قيرط نم 2785 ۰۳۸۳/۱ «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ )١(

 . ۲٠ /۲ ريثك نبا رظناو دوعسم نبا نع «ةديبع يبأ نع

 .7785 /" «روثشنملا ردلا»و ۱۰۰ ۰۹۹/۱۰ يربطلا رظنا (۲)

 يفو ار ةكئالملا دوهش باب :یزاغملا يف YEA ۷ ۷ يراخبلا هجرخآ )۳(

 باب :داهجلا يفو ءاكرشم ناك اذإ ىدافي له همع وأ لجرلا خأ رسأ اذإ باب :قتعلا
 . كلام نب سنأ ثيدح نم نيكرشملا ءادف

٠١١ 

 ءادفلا



 قاقرتسالا

 .هيزاغم ضعب يف ركب وبآ اهاّيِإ هلم ةيراج عوكألا نب ةملس نم بهوتساو

 نم نيلجر ىدفو «''”نيملسملا نم اسان اهب ىدفف ءةّكم ىلإ اهب ٌتعبف هل اهبهوف
 بولق باطتساو «ةَمْسَقلا دعب مهيلع نزاوه يبس درو «ليقع نم لجرب نيملسملا

 ۳" ضتارف تس ناسنإ لكب كلذ نم بيطُي مل نم ضّرعو «هل اوّيطف «نيمناغلا

 هلل امهتوادع ةدشل "۳ ثراحلا نب رضا لتقو «ىرسألا نم طيعُم يبأ نب ةبقع لتقو

 . هلوسرو

 مهل نکی مل ىرسألا نم سان ناک :لاق سابع نبا نع دمحأ ُمامالا ركذو
 لدن اذه" "ةباتکلا راصنألا دالوآ لی نأ مهءادف ا هللا لوسر لعجف «لام

 «برعلا َيْبَس قرتسی ناکو «قرتسُي مل ءرسألا لبق ملسأ نم نأ هّيده ناکو

Nاهیقتغأ» لاقف مهنم ٌةَيِبَس ةشئاع دنع ناكو «باتكلا  
 اا

 .مدقت دقو (۱۷۵۵) هحيحص يف ملسم هجرخأ )۱(

 ذا نينح مویو» :یلاعت هللا لوق باب :يزاغملا يف ۲۷ ۰۲4/۸ يراخبلا هجرخآ )۲(

A۹ /۲نسح هدنسو «هدج نع هيبأ نع « بيعش نب ورمع تیدح نم  . 

 (۲۰۸7) دواد وبآ جرخأو «قاحسإ نبا نع 1٤٤/١ «ةریسلا» يف ماشه نبا هرکذ )۳(

 .(رانلا» : لاق ةيبصلل نم

 نب مصاع نب يلع هدنس يفو «سابع نبا ثيدح نم (۲۲۱۷) ۲٤۷/۱ دمحأ هجرخأ (6)

 دنه ييآ نی دوادو « رصیو ءیطخی قودص : «بیرقتلا» يف ظفاحلا لاق يطساولا بیهص

 5 ۱ . ةرخأب مهي ناك 3

 عماجو عابو بهوف ءاقيقر تخم نم كلم تأ : قتعلا يف ۱۲6/۵ يراخبلا هجرخآ )00(

 .(۲۵۲۵) ملسمو ءةيرذلا ىبسو یدفو

۱۲ 



 نم قتعيلف «ليعامسإ دلو نم ةبقر هيلع ناك نَم» :اعوفرم يناربطلا يفو  8 و ۳ هر 5 2 ی رم هر و ۲ ۱
0 , 

 يا يف ثراحلا تن ةَيِْيَوُج تعقو ٠ قطعا ينب ايابس مسق املو

 اهتباتك دي هللا لوُسر یضقف ءاهسفن ىلع ُهبتاکف «ساّمش نب سی نب تباثل
 رهصل اماركإ قلطصُملا ينب تی لفآ ن نم ةئم اهايإ هجوزتب قتعأف ؛ اهَجّورتَو

 ايابس ءطو يف نوفّقوتي اونوكي ملو .برعلا حيرص نم يهو .2'اَي هللا لوسر
 و و وبس ع اوك ياو
 (مکنامن می ْتَكَلم ام ال ِءاَّلا نم ثاتَصْحُملاو» :ىلاعت لاق لب «مالسإلا طرتشي
 اهتدع تضقنا اذإ ةنصحم تناك ناو نیمیلا كلُم َءطَو حاباف ۲[۰ :ءاسنلا]

 : يبسلا نم ةيرازفلا ةيراجلا هبهوتسا امل عوکالا نب ةملس هل لاقو یاربتسالاب

 اما رخ اهوطو ناک ولو (۳)«ابوث اهل تفشک امو «ينتبجعأ دقل ! هللا لوسر اي هللاو»

 دق هنال «تملسأ دق نكت ملو «ىنعم لوقلا اذهل نكي مل نفت مالسالا لبق

 يف فرعت الف ةلمجلابو «هب ىدافُي ال ملسملاو ةکمب نیملسملا نم اسان اهب ید

 يذلا باوصلاف «ةيبسملا ءطو يف ًالعف وأ الوق مهتم مالسإلا طارتشا طق او رثأ

 كلُمب تايبسملا نهئامإ ءطوو برعلا قاقرتسا هباحصأ ٌيدهو هّيده هيلع ناك

 .مالسالا طارتشا ريغ نم نيميلا

 قرف ْنَم2 :لوقيو ءاهدلوو ةدلاولا نيب يبّسلا يف قيرفتلا عنمي ر ٤ ناكو

 هاور :لاقو «يربنعلا ةبلعث نب بيبز ثيدح نم ٤١/٠١ ؛عمجملا» يف يمثيهلا هدروأ )١(
 يبأ نبا همجرت بيبز نب هللا دبعو .تاقث هلاجر ةيقبو .بیبز نب هللا دبع هيفو « يناربطلا

 .ًالیدعت الو احرج هيف رکذی ملو ۰۱۲ /0 «لیدعتلاو حرجلا» يف متاح

 دقف «حيحص هدانسإو «ةشئاع ثيدح نم (۳۹۳۱) دواد وبأو ۲۷۷/١. دمحأ هجرخأ (۲)

 .دمحأ دنع ثيدحتلاب قاحسإ نبا حرص

 . ۱۰۲ ص ابيرق مدقت دقو (1765) ملسم هجرخأ )۳(

ar 

 نيب يبسلا يف قرفث ال
 اهدلوو ةدلاولا



 .يبسلاب ىتؤي ناکو 2١0 (ةّماَيقلا َمْوَي هت هتّيحأ نوا هللا قف ءاَهدَلَوَو ةدلاَو نيب

 مهنیب رپ نآ ا ًاعیمج تیبا را يطعيف

 لصف

 هيلع سج نميف هیده يف

 ءابطاخب لق مل هنأ هنع تبثو .۲۳) نيكرشملا نم اسوساج لتق هنآ هنع تبث

 لی عطا ال لرد ام :لقف هلتقيف رم هناتاو هیلع جد

 ملسملا لتق ىري ال نم هب لدتساف ۳ «مکل ُتْرَمَغ ذَقف منش "بش ام اولَمْعا : لاقف رذب

 ىري ْنَم هب لدتساو «هللا مهمحر ةفينح يبآو «دمحأو : يعفاشلاك سوساجلا

 هنأل :اولاق امهریغو هللا همحر  دمحأ باحصأ نم ليقع نباو «كلامك «هلتق

 لّلعُي مل «هلتق نم اعنام ٌمالسالا ناك ولو «هريغ يف ةيفتنم لتقلا نم ةعنام ةلعب للع

 ىوقأ اذهو «ريثأتلا میدع صخألا ناك «معألاب َلَّلَع اذإ مكحلا نأل «هنم صخاب

 . ملعأ هللاو

 ءاج ام باب : ریسلا يف )١577( يذمرتلاو «414 ۰4۱۳/۵ دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (۱)

 يراصنألا بويأ يبآ ثيدح نم ۲۲۷/۲ يمرادلاو «يبسلا نيب قيرفتلا ةهارك يف

 . يبهذلا هقفاوو ۰۵۵ /۲ مكاحلا هححصو

 دواد وبأو مالسالا لخد اذإ يبرحلا باب :داهجلا يف ۰۱۱۷ ۰۱۱۱/۹ يراخبلا هجرخآ )۳(

 نب ةملس ثیدح نم (۲۸۳) هجام نباو «نمأتسملا سوساجلا باب : داهجلا يف (۲۵۳)

 نلجف «رفسيف وهو «نیکرشملا نم نی هللا لوسر ىتأ : لاق «هنع هللا يضر عوکالا

 . هبلس ينلفنف «هتلتقف «هولتقاو هوبلطا» هلك يبنلا لاقف «لتفنا مث ثدحتي هباحصأ دنع

 رظنلا ىلإ لجرلا رطضا اذإ بابو 556 باب :داهجلا يف ٠٠١/7 يراخبلا هجرخأ (۳)
 نم لضف باب : يزاغملا يفو نهدیرجتو هللا نيصع اذإ تانمؤملاو «ةمذلا لهآ روعش يف

 وزغب مهربخی ةکم لهأ ىلإ ةعتلب يبآ نب بطاح ثعب امو «حتفلا ةوزغ بابو ءاردب دهش
 رذحي نم باتک يف رظن نم باب :ناذئتسالا يفو «ةنحتمملا ةروس ریسفت يفو لَك يبنلا

 هجرخأو نیلوأتملا يف ءاج ام باب : نیدترملا ةباتتسا يفو هرمآ نیبتسیل نیملسملا نم

 (۲۵۰) دواد وبأو «ردب لهآ لئاضف نم باب :ةباحصلا لئاضف يف )۲٤۹٤( ملسم

 . ۱۰۵و ۸۰/۱ دمحأو (۳۳۰۲) يذمرتلاو

۱۰ 



 لصف
 ءاوملسأو نيملسملا ىلإ اوجرخ اذإ نيكرشملا ديبع قتع ی هيده ناكو

 . لجو رع هللا ٌءاَقَتُع مه :لوقیو

 لبق سیل رب ملو لو «هد يف يش یلع ملا نم نأ ادع نکو
 اذ| نيكرشملا نكست نکی ملو ؛مالسالا لبق ناک امک هی يف هری لب «مالسال

 مزعو «هلبق الو برحلا لاح لام وأ «سفن نم نیملسملا یلع هوفلتآ ام اوملسا

 لاقف مهلاومآو َنيملسملا تايد ةدّرلا لهأ نم َنيبراحملا نیمضت ىلع َقيّدَّصلا
 قفتاف دیهشل ةيد الو هلا ىلع مهژوجأو هلل اس ىف تییمآ امد فلت : رمع

 يتلا مهلاومأ نايعأ نیملسملا ىلع ری اضیآ نكي ملو ع لاق اه لغ احلا

 اهل نوضّرعتي الو .مهيديأب اهنوري اوناك لب مهمالسا دعب ارهق ٌرافكلا مهنم اهذخأ

 . هيف كش ال يذلا هيده اذه .لوقنملاو راقعلا كلذ يف ءاوس

 مهرود مهيلع دري نأ هنولأسي نيرجاهملا نم لاجر هيلإ ماق «ةکم حتف املو
 اهوكرت مهنأل كلذو «هراد مهنم دحاو ىلع دری ملف «نوكرشملا اهيلع ىلوتسا يتلا

 سيلف «ةنجلا يف اهنم ًاريخ ًارود اهنع مهضاعأف «هتاضرم ءاغتبا اهنع اوجرخو «هل

 میقب نأ رجاهملل صخری مل هنأ كلذ نم غلبأ لب ءهلل هوکرت اميف اوُعِجري نأ مهل
 نآ هل سیلف «هنم رجاهو هودي كرت دق هنال "ثالث نم كأ كلن دعب ةکمب

 نيملسملاب نوقحلی نیکرشملا دیبع باب :داهجلا يف (۲۷۰۰) دواد وبأ هجرخآ (۱)
 نبا سیلدت هيف نأ الا .تاقث هلاجرو «هنع هللا يضر يلع ثيدح نم «نوملسیف

 «میکو نب نايفس هدنس يفو ءرخآ قيرط نم )۳۷۱١( يذمرتلا هجرخأو «قاحسإ

 يبعشلا نعو ۰۳۱۲و 2774/١ دمحأ دنع سابع نبا نع بابلا يفو .فیعض وهو

 وه» :لاقو ىبأف ترکب ابأ انيلإ دري نأ يي هللا لوسر انلأس فيقث نم لجر نع

 .تاقث هلاجرو ۳۱۰و ۱۱۸/٤ دمحأ هجرخآ (ِدْكَي هللا لوسر قيلط مث «هّلا قيلط

 ءاضق دعب ةكمب رجاهملا ةماقإ باب :ةرجهلا يف ۲۰۸ ۰۲۰۷/۷ يراخبلا جرخأ (۲)

 يف تعمس ام :ديزي نب بئاسلا لأس زيزعلا دبع نب رمع نع (۱۳۵۲) ملسمو .هکسن

 = ثالث» : هيَ هللا لوسر لاق :لاق يمرضحلا نب ءالعلا تعمس :لاق ؟ةكم ىنكس

۱۰۵ 

 يف ءيش ىلع ملسأ نم
 ىلإ رظني ملو هل وهف هدب

 * مالسإلا لبق هببس



 اهب نفدو ةکمب تام نأ اسئاب هاتسو ةلوخ نب دعسل یئر اذهلو هنطوتسی دوعی

 .؟اهنم هترجه دعب

 لصف

 ةمونغملا ض درالا يف هیده يف

 امأو «نيمناغلا نيب ربيخو ريضُنلا ينبو ةظيرف ينب ضرأ مسق هنأ هنع تبث

 اهحتفف تکم امأو . اهلاحب تّرقأف ءاهلهأ اهیلع ملسأو «نارقلاب تحتفف ةنیدملا

 ءةونع اهحتف نيب عمجلا ءاملعلا نم ةفئاط لك ىلع لکشأف ءاهمسقي ملو قرن

 نیملسملا ىلع ٌفقو يهو «كسانملا راد اهنأل :ةفئاط تلاقف ءاهتمسق كرتو

 اهتراجاو اهعیب عنم نم ءالؤه نم مث < ءاهثمسق نکنی الف ءءاوس اهیف مهو «مهّلک

 قونعلا نيب عمجی مل امل يعفاشلاو «اهتراج) عنمو «اهعابر عیب زوج نم مهنمو

 تختف ولو :لاق .مسُفُت مل كلذلف ءاحلْص تحتف اهنإ :لاق «ةمسقلا مدع نيبو

 ری ملو «لوقنملاو ناویحلا ةمسق بجت امك اهتمسق ُبجيف «ةمينغ تناکل «ةوْلَع

 مهنع ثروت اهبابرال كلم اهنأب جتحاو ءاهتراجإو «ةكم عابر عیب نم اسأب

 ىرتشاو «هكلام ىلإ كلملا ةفاضإ مهيلإ هناحبس هللا: فاض كفر تقر

 يف ادع لر نيأ :325 يبنلل ليقو تیمأ نب ناوفص نم اراد باطخلا نب رمع

 ابآ ترو لیقع ناکو "رود وأ عابر نم ليقع اتل كرت لَهَو» : لاقف ؟ةکمب كراد

 بجت مئانغلا نأو یئانغلا نم ضرالا نأ يعفاشلا لصأ ناك اّملف .بلاط

(۲) 

 نأ ثيدحلا اذه هقفو : ظفاحلا لاق «ینم نم عوحرلا دعب يأ «ردصلا دعب رجاهملل
 اهدصق نمل حيبأ نكل «حتفلا لبق اهنم رجاه نم ىلع امارح تناك ةكمب ةماقالا

 .اهیلع دیزی ال مایآ کا دعب يقي نآ ةرمع وآ جحب مهنم

 ملسو «ةلوخ نب دعس ةثك يبنلا ءاثر باب :زئانجلا يف ۱۳۲/۳ يراخبلا هجرخأ

 .صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم ثلثلاب ةيصولا باب :ةيصولا يف )۱۲۸)

 يفو ءاهئارشو اهعيبو ةكم رود ثيروت باب :جحلا يف ٣٠٣۰/۳ يراخبلا هجرخأ

 ملسمو «مهل يهف نوضرأو لام مهلو برحلا راد يف موق ملسأ اذإ باب :داهجلا
 .ديز نب ةماسأ ثيدح نم جاجحلل «ةکمب لوزنلا باب :جحلا يف (0)

۳1 



 لوقلا نمد دجي مل مسقت مل اهرودو اهعابرو . عابتو كلمت ةكم نأو ءاهتمسق

 . احلص تختف اهنأب

 روهمجلا لوق ىلع ةلاد اهلك اهدجو «ةحيحصلا تیداحألا لمأت نم نكل

 راد اهنأل :ةفئاط تلاقف ؟اهمسقي مل ءيش يأل اوفلتخا مث .ةونَع تحتف اهنأ

 : ةفئاط تلاقو .نيملسملا هدابع ىلع هللا نم فقو يهف تدابعلا لحمو كلا

 مسقی ملو یخ مسق الإ ٌيبنلاو ءاهفقو نيبو اهتمسق نيب ضرالا يف ٌريخُم مامإلا

 رومأملا مئانغلا يف لخدت ال ضرألاو :اولاق .نيرمألا زاوج ىلع لدف کم

 N لوقنملاو ناويحلا يه مئانغلا لب ءاهتمسقب

 ئسوُم لاق دوو : یلاعت ا تمالا هذه ريغ

 َةَسّدَقُملا ضزالا اولخذا موق ای : هلوق ىلإ 4 مُكَيَلَع هللا َةَمْعِ دن اورکذا موق اب همزقل

 : مهضرأو هموقو نوعرف رايد يف لاتو ۰2۲۱ ۰۲۰ : :ةدئاملا] کل لا بک يتلا

 يف لخدت ال ضرالا نأ ملعف 4 : ءارعشلا] *َليِئاَرْسِإ ينب اَهاَنْنَرْوَأَو كلذک»

 و 2 لوسر مَسق دّقو ةحلصملا بسحب اهیف رّیخم ٌمامالاو «مئانغل
 اهتبقر يف ًارمتسم ًاجارخ اهیلع برضو اهلاح ىلع اهّرقأ لب .مسقی مل ُرَمُعو

 اهنأ ىلع اوعمجأ دقو ءةمألا لمع وه امك ضرألا هذه غیب زوجي لب «ةبقرلا

 اهنآ ىلع  ىلاعت هللا همحر  دمحأ مامالا صن دقو «ثروی ال فقولاو «ثروت

 فقولا نألو «حاكتلا يف ارهم نوكي نأ زوجي ال فقولاو «اقادص لعجت نأ زوجی

 فوقوملا نوطبلا قح لاطبإ نم كلذ يف امل هتبقر يف كلملا لقنو هعيب عنتما امن

 هدنع تراص اهارت ۳۳ صرحا ی يا حس بح

 «میبلا اذهب نیملسملا نم دحأ قح طبي الف .ءاوس عئابلا دنع تناك امك «ةيجارخ

 دقعنا دقو «بتاكملا ةبقر غیب اذه ریظنو «قادّصلاو ةبهلاو ثاريملاب لطبي مل امك

 الو «عئابلا دنع ناك امك ابتاکم يرتشملا ىلإ لقتني هنإف «ةباتكلاب ةيرحلا بس هيف
 . ملعأ هللاو «هعيبب قتعلا ببس نم هقح يف دقعنا ام لطبي

۱۷ 

 يف لخدت ضرالا له
 ؟مئانغلا



 ناك ولو «ةصاخ ربیخ ضرآ فصن مسق ةي ّيبنلا نأ كلذ یلع لذي اممو

 :(كردتسملا» و «ننسلا» يفف «سمخلا دعب اهلك اهمسقل ةمينغلا مکح اهمكح

 لك َعَمَج «امهس نیئالثو ةتس ىلع اهّمسق ربيخ ىلع رهظ امل ةا هللا لوسر نأ
 لّرَعو «كلذ نم فصلا نيملسمللو ةي هللا لوسرل ناكف ءمُهَس ةئام مهس

 وراد نبأ ظفل اذه .سانلا یا رتو رومالاو دوفولا نم هب لزن نمل يقابلا تضل

 هب لزني امو « هيئاونل رطشل وهو ءامهس َرَسَع ةينامث ی هللا لوسر لزع : ظفل يفو

 هل ظفل يفو .اًهَمباَوَتو َملالُّسلاو «ةَبيَمكلاو حيطَولا كل ناكو «نيملسملا رمأ نم

 لزعو ا امو «ةبيتکلاو ةيحطّولا : هب لزن امو هبئاونل اهفصن لزع : اضيأ

 واتر ام ىا اتو الو لا : نیملسملا نيب همسقف «رخالا فصتلا

 ۱! مهعم زيحأ اميف ات هللا لوسر مهس

 لصف

 : هوجو ةونع تحتف ةكم نأ ىلع لدي يذلاو تحتف ةكم نأ ىلع ةلدالا
 ةونع

 هءاج الو «حتفلا ّنمز اهلهأ حلاص ةا ئبنلا نأ طق ٌدحأ لی مل هنأ :اهدحأ
 لخد نمل املا هاطعأف «نايفس وبأ ُهَءاج امنإو «دلبلا ىلع هحلاص مهنم ٌدحا

 تحتف دق تناك ولو .۲۳)هحالس یقلآ وأ .دجسملا لخد وأ «هباب قلغآ وأ «هراد

 هدانساو «ةمثح يبأ نب لهس نع راسي نب ريشب ثیدح نم (۳۰۱۱) دواد وبآ هجرخآ (0)

 باحصأ نم لاجر نع راسي نب ریشب ثيدح نم (۳۰۱۲) و (۳۰۱۱) و «حیحص

 راسي نب ریشب ثيدح نم (۳۰۱6) و (۳۰۱۳) هجرخآو ؛حیحص هدنسو و يبنلا

 مسا :ةبيتکلاو «ربیخ نوصح نم نصح :ةحيطولاو ءاضيأ حيحص هدنسو ءالسرم

 ضعب يقست ربيخب نيع :ةاطنلاو «ربیخ نوصح نم :قشلاو «ربیخ ىرق ضعبل
 نم نصح :ملالسلاو «ربيخ ضرأل مسا :ليقو «ربیخب نصح :ليقو «لیخنلا

 .امهيلإ عمجو مض :لوهجملل ءانبلاب امهعم زيحأو «ربيخ نوصح

 نم ةكم حتف باب :داهجلا يف (87) (۱۷۸۰) ملسمو ۳۸٥و ۲۹۲/۲ دمحأ هجرخأ (0)

 يفو «سابع نبا ثيدح نم (۳۰۲۱) و (۳۰۲۲) دواد وبآ هجرخأو «ةريره يبآ ثيدح

 = «عمجملا» يف يمئيهلا هدروأو «قاحسإ نبا ةنعنع هيف يناثلاو ءهمسي مل وار لوألا
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 ناف نما وهف دجسملا لحد وأ «هباب قلغأ وأ «هراد لخد نم :لقي مل ءاحلُص

 . ماعلا نامألا يضتقي حلصلا

 هيلع طّلسو «ليفلا َةَكَم ْنَع َسبَح هللا َّنإ» :لاق يب يبنلا نأ :يناثلا

 دال لحت ال اهلِ : ظفل يفو «راهت نم َةَعاَس اهیف يل َنذَأ هلو «َنيِنِمْؤُملاو لوس

 ناف» : : ظفل يفو ''”«راهن نم ةَعاَس يل تلح منا يدُعَب دحال لحت ْنلو و

 کل ندي ْمَلَو «هلوسرل َنْذَأ هللا دل الف لک هللا لوشر لاتقل سرت ٌدَحأ

 "۳ «سمألاب اهتمرحک مریلا اهتمرح ثداع دقو «راهت نم َةَعاَس يل نذآ مر
 .ةونع تحتف اهّنأ يف حیرص اذهو

 ىلع دیلولا نب دلاخ حتفلا موی لعج هنأ : ؟حیحصلا» يف تبث هنإف اأو

 ٍرَسُحلا ىلع ةديبع ابأ لعجو «ىرسيلا ةبََجُْملا ىلع روا لعجو «ىّتْمُيلا ةبَنَجُملا
 اَي) : لاّقف ولو اواجف ؛راصتألا يل عا َةَرْيَرُه ابآ اي» :لاقف «يدارلا نب
 مُهوُمْتيِقَل اذإ اووظنا» : ا اوناق «؟ شرف شایزآ أ َنْوَرَت لَه ءِراَصُنَألا َرشْعَم

 :لاقو .هلاّمش ىلع ُهَئيِمَي عضَوَو «هدی یفخأو ءادصح مهودلصخت ن

 دعصو .هومانأ الا دحآ مهل ْذِئَمْوَي فرشآ امف :لاف "اصلا مکذعوَم»

 :لاقف ٌنایفس وب ءاجف اّفَصلاب اوفاطأف كاملا تءاّجو افَصلا 1ك هل لوسر

 م

 نآ 1 ادغ

 لاقف .مْوَيِلا َدْمَب شیرق ال ,شیرق ٌءارضخ ْثَديِبأ !هللا لوشر ابی

 نبا دنع ثلاث دانسإ هلو .حیحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور : لاقو ۷ ۲

 . فیعض وهو «سابع نب هللا دبع نب نیسح هدنس يفو ۰۳۳۲ ۰۳۳۰/۲ ريرج
 يفو «ةكم لهأ ةطقل فرعت فيك باب :ةطقللا يف 14 ۰۱۳/۵ يراخبلا هجرخآ )۱(

 نیرظنلا ریخب وهف «لیتق هل لتق نم باب :تایدلا يفو ملعلا ةباتك باب : ملعلا
 يمرادلاو (۲۰۱۷) دواد وبآو اهدیصو ةكم میرحت باب :جحلا يف (۱۳۵۵) ملسمو

 .ةريره يبآ ثیدح نم ۲

 يف ۱۷/۸و «بئاغلا دهاشلا ملعلا غلبیل باب :ملعلا يف ۱۷۷/۱ يراخبل هجرخأ (0)

 ميرحت باب :جحلا يف (۱۳۵6) ملسمو .حتفلا موي 5 يبنلا لزنم باب :يزاغملا

 . يعازخلا حيرش يبأ ثيدح نم ةكم
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 نما رهف َحالّسلا ىَقْلَأ نَمو نما وهف نايس يبأ راد لخد ْنَم» : ل هللا لوسر

 لاقف «هلتق بلاط يبأ نب يلع دارأف الجر ثّراجأ ءیناھ ما ن ناف ءاضيأو

 موی ناك اّمل :اهنع ظفل يفو «ءیناه 3 اي ترج ْنَم ا لقا : ا هللا لوسر

E9 ا  

 : ل يبنلا لوقو «نامألا ٌتيدح ت کف ا E لع يمآ نبا

 دعب ةكم فوجب كلذو «ءیناه 1 اي َتْرَجَأ ْنَم 2 دَق»

 يف حیرص اهتراج) ی يبنلا ءاضمإو «هلتق هنع هللا يضر يلع ةداراو «هل اهتراجإف

 تناك ولو «نيتيراجو «لطخ نباو «ةبابص نب سيقم لتق رمأ هنإف اضاد

 دقع نم ینثتسم ءالؤه رکذ ناکلو ةايلعا دعا لك ينال ءاحْلَص تختف

 نت تک نك سا نز ها ین ا اشو ا

 نتا ومو ناو مهولتفا . رفت ةَعّبرَأَو ا لإ سال وند : لاق

 . ملعأ هللاو قبلا راتسأب

 يبأ ثيدح نم oA /۲ دمحأو تکم حتف باب :داهجلا ىف وا( ۷۰ ) ملسم هجرخآ )۱(

 .مهل عورد ال نیذل :رّسحلاو « ةريره

 1۹۸/۱ ملسمو «نهراوجو ءاسنلا نامأ باب :داهجلا يف ١97/5 يراخبلا هجرخآ (۲)

 ۰۲۵۲/۱ «أطوملا»و .یحضلا ةالص بابحتسا باب :نیرفاسملا ةالص ىف (۸۲)

 نم ۲۵و ۲۳و ۳۱/۹ دمحأو ۰۲۳۵ ۰۲۳/۲ یمرادلاو (۲۷۲۳) دواد وبأو

 يفو «صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم ۱/۷ یئاسنلاو (۲۶۱۸۳) دواد وبأ هج رخآ )۳(

 دنع عوبري نب ديعس نع بابلا يفو ءأطخلا ريثك قودص وهو صن نب طابسأ هدنس

 نب ثریوحلا :مرح الو لح يف ال مهنمؤأ ال ةعبرأ» : لاق دم هنأ مكاحلاو ينطقرادلا

 تادايز يفو . . . حرسلا يبأ نب هللا دبعو تبابص نب سيقمو «لطخ نب لالهو « دقن

 يفو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم يزاغملا يف ريكب نب سنوي
 درخد ةي هللا لوسر نأ كلام نب سنأ ثيدح نم )١1708( ملسمو ۰۵۱/۶ «يراخبلا»
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 لصف

 نیکربذملا نيب ةماقالا وسلا َدَق اذا | ٌنيكرشُملا نيب ب ملسملا ةَماَق نم هك هللا عنمو

 اي :ليف .هنیکرفشلا آن ميه منش لك نم هِي ان :لاقو «مهنیب
 سر : لاقو .. «اّمهارات یءارت ال» لاق ؟ملَو اهلل لور

 ها علقت الو با حطت ل ةزخهلا عطش ال :لاقو هر اك
 له رايج «ةرجه َدَْب ةرجه ُنوُكَتَس» :لاقو ©" «اهبرغَم نم ملا علت ىَتَح

 قلعتم لطخ نبا نإ :لاقف «لجر هءاج هعزن املف «رفغملا هسأر یلعو «حتفلا ماع

 قيرط نم «لئالدلا» يف يقهيبلاو ةبيش يبأ نبا یورو ؟هولتقا» :لاق «ةبعکلا راتسأب
 ةكم حتف موي سانلا دیک هللا لوسر نمآ :سنآ نع ةداتق نع .كلملا دبع نب مکحلا

 نب هللا دبعو «ينانكلا ةبابص نب سیقمو «لطخ نب یزعلا دبع :سانلا نم ةعبرأ الإ
 . ٥۲/٤ «يرابلا حتف» رظناو . . .ةراس مأو حرسلا يبأ

 ۳۹/۸ يئاسنلاو ۱۲۰4(۰) يذمرتلاو ۲۹4۵(۰) دواد وبأ هجرخأ «حيحص ثيدح 00
 ءريرج نع «مزاح يبأ نب سيق نع «دلاخ ن نب ليعامسإ نع ةيواعم يبأ ثيدح نم
 يذمرتلاو يراخبلا حجر دقو .هلاسراو هلصو يف فلتخا نکل «تاقن هلاجرو

 دمحأو ۰۸۳ ۰۸۲/۵ يئاسنلا هجرخأ ام هل دهشيو هيوقي نكل «هلاسرإ امهريغو

 نأ هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب ثيدح نم (۲۵۳۷) هجام نباو ۰ ۰۵

 قرافي وأ ءالمع ملسأ امدعب كرشم نم لجو زع هللا لبقي ال» :لاق ك5 هللا لوسر

 نب ريرج ثيدح نم ۱۲۰/6 دمحأ جرخأو «نسح هدنسو «نیملسملا ىلإ نيكرشملا
 يتؤيو «ةالصلا ميقيو ءائيش هللاب كرشي ال نأ» هيلع ذخأ 5 يبنلا عياب نيح هنأ هللا دبع

 هدعب يتالا ةرمس ثيدحو ‹ حيحص هدانسإو «رشملا قرافیو «ملسملا حصنيو .ةاكزلا

 .انضيأ هل دهشي
 ١4١/7 مكاحلا هاورو .هلبق امب ىوقتي هنكل ,فیعض هدنسو (۲۷۸۷) دواد وبأ هجرخأ 0

 .تاقث هلاجرو «ةرمس نع نسح نع ةداتق نع مامه قيرط نم
 ثيدح نم ۲۶۰ ۰۲۳۹/۲ يمرادلاو (۲6۷۹) دواد وبأو ۰۹۹/4 دمحأ هجرخأ )۳

 نع «يلجبلا دنه يبأ نع «يشرجلا فوع يبأ نب نمحرلا دبع نع «نامثع نب زیرح
 «لوهجم :ناطقلا نبا لاقو «روهشملاب سيل :قحلا دبع لاق «يلجبلا دنه وبأو «ةيواعم

 نسح دنسب (۱۲۷۱) دمحأ دنع يدعسلا نب هللا دبع ثيدح هل دهشيو «تاقث هلاجر يقابو

 = دب نمحرلا دبعو ةيواعم لاقف «لتاقي ودعلا ماد ام ةرجهلا عطقنت ال» :لاق 25 يينلا نأ
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 مهلت < اهل ارش ضزألا يف ىقبيو «ميهاربإ َرَجاَهُم مهم ال

 . ۷ ریزاتخلاو ةّدّرقلا عم اَلا مهرشختر هللا سفن مهْرذََت اأ

 لصف

 .ةيزجلا ذخأو رافکلا لسر ةلماعمو حلصلاو .نامألا يف هيده يف

 رافکلا نم هءاج نم ةراجإو .نیقفانملاو «باتكلا لهآ ةلماعمو

 .دهعلاب هئافوو «هنمأم ىلإ هدرو لا مالك عمسي یتح

 ردغلا نم هتءاربو

 4 نم هات اهب ْىَعْسَي «ةدحاَو َنيِمِلْسُملا ةّمذ» :لاق هنأ هنع تبث

 نم لا لب ی اد ات و تل ايل

 . ؟9الُدَع الو افْرَص

 یعسیو «ْمهاوس ْنَم ىلع ڏي مهو مهژامد اک نوُملْسُملا» :لاقو
 نیس

 0 سمس سة و زر ها و هس 4 ی و 3 رە 3 ۴ م °

 اثَدَح ثدحآ ْنَم «هدهع يف دهع وذ الو «رفاکب نمؤم لتقی ال «مهاندآ مهتمذب

o 

 :امهادحإ «ناتلصخ ةرجهلا نإ» : لاق يع يبنلا نإ :صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو فوع

 تلبقت ام ةرجهلا عطقنت الو هلوسرو هللا ىلإ رجاهت نأ یرخالاو تائیسلا رجهت نأ

 بلق لک ىلع عبط «تعلط اذاف .برغملا نم سمشلا علطت یتح ةلوبقم لازت الو «ةبوتلا
 یدعسلا نبا نع نسح رخا دنسب ۲۷۰/۵ دمحآ هجرخأو .«لمعلا سانلا يفكو «هيف امب

 ناکو «لخدت مث انلاحر ظفحا :هل اولاقف ءهباحصأ نم سان يف ران يبنلا ىلع مدق هنأ

 :لاق كتجاح :لاقف .لخدف «لخدا :هل اولاق مث مهتجاح نم یضقف «موقلا رغصآ

 عطقنت ال .مهجئاوح نم ريخ كتجاح» : يي يبنلا لاقف ؟ةرجهلا تضقنآ ينثدحت يتجاح
 . !ودعلا لتوق ام ةرجهلا

 ۱۹۹و ۰۸4/۲ دمحأو «ماشلا ینکس يف باب :داهجلا يف (۲4۸۲) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 وهو .بشوح نب رهش هدنس يفو ؛صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثیدح نم (۲۰۹) و

 لضف باب : ححلا يف (۱۳۷۰) ملسمو «ةنیدملا لئاضف يف ۶ ۰۷۳/4 يراخبلا هجرخآ (۲)

 نعو «ةلفانلا :لدعلاو .ةضيرفلا :فرصلاو «هنع هللا يضر يلع ثيدح نم ةنيدملا

 يبآ ثيدح نم (۱۳۷۱) ملسم هجرخآو .ةیدفلا :لدعلاو «ةبوتلا :فرصلا : يعمصألا

 : هريره

۱ 



 - رس

 ساّنلاو ةَكئالَملاو للا حل هيلع اندم ياا ندع 4 رد و هه یلعف

 س ےک

 ال َةَدْفُع َّنَلُحَي الف ٌدْهَع مزف َنْيبو هيب ناك ْنَم' ا

 0 زن اع م ی دبي وأ ا يضُمَي یتح ىَّنَح اهّدشی

 . (*)«نالف نب نالف ُهَرْذَع هذه : لاقی هب فرعی مر ۵ و

۳ ۳۸ 

 وفو 5 نم *يرب ناف بل هسفن هن ىَلَع الجر نما ْنَم ل

 مال موي هتسا دنع ءاول رداغ لكلا :لاقو ©90ةَرْدَغ ءاول يطغأ»

(۱) 

(۲) 

(۳( 

(4 

 نع «نسحلا نع .ةداتق نع ةبورع يبأ نب دیعس قیرط نم (40۳۰) دواد وبأ هجرخا
 يبآ نع ةداتق قیرط نم ۲4/۸ يئاسنلا هجرخأو «يوق هدنسو «يلع نع «دابع نب سيق
 «حتفلا» يف ظفاحلا هنسحو «حيحص هدنس :«حیقنتلا» يف لاق «يلع نع جرعالا ناسح

 مهضعب نم هنوعملاو ةرصنلا : «مهأوس نم ىلع دي مهو» : هلوق يف ديلا ىنعمو ۱۳۱۲

 داقي صاصقلا يف ةيواستم نیملسملا ءامد نأ ديري «مهژامد أفاكتت» :هلوقو « ضعبل

 ناك اذإو «ةأرملاب لجرلاو «لهاجلاب ملاعلاو «ریغصلاب ریبکلاو «عیضولاب مهنم فیرشلا
 ناك ام فالخ ىلع هلتاق ريغ هب لتقی ال لهاج وأ عیضو لتاقلاو ءاملاع وأ افیرش لوتقملا
 یتح عيضولا هلتاق نم ةداقتسالاب فیرشلا مد يف نوضري ال اوناک ةيلهاجلا لهأ هلعفی
 دو ذا وا «مهاندآ مهتمذب یعسیو» :هلوقو .لتاقلا ةليبق نم ةدع اولتقی

 نأك مهاندآ ریجملا اذه ناك ناو «همد نیملسملا ةماع ىلع مرح فک نمأ اذإ تم

 . هتمذ رفخت الو آرا وأ اديع وكي

 . .دهع ودعلا نيبو هنيب نوكي مامالا يف باب :داهجلا يف (۲۷۵۹) دواد وبأ هج رخ

 .ةسبع نب ورمع ثيدح نم ردغلا يف ءاج ام باب : ریسلا يف (۱۵۸۰) یذمرتلاو

 .حیحص هدانساو

 لکشم» يف يواحطلاو (۲5۸۸) هجام نباو ۳۷و ۲۲۶ ۰۲۲۳/۵ دمحأ هجرخآ

 ةيلح» يف ميعن وبأو ۰۱۲۱و ٩ ص «ریغصلا) يف يناربطلاو ۰۷۸ ۱ «راثالا

 هدنسو ؛يعازخلا قمحلا نب ورمع ثيدح نم (۱۲۸۵) يسلايطلاو ۹ ؛ءایلوألا

 .(۱۲۸۲) نابح نبا هححصو ؛حیحص
 يف 414/۱۰و «رجافلاو ربلل رداغلا مث باب : داهجلا يف ۲۰۲/۲ يراخبلا هج رخآ

 ةيراج بصغ اذإ باب :لیحلا يف ۲۹۹/۱۲و .مهئاباب سانلا ىعدي ام باب :بدألا
 = لاقف جرخ مث ائيش موق دنع لاق اذإ باب :نتفلا يف 7١1/١5١و «تنام اهنأ معزف

١ 1 



 عم رافکلا ريصم ريرقت

 عاغنيق ونب ةبراحم
 نیملسملت

 یا هک هه 5 هنأ ١
 ضقن ام : لاق هنأ هنع رکذیو

 ١ دل مه الإ َدْهَعل | موفق

 لصف

 مهحلاص مسق :ماسقأ ةثالث هعم ٌرافكلا ٌراص ءةنيدملا يب يبنلا مدق املو

 یلع مهو هودع هيلع اولاوی الو هیلع اورهاظی الو هوبراحی الأ ىلع مهعداوو

 .ةوادعلا هل اویصنو هوبراح : مسقو .مهلاومآو مهئامد یلع نونما مهرفک

 رمأو «هرمآ هيلإ لوؤي ام اورظتنا لب «هوبراحي ملو .هوحلاصی ملف «هوکرات

 نم :مهنمو «نطابلا يف هراصتناو هروهظ بحي ناك نم ءالوه نم مث هئادعآ

 وهو ؛رهاظلا يف هعم لخد نم :مهنمو مهزاصتناو هيلع هودع َروهظ بحي ناك

 نم ةفئاط لك لّماعف «نوقفانُملا مه ءالؤهو «نيقيرفلا نمأيل «نطابلا يف هّودع عم
 . یلاعتو كرابت هّبر هب هرمآ امب فئاوطلا هذه

 من . 2 و : 3
 دعب عاقنیق ونب هتبراحف .ةظيرق ىنبو «ريضنلا ىنبو ,عاقنيق ينب : ةنيدملا لوح

07 

 ((۲۷۰۲) دواد وبأو ءردغلا ميرحت باب :داهجلا يف (۱۷۳۵) ملسمو «هفالخب

 ۱:۳و 95و الهو ۷۰و هاو ۹٤و 4۸و ۲و ۱/۲ دمحأو ۱۵۸۱(۰) يذمرتلاو

 نم هجرخآو .رمع نب هللا دبع ثیدح نم ۱۵1و ۱۲و ۱۲1و ۱۲۳و ۱۱1و ۱۱۲و

 ۲۵۰و ۱۵۰و ۱/۳ دمحآو (۱۷۳۷) ملسمو ۰۲۰۲/۲ يراخبلا سنآ ثیدح

 ۲۸۷۲(۰) هجام نباو ۱۷۳۷(۰) ملسم دوعسم نبا ثيدح نم هجرخآو ۰۲۷۰و

 ملسم يردخلا دیعس يبآ ثیدح نم هجرخآو «٤٤او ۷٤٤و ۱ دمحأو

 هجام نباو ۸و ۷۰و 54و ااو 55و ۳۹و هو 9١و ۷/۲ دمحآو (۱۷۳۸)

 الو الأ هردغ ردقب هل عفری ةمايقلا موي ءاول رداغ لکل» :ملسم دنع هظفلو (۲۸۷۲)

 .«ةماع ريمأ نم اردغ مظعأ رداغ

 ناك الا طق دهعلا موق ضقن ام» : ظفلب ةديرب ثيدح نم ۱۲۲/۲ مکاحلا هجرخآ
 هقفاوو «هححص دقف كلذ عمو نیل هیفو «رجاهملا نب ریشب هدنس يفو «مهنیب لتقلا

 نسح هدنسو )1۰۱٩( ةجام نبا دنع رمع نب هللا دبع ثیدح هل دهشي نکل «یيبهذلا

 بيرق هدنسو :«ریبکلا» يف يناربطلا دنع سابع نبا ثيدح نم زراو «دهاوشلا يف

 .يرذنملا هلاق .دهاوش هلو «نسحلا نم

۱۱ 



 مهيلإ تراسف َدَسَحلاو يغبلا اورهظآو .ردب ةعقوب دا ءردب دعب كلذ

 سأر ىلع لاوش نم فصتلل تبسلا ري هلوسرو هللا اع مهم لا دونج

 «نیقفانملا سيئر لولَس نب يأ نب هللا دبع َءامَلُح ناکو .هرجاهُم نم ارهش نيرشع

 بلطملا دبع ی ةزمح ذتموی نیملسملا ءاول لماحو «ةنيدملا دوهي عجشآ اوناکو

 ىلإ هليل رشع ةسمخ مهرصاحو «رذنملا دبع ّنب ةبابل ابآ ةنيدملا ىلع فلختساو
 مهنوصح يف اونصحتو دوهیلا نم تب 2اا مهو «ةَدْعَقلا يذ لاله

 موق نالذخ دارأ اذإ يذلا بعُرلا مهبولق يف لا فذقو راصحلا ّدشأ مهرصاحف

 يف ی هللا لوسر مکح ىلع اولزتف .مهبولق يف د .مهيلع هلزنأ مهتميزهو
 يبأ ْنب هللا دبع ملک ءاوفتكف مهب رمأف «مهتيرذو مهئاسنو «مهلاومأو مهباقر

 .ةنيدملا نم اوجرخی نآ مهرمآو هل مهبهوف و « دع هللا لوسر مهيف

 ىتح اهيف اویل نأ لقف «ماشلا ضرأ نم ِتاَعِرْذَأ ىلإ اوجرخف ءاهب هوُرواجُي الو
 مهزاد تناكو «لتاقم ةئامتسلا وحن اوناكو ءاراجتو ةغاَص اوناكو مهرثکآ كل

 ّيسق ثالث تب هللا لوسر اهنم ذخأف یهلاومآ مهنم ضّبقو «ةنيدملا فرط يف

 عمج ىلوت يذلا ناكو ی «حامر ةثالثو « فايسأ أ ةثالثو «نيعردو

 .(۱ةملسم نب دمحم مئانغلا

 رهشآ ةّنسب ردب دعب كلذ ناكو :يراخبلا لاق «ريضنلا وب دهعلا ضقن مث
 نأ مهمّلكو « هباحصأ نم رفن يف مهيلإ جرب ال هنأ كلذ ببسو (5)ةورع هلاق

 ابأ اي لعفن :اولاقف ءيرْمَّضلا ةّيمأ نب ورمع اًمِهّلتق نْيَذَّللا نّييبالكلا ةيد يف هونیعی

 ۷ ۰۵/۳ «ريثك نبا ةريس»و ۵۰ ۰4۷/۲ «ماشه نبا ةريس» يف عاقنيق ينب رمآ رظنا (۱)

 سانلا ديس نباو ۰۲٩ ۰۲۸/۲ دعس نباو ۰40۸ ۰801/۱ «بهاوملا حرش»و

 . "٠١ ص «عاتمالا»و ۱

 نع )٩۹۷۳۲( «فنصملا» يف قازرلا دبع هلصو دقو ءاقيلعت ۲۵۳/۷ يراخبلا هجرخأ (۲)

 .ةورع نع يرهزلا نع رمعم

 دهعلا ریضنلا ىنب ضقن



 مهل لّوسو «ضعبب مهضعب الخو «كتّجاح َيِضْقَن یتح انه اه سلجا «مساقلا

 هذه ذخأي مکیأ :اولاقو هک هلتقب اورماتف «مهيلع بتک يذلا ءاقشلا ناطیشلا

 : شاخج ْنْب ورمع مهاقشآ لاقف ؟اهب هخّدْشَی هسأر ىلع اهیقلیف ءٌدَعصيو احّرلا

 ضقنل هناو «هب مثممه امب َنرّبَخُيل هللاوف اولعفت ال :مکشم ُنْب ٌمالس مهل لاقف ءانأ

 اوّمه امب ىلاعتو كرابت هبر نم هيل | روفلا ىلع يحولا ءاجو « هتيبو اننيب يذلا دهعلا

 ملو تضهن :اولاقف « هّباحصأ هقحلو «ةنيدملا ىلإ هّجوتو ءاعرسم ضهنف «هب

 اوجرخا نأ :ة هللا لوسر مهيلإ ثعبو «هب دوهي ْتَّمه امب مهربخأف كب رشت

 ءاهب كلذ دعب ْدجو نمف «ارشع مكُتلَّجأ دقو ءاهب ينوئكاست الو «ةنیدملا نم

 ۷ يبأ نب هللا دبع قفانملا مهيلإ لسرأو «َنوُرّهجتي امایآ اوماقأف هُهَقْنُع تّبرض

 5 نوتوميف «مکنصح مكعم نولخدی نيفلأ ب يعم ناف «مکراید نم اوجرخت

 لاق امیف بطخأ نب يح مهشیئر عمطو نافطغ نم مک افلحو ةظيرق مکرصنتو

 كل ادب ام ْمَتُصاَف «اتراید نم جرحت ال انإ :لوقی كك هللا لوسر ىلإ ثعبو .هل

 ءاوللا لمحي بلاط يبأ نب ْیلعو «هيلإ اوضهنو «هباحصأو 6 هللا لوسر رّبكف

 مهتلزتعاو «ةراجحلاو لبّتلاب نوری مهنوصخ ىلع اوُماق «مهيلإ یهتنا املف

 یلاعتو هناحبس هّبش اذهلو .ناّمطغ نم مهژافلخو خب نبا مهناخو .ةظيرق

 يا :َلاق َرَمَك اَمَلَف ْرُمْكا ناسنالل لاق ذإ ناطيشلا لک مهم لعجو مهتصت

Eأدبم اهيفو «ريضنلا ينب ةروس يه رشحلا ةروس نإف 7  

 اولسرأف ۰" قّرحو «مهلخن عطقو ةي هللا لوسر مهرضاحف ءاهتياهنو مهتصق
 مهسوفتب اهنع اوجرخي نأ ىلع مهلزنأف «ةنيدملا نع جرخن نحن :اهيلإ
 لاومألا يب بلا ضبقو «حالسلا الإ لبالا تلمح ام مهل نأو «مهيرارذو

 نآ رمع نب لا دبع ثیدح نم (۱۷47) ملسمو ۰1۸۳/۸ يراخبلا هجرخآ 110

 (ريضنلا ينب لخن عضوم) ةريوبلا يهو «عطقو ريضنلا ينب لخن قرح 25 كا لوسر
 يزخيلو هللا نذابف اهلوصآ ىلع ةمئاق اهومتکرت وأ ةنيل نم متعطق ام) :یلاعت لزنأف

 . (نیقسافلا
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 لب يلع نشلا فجوُي ملو هيلع اهءافأ هللا هل نال اهسثخُيملو نیا

۱ 

 نال ریضتلا ينب لمحي ملو «ةظيرق ةي هلا لوسر سّمخ :كلام لاق
 ةظيرُق ىلع اوفجوآ امك ءريضّتلا ينب ىلع مهباکر الو مهلیخب اوفجوُي مل نیملسملا

 ىلوتساو «حالّسلا ضبقو «مهُريبك بطخأ ْنب يبح مهيفو «ربیخ ىلإ مهالجأو
 نیسمخو ءاعرد نیسمخ حالّسلا نم دجوف <  مهلاومأو مهرايدو مهضرأ یلع

 يف ة ةريغملا ينب ب ةلتَمب ْمهمْوَق يف ءالوه :لاقو سر ةئامثالثو ةد

 ET « عبرأ ةنس لوألا عيبر يف مهُتصق تناکو يرق

 لصف

 ارفک مهظلغأو هيَ هللا لوسرل ةوادع دوهيلا َّدشأ تناكف طيز ناو

 مهناوخإ ىلع رجي مل ام مهيلع ىرج كلذلو

 موقلاو قدنخلا ةوزغ ىلإ جرخ امل 5 هللا لوسر نآ مهوزغ ببس ناکو
 رعب مکتج دق :لاقف «مهرايد يف ةظيرُ ينب ىلإ بطخأ نب ييخ ءاج حص هعم

 ةكؤشلا لهأ متن ناو ءاهتداق ىلع نافطغو ءاهتداس ىلع شیرقب مکتنج «رهآلا
 هلاو ينتئج لب : مهشیئر هل لاقف «هنم غّرفنو ادمحم ٌزجانن یتح ٌملهف «حالسلاو

 يبح لزي ملف «قّربيو دعري وهف «هءام قارآ دق باحسب ينتئج «رهدلا لب

 باب :داهجلا يف (۷۷) رس ۷ ی نا و جا )

 هلهأ ىلع قفنی ناکف ۳ تناکف .«باكر الو لیخب نوملسملا هيلع فجوی
 ۱ . هللا لیبس يف ةدع حالسلاو عارکلا يف هلعجی يقب امو «ةنس ةقفن

 0٩ ۰۵۷/۲ دعس نباو ۰۱۹۶ ۰۱۹۰/۲ ماشه نبا يف ریضنلا ينب ربخ رظنا )۲(
 حرشاو ۰4۸/۲ سانلا ديس نباو ۰۱۵۰ ۰۱8۵/۳ ریثک نباو ۰۳۹/۳ يربطلاو
 .(990/87) «فنصملا» و ۰۸۲۰ ۰۷۹/۲ «بهاوملا

۱ ۷ 

 دهعلا ةظيرق ضقن



 :َك هلوق يف فالتخالا
 رصعلا مکدحآ نیلصب د ها 0

 «ةظيرق ينب يف الإ

 ام هبيصي .هنصح يف هعم لخدي نأ طرشب هباجآ ىتح هينميو هدعیو هعداخي

 هلك هلا لوسر غلبف ءهّبس اورهظأو ی ها لوسر هع اوضقنو «لعفف « مهباصأ

 اي اورشب دأ» : لاقو ربكف < .دهعلا اوضقن دق مهدجوف ملا ملعتسی لسرأف نبخلا

 ا

 ؛هحالس عضو نآ الا نكي ملا «ةنیدملا یلز © هللا لوُسَر فرصنا املف

 |؟اهتحلسأ مضت مل ةكئالملا نإ هّللاو «حالّتلا تعضوأ :لاقف لیربج هءاجف

 فذقأو مهنوصح مهب لزلزآ كمامآ رئاس يناف «ةظيرق ينب ىلإ كعم نمب ضیناف

 هرثأ ىلع تم هللا لوسرو «ةكئالملا نم هبکوم يف لیربج راسف «بعُرلا مهبولق يف

 مک نيلي ال :ذئموي هباحصأل لاقو ء'راصنألاو نيرجاهملا نم هبكوم يف

 مهروف نم او هرمآ لاثتما ىلإ اوردابف طو ينب يف اإ رصعلا

 امك ةظيرق ينب يف الإ اهیلصت ال : مهضعب لاقف «قیرطلا يف رصعلا مهتکردأف

 دارآ امناو «كلذ ام دری مل :مهضعب لاقو «ةرخآلا ءاشع دعب اهوّلصف ءانرمأ

 . ۲)نیتفئاطلا نم ةدحاو َّْنَعُي ملف «قیرطلا يف اهُوَلَصف «جورخلا ةعرّس

 مه اهورخأ نيذلا :ٌةفئاط تلاقف ؟بّرصأ ناك اَمِهَّأ ءاهقفلا فلتخاو

 ةظيرق ىنب ىف الإ اهاَتْيَلص املو اهورا انك اها رخال « مهعم انك ولو «نوبيصملا

 هجرخمو بازحألا نم فی يبنلا عجرم باب :يزاغملا يف ۳۱۳/۷ يراخبلا هجرخأ (۱)

 ۰.۱۷۹۹ ملسمو « دهعلا صضقن نم لتف زاوج تاب : داهجلا يفو ‹ ةظيرق ينب ۳

 مجر املف . . .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ۲۸۰و ۱۲و ۱۳۱و 5 دمحأو

 نم هسأر ضفنی وهو لیربج هاتأف لستغاف حالسلا عضو «قدنخلا نم ايي هللا لوسر

 : الع هللا لوسر لاقف ءمهيلإ جرخآ ءهانعضو ام هّلاو ؟حالسلا تعضو :لاقف .رابغلا

 . مهيلإ ةي يبنلا جرخف ءةظيرق ينب ىلإ راشأف «؟نيأف»

 ابكار بولطملاو بلاطلا ةالص باب :فوخلا ةالص ىفو ۰۳۱۳/۷ يراخبلا هجرخأ (۲)

 ملسم دنع خسنلا عيمج يف عفوو « رمع نبا ثيدح نم )۱۷۷. ملسمو «ءاميإو

 دانسإب دحاو خيش نع هتياور ىلع ملسمو يراخبلا قافتا عم « رصعلا) لدب « رهظلا»

 .دحاو

۱۸ 



 . رهاظلل فلاخملا لیوأتلل اکرتو هرمأل الاثتما

 بصق اوزاح اهتقو يف قیرطلا يف اهُوَلَص نيذلا لب :یرخآ ةفئاط تلاقو

 «جورخلا يف هرمآ لاثتما ىلإ اورداب مهناف «نیتلیضفلاب دعسأ اوناکو ءِقْبَّسلا

 اوزاحف موقلاب قاحللا ىلإ اوژرداب مث ءاهتقو يف ةالصلا يف هتاضرم ىلإ اوردابو
 نم ةقفأ اوناکو مهنم دارُي ام اوُمهفو ءاهتقو يف ةالصلا ةليضفو «داهجلا ةليضف

 ىطسولا ةالصلا يهو ءرصعلا ةالص تناك اهنإف ةالصلا كلت میس الو «نيرخألا
 ءيجمو «هيف نعطم الو هل َعفدم ال يذلا حيرصلا حيحصلا 45 هللا لوسر صنب
 َرتو دقف «هتتاف نم نأو ءاهب ريكبتلاو ءاهيلإ ةردابملاو ءاهيلع ةظفاحملاب ةنسلا
 ءاهريغ يف هلثم ءيجي مل رمأ اهيف ءاج يذلاف ""هلمع طبح دق وأ «هلامو هلهأ

 مهكّسمتل ادحاو ارج نوروجأم لب «نوروذعم مهنأ مهتياغف اهل نورخؤملا امأو
 سفن يف نيبيصملا مه اونوكي نأ امأو ءرمألا لاثتما مهدصقو «صنلا رهاظب
 يف اًوّلص َنيذّلاو «ًالكو اشاحف ءائطخم داهجلا ىلإو ةالصلا ىلإ رداب نمو ءرمألا
 نورخالاو «نارجأ مهلف « نیتلیضفلا [ولّصِحو «ةلدالا نيب باوعمج «قیرطلا

 . .مهنع هللا يضر اضیا نوروجأم

 بقع ناك اذهلو «اعورشم ازئاج ذئنيح داهجلل ةالصلا ٌريخأت ناك : ليق ناف
 «لیللا ىلإ رصعلا ةالص مهریخأتف «ليللا ىلإ قدنخلا موي رصعلا 2 يبنلا ريخأت
 عورش لبق ناك كلذ نأ امیس الو ءاوس ليللا ىلإ قدنخلا موی اهل 5 هريخأتك
 .فوخلا ةالص

 . نيهجو نم هباوجو «يوق لاؤس اذه : ليف

 نایب دعب از زئاج ناك اهتقو نع ةالصلا َريخأت نأ تبثي مل :لاقي نأ :امهدحأ

 لاق نم اهب لدتسا يتلا يه اهنإف «قدنخلا ةصق الإ تل ىلع َليلد الو «تيقاوملا

 طبح دقف رصعلا ةالص كرت نم» ظفلب ةديرب ثيدح نم ۵۳و ۲۱/۲ يراخبلا هجرخأ 00
 رصعلا ةالص هتوفت يذلا» : ظفلب رمع نبأ ثيدح نم )۲ ) سم و (هلمع

 . ۲٤/٤ يراخبلا يف وهو اوو كلهأ رتو امنأك
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 لب «دمع نع ناك ة4 يبنلا نم ريخأتلا نأ نايب اهيف سيل هنأل اهيف يح الو .كلذ

 !هللا لوسر اي : هل لاق امل رمع ناف «كلذب رم رعشی ام ةصقلا يفو نام ناك هلع

 ام هللاو» : ةي هللا لوسر لاق .بّرغت سمشلا تداك ىتح رصعلا يَلَصأ تذك ام

 نم هيف وه امب ايسان ناك لي هنأب رعشم اذهو .۲اهالصف ءماق مث «اهتیلص
 رذعب اهَرَخأ دق نوكي اذه ىلعو ءهب طيحملا ودعلا رمأب مامتهالاو «لغشلا

 هركذ دعبو هظاقیتسا دعب اهالصو .هرفس يف مونلا رذغب اهرخآ امك «نایسنلا
 و ۶ مس

 فوخلا لاح يف وه امنا هتوبث ريدقت ىلع اذه نأ :يناثلا باوجلاو

 يف ةباحصلاو ءاهب نایتالاو .ةالصلا لاعفأ لّقعت نع شهلا دنع ةفياسُملاو

 ىلإ مهرافسأ مکح مهمکح ناك لب «كلذك اونوكي مل «ةظيرق ينب ىلإ مهريسم

 ملو ءاهتقو نع ةالصلا نورخؤي اونوكي مل مهنأ ٌمولعمو «هدعبو كلذ لبق ودعلا
 مادقأ ىهتنم اذهف .مهرادب نيميقم اوناك مهنإف .مهتوف فاخي نمم ةظيرق نكت
 . مضوملا اذه يف نيقيرفلا

 لصف

 SS بلاط يبأ نب ىلع ةيارلا ةي هللا لوسر ىطعأو

 الو «ةليل نيرشعو اسمخ مهرصحو «ةظيرف ينب نوّصح لزانو .موتكم ّمَأ نبا
 نأ امإ :لاصخ ٌتالث دسأ نب ُبعك مهُسيئر مهيلع ضرع ناصحلا مهيلع دتشا

 هيلإ اوجرخيو «مهیرارذ اولتقي نأ امإو ءهنيد يف دمحم عم اولخديو اوُملْسُي

 اوُمجهي نأ امإو .مهرخا نع اولتقُي وأ «هب اورفظي ىتح هنوژجانی ةتلصُم فويسلاب

 :ةالصلا تيقاوم يفو «قدنخلا ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۱۲/۷ يراخبلا هجرخآ (۱)

 یلوالا تاولصلا ءاضق بابو «تقولا باهذ دعب ةعامج سانلاب یلص نم باب
 باب :فوسخلا ةالص يفو .انیلص ام لجرلا لوق باب :ناذألا يفو یلوالاف

 رباج ثيدح نم (۱۸۰) يذمرتلاو ءودعلا ءاقلو «نوصحلا ةضهانم دنع ةالصلا

 . هنع هللا يضر

۱۳۰ 



 مهولتاقی نأ اونم دق مهنال «تبسلا موی مهوشبکیو هباحصأو ی هللا لوسر ىلع

 ّنب ةبابل اب انيلإ لسرأ نأ هيلإ اوثعبف «نهنم ةدحاو ىلإ هویج نأ هيلع اَوبأف «هيف
 !ةبابل ابأ اي :اولاقو «نوكبي ههجو يف اوماق «هوأر املف .هریشتسن رذنملا دبع

 : لوقي هقلح ىلإ هديب راشأو «معن :لاقف ؟دمحم مكح ىلع لزنن نأ انل ىرت فيك

 ملو اخو نه يقف ما مرو هللا ناعوت أ هور نم لغ قا میل هنا

 ةيراسب هسفن طبرف «ةنیدملا دجسم دجسملا ىتأ یتح ای هللا لوسر ىلإ عجزی
 ةظيرق ينب ضرآ لخدي ال هنأو «هديب ام هللا لوسر الإ هّلحي الأ فلحو ةا

 فا بت من هی هل بو يسارك :لاق كلذ ی هللا لوسر غلب املف .ادبآ

 تّماقف 345 هللا لوسر مکح ىلع اولزن مهنإ مث هديب ةا هللا لوسر هلحو «هيلع
 مهو َتْمِلَع دق ام عایق ينب يف تلعف دق !هللا َلوُسَر اي :اولاقف مولا هیلا

 ّْنَأ َنْوَضَرَي الأ» :لاقف مهيف ْنسحأف ءانيلاوم ءالؤهو «جرزخلا انناوخإ ًءافلح
 دق :اولاق .«ذاَعُم نْب ِدْعَس ىلإ َكاَدَق» :لاق .ىلب :اولاق «؟مکنم لُجَر ْمهيِف مكي
 ناك حرُجل مهعم جّرخي مل ةنيدملا يف ناكو هذاعم نب دعس ىلإ لسراف يق

 اي :ٌةاتْمَتَك مهو هل نولوقي اولعجف هلي هللا لوسر ىلإ ءاجو ارامج بکزأف 7
 مهيف كمكح دق ةَ هللا لوسر ناف .مهيف نسحأف «كيلاوم ىلإ لمجا ادعس
 نآ دقل بو ی ی او رب ال تقاس وعو بھ نسل
 ىلإ مهضعب عجر «هنم كلذ اوُعِمَس املف «مئال ةمول هللا يف هذخأت الأ دعسل
 اوُموَ» : ةباحصلل لاق كبل يبنلا ىلإ دعس ىهتنا املف موقلا مهيلإ ىعنف تنیدملا

 «كمکح ىلع اولزن دق موقلا ءالؤه نإ !ٌدعس اي :اولاق «ُهوُلزْنأ املف «مکدّیَ
 معن :اولاق ؟نیملسملا یلعو :لاق .معن :اولاق . ؟مهیلع دفان يمکحو :لاق

 هل ًالالجإ لك هللا لوسر ةيحان ىلإ راشأو ههجوب ضرعأو انه اه نم ىلع : لاق
 بنو ءلالا لتقی نأ مهیف مكحأ يناف :لاق .یلعو «معن :لاق ؟امیظعتو
 نم هللا محب ْمِهيف تفکح قلا :ةلِلَع هللا لوسر لاقف «لاومألا مسقتو دلا
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 نب ورمع برهو «لوزنا لقرفنةلبلا كلت مهنم ملسأو .©20(تاَراَمَس عْبَس ٍقْوف

 .دهعلا ضقن يف مهعم لوخدلا ىبأ دق ناكو د رطل لعس

 «مهنم ىسوملا هيلع ترج نم لك لتقب ی هللا لوسر َرمأ ؛كلذب مهيف مكح املف

 تَبِرضو تنیدملا قوس يف قدانخ مهل رفحف "ةيرذلاب قحلآ «تبثپ مل نمو

 ىوس دحأ ءاسنلا نم لتقي ملو «ةئامعبسلا ىلإ ةئامتسلا نيب ام اوناكو «مهقانعأ

 لعجو «هتلتقف يقع شامل بای و نمار ول فرط تناك ةدحاو ةأرما

 !بعك اي :دسأ نب بعك مهسيئرل اولاقف ءالاسرأ ًالاسرأ قدانخلا ىلإ مهب بهذي

 عن ال يعاّدلا نورت امأ ؟َنوُلَقعت ال نطوم لك يفأ :لاقف ؟انب عتصی هارت ام

 . لتقلا هللاو وه «ٌمجري ال مكنم بهاذلاو

 يف ذاعم نب دعسل ّيبأ نب هللا دبع لاق :مساقلا نبا ةياور يف كلام لاق

 دق :لاقف ءرساح ةئامتسو «عراد ةئامثالث مهو یَحانج دحأ مهنإ :مهرمأ

 نيب ىلإ بطخأ نب ييخب ءيج املو یئال ةمول هللا يف هذخأت الأ دعسل نا

 نكلو . كتاداعم یف يسفن تمل ام هللاو امآ : لاق هيلع هرصب عفوو «هيذي

 تدك لو ا نق ساب ال ؛سانلا اهلا :لاق مث ٌبلخُی للا بلاي ْنَم

 سيق نب تبا بهوتساو . هقنع تبرضف «سبح مث لیئارس) ينب ىلع

 : سيق نب تباث هل لاقف هل مهبهوف هللا لوسر نم ٌهلامو هلهأو اطاب نب ریپزلا

 :لاقف .كل مهف .كلهأو كلام يل بهوو ةع هللا لوسر يل كبهو دق

 هقحلأو ءهقنع برضف «ةّبحألاب ىنتقحلأ الا تبا اي كدنع يديب كتلأس

 نب مصاع ينثدح قاحسإ نبا ثيدح نم ۲4۰/۲ «ةریسلا» يف ماشه نبا هجرخأ )١(

 صاقو نب ةمقلع نع ءذاعم نب دعس نب ورمع نب نمحرلا دبع نع «ةداتق نب رمع
 اذهو «ةعقرأ ةعبس قوف نم هللا مکحب تمكح دقل» : لَ هللا لوسر لاق :لاق يئيللا

 «لجو زع هللا مكحب مهيف تمكح دقل» :ملسمو يراخبلا ةياورو «حيحص لسرم

 .«كلملا مكحب» :لاق امبرو

 هجام نباو ۹ يئاسنلاو ۱۵۸4(۰) يذمرتلاو «(48۰6) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 . نسح هدنسو .يظرقلا ةيطع نع (۲۱)
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 مهنم ةفئاط لک ةوزغ تناکو «ةنيدملا دوهي يف هلك اذهف هدوهیلا نم ةبحالاب

 . رابکلا تاوزغلا نم ةوزغ لک بّقَ

 ءدحأ ةوزغ بقع ریضنلا ينب ةوزغو «ردب بقع عاقنيق ينب ةوزغف

 . قدنخلا بقع ةظيرق ينب ةوزغو

 . یلاعت هللا ءاش نإ مهتصق رکذ يتأيسف یخ دوهي امأو

 لصف

 ر ؛هحلصو .هدهع مهضعب قت ١ ضقتف اموق حلاص اذإ هنأ 3 هيده ناكو

 تظیرقب لعف امك «نيضقان مُهَّلك مهلعجو « عيمجلا ازغ «هب اوضرو نوای

 یلعو «دهعلا لهأ يف هنس هذهف «ةكم لهآ يف ىف لعف امکو «عاَقْنْيَق ينبو ءريضتلاو
 دمحأ باحص نم ءاهقفلا هب حرص امك ةمذلا لهأ يف ٌمكُحلا يرجي نأ يغبني اذه
 نود ًةصاخ هضقن نمب دهعلا ضقن اوّصخف «يعفاشلا ٌباحصأ مهفلاخو «مهريغو

 ناك اذهلو ءٌّدكاو ىوقأ ةمذلا دقع نأب امهنيب اوقّرفو «هیلع َرقأو «هب يضر نم
 .حلصلاو ةندهلا دقع فالخب «ديبأتلا ىلع اعوضوم

 طرشب لب «ديبأتلل عضوُي مل ةمذلا دقعو هاَمُهَتْيَب قرف ال :نولوقي نولوألاو
 ا

 حلصلا دقع تقوي 5 یبنلاو :اولاق ٌكقعلا هيلع عقو ام ماکحا مهمازتلا

 ريغ «هنع نیفاک 9 ام هقلطأ لب «ةنيدملا مدق امل دوهيلا نيبو هنيب ةندهلاو
 املف ءٌدعب اهضرف لزن نكي مل ةيزجلا نأ ريغ .مهتّمذ كلت تناكف هل نيبراحم

 راصو «همکح ريغي ملو «دقعلا يف ةطرتشملا طورشلا ىلإ كلذ دادزا «اهضرف لزن

 ۰۷۸ ۰۷1/۲ دعس نباو ۲4۸ ۰۲۳۳/۲ ماشه نبا يف ةظبرف ينب ةوزغ ربخ رظنا )۱(
 ۰۱۶۸ ۰۱۲۲/۲ «بهاوملا حرشاو ٦۸/۲ سانلا ديس نباو 9/۳ يربطلاو

 يف ۳۲۰ ۰۳۱۳/۷ يراخبلاو ۲۳ ۰۲۲۳/۳ ريثك نباو (4۷۳۷) «فنصملا» و

 هترصاحمو ةظيرق ينب ىلإ هجرخمو بازحالا نم 25 يبنلا عجرم باب :يزاغملا
 ۱6۲ ۰۱8۱/۹ «دمحآ دنسم» و (۱۷۲۹) و (۱۷۲۸) ملسمو .مهايإ

۲۳ 

 رقآ و دهعلا ضقن نم مكح

 نوقاسلا هب



 يلول فنصملا یوتف
 رم الا

 ملو «كلذب اوضرو «نوقابلا مهّرقأو .دهعلا مهضعب صضقن اذاف «دیبأتلا اهاضتقم

 حلصلاو دهعلا لهأو ءحلصلا لهآ ضقنک كلذ يف اوّراص «نیملسملا هب اوملعی

 نأ اذه حضوُی رخا هجو نم اقرتفا ناو «هيف امهنیب قرف الو «ینعملا اذه يف ءاوس

 يف هلتق الو هلاتق زجي مل ءهحلّصو هدهع ىلع ًایقاب ناك نإ تکاسلا یضارلا ّرقملا

 لبق والا لافي زل نجار مع حس دع نع ج ا كلذ ناك ناو هتل

 فيكف «كلذ يف ةمذلا دقعو ةندهلا دقع نيب لاحلا قرتفی مل «حلصلاو دهعلا

 نأ : هحيضوت .لوقعم ريغ رمأ اذه ءعضوم نود عضوم يف هلاح ىلإ ادئاع نوكي

 هتالاممو هاضر عم هدهعب ایفوم نوکی نأ هل بجوي ال « هئم ةيزجلا کا ددجت

 فوم غ اغ اضفان نوکی نآ هل بج وی ةيزجلا مدعو ۰ ضقن نمل هتأطاومو

 . عانتمالا نيب اذه « هدهعب

 ةنس هيلع تلد يذلا وهو «نیتروصلا يف ضقنلا :ةئالث لاوقألاف

 نع لاوقألا دنا وهو «نیتروصلا يف ا مدعو نافکلا يف ای هللا لوسر

 قیفوتلا هللابو و ل «نیتروصلا نیب قیرفتلاو فتنسلا

 ماشلاب نیملسملا لاومآ یراصنلا تقرحآ امل رمالا ّيلو انیتفآ لوقلا اذهبو

 ید الول - داکو «هترانم اوقرحا ىج مظعالا مهعماج قارحا اومارو مهزودو

 هورقأو هيلع اووطاوو «یراصتلا نم ملع نَم كلذب ملعو لک قرتحی نأ هلل

 نم هرضح نم رمألا يلو مهيف ىتفتساف ءرمألا يلو اوُملعُي ملو ءهب اوضرو

 وأ «هوجولا نم هجوب هيلع ناعأو «كلذ لعف نم دهع ضاقتناب هانيتفأف .ءاهقفلا

 لب « ریسالاک هيف مامالل رييخت ال ءامتح لتقلا هّدح نأو «هيلع رقأو «هب يضر

 ؛ةمذلا تحت وه نمم اًدخ ناك اذإ لتقلا طقسی ال مالسالاو اّدح هل لتقلا راص

 الو «هلامو همد مصعی مالسالا ناف «ملسأ اذ| يبرحلا فالخب هللا ماکحال امزتلم

 هل ملسأ اذإ دهعلل ضقانلا يمذلاو .مکخ هل اذهف مالسالا لبق هلعف امب لتي

 هلوصأو دمحأ مامالا صوصن هيضتقت يذلا وه هانرکذ يذلا اذهو ءرخآ مکح

 . عضوم ريغ يف هب یتفأو «هحور هللا سدق ةيميت نبا مالسالا خيش هيلع صنو
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 لصف
 هل ٌردع مهيلإ فاضناف .مهدهاعو ًاموق حلاص اذإ هّیتسو هّيده ناکو

 و نورا موق هيلإ فاضناو «مهدقع يف مهعم اولخدف مهاوس

 «هبراح نم مکح رافکلا نم هدقع يف هعم لخد نم براح نَّم مکح راص «هدقع

 رشع هنیبو مهنیب برحلا عضو ىلع مهحلاص امل هنإف ؛ةكم لهأ ازغ ببسلا اذهبو
 تبثاوتو ءاهدقعو «شیرق دهع يف تلخدف «لئاو نب ركب ونب تبثاوت «نینس
 ةعازخ ىلع ركب ونب تدع مث «هدقعو اب هللا لوسر دهع يف تلخدف .ةعازخ
 دا لوسر جنا «مالسلاب نطابلاين درت مهتنعأو .مهنم تلتقو «مهتیف
 .هنافلخ ىلع مهيّدعتل لئاو نب ركب ينب وزغ زاجتساو كلذب دهعلل نيضقان ًاشيرق
 . یلاعت هللا ءاش نإ ةصقلا رکذ يتأيسو

 ودع اوُناعأ امل قرشملا یراصن وزغب ةيميت نبا مالسالا خيش ىتفأ اذهبو
 ملو انوزغَي مل اوناک ناو .حالسلاو لاملاب مهودمأف «مهلاتق ىلع نيملسملا

 مهتناعاب ةي يبنلا دهع شیرق تضقن امك .دهعلل نیضقان كلذب مهارو ءانوبراحُي
 ىلع َنيكرشملا ةمذلا لهأ ناعأ اذإ فیکف .هئافلح برح ىلع لئاو نب ركب ينب
 . ملع هللاو . نیملسملا برح

 لصف
 الو < یمهجیهب الف .هتوادع 9 مهو هئادعآ لص هيلع ُمَدَقَت تناكو

 ناو ةحاونلا نب هللا دبع امهو :باذكلا ةَملْيَسُم الوسر هيلع دق املو مهلتقی
 ام هللا لوسر لاقف لاق امك لوقن :الاق «؟اَمُتَنَأ نالوقت د امف» :امهل لاق .لاثآ

 .ةلوسر تل هتنس ترجف امّا ترض قُم ال لسا نأ اولا

 سس ۵

 نم 1۸۸ ۰1۸۷/۳ دمحأو «لسرلا يف باب :داهجلا يف (۲۷۱۱) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 ۰۳۹۱ ۰۳۹۰/۱ دمحأ دنع دوعسم نبا ثيدح نم حیحص دهاش هل نکل ًاطخلا

۱۳۵ 

 دقع يف لخد نم
 براح مث نیحلاصملا
 دهعلا ضقن دقف نیملسملا

 ضرعتب ال ءادعالا لسر

 اهل



 شیرق عم 25 هحلص

 نم هعنمی الف «هنید راتخا اذإ هدنع لوسرلا سبحي الأ اضيأ هیده ناکو

 ا يبنلا ىلإ ٌششيرق ينتثعب : عفار وبآ لاق امك «مهيلإ هری لب «هموقب قاحللا
 :لاقف .مهيلإ عجرأ ال !هللا لوسَر اي : تلقف .مالسالا يبلق يف عقو «ةتيتأ املف

 هيف يذلا كبلق يف ناك ناف «مهيلإ عجزا هدر سبخآ الو .دُهَعلاب یخ ال ينإ»

 "«عجزاف نالا

 دري نأ دي 54 لوسر مهل طرخ يتلا ةدملا يف اذه ناكو :دواد وبأ لاق

 . یهتنا اذه حّلصي الف «َمويلا امأو ءًاملسم ناك ناو «مهنم ءاج نم لإ

 ءاقلطم لّسرلاب صتخي مكح اذه ناب راعشإ ديلا سبخآ ال» :هلوق يفو

 لاق امك «طرشلا عم نوكي امنإ اذهف ءاملسم ناك نإو مهنم هيلإ ءاج نمل هدر امأو

 دقو ةمليسم يلوسرل ضرعتي مل هارت الأ ءرخآ مكح مهلف «لسرلا امأو «دواد وبأ

 . هللا لوسر ةمليسم نأ دهشن : ههجو يف هل الاق

 دضی ال دهع یلع هباحص نم ادحاو اودهاع اذإ هءادعآ نأ هیده نم ناکو

 ال نأ لیَسْحلا هاو َةَمْيَدُح اوُدَماع امك «مهل هاضمآ .هاضر ريغ نم نیملسملاب

 تن مھل يقن افرصنا» :امهل لافو كلذ مهل ىضمأف 355 هّعَم مهالتاقي

 .'' «مهیلع هللا ٌنيعَبْسَنو

 لصف

 ۱ هءاج نم نأ ىلع «نینس ّرشع مهنیبو هتيب برحلا عضو ىلع اشيرق حلاصو

 .هب یوقتیف ۲۳۵/۲ يمرادلاو (۲۷۲) دواد يبأو ج

 هلوقو .حیحص هدانسإو «عفار يبأ ثيدح نم ۸/٦ دمحأو (۲۷۵۸) دواد وبآ هجرخآ )

 يف ءيشلا ساخ :كلوق نم «هدسفآ الو دهعلا ضقنآ ال :هانعم «دهعلا سيخأ ال»
 دسف اذإ :ءاعولا

 نع ۳۹۰/۵ دمحأو «دهعلاب ءافولا باب :داهجلا يف (۱۷۸۷) ) ملم ا ۷

 . هنع هللا يضر نامیلا نب ةفيذح

۱۳۹ 



 ااغ طقللا ناف .©'1هيلإ هنودرب ال هدنع نم مهءاج ْنَمو .مهيلإ هدر املسم مهنم

 رمأو «لاجرلا قح يف هاقبأو ءاسنلا قح يف كلذ ُهَّللا خسنف ءءاسنلاو لاجرلا يف

 مل ءةنمؤم اهوملع ناف عاسنلا نم مهءاج نم نعمت نآ نينمؤملاو ت لا

 ةعفنم نم اهجوز ىلع تاف امل مهيلإ اهرهم درب مهرمأو اتکا فأ اهودرپ

 اوبقاع اذإ اهرهم مهيلإ ُهَتأرما تدترا نم ىلع اوری نأ نیملسملا رم أو اهعضب

 اهنودری الو تا رفا تدترا نم ىلإ هنودریف ترجاهملا رهم در مهیلع بجي ناب

 اذه يف ناکو ءيش يف باذعلا نم سيلو تاقعلا وه اذهف كرشملا اهجوز ىلإ

 وه يذلا یئسملاب ٌمّوقتم هنأو «مّرقتم جوزلا كلُم نم عضبلا جورخ نأ ىلع لیلد
 اهیلع مکحی ال < ءةحصلا مكح اهل رافکلا ةحكنأ نأو لثملا رهمب ال جوزلا قفنأ ام
 نأو «كلذ طرش ولو راکلا ىلإ ةرجاهملا ةملسملا در زوجي ال هنأو نالطبلاب

 اذإ ةرجاهملا ة أرملا جّوزتي نأ هل ملسملا نأو ءرفاكلا ٌحاكن اهل لج ال ةملسملا

 كلم نم اهعضُب جورخ ىلع ةلالد نيبأ اذه يفو ءاهّرهم اهاتاو ءاهتدع تضقنا

 .مالسالاو ةرجهلاب هنم اهحاكن خاسفناو «جوزلا

 ةملسملا ٌحاكن مرح امك ؛ملسملا ىلع ةكرشملا حاکن ميرحت ىلع لیلد هیفو
 . رفاکلا یلع

 اهضعبو هيلع عمجم اهضعبو ۰۱۳)نیتیالا نيتاه نم تدیفتسا ٌماكحأ هذهو
 نيب عقو يذلا طرشلا ناف «ةتبلا ٌةجُح اهخسن یعدا نم عم سیلو «هيف فلتخم
 مل لاج رلاب اصتخم ناك نإ یهیلا املسم هءاج نم در يف رافکلا نيبو يي يبنلا

 هنم صصخ یلاعتو هناحبس فاق .ءاسنلاو لاج رلل ًاماع ناك ناو هيف ءاسنلا لخدت

 يف طورشلا باب : طورشلا يف ۲۵۲ /۵ يراخبلا لیوطلا ةيبيدحلا حلص ثيدح جرخأ (۱)
 يف (۱۷۸۵) ملسم هجرخأو دا ږی هللا لوسر باحصأ نعو . . .ةحلاصملاو داهجلا
 رشعب ةدملا ديدحتو ءسنأ نع ارصتخم ةيبيدحلا يف ةيبيدحلا حلص باب : داهجلا
 حرص دقف «تاقث هلاجرو ۲ ۰۲۲۱/۹ يقهيبلاو ۲۷1(۰) دواد وبأ هاور نيئس
 . يقهيبلا دنع ثيدحتلاب قاحسإ نبا

 .ةنحتمملا ةروس نم ةرشع ةيداحلاو ةرشاعلا امهو (۲)

۱۳۷ 

 ةكرشملا حاکن ميرحت

 ملسملا ىلع



 نم ىلع اهنم اودری نآو .نهروهم درب مهرمآو .نهذدر نع مهاهنو ءاسنلا در

 هُّمكح كلذ نأ ربخآ مث ءاهاطعأ يذلا رهملا نیملسملا نم مهيلإ هتأرما تدترا

 يفاني ام هنع تأي ملو هتمکحو هملع نع رداص هنأو ؛هدابع نيب هب ٌمُكحي يذلا

 ES کو «مکحلا اذه

 مهنم هيلإ ىتأ نم اوذخأي نأ مهنكمُي ناك لاجرلا در ىلع مهحلاص املو

 لصف دقو «الام ذخأ وأ «مهنم لتق اذإ ناكو «هب هرمأي الو «دوعلا یلع 4 هه رکی الو

 تحت سیل هنأل مهل هنمضی ملو «كلذ هيلع ْركْنُي مل مهب قحلی املو «هدي نع

 سوفنلا ىلع نامألا حلصلا ُدقع ضتقی ملو «كلذب هّرمأ الو «هتضبق يف الو «هرهق

 هفلتآ ام ةَمْيَدَج ينبل نمض امك .هتضبق يفو «هرهق تحت وه نمع الإ لاومألاو

 مهل هئباصإ ناك املو .""هنم أربتو «ه ركنأو «مهلاومأو مهسوفن نم ٌدلاخ مهيلع

 امالسا نكي ملف دانا :اولاق امناو انملسأ :اولوقی مل ذإ .ةهبش عون نع
 یرجم كلذ يف مهارجآو تهبشلاو لیوأتلا لجال مهتايد فصنب مهنمض ءاحيرص

 ةمَيذج ينب ىلإ 45 يبنلا ثعب باب :يزاغملا يف 55 ۰۵/۸ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ىلإ دیلولا نب دلاخ ب يبنلا ثعب :لاق رمع نبا نع ۲۳۷/۸ يئاسنلاو ۰۱۵۸/۱۳و

 :نولوقی اولعجف انملسآ :اولوقی نأ اونسحی ملف مالسالا ىلإ مهاعدف ةميذج ينب

 اذل یتح هریسآ انم لجر لک ىلإ عفدو .رسأیو مهنم لتقی دلاخ لعجف ءانأبص انأبص

 الو «يريسأ لتقأ ال هللاو :تلقف .هریسآ انم لجر لک لتقی نأ دلاخ رمآ موی ناك

 4 يبنلا عفرف «هل انرکذف كَم يبنلا ىلع انمدق یتح ءريسأ يباحصأ نم لجر لتقی
 يف ماشه نبا جرخآو «نیترم «دلاخ عنص امم كيلإ أربأ ينإ مهللا» :لاقف «هيدي

 نب دمحم رفعج يبآ نع ميكح نب میکح ته : قاحسا نبا نع 1۳۰/۲ «ةریسلا)

 ىلإ جرخا يلع اي :لاقف بلاط يبآ نب يلع ةي هللا لوسر اعد مث :لاق رقابلا يلع

 يلع جرخف .كيمدق تحت ةيلهاجلا رمآ لعجاو .مهرمأ يف رظناف ءموقلا ءالؤه
 بيصأ امو یامدلا مهل ىدوف لي هللا لوسر هب ثعب دق لام هعمو مهءاج ىتح

 الو مد نم ءيش قبي مل اذإ ىتح بلكلا ةغليم مهل يدّيل هنإ ىتح لاومألا نم مهل
 نأ يف فلؤملا دنتسم ىلع فقن ملو .لسرم هنكل «حيحص هدنسو ...هادو الإ لام

 . مهتايد فصنب مهنمض ةا يبنلا
١ 



 يف اولخدی ملو “"ةمذلا دقعب مهلاومآو مهَسوفن اومصع دق نیذلا باتکلا لهأ

 ةضبق يف سيل نمم مهبراح نم ىلع مهّرصنی نأ حلصلا دهع ضتقی ملو مالسالا
 اوسیل موق مهازغ اذإ نیدهاعملا نأ ىلع لیلد اذه يف ناکف .هرهق تحتو ی يبنلا

 مهر مامالا ىلع بجي ال هنأ نیملسملا نم اوناک نو .هدی يفو مامالا رهق تحت

 «هرمأو «هلهأو «مالسالا حلاصمو ,برحلاب ةقلعتملا ماکحالا ذخأو

 «لاجرلا ءارا نم اهذخآ نم یلوآ هیزاغمو هریس نم ةيعرشلا تاسابسلا رومآو

 . قیفوتلا هللابو .نول كلتو «نول اذهف

 ام مهلو «اهنم ْمُهّيِلْجُي نأ ىلع مهیلع رهظ امل َربيخ لهآ حلاص كلذکو

 .حالسلا يهو كقلَحلاو اضیبلاو ٌءارفَّصلا ةَ هللا لوسرلو «مهباکر تلمح

 الو هل ةمذ الف «اولعف ناف ءائيش اوعي الو اومثکی الأ حلصلا دقع يف طرتشاو

 نيح ربیخ ىلإ هعم هلمتحا ناك بطخَآ نب ييخل ٌنِلُحَو لام هيف اکنَم اوُيّيخف .دهع

 لعف اَم» : ةيْعَس همساو .بطخأ نب يبح معل ةي هللا لوسر لاقف ءٌريضنلا تيلجأ

 :لاقف «بورحلاو تاقفنلا هتبهذأ :لاقف «؟ريصُنلا نم هب َءاَج يذلا یخ ُكْسَم

 لخد امل ةظيرق ينب عم لتق يبخ ناك دقو .«َكِلذ نم رنک لاّملاو بيرق ٌدُهَعْلا ١

 رق : لاقف اا «هّرقتسیل سالا ىلإ هّمع راک هللا لوسر عفدف « مهعم

 10/۸ يئاسنلاو ۱8۱۳(۰) يذمرتلاو ۲۲6و ۲۱۵۱۸۳۰ ۱۸۸۲ kl جرخا )۱(

 : لاق لک ىبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (۲) هجام نباو

 مامالا بهذم رهاظ وهو «نسح هدئسو «نموملا لفع هید فصن رفاکلا لقع هید)

 نع يورو « بيعش نب ورمعو كلامو ةورعو زيزعلا دبع نب رمع بهذم وهو دمحآ

 نسحلاو ءاطعو تیشملا نب ديعس لاق هبو م فاللا ةعبرأ هتد نآ نامشعو رمع

 دهاجمو ةمقلع لاقو رو وبآو قاحسإو يعفاشلاو رانید نب ورمعو ةمرکعو

 ۰۷۹۳/۷ «ینغملا» .ملسملا ةيدك هتید :ةفينح وبأو يروثلاو يعخنلاو يبعشلاو

 ۳-۵۸ج داعملا دار ۱۳۹

 ربيخ لها عم حلصلا

 هبییات يف ييح ةصق

 يلحلاو كسملا



 ءةبرخلا يف كسلا اودجوف «اوفاطف اوبهذف ءانه اه ةبرخ يف ُفوُطَي یخ تیآر

 نب ييح تنب ةيفص جوز امهدحأو قیقحلا يبأ ينبا اي هللا لوسر لتقف

 نأ دارو ءاوثكن يذلا ثکللاب مهلاومأ مسقو «مهيرارذو مهءاسن ىبسو «بطخأ

 ءاهيلع ٌموقنو اهخلص ضرألا هذه يف نوكن انعد :اولاقف «ربیخ نم مهيلجُي
 مهنوفكي ناملغ هباحصأل الو 4 هللا لوسرل نكي ملو «مكنم اهب ٌملعأ نحنف

 نم اهنم جرخی ءيش لك نم طلا ی هللا لوُسرِل نأ ىلع مهيلإ اهعفدف ءاهتنؤم
 .()ءاش ام اهيف مهرقب نأ یلعو طلا ُمُهَلَو عْرَروَأ ِرَمَ

 امأو ءدهعلا ضقن يف كئلوأ كارتشال ةظيرف مع امك لتقلاب مهمعی ملو

 دهع الو مهل ةمذ الف رهظ نإ هل اوطرشو «هوُبیغو كسملاب اوّملَع نیذلاف ءالوه

 مولعم هناف «ربیخ لهأ رئاس ىلإ كلذ ًدعتی ملو مهسفنآ ىلع مهطرشب مهلتق هناف
 یمذلا ریظن اذهف «ةبرخ يف نوفدم هنأو .ييخ كسب اوُملعي مل مهعيمج نأ اعطق

 . هب صتخم ضقنلا مکح ناف «هریغ هيلع هئلامُي ملو «دهعلا ضقن اذإ دهاعملاو

 ةاقاسملا زاوج ىلع رهاظ لیلد فصتلا ىلع ضرالا مهيلإ هعفد يف مث ةعرازملاو ةاقاسملا زاوج

 دلبف «هريظن مكح ءيشلا مكحف ءةتبلا هل رثأ ال الخن رجشلا نوكو «ةعرازملاو

 دعس نباو «ربیخ ضرأ مكح يف ءاج ام باب :جارخلا يف )۳٠٠١( دواد وبأ هجرخأ (۱)

 هلوطب هدروأ دقو «حیحص هدنسو ءاذه نم رصخأب رمع نبا ثيدح نم ۲

 زاوج باب :هلوقب اردصم يناكوشلا حرشب 59 .58/8 «یقتنملا* بحاص ةدايزو .

 همحر مهو دقو ؛يراخبلل هازعو ءالوهجم ناك ناو لاملا ىلع نيكرشملا ةحلاصم

 هذه نم اريثك ناف ءيراخبلا ىلإ ثيدحلا اذه ظافلأ نم هركذ ام عيمج ةبسن يف هللا

 يناقربلا جرختسم يف وه امناو ٠۲٤١/١ 274١ «يراخبلا حيحص» يف سيل ظافلألا

 هنإف «نیحیحصلا نيب عمجلا» يف يديمحلا ظفل لقن هلعلو ةملس نب دامح قيرط نم

 .هتداعك يناقربلا جرختسم نم قايسلا لقن هنأكو :ظفاحلا لاق .يراخبلا ىلإ هبسن

 هيوريو «ةرات هلوطي ناك ادامح نأ ىلع يليعامسالا هبن دقو «هيلإ هتبسن نع لهذو

 : ۱ .ارصتخم ةرات

۱۳۰ 



 مکح همکح «كلذ ىلإ ةجاحلا يف رامثلا نم امهریغو نیتلاو بانعألا مهرجش

 . قرف الو ءءاوس لخنلا مهّرجش دلب

 نبف «ضرألا بر نم رذبلا نوک ط رتشی ال هنأ ىلع لیلد كلذ يفو

 مهيلإ لرب ناك الو «ةتبلا ارذب مهطُْي ملو ءرطشلا نع مهحلاص زا ا هللا لوسر

 طارتشاب ليق ول هنإ : ملعلا لهأ ضعب لاق ىتح «هتريس نم هب عوطقم اذهو «رذبب

 هتقفاومل «ضرألا بر نم هنوك طارتشاب لوقلا نم ىوقأ ناكل «لماعلا نم هنوك

 . ربیخ لهآ يف رای هللا لوسر ةنسل

 الو «ضرألا بر نم نوكي ن او «لماعلا نم نوکی نآ زوجی هلا :حیحصلاو

 ةجح مهعم سيل «ضرألا بر نم ه اطر يدلاو هامهذعا هشت نا طرت

 ةبراضملا يف طرتشُی امك :اولاق را ىلع ةرازملا مهسایق نم ایا

 «ةعرازملا يف ذ اذكهف براضملا نم لمعلاو «كلاملا نم لاملا ٌسأر نوكي نأ

 ا ل ای ءامهدحأ نم رجشلا نوكي ةاقاسملا يف كلذكو

 ةبراضملا يف ناف «مهل ةجح نوكي نأ نم ٌبرقأ مهيلع ةجح نوكي نأ ىلإ ٌسايقلا
 «ةعرازملا يف كلذ طرش ولو «يقابلا نامستقيو «كلاملا ىلإ لاملا ٌسأر دوعي

 رثاس یرجم هرجا لب لاملا سأر یرجم رذبلا اوُرْجُي ملف .مهدنع تدسف

 . مهلصأ ىلع ةبراضملاب ةعرازملا قاحلإ لطبف «لقبلا

 نوکتی ال غرزلا ناف عفانملا یرجمو «ءاملا یرجم راج رذبلا ناف اضيأو

 ءىشنُيو «ضرالا يف تومی ٌرذبلاو «للمعلاو يقسلا نم دب ال لب «هدحو هب وُمنیو

 .لمعلاو بارتلاو سمشلاو «حیرلاو ءاملا نم هعم نوکت رخآ ءازجأ نم عرزلا هلل
 . ءازجألا هذه ٌمكح رذبلا مکحف

 ىلإ اهكلام اهعفد دقو «ضارقلا يف لاملا سأر ٌريظن ضرألا ناف اضیاو

 نوکی نأ يضتقي اذهو «براضملا لمع ٌريظن اهیقسو اهثرحو اهرذيو «عرازملا

 ةنسلا هب تءاج يذلاف «براضملاب هل اهيبشت ضرألا بر نم رذبلاب ىلوأ عرازملا

 هلوصأو عرشلا سايقل قفاوملا باوصلا وه

۱۳۱ 



 ةندهلا دقع زاوج

 مهتملا ريزعت اوج

 نئارقلاب ذخالا زاوج

 نئارقلا رابتعا

 ءاش ام لب «تیقوت ريغ نم اقلطم ةندهلا دقع زاوج ىلع لیلد ةصقلا يفو

 هتحصو هزاوج باوصلاف «ةتبلا مکحلا اذه خسني ام كلذ دعب ءيجي ملو «مامالا

 ال نکلو «ةمئألا نم هزیغ هيلع صنو «ينزملا ةياور يف ٌیعفاشلا هيلع صن دقو

 ضقنب ملعلا يف َرّهو ْمُه اووتسیل ءاوس ىلع ْمُهَمِلْعُي یتح مهبراحُيو مهيلإ ضهني
 :كيعلا

 تاسایسلا نم كلذ نأو نت مهتملا ریزعت زاوج ىلع لیلد اهیفو

 نکا عضوم یلع ها کف لوسر ال نآ ىلع دف ناك هناحبس ها دل «ةيعرشلا

 7 مهل عسويو ؛ نيمهتملا ةبوقع ال a نآ دارآ نکلو .يحرلا قیرطب

 اتو یهب ةمحر ماكحألا

 ىوعّدلا ةحص ىلع لالدتسالا يف نئارقلاب ذخألا ىلع ليلد اهيفو

 نم رک لاّملاو «بیرق ُدُهَعلا» :لاملا دافن ىعدا امل ةّيغسل هبي هلوقل ءاهداسفو

 .«َكلذ

 مأ نييعت ىلع ةنيرقلاب هلالدتسا يف دواد نب ناميلس هللا يبن لعف كلذكو

 اتمصتخاو ءاهثبا هنأ نيتأرملا نم ةدحاو لك تعداو «بئذلا هب بهذ يذلا لفطلا

 اك فل مب :لاقف «ناميلّس ىلإ اتجرخف «ىربكلل دواد هب ىضقف ءرخآلا يف

 و ب يس وول

 يتلا ةفأرلاو ةمحرلا ةنيرقب لدتساف (۱یرغصلل هب ىضقف ءاهنبا وه هللا كمحر

 دقف يف اهتوسأ ريصتل e ةحامسو هلتقب اهتحامس مدعو ءاهبلق يف

 . ىرغصلا نبا هنأ ىلع دلولا

 يعفاشلاو دمحأ ٌباحصأ لاقل ءانتعيرش يف ةيضقلا هذه لثم تقفت

 تعدا اذإ باب : ضئارفلا يف ۶۷ /۱۲و یایبنأالا يف تن ا يراخبل هاور (۱)

 اس هن من فاالتخا ناس باب : ةيضقألا يف ١ ) ملسمو انبا 5 أرملا

 .ةريره ا

۱۳۲ 



 يعدملا حیجرتل اببس ةفاقلا اولعجو «تفاقلاب اهیف لمع :هللا مهمحر كلامو

 ۰ افا وأ ناك عز: سال

۰ 

 ةرفاکلا تعّداو ءْنْيَدَلو ةرفاكو ةملسم تدلو ول كلذکو :انّباحصأ لاق

 ؟ةفاقلا یرت :هل ليقف .اهیف فقوتف .دمحآ اهنع لئس دقو .تملسملا دلو

 مکخ لثمب مکاح امهنیب مکحو «ًةفاق دجوت مل ناف ءاهتّسْحأ ام :لاقف

 اذإ اهيلإ راصي امنإ ةعرقلا دف ةعرقلا نم ىلوأ ناکو ءاباوص ناكل «ناميلس
 حّجرت ولف «رخالا ىلع امهّدحأ حّجرتي ملو ءهجو لك نم نايعدملا ىواست

 «نيميلا نع همصخ لوکن وأ (۱)ثول نم ةرهاظ ةنيرق وأ دحاو دهاش وأ ديب

 . هل حلصي ام نیجوزلا نم دحاو لک یوعدک «هقدصل لاحیلا دهاش ةقفاوم وأ

 « هتعنص تالا نیعناصلا نم دحاو لک یوعدو تینالاو تیبلا شامق نم

 او دتشي وهو «ةمامع هديب نم ةمامع ةمامعلا نع سأرلا E یوعدو

 .ةعرقلا ىلع هلك َكلذ ٌمَّدَق كلذ رئاظنو «ىرخأ هسأر یلعو

 باب اذه) ناميلس ةصق ىلع ىئاسنلا نمحرلا دبع یبآ مجارت نمو

 هذه انيلع صقي مل ةي ٌئبنلاو ء(قحلا هب ملعتسيل .قحلا فالخ مهوُي مكحلا
٠ 

 ابي

 ميدقتو ةماسقلاب مكحلا لب «ماكحألا يف اهب ربتعنل لب ءارمس اهذختنل ةصقلا
  ٌمجر اذه نمو لب «ةرهاظلا نئارقلا ىلإ ادانتسا اذه نم وه لتقلا يعدم ناميأ

 يذلا رهاظلا ثْوَللا ىلإ ًادانتسا اهلوكنو «جوزلا ناعتلا درجمب اهنالتقي هل

 باتكلا لهأ ةداهش لوبق نم انل ىلاعتو هناحبس هللا هعرش ام اذه نمو

 ةنايخ ىلع اعلطا اذإ تيملا ييلو نأو ءرفسلا يف ةيصولا يف نيملسملا ىلع

 لبق لوتقملا رارقإ ىلع دحاو دهاش دهشي نأ :وهو ثوللا ركذ ةماسقلا ثيدح يف (۱)

 وأ هل هنم لی دهن وأ امهنسب ةوادع ىلع نادهاش دهشي وأ « ینلتف انالف نأ تومي نأ

۲۳ 

 باتكلا لهأ ةداهش لوبق
 يف نیملسملا ىلع

 رفسلا يف ةيصولا



 ىف تول اذهو .«۱)هیلع افلح ام اقحتسیو افلحی نأ امهل زاج «نییصولا نم

 نم مهریغ دجوی ملو «نیرفاسم رافک ةقفر عم ملسم ناك اذإ هنأ ةلأسملا حیضوت (۱)
 ءدمحأ مامالا دنع امهتداهش تلبق ءمهنم نانثا هتیصوب دهشو «یصوف «نیملسملا

 و يبرق اذ ناك ولو: اه ایفا الو اهر ام منا دعب ناف

 نارخا ماق امثإ اقحتسا امهنأ ىلع رثع ناف «هنيعب لجرلا ةيصو اهنأو «ةداهش متكن
 ءامتكو اناخ دقلو ءامهتداهش نم قحأ انتداهشل :هللاب افلحف «يصوملا ءايلوأ نم

 يعخنلاو حيرش هلاق نممو «ءاملعلا رباكأ لاق اذهبو :رذنملا نبا لاق «مهل ىضقيو

 وبأ ىضقو «نامثع نمز يف دوعسم نبا كلذب ىضقو «ةزمح نب ىيحيو يعازوألاو

 .هب يرعشألا ىسوم
 ريغ ىلع هتداهش لبقت ال نم نأل لبقت ال :يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ لاقو

 اي) :ىلاعت هلوقب دمحأ مامالا لدتساو «ىلوأو قسافلاک ةيصولا يف لبقت ال ةيصولا

 لدع اوذ نانثا ةيصولا نيح توملا مکدحآ رضح اذإ مکنیب ةداهش اونما نیذلا اهيأ
 امك لت هللا لوسر هب یضق دقو «باتكلا صن اذهو (. . .مکریغ نم نارخا وأ مکنم
 جرخ :لاق (۳۰۲۱) يذمرتلاو ۳۲۰(۰) دواد وبآ هاور يذلا سابع نبا ثیدح يف

 اهب سیل ضراب يمهسلا تامف .ءادب نب يدعو يرادلا میمت عم مهس ينب نم لجر

 امهفلحاف .بهذلاب اصوخم ةضف ماج اودقف .هتکرتب امدق املف «ملسم

 نالجر ماقف .يدعو میمت نم هانیرتشا :اولاقف تکمب ماجلا دجو مث فی هللا لوسر

 :لاق مهبحاصل ماجلا نو امهتداهش نم قحأ انتداهشل :افلحف .يمهسلا ءایلوآ نم

 هدنسو (.۰. .توملا مکدحآ رضح اذإ مکنیب ةداهش اونما نیذلا اهیآ اي) :ةيالا تلرتف

 هلاجرو يسلايطلاو (۳۲۰۵) دواد وبآ هاور امیف یسوم وبآ هدعب هب یضقو «يوق

 ةيالا نال حصي ال مکتریشع ريغ نم دارآ هنأ ىلع ةيالا لمحو حیحص هدنسو تاقث

 هنألو «ثيداحألا هيلع تلدو «نیرسفملا نيب فالخ الب ميمتو يدع ةصق يف تلزن

 ءامهيلع ةماسق ال نيملسملا نم نيدهاشلا نأل ناميألا بجت مل هوركذ ام حص ول

 سابع نبا لوق وهو قاب اهيلع لمعلاو «ةخوسنم ريغ ةمكحم ةيالا نوكت اذه ىلعو
 نیرخا يف دمحأو يروثلاو يبعشلاو ةداتقو نيريس نباو ريبج نباو بيسملا نباو

 ملسأ نب ديز بهذم وه امك (مكنم لدع يوذ اودهشأو) :ىلاعت هلوقب خسنلا ىوعدو

 لاح مكح خسني ال رايتخالا لاح مكح نأل ةدودرم كلامو ةفينح يبأو يعفاشلاو

 نيملسملا دوهشو اهدهشي ملسم ال ثيح ةيصولا رافكلا دوهش يفانت الو .ةرورضلا

 نب ديعسو يعخنلا ميهاربإ لاق امك ةيالا ىنعم نوكيف «مهنم نانثا اهرضح اذإ ةيصولا

 -دجي مل ناف «نيملسملا نم نيلجر دهشيلف رفس يف ةافولا لجرلا رضح اذإ :ريبج

£ 



 اذ] اذه یلعو «هنم زاوجلاب یلوأو «ءامدلا يف ثوّللا ریظن اذهو .لاومالا

 نیبتی ملو «كلذب فورعم نئاخ دي يف هضعب ىلع هلام قورسملا لجرلا علطا
 بحاص هنأو «هدنع هلام ةيقب نأ فلخب نأ هل زاج ءهريغ نم هارتشا هنأ

 وهو هحضوتو رمألا فشكت يتلا نئارقلاو ءرهاظلا ثوللا ىلإ ادانتسا ةقرسلا

 لاومألا ٌرمأ لب «ءاوس :هلتق انالف نأ ةَماَسَقلا يف لوتقملا ءایلوآ فلح ٌريظن

 ىوعدو «نیتأرماو دهاشو «نيميو دهاشب تبث كلذلو ٌفخأاو لهسا

 قیرطلاب هب لاومالا ٌتابثإف «ثوللاب اهتابثإ زاج اذإف .ءامدلا فالخب «لوکنو
 .یرحالاو ىلوألا

 لد ام خسن یعّدا ِنَم عم سیلو ءاذهو اذه ىلع نالدی ةنسلاو نارقلاو

 يهو (ةدئاملا ةروس) يف مکحلا اذه ناف ءالصأ ةَّجُح كلذ نم نارقلا هيلع
 .هّدعب يَ هللا لوسر ٌباحصأ اهبجومب مکح دقو نارقلا نم لر ام رخا نم

 .ةباحصلا هّرقأو .يرعشالا یسوم يبأك

 ةصق يف دهاشلا لالدتسا دهاشلا لالدتسا نم فسوی ةصق ىف هناحبس هللا هاکح ام اضیا اذه نمو

 دق ةنيرقب فسوي ۳ ۳ 7

 صیمقلا الو ابواه ناک او تأرملا بذکو هقدص ىلع ربد نم صیمقلا دق ةنيرقب

 و ۴ 3 5 ۰

 اهلعب ملعف ربد نم هصيمق تدّقف هتذبجف .هئارو نم ةأرملا هتكردأف

 اهورمأو ءاهبنذ بنذلا اولعجو یکحلا اذه اولبقو .هقدص نورضاحلاو

 يّسأَتلاو ءركنم ريغ هل رّرقم ةياكح  ىلاعتو هناحبس هللا هاكحو «ةبوتلاب

 اذإ هنإف ءهتياكح دّرجم يف ال «هراکنا مدعو ءهلهللا رارقإ يف هلاثمأو كلذب

 هنأو «هب هاضر ىلع لد «هل احدامو .هلعاف ىلع اينثمو «هيلع ارقم هب ربخأ

 ةثرولا امهفدص ناف هتكرتب امدق اذإف «باتكلا لهأ نم نيلجرف نيملسملا نم نيلجر دمت

 انخ الو انبذک الو انمتک ام هللاب رصعلا ةالص دعب افلح امهومهنا ناو امهلوق لبق

 ءايلوألا نم نارخا امهماقم موقیف ابذك نیرفاکلا نأ ىلع ملطا ناف ءانريغ الو

 زوجتو نیرفاکلا ةداهش درتف «دتعن مل انإو تلطاب نیرفاکلا ةداهش نإ .هللاب نافلحی

 «ریسملا دازا و .ةمادق نبال ۱۸6 ۰۱۸۲/۹ «ینغملا» رظنا .ءایلوالا ةداهش

 . ۶ ۰۲ « ریثک نبا ريسفت9 و «انقیقحتب 5:57 ۲
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 ۳ اس ولو 000 عفان هنإف ۳ اذه رّیدَیلف «هتاضرمو همکحل نام

 نأ یسعو «لاطل كلذ نم هباحصأو تي هللا لوسر لمعو تنسلاو نارقلا يف

 .هیده ىلع هیبنتلا :دوصقملاو لگن هللا ءاش نإ ايفاش افنصم هيف 3

 .همالسو هيلع هللا تاولص هعئاقوو «هیزاغمو «هتريس نم ماكحألا سابتقاو

 نم ماع لك ثعبي ناك «ضرألا يف ربيخ لهآ يَ هللا لوسر ّرقأ املو

 «نيملسملا بیصن مهنمضُيف ءاهنم ىنجُي ْمك :ٌرظنيف املا مهيلع ""صّرخِی
 ۱ .اهيف نوفرصتیو

 بطرلا نم لخنلا ىلع ام رزح :ءارلا نوکسبو ءاهرسك يكحو ءاخلا حتفب صرخلا (۱)
 نم تکردآ اذإ رامثلا نأ :هریسفت نأ ملعلا لهآ ضعب نع يذمرتلا یکحو ءارمت

 نم مت : لوقیف «رظنی امرا مامالا ثعب ءةاكزلا هيف بجت امم بنعلاو بطرلا

 رو مهیلع هتبثیف رشعلا غلبم رظنيو «هیصحیف است ؛ایبز اذکو اذک اذه

 7 وهو رشعلا مهنم ذخأ «ذاذجلا تقو ءاج اذإف ءرامثلا نيبو مهنیب

 لوانتلا يف رامثلا بابرآ ىلع ةعسوتلا صرخلا ةدئافو .قاحساو دمحأو يعفاشلاو

 ءاقييضت مهعنم يف نأل ءارقفلاو ناریجلاو لهألا راثيإو ءاهوهز نم عيبلاو ءاهنم
 لبق ةحئاج هتباصأ اذإ صورخملا نأ ملعلا هنع ظفحی نم عمجأ :رذنملا نبا لاقو

 ديمح يبا ثيدح نم (۱۳۹۲) ملسمو ۰۲۷۲/۳ يراخبلا يفو .نامض الف ذاذجلا

 ةأرما اذإ ىرقلا يداو ءاج املف .كوبت ةوزغ ی هللا لوسر عم انوزغ :لاق يدعاسلا

 ةرشع هِي هللا لوسر صرخو «اوصرخا» :هباحصأل لی يبنلا لاقف ءاهل ةقيدح يف

 يذمرتلاو )١607(« دواد وبأ جرخأو «.. .اهنم جرخي ام يصحا) :اهل لاقف «قسوأ

 رمآ» :لاق ديسأ نب باتع نع ۱۲۲/۶ یيقهيبلاو ۱۸۱۹(۰) هجام نباو )

 ذخؤت امك ۳ هتاکز ذخوتو « لخدلا صرخي امك بنعلا صرخي نأ كك هللا لوسر

 ؛باتعو بیسملا نپ دیعس نیب اعاضا دف نآ الا تاق اجرو رفت للا هاكر

 يوونلا لاق نکل ءركب وبآ تام موی تام باتعو ءرمع ةفالخ يف دیعس دلوم نأل
 دواد وب یورو .ةمئالا لوقب دضتعا هنکل «السرم ناك ناو ثیدحلا اذه هللا همحر

 نأ ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم 4۲/۵ يئاسنلاو (14۳) يذمرتلاو (۱۲۰0)

 «ثلثلا اوعدت مل ناف «ثلثلا اوعدو اوذخف متصرح اذإ» :لوقی ناك يَ هللا لوسر
 . ۲۷/۳ «حتفلا» يف ظفاحلا هيلع تكسو (۷۱۸) نابح نبا هححصو «عبرلا اوعدف

 .ابطر لكؤي امیف نسي امن صرخلاو
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 راش صرخزاوج رامشلا صرخ زاوج ىلع لیلد اذه يفف .دحاو صراخب يفتكي ناکو

 اتوب سوؤر ىلع اصرخ رامثلا ةمسق زاوج ىلعو لخنلا رمثک اهحالص يدابلا

 ةحلصمل دعب زیمتی مل ناو ًامولعم نیکیرشلا دحأ ُبيصن ٌريصيو «لخنلا
 دحاو صراخب ءافتکالا زاوج یلعو ب ال زارفا ةمسقلا نآ یلعو .ءامنل
 «صرخلا دعب اهيف فرصتي نأ هدي يف ٌرامثلا نمل نأ یلعو .دحاو مساقو

 .هيلع صرخ يذلا هكيرش بيصن نّمضَيو

 ارّدَعف ربیخب هلام ىلإ هنبا هللا دع بهذ ءرمع نمز يف ناک املف

 اهمسقو «ماشلا ىلإ اهنم رمع مهالجأف هدي اوُکفف «تيب قوف نم هوقلأف «هيلع
 .ةيييدخلا لهأ نم ربیخ دهش ناك نم نين

 لصف

 ةيزجلاذخاو ةمذلادع رافكلا نم دحأ نم ذخأي مل ُهّنإف ءةيزجلا ذخأو ةّمذلا دقع يف هيده ا

 ةيا تلزن املف ترجهلا نم ةنمائلا ةنسلا يف (ةءارب ةروس) لوزن دعب الإ ةيزج

 نم اهذخأو باتکلا لهآ نم اهذخأو ۰؟"سوجملا نم اهذخآ «ةیزجلا

 اهدوهي نم ملی مل نمل دقعف «نميلا ىلإ هنع هللا يضر اذاعم ثعبو «یراصتلا
 نيطلاغلا ضعب نظف «ربيخ دوهي نم اهذخأي ملو «ةيزجلا مهیلع برضو «ةملا
 ْتَّدحُأ ناو ٌةيزج مهنم ذخؤي ال هنأو «ربيخ لهأب صتخم مکح اذه نأ نيئطخملا
 ناف «يزاخملاو ریسلا يف ههقف مدع نم اذهو «باتکلا لهأ رئاس نم
 نكت ملو ءءاش ام ضرألا يف مهر نأ ىلع مهحلاصو مهلتاق 5 هللا لوسر

 مث «ةيزجلا لوزن ربيخ ضرأ يف مهژارقاو مهحلص ُدقع قبسف دعب تلزن ةيزجلا
 يف لخدي ملف «ةيزجلا اوطعُي ىتح باتكلا لهأ لای نأ ىلاعتو هناحبس لا هرمأ

 ةيزجلا باب :ةيزجلا ىف ۱۸۵ ۰۱۸4/۲ يراخبلاو ۰۱۲۱/۲ يعفاشلا جرخأ (0)
 : لوقی ا عمس هنآ رانید نب ورمع ثيدح نم برحلاو ةمذلا لهأ عم ةعداوملاو

 دهش یتح سوجملا نم ةيزجلا ذخأ هنع هللا يضر باطخلا نبرمع نكي مل
 ۱ .رجه سوجم نم اهذخآ : لب يبنلا نأ فوع نب نمحرلا دبع

۱۳۷ 



 n En" را ره هل
 نم هقناط ريوزت نایب

 هبق اباتک دوهدلا
 ةيزجلا ب هطاقسا

 اونوکی نأو مهرارق| ىلع مهنیبو هنیب اميدق ناك دقعلا نأل كاذ ذإ ربیخ دوهي اذه

 لهأ نم مهاوس بلاطو «كلذ ريغ ءيشب مهبلاطُي ملف «رطشلاب ضرألا يف ًالامع

 دوهيو «نارجن ىراصنك «ةيزجلاب مهدقعك ٌدقع مهنيبو هنيب نكي مل نمم باتكلا
 نمضت يذلا دقعلا كلذ رّيغت «ماشلا ىلإ ٌرمع مهالجأ املف مهريغو «نميلا

 . باتكلا لهأ نم مهريغ ٌمكح مهل راصو «ربيخ ضرأ يف مهرارقإ
 ةفئاط رهظآ ءاهمالعأو ةنسلا اهيف تيفخ يتلا لودلا ضعب يف ناك املو

 «ةيزجلا ربيخ دوهب نع طقسأ :: ّيبنلا نأ :هيفو «ٌةوُرّوزو ُهوُقَّتَع دق اباتک مهنم
 هللا يضر ةباحصلا نم ةعامجو «ذاعم نب دعسو «بلاط يبأ نب يلع ةداهش :هيفو

 مالسالا خيش ىلإ يقلأ ىتح «روزملا باتكلا اذه مکح ىلع اٌوَرَجف «هتحص اونظ

 هیلع لمعلاو «هذيفنت ىلع نيعي نأ هنم ووو هللا سدق  ةيميت نبا

 ۰ :هجوأ ةرشعب هبذك ىلع لدتساو «هيلع قصبف

 .اعطق ربيخ لبق يفوت دعسو فاعم نب دعس ةداهش هيف نأ :اهنم

 تلزن نكت مل ةيزجلاو «ةيزجلا مهنع طقسأ هنأ «باتكلا يف نأ :اهنمو

 . ماوعأ ةثالثب ربیخ دعب كوبت ماع ناك اهلوزن نإف «ذئنيح ةباحصلا اهفرعی الو «دعب

 هنامز يف نكي ملف «لاحم اذهو ساق فلکلا مهنع طقسأ هنأ :اهنمو

 نم هّباحصأ ذاعأو لا هذاعأ دقو «مهريغ نم الو «مهنم ذخؤُت رس الو فلک

 .اهیلع رمألا رمتساو «ةملظلا كولملا عضو نم يه امناو «رُخشلاو فلکلا ذخأ

 مهفانصآ فالتخا ىلع ملعلا لهأ نم دحأ هرکذی مل باتکلا اذه نأ :اهنمو

 الو تنسلاو ثیدحلا لهآ نم دح الو ریسلاو يزاغملا لهأ نم ٌدحأ هرکذی ملف

 نامز يف هورهظآ الو یسفتلا لهأ نم ٌدحأ الو ءاتفالاو هقفلا لهآ نم دحأ

 اا املف «هنالطبو هبذك | «كلذ لثم اوروز نإ مهنآ مهملعل «فلسلا

 هورهظآو هوقّتعو «كلذ اوروز «ةنسلا ضعب ءافخو ةنتف تقو يف لودلا ضعب

 یتح كلذ مهل ٌرمتسی ملو هلوسرلو هلل نینئاخلا ضعب عمط كلذ ىلع مهدعاسو

۱۳۸ 



 . هبذکو هنالطب لسرلا ءافلخ نيبو یرمآ هللا فشک
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 نم هيزجلاذخا زوجيه «سوجملا نم :فئاوط ثالث نم 3: اهذخأ «ةيزجلا ةبآ تلزن املف
 .دوهبلاو سوجملا ريغ

 ؟یراصتلاو نم اهذخآ و : لیقف . مانصألا داّبع نم اهذخأي ملو «یراصنلاو .دوهيلاو

 لهأ نم ذخؤت لب :ليقو .هكرتو هذخأب ًءادتقا یهنيدب ناد نمو «ءالؤه ريغ رفاك

 لوق :لوألاو .برعلا نود مجعلا نم مانصألا ةدبعك رافكلا نم مهريغو باتكلا

 ( ةقينح يبأ لوق : يناثلاو . هيتياور ىدحإ يف «دمحأو لا همحر يعفاشلا

 اهنال .برعلا يكرشم نم اهذخأي مل امنإ :نولوقی : يناثلا لوقلا باحصأو

 دعب تلزن اهنإف ٌكِرْشُم اهیف قبي ملو «برعلا ٌةَراَذ تملسأ نأ دعب اهضرف لَن امنإ

 كرشم برعلا ضرأب قبي ملف ءاجاوفأ هللا نيد يف برعلا لوخدو «ةكم حتف

 «نوكرشم برعلا ضرأب ناك ولو «ىراصن اوناكو ٌكوبت حتفلا دعب ازغ اذهلو

 .نيدعبألا نم وزغلاب ىلوأ اوناكو «هنولي اوناكل

 مهنم ذخوت ملف «كلذك ّرمألا نأ ملع مالسالا مايأو ریَسلا لّمأت نمو

 نم اهذخأ دقو :اولاق ءاهلهأ نم اوسيل مهنال ال ءهنم ذخؤي نم مدعل ةيزجلا

 ال ثيدح وهو عفرو «باتک مهل ناك هنأ حص الو باتک لهأب اوسيلو سوجملا

(۱ 
 هدنس حصي الو ناس تب

 نم ًالاح ٌبرقأ ناثوألا لها لب «مانصألا داّبعو الا داّيع نيب قرف الو

 دابع لب «رانلا دابع يف نكي مل ام مي ميهاربإ نيدب كسمتلا نم مهيف ناكو رانا اب

 مانصألا دابع نم اهذخأف ءةيزجلا مهنم ثّدخَأ اذإف «ليلخلا ميهاربإ ءادعأ رانلا

 هنأ «ملسم حيحصاا ىف هنع تبث امك «355 هللا لوسر ةنس لدت كلذ ىلعو یلوآ

 ٩12 e rn ۹۰ ا ا سا و بسس بع سس سمس مع مم ١ دع ع سس سل

 يفو «يلع نع يعفاشلا قيرط نم ۱۸۸/۹ يقهيبلاو ۱۰۰۲۹(۰) قازرلا دبع هجرخأ )
 . 5 «حتفلا) نو ظفاحلا هدانسإ نسح دقف « كلد عمو .لوهجم هدنس

۳4 



 نهی .ثالث لالخ ىَدْحِإ ىلإ مهعذاف َنيكِرْشُملا نم َكّوُدَع تيقل اذإ» :لاق

 وأ «مالسإلا ىلإ مهوعڏي نأ هرمأ مث . !مهنع 20 مهم لّبقاف ءاَهْيلِإ كوباجآ

 .'''مهلتاقي وأ «ةّيزجلا

 وأ هللا اودبعت ىتح مكلتاقن نأ ان انرمآ :ىرسك لماعل ةريغملا لاقو

 را یزجلا اوّدؤت

 چ رف ۳ r 2# 7 ص 5 5 اص ی 5

 بلا اب کل نت ٍةملُك يف ْمُكَل لا :شيرقل 3 هلل لوسر لاقو
 سال 2 2 را و 107 بر یر زر ر

 . هللا الا هل ال» :لاق ؟يه ام :اولاق . «ةیزجلا اهب میل مَجَعلا يّدوتو

 ااف تزد هلی تذعآ كوبت نم هعجرم یف ناک املو

 . ٩۱ ص مدقت دقو «ةديرب ثیدح نم (۱۷۳۱) ملسم هجرخآ )۱(

 رابخإ هیفو : ظفاحلا لاق .ةيزجلا باب :داهجلا يف ۱۹۰ ۰۱۸۹/5 يراخبلا هجرخآ )۲(

 نأ معز :هلوقل عفد هيفف «ةيزجلا اودؤي یتح سوجملا لاتقب رمآ ةَ ىبنلا نأ ةريغملا

 . كلذب درفت فوع نب نمحرلا دبع
 نب ىيحي نع شمعألا قيرط نم (Y۰) يذمرتلاو ۰۳۲۲و ۳۱۳۷/۱ دمحأ هجرخأ )۳)

 يف نابح نبأ هركذ ترامع نب ىيحيو ٠ سابع نبا نع «ریبج نب ديعس نع ةرامع

 دقو ءاحرج هيف ركذي ملف 1951/5/5 کلا خيراتلا» يف يراخبلا همجرتو «تاقثلا»

 هنع هتياور يف يروثلا هامسف «خیشلا اذه مسا يف شمعألا نع ةاورلا فلتخا

 فبیش نب بوقعيو . نابح نباو «يراخبلا هب رس يذلا وه اذهو «هرامع نب ییحیا

 الا نع ىعجشألا هامسو « بوستم ريع «دابع) شمعألا نع ةماسأ وبأ هامسو

 . .رفغج نب دابع) شمعالا نع ةماسأ نب دامح هامسو ««دابع نب ىيحبياا

 مث «ةماسأ يبأ قيرط نم يربطلا ريسفت نع «هريسفت» يف ريثك نبا هلقن ثيدحلاو

 هب بوسنم ريغ دابع نع «شمعألا نع «ةماسأ يبأ قيرط نم يئاسنلاو دنسملل هبسن

 يف مهلك اضیا ريرج نبأو متاح نی نیاو يئاسنلاو يذمرتلا هاورو : لاق مث «هوحن

 .يفوكلا ةرامع نب ىيحي نع شمعالا نع ‹يروثلا نایفس ثيدح نم مهريسافت ۱

 .نسح :يذمرتلا لاقو «هوحن رکذف سابع نبا نع «ریبج نب ديعس نع

۱۰ 



 ""«همد هل نقحو «ةيزجلا ىلع

 نارجن ضن عمت هحلص ةيقبلاو «رفص يف ُففْضَنلا . ةَّلُح يفلأ ىلع ىراصنلا نم نارجن لهآ حلاصو

 نيثالثو ءآسرف نيثالثو ءاعرد نيثالث ةّيراعو «نيملسملا ىلإ اهنودؤي .بجر يف
 نونماض نوملسملاو ءاهب نوژغی «حالسلا فانصأ نم فنص لک نم نیئالثو «أريعب
 جرخی الو «ةعيب مهل مدهت الأ ىلع ؛ةَرْدَغ وأ دیک نميلاب ناك نإ مهيلع اوری ىتح اهل
 .۳هابرلااوُلکأی ىأ اند رثدخت مل ام مهنید نعاونتفی الو لف مهل

 ناك اذإ ابرلا لكأو «ثدحلا ثادحإب ةمذلا دهع ضاقتنا ىلع ليلد اذه يفو

 . مهیلع اطورشم

 نم هم ْوَأ ارانيد ملَتْحُم لک نم این ُهَرَمَأ١ «نميلا ىلإ اذاعم هجو املو
 ۰ . «نميلاب نوکت ٌبايُث يهو « ٌيِرفاعَملا

 RR نأ زوجي لب ردقلا الو ع« سنجلا ةردقم ريغ ةيزجلا نأ ىلع ليلد اذه يفد

 انور نم لامتحاو «نيملسملا هجاح بسحب صقنتو دیزتو ءاللخو ابهذو نان نوكت
 .لاملا نم هدنع امو «ةرسيملا يف هلاحو هنم ذخ وت

 نب مصاع ينثدحف :قاحسإ نبا لاق :اهیفو .ماشه نبال ۵۲5/۲ «ةریسلا» رظنا )
 ىلع هب مدق نيح ردیکآ ءابق تيأر :لاق كلام نب سنأ نع ةداتق نب رمع

 لاقف .هنم نوبجعتیو .مهيديأب هنوسملي نوملسملا لعجف یک هللا لوسر

 يف ذاعم نب دعس ليدانمل هديب يسفن يذلاوف ؟اذه نم نوبجعتأ» :3 هللا لوسر

 نب دعس لئاضف يف ۱۹۱۷/6 ملسم هجرخأو .حيحص هدانسإو «اذه نم نسحأ ةنجلا
 ءاهنم سانلا بجعف :ةّلح اب هللا لوسرل ىدهأ لدنجلا ةمود رديكأ نأ سنأ نع ذاعم
 .«اذه نم نسحأ ةنجلا يف ذاعم نب دعس ليدانم نإ هديب دمحم سفن يذلاو» :لاقف

 «سابع نبا ثيدح نم ةيزجلا ذخأ يف باب :جارخلا يف )704١( دواد اچ 9
 . فعض هدنس يفو

 يذمرتلاو ۳۰۳۹(۰) و (۰ ۳۸) دواد وبأو ۰۲۶۷و ۲۳۳و ۲۳۰/۵ ا هنر 9
 نبا هححصو تاقث هلاجرو ۵ يئاسنلاو ۱۸۰۳(۰) هجام نباو ۳)

 دنع ریبزلا نب ةورع نع بابلا يفو «يبهذلا هرقأو ۰۳۹۸/۱ مکاحلاو )۷۹٤(« نابح

 .۲۷ ص «لاومألا» يف دیبع يبآ

۱:۱ 



 برعلا نم ةيزجلا ذخوت
 رابتعا ریغب مجعلاو

 مهنابال

 ؛مجعلاو برعلا نيب ةيزجلا يف هژافلخ الو 55 هللا لوسر قّرفي ملو

 رجه سوجم نم اهذخأو «برعلا یراصن نم لک هللا لوسر اهذخأ لب

 ةفئاط لك تناكو «باتك لصألا يف اهل سيل ما برعلا نإف «ابرع اوناكو

 اسوجم نيرحبلا ٌبرع تناكف .ممألا نم اهرواج نم نيدب نيدت مهنم

 مورلل مهترواجمل ىراصن بلغت ونبو ترهبو خونتو « سراف اهترواجمل

 الت هللا لوسر ىرجأف «نمیلا دوهیل مهترواجمل دوهي نميلا نم لئابت تناکو

 له :باتکلا لهأ نيد يف اولخد ىتم الو «مهءابآ ربتعی ملو «ةيزجلا ماکحآ

 فیکو «كلد نوفرعی نيأ نمو «هدعب وأ لیدبتلاو خسنلا لبق مهلوخد ناك

 نم راصنألا نم نأ «يزاغملاو ريسلا يف تبث دقو ؟هيلع لد يذلا امو طبضني

 ا ىلع مههاركإ مهژابا دارأو «ىسيع ةعيرشب خسنلا دعب مهؤانبأ دوهت

 ذخ» :ذاعمل هلوق يفو ۲٠٠[ :ةرقبلا] (نيّدلا يف ار ال :یلاعت هللا لزناف

 .ةأرما الو يبص نم ذخؤت ال اهنآ ىلع لیلد «ارانید ملاح لک ْنم

 «همنصم) ىف قازرلا دبع هاور يذلا ثيدحلاب نوعنصت فيكف : ليف ناف

 نمیلا نم ذخأي نأ :لبج نب داعم رم را يبنلا نأ «لاومالا» يف دیبع وبأو

 عمك وأ راكد ما نأ ادع هلی را فاز ةا وأ ملاح لك نم ةيزجلا

 : ليق ؟قيقرلاو رحلاو «ةأرملاو لجرلا نم اهذخأ هيف اذهف ""«یيرفاعملا نم

 نع «ةملس نب قيقش نع شمعألا نع رمعم نع «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأ 00

 سيل «ةملاح» هلوق طلغ اذه :لوقي رمعم ناك :قازرلا دبع لاقو عدجالا نب قورسم

  ملعأ هللاو ىرنف :۳۷ ص «لاومألا» يف ديبع وبأ لاقو «لئاقلا رمعم ءيش ءاسنلا ىلع

 هيلع يذلا رمألا هنأل ءهيف ةملاحلل ركذ ال يذلا ثيدحلا وه كلذ نم تبثملا ظوفحملا نأ

 نع )٩۳( ديبع وبآ هدروآ رمع باتكو . .دانجألا ءارمأ ىلإ رمع بتك هبو «نوملسملا

 ىلإ بتك رمع ىلوم ملسأ نع .عفان نع «ينايتخسلا بويأ نع «ميهاربإ نب ليعامسإ
 الو ءاسنلا اولتقي الو مهلتاق نم الا اولتاقي الو هللا ليبس يف اولتاقي نأ :دانجألا ءارمأ

 اوبرضي نأ :دانجألا ءارمأ ىلإ بتكو «یسوملا هيلع ترج نم الإ اولتقي الو «نایبصلا

 . ىسوملا هيلع ترج نم ىلع ال! اهوبرضی الو «نايبصلاو ءاسنلا ىلع اهوبرضي الو ةيزجلا

 . حيحص هدانسإو
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 رئاس اهرکذی مل «اهیف فلتخم ةدايزلا هذهو «عطقنم وهو هلصو حصي ال اذه
 .ةاورلا ضعب ریسفت نم اهلعلو «ةاورلا

 هجام نباو «يئاسنلاو .يذمرتلاو دواد وبأو .دمحآ مامالا یور دقو

 «ًارانيد ملاح نم ذخأي نأ» هرمآ :هلوق ىلع اورصتقاف «ثیدحلا اذه مهریغو

 نم برعلا ةيزجلا 4 ْیبنلا مهنم ذخأ نم رثكأو «ةدايزلا هذه اورکذی ملو
 «هنید يف لخد یتم مهنم دحأ نع فشکی ملو .سوجملاو «دوهیلاو یراصنلا

 . مهئاباب ال مهنايدأب مهربتعی ناكو

 لصف

 ‹ نيقفانملاو رافكلا عم هيده قايس بيترت يف

 لجو زع هللا يقل نيح ىلإ ثعب نيح نم
 كلذو .قلخ يذلا هبر مساب أرقي نأ : یلاعتو كرابت هنر هيلإ ىحوأ ام لّوأ

 ی اي: هيلع لزنأ مث «غيلبتب كاذ ذإ هّرمأي ملو «هسفن يف أرقي نأ هرمأف «هتوبن لوأ

 (هةَدعلا ای اي) ب هلسرأو ء(أرقا) : هلوقب هأبنف [۲ ۰۱ : رثدملا] زدن مف رَثَدُمل
 «برعلا نم ممُهَلْوَح نم رذنآ مث هّموق رذنأ مث «َنيبرقألا هتريشع َرِذنُي نأ هرمأ مث
 ذی هتوبن دعب ةنس ةرشع عضب ماقأف ءَنيِمّلاعلا رذنأ مث «ةبطاق برعلا رذنأ مث

 .حفّصلاو ربصلاو فکلاب رمؤيو «ةيزج الو لاتق ريغب ةوعدلاب

 هلتاق نم لتاقُي نأ هرمأ مث «لاتقلا يف هل ناو هرچی شرت ند مل
 ه هلك نیل ّنوكي ىتح نيكرشملا لاتقب هرمأ مث «هلتاقُي ملو هلزتعا نمع ٌفکیو
 لهأو «ةندهو حل لهأ :ماسقأ ةئالث داهجلاب رمالا دعب هعم ٌرافكلا ناك مث
 ام هب مهل يفوُي نأو .مهدهع حلصلاو دهعلا لهأل متي نأب رمأف .ةمذ لهأو «برح

 ىتح مهلتاقُي ملو .مهدهع مهيلإ بن «ةنايخ مهنم فاخ ناف .دهعلا ىلع اوُماقتسا
 (تءارب ةروس) تلزن املو .هدهع ضقن نم لتاقی نآ راو .دهعلا نك عمل
 باتکلا لهأ نم هّردع لتاقی نأ اهیف هرمأف ءاهلك ماسقالا هذه مکح نايبب تلزن

 نیقفانملاو رافکلا داهجب اهیف هرمأو .مالسالا يف اولخدی وأ « ةيزجلا اوطعُي یتح

۱:۳ 



 رییستلا رهشآ نيب قرفلا
 مرحلا رهشالا نيبو مرحلا

 . ناسللاو ةّجحلاب نیقفانملاو نانسلاو فیسلاب رافکلا دهاجف یهيلع ةظلغلاو

 لهأ لعجو «مهيلإ مهدوهغ ذبنو «رافكلا دوهع نم ةءاربلاب اهيف هرمأو

 ملو هدهع اوضقن نيذلا مهو مهلاتقب هرمآ امسق :ماسقآ ةثالث كلذ يف دهعلا

 ملو هوضقنی مل تقوم دهع مهل امسقو .مهيلع رهظو مهبراحف «هل اوميقتسي

 ملو دهع مهل نكي مل امسقو .مهتدم ىلإ مهّدهع مهل می نأ هرمأف «هيلع اورهاظُي
 تخلسنا اذإف «رهشآ ةعبرأ مهلجۇي نأ رمأف «قلطم دهع مهل ناك وأ «هوبراحی

 ةَعَبْرَأ ضزألا يف اوخیسف# :هلوق يف ةروكذملا ةعبرألا رهشألا يهو «مهلتاف

 مرحلا هل َحَلَسنا اذإف# :هلوق يف ةروكذملا ٌمُرُحلا يهو ۲[۰ :ةبوتلا] ره

 موي اهلوأ ۰۲۱ رییستلا رهشأ يه :انه اه مرحلاف .[5 :ةبوتلا] «َنيكرشملا اولّفاف

 هيف عقو يذلا ربکالا ححلا موی وهو ةجحلا يذ نم رشاعلا ٌمويلا وهو ناذألا

 يف ةروکذملا ةعبرألا يه تسیلو «رخالا عیبر نم رشاعلا اهرخاو «كلذب نيذأتلا

 اولا ََلَخ مو هللا باتک يف اره رعنا هللا رول لا :هلوق
 :درس ةثالثو ءدرف دحاو كلت ناف ۳٩[ :ةبوتلا] مرح ٌةَعَبْرَأ اهنم ضژالاو

 هذه يف نیکرشملا ريم ملو لاو ةجحلا وذو «ةدمقلا وذو اجر

 مث «رهشآ ةعبرآ مهلجآ امن وهو «ةيلاوتم ٌريغ اهنال «نکمی ال اذه ناف «ةعبرألا

 رهشالاب دارملا ىف نورسفملا فلتخا :ةیالا هذه ریسفت ىف ۳۳۰/۲ ریثک نبا لاق (۱)

 اهنم» :یلاعت هلوق يف ةروکذملا اهنآ ىلإ ريرج نبا بهذف ؟يه ام انه اه مرحلا

 «رقابلا رفعج وبأ هلاق .. .(مکسفنآ نهیف اوملظت الف میقلا نیدلا كلذ مرح ةعبرأ

 هيلإ بهذ يذلا اذهو «مرحملا مهقح يف مرحلا رهشألا رخا :ریرج نبا لاق نکلو

 يذلاو ءرظن هیفو .كاحضلا بهذ هیلاو ؛سابع نبا نع فحلط يبآ نب يلع هاکح

 لاق هبو «هنع يفوعلا ةياور يف سابع نبا هيلإ بهذ ام قایسلا ثيح نم رهظی
 نب دیز نب نمحرلا دبعو يدسلاو ةداتقو قاحس) نب دمحمو بیعش نب ورمعو دهاجم
 يف اوحیسف) :هلوقب اهیلع صوصنملا ةعبرالا ریبستلا رهشآ اهب دارملا نأ ملسا

 رهشألا تضقنا اذ| :يأ (مرحلا رهشالا خلسنا اذٍف) :لاق مث (رهشآ ةعبرآ ضرالا

 .مهومتدجو امثیحف .اهیف مهانلجأو یهلاتف اهيف مکیلع انمرح يتلا ةعبرالا

 . ردقم نم یلوآ روکذم ىلع دهعلا دوع نأل .مهولتقاف

۱ 



 هل وأ .هل دهع ال ْنَم لجأو .هدهعل ضقانلا لتقف «مهلتاقی نأ اهخالسنا دعب هرمآ

 ءالؤه ملسأف .هتدم ىلإ هدهع هدهعب يفوملل می نأ هرمآو «رهشآ ةعبرآ قلطم دهع
 . ةيزجلا ةمذلا لهأ ىلع برضو .مهتدم ىلإ مهرفک ىلعاوميقُي ملو ملک

 لهأو هل نیبراحم : ماسقأ ةثالث ىلع ةءارب لوزن دعب هعم رافكلا ٌرمأ رقتساف

 هعم اوراصف ؛مالسالا ىلإ حلصلاو دهعلا لهأ لاح تلا مث ءةمذ لهأو .دهع

 ضرألا لهأ راصف «هنم نوفئاخ هل نوبراحملاو «ةمذ هاو سو هه ت

 . براحم فثاخو «نمآ هل ملاسمو «هب نیم ملسم : ماسقأ ةثالث هعم

 مارس لک «مهتینالع مهنم لبقي نأ رم هنإف «نیقفانملا يف هتريس امأو

 غلبي نأو مهیلع ظلخیو «مهنع ضرعی نأ هرمآو تّجحلاو ملعلاب مهدهاجي نأو هل

 نإ هنأ ربخأو «مهروبق ىلع موقی نأو « مهيلع َيَّلِصُي نأ هاهنو مهسوفن ىلإ غيلبلا لوقلاب
 . نيقفانملاو رافكلا نم هئادعأ يف هتريس هذهف « مهل هللا رفغي نلف « مهل رفغتسا

 لصف

 ا ۰ سا وى اس 9 سک ۰ 1 ۰ 7 1

 مهنع رفعي نأ هرمآو «مهنع هانيع ودعت الأو ههجو نودیرپ يشعلاو ةادغلاب

 . مهيلع يلصٌب نأو «رمألا يف ممرواشیو «مهل رفغتسيو
 امك «هتعاط َمجارُيو «بوتی ىتح «هنع فلختو ؛ٌهاصع نم رجهب هرمأو

 .اوفّلخ:نيذلا ةثالثلا رجه

 يف هدنع اونوكي نأو مهنم اهتابجوم ىتأ نم ىلع دودحلا می نأ هرمأو

 ۱ . مهئيندو مهفیرش ءاوس كلذ

 لباقیف «نسحأ يه يتلاب عفدی نأب «سنالا نيطايش نم هّودع عفد يف هرمأو

  تلصلاب هّتعیطقو یفعلاب هّملظو یلحلاب هلهجو «ناسحالاب هيلإ ءاسأ نم ةءاسإ

 . ميمح يلو هنأك هّودع داع «كلذ لعف نإ هنأ هربخأو

 هل عمجو « مهنم هّللاب ةذاعتسالاب نجلا نيطايش نم هودع هعفد يف هرمأو

 (نينمؤملا) و (فارعألا ةروس) يف :نارقلا نم عضاوم ةثالث يف نيرمألا نيذه
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 هئايلوأ يف دي هتريس

 هبرحو



 رمآ و وفعلا ذخ ۲ ىنعم
 #«...فرعلاب

 فيس ىلإ ةزمح ةيرس

 رحپلا

 ضرغأو فعلا ْرْمأو وعلا ذخ E وو راو

 يلع ٌعيِمَس ُهَنِإ هللاب ڈیتشاف عَن ن ناطْيَشلا ل امإو .نيلهاجلا ن

 ءاقتابو «مهنع ضارعالاب نيلهاجلا رش ءاقتاب هرم ۹ 1٠١[.

 ءاهلك میشلاو قالخألا مراکم ة ةيآلا هذه يف هل عمجو .هنم ةذاعتسالاب ناطيشلا رش

 مايقلا مهمزلی مهيلع قح نم هل دب ال هنإف : لاوحأ ةثالث ةيعرلا عم هل رمألا ّيلو ناف

 ذخأي ناب رمأف «هقح يف مهنم عقي ناودُعو طيرفت نم دب الو «هب مهرمأی رم أو «هب

 ملو مهیلع لهَّسو هب تحمسو مهسفنأ هب تعَوط ام مهیلع يذلا قحلا نم

 فرعلاب مهرمأی نأ رمأو .ةقشم الو ٌررض هلذبب مهقحلی ال يذلا وفعلا وهو قش
 هنسحب رقثو «ةميقتسملا ُرَطفلاو «ةميلسلا لوقعلا هفرعت يذلا فورعملا وهو

 لهج لباقي نأ هرمأو .ةظلفلاو فنعلاب ال اضيأ فورعملاب رمأي هب رمأ اذإو ءهعفنو

 . مهرش يفتكي كلذبف «هلثمب هلباقُي نأ نود «هنع ضارعالاب مهنم نيلهاجلا

 را تر .نودعوی ام هيي 3 | ّبَر لق :نينمؤملا ةروس يف ىلاعت لاقو

 يه ىتلاب دا .نوژدقل مت ام ث یر نأ ىلع او .نیملاظلا مولا يف ينلَعْجَت
 نیطاَیشلا تاّرَمَه نم كب دوغ ب ر لفو .نوُمص امب ْمَلْعأ نحن تكلا نكح

 .[۹۷ - ٩۳ :نونمؤملا] *نورضُْحَي ن أ ّبَر كب ذوُعأو

 هقدا ةكقلا الو ةنسحلا يِوَتْسَت الو :تلصف مح ةروس يف ىلاعت لاقو
 تن

 نیذلا ال اهل مو بم يه :ةَواَذَع ُهنَْبَو كتيب ي يذلا ا اِف ْنَسْحَأ يه يتلاب

 و سهر

 هّللاب ٌذِعَتْساَف مر ناطیشلا نم كنغر امإو ٠ ؛ ميظَع ظح ودل الی امو اور

 .مهسنإ ضرألا لهأ عم هتريس هذهف ۰۲۳4 :تلصف] (ٌميلعلا ٌعبمَّسلا َوُه هَ

 . مهرفاکو مهنمم ءمهنجو

 راصتخالا هجو ىلع هثوعبو هیزاغم قايس ىف

 رهش ىف بلطملا دبع نب ةزمحل : هللا لوسر هدقع ءاول لّوأ ناکو

 وبآ هلماح ناکو ضیبآ ًءاول ناکو ءهرَجاَهُم نم رهشآ ةعبس سأر ىلع «ناضمر
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 نیرجاهملا نم الجز نیئال يف هثعبو «ةزمح فیلح يوتغلا نیصخلا نب زاّنك درم
 يف ماشه نب لهج وُبأ اهیفو «ماشلا نم تءاج شیرقل اریع ضرتعی «ةّصاخ
 ءلاتقلل اوُمطصاو اَوَقَتلاف .صیعلا ةيحان نم رحبلا فيس اوغلبف . لجر ةئامئالث

 ءالژه نيب ءاعيمج نيقيرفلل افيلح ناکو ينهجلا ورمع نب يدجم ىشمف

 . اولتتقی ملو مهنيب َرَجَْح ىتح .ءالوهو

 لصف

 لاوش يف غبار نطَب ىلإ ةيرس يف بلطملا نب ثراحلا نب ةَدْيَبَع ثعب مث

 نب حطْسم هلمحو «ضیبآ ًءاول هل دقعو ءةرجهلا نم رهشأ ةينامث سأر ىلع

 مهيف سيل نيرجاهملا نم نيتس يف اوناكو «فانم دبع نب بلطملا دبع نب ةن

 ةرشع ىلع « غبار نطَي ىلع نيتئام يف وهو «برح نب نايفس ابأ يقلف «يراصنأ
 «لاتقلل اوفطصي ملو «فويسلا اوُلُسَي ملو «ئمرلا مهنيب ناكو «ةَفْحْجْلا نم لايمأ

 يف مهسب ىمر نم لَّوأ وهو «مهيف صاقو يبأ نب دعس ناكو ةشوانم تناك امنإو

 موقلا ىلع ناكو :قاحسإ نبا لاق . مهتيماح ىلع ناقيرفلا فرصنا مث «هللا ليبس

 أ" 'ةزمح ةيرس ىلع ةديبع ةيرس مدقو «لهج يبأ نب ةمركع

 لصف
 ةعست سأر ىلع ةدعقلا يذ يف راّرخلا ىلإ صاقو يبأ نب دعس ثعب مث

 ابكار نیرشع اوناکو «ورمع نب دادقملا هلمحو ‹ ضيبأ ءاول هل دّقعو  رهشآ

 مهمادقآ ىلع اوجرخف راّرَخلا زواجُی ال نأ دهعو «شیرقل اریع نوضرتعی

 یا اكل تا وح مكر نيل 5

 دیس نیاو ۶۰ »04/۲ يربطلاو ۰1/۲ دعس نباو ۰۵/۱ ماشه نبا رظنا )۱(

 . ۳۹۰/۱ «ةيندللا بهاوملا حرشاو 7 ريثك نباو 4/1 سانلا

 .۳۳۹ ۰۳۳۸/۲ ریثک نباو ۰۷/۲ دعس نباو ۵۹ ۰۵۹۵/۱ ماشه نبا رظنا ()
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 لوأ يهو ءاوبالا ةوزغ
 رک هسفنب اهازغ ةوزغ

 طاوب ةوزغ

 اهازغ ةوزغ لوأ يهو ناو :اهل لاقیو «ءاوبألا ةوزغ هسفنب ازغ مث

 هءاول لمحو هرجاهم نم ارهش رشع ينثا سأر ىلع رفص يف تناکو « هسفنب

 «ةدابع نب دعس ةنيدملا یلع فلختساو ١ ضيبأ ناكو «بلطملا دبع چ

 ةوزغلا هذه يفو ءاديك قلی ملف «شيرقل اريع ضرتعی ةصاخ نيرجاهملا يف جرخو

 ينب وزغي الأ ىلع هنامز يف ةرْمَض ينب َدِّيس ناكو يِرْمَضلا ورمع نب ّيشخم عداو

 هنيب بتكو ءاودع هيلع اوُنيِعُي الو ءًاعمج هيلع اورّثكُي نأ الو «هوزغي الو «ةَرْمَض
 ل ةرشع رابع بق تناکو «باتک مهنیبو

 لصف

 ًارهش رشع ةثالث سأر ىلع «لوألا عيبر رهش يف طاَرب يب هللا لوسر ازغ مث
 ىلع فلختساو «ضيبأ ناكو «صاقو يبآ نب دعس هءاول لمحو ءهِرَجاَهُم نم
 اهيف «شيرقل اريع ضرتعي هباحصأ نم نيتئام يف جرخو ذاعم نب دعس ةنيدملا
 غلبف «ريعب ةئامسمخو نافلأو «شيرق نم لجر ةئامو «يحمُجلا فلخ ُنِب ةيمأ

 قيرط يلي امم «ةنيهُج لابج نم دحاو امهلصأ «ناعرف نالبج امهو ءأطاوُب

 .مخ نم بیرق ةجحملا راسب نع رابآ هنا : لیقو ا ةيدوآ
 نبا رظناو ءاليم نورشعو ةثالث ةفحجلا نيبو اهنیب عرفلا لمع نم ةيرق :ءاوبألا )١(

 ۰۲۲/۱ سانلا ديس نباو ۰۲۹۹/۲ يربطلاو ۰۸/۲ دعس نباو ۰۵۹۱/۱ ماشه

 «هحيحصا» يف يراخبلا لاق ۰۳۹۲/۱ «بهاوملا حرشاو ۳۵۲/۲ شک باو

 .ةریشعلا مث «طاوب مث ءاوبالا 44 هللا لوسر ازغ ام لوآ :قاحسإ نبا لاق ۷
 ؟ةوزغ نم يب يبنلا ازغ مک :هل ليق مقرأ نب ديز نع ۲۱۸/۷ يراخبلا جرخأو
 تناك مهيأف :تلق «ةرشع عبس :لاق ؟هعم تنأ توزغ مك :ليق ءةرشع مست :لاق
 ؟هحیحص» يفو «ةريشعلا :لاقف «ةداتقل تركذف قریشعلا وأ ریشعلا :لاق ؟لوآ

 (۱۸۱6) ملسملو «ةوزغ ةرشع تس هيَ هللا لوسر ازغ :لاق ةديرب نع ۱۱3/۸ ًاضيأ
 الب هللا لوسر نأ هنع هل ةياور يفو .ةوزغ ةرشع تس ی هللا لوسر عم ازغ هنأ هنع
 . نهنم نامت يف لتافو «ةوزغ ةرشع عست ازغ

۱:۸ 



 .*" مجرف اديك قلي ملف درب ةعبرآ وحن ةنيدملاو طاوُب نيبو «ماشلا

 لصف
 د : 3 ۳ = = “د ھ 1

 زرک بلط يف هجورخ رباج نب زرک بلطي هرجاهم نم ارهش رشع ةثالث سار ىلع جرخ م

 ` فلختساو «ضيبأ ناكو «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب لع هءاول لمحو «يرهفلا

 ناكو «هقاتساف «ةئيدملا حرس ىلع راغأ دق زرك ناكو «ةثراح نب ديز ةنيدملا ىلع

 ةيحان نم ناوُفَس :هل لاقي ايداو غلب ىتح كي هللا لوسر هبلطف «یمحلاب ىعري

 ."”ةنيدملا ىلإ عجرف «هقحلی ملو زرك هتافو «ردب

 ءارهش رشع هتس سأر ىلع ةرخالا یدامج يف ی هللا لوسر مگ مث

 ابأ ةنيدملا ىلع فلختساو « ضيبأ ناكو «بلطملا دبع نب هرمح هءاول لمحو

 نم نيتئام يف :لاقيو «ةئامو نيسمخ يف جرخو .يموزخملا دسألا دبع نب ةملس

 بت اريعب نيثالث ىلع اوجرخو «جورخلا ىلع ادحآ هرکی ملو «نيرجاهملا
 اهیف ةكم نم اهلوضفب ربخلا «ءاج ناك دقو «ماشلا ىلإ ةبهاذ شیرقل اريغ نوضرتْمی
 ةريسعلا : لیقو .دملاب ءاریشعلا : لیقو ةّريشعلا اذ غلبف .شیرقل لاومآ

 هتتاف دق ريعلا دجوف «درب ةعست ةنيدملاو عبنی نيبو « عبني ةيخانب يهو تلمهملاب

 هدعو يتلا يهو «ماشلا نم تعجر نيح اهبلط يف جرخ يتلا ٌريعلا يه هذهو «مايأب
 . "”هدعوب هل ىفوو «ةكوشلا تاذو «تلتاقملا وأ ءاهايإ هللا

 م ينب 2 مهءافلحو جلذم ينب عداو «ةوزغلا هذه يفو

 ابأ ایلع هيك هللا لوسر ىنك ةوزغلا هذه يفو :ظفاحلا فلخ نب نمؤملا دبع لاق

 يربطلاو ۰۳۲۱/۲ ريثك نباو ٩ ۰۸/۲ دعس نباو ۲۰۰ ۰۵۹۸/۱ ماشه نبا رظنا )۱(

 . ۲۲۲/۱ سانلا ديس نباو ۲

 .۹/۲ دعس وبا رظنا )
 ۰۲۲۱ ۰۲۲۰/۲ يربطلاو ۱۰ ۰۹/۲ دعس نباو ۱۰۰ ۰۵۹۸/۱ ماشه نبا رظنا )۳(

 3 ` .51/7”7 ريثك نباو ۰۲۲۱/۱ سانلا ديس نباو

١ 8 

 يرهفلا

 ق ریشعل ۳ ا ةوزغ



 یتیم سس نیا سوپ ّىبنلا ناف لاق امك سیلو «بارت

 ىلإ ءاجف ءابضاغُم رخ :تلاق 1؟كمَع نبا نْيأ :لاقو اهيلع لخد امل هناف ءردب دعب

 ابأ ُسسِلُجا» :لوقيو هنع هضفني لعجف ۳ هيف اعجطضم هدجوف «دجسملا
 . بارت ابأ هيف ينك موی لوأ وهو " «بارت ابأ نسلُجا بارت

 لصف

 ناب نیل وتو مو راك آف ای ریتم
 ةيرَسلا هذه يفو «شیرقل ريع نودصري ةلخن نطب ا OF « ريعب

 al ءاباتك هل بتک اش هللا لوسر ناکو ؛نینموملا بأ شحج نب ها دبع

 َتْرظَن اذ» : هيف دجو باتکلا حتف املو .هیف رظنی مث نیم سی ىتح هيف رب

 ءاَسْيَرق اهب صرف .فئاّطلاو كَم َنْيَب َةَلْخَن َلِزْنَت ىح ضماف ءاذه يباتك يف

 ال هنأبو «كلذب هباحصأ ربخأو «ةعاطو اس لاف «مهرابخآ نم انل ملعتو

 انأ امأو مجریلف «توملا هرک نمو «ضهنيلف ةداهشلا ًبحأ نمف «مههرکتسی

 .صاقو يبآ نب دعس لضأ «قیرطلا ءانثأ يف ناك املف «مهّلَك اًوَضَمَف «ضهانف

 نب هللا دبع َدُعَبو «هبلط يف افلختف «هنابقتعي اتاك امهل اريعب ناوزغ ُنِب ةبتعو
 اهیف ةراجتو امدأو ابيبز لمحت شيرقل ريغ هب تّرمف ةلخنب لزن ىتح شحج

 نب مکحلاو «ةريغملا نب هللا دبع انبا :لفونو نامثعو «يمّرضَحلا نب ورمع

 بجر نم موي رخا يف نحن :اولاقو نوُملسملا رواشتف «ةريغملا ينب ىلوم ناسيك
 اولخد ءًةليللا مهانكرت ناو «مارحلا ّرهشلا انكهتنا «مهانلتاق نإف «مارحلا رهشلا

 ءهلتقف يمرضحلا نب ورمع مهذحآ ىمرف «مهتاقالُم ىلع اوعمجأ مث ءَمّرَحلا

 لئاضف يفو ءدجاسملا يف لاجرلا مون باب :ةالصلا يف 441/۱ يراخبلا هجرخأ )1١(

 يبأب ينكتلا باب :بدألا يفو «بلاط يبأ نب يلع بقانم باب :4: يبنلا باحصأ

 يف )١104( ملسم هجرخأو ءدجسملا يف ةلئاقلا باب :ناذئتسالا يفو «بارت

 .بلاط يبأ نب يلع لئاضف نم باب :ةباحصلا لئاضف
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 نم اولزع دقو «نیریسألاو ریعلاب اوُمدق مث لفون تلفأو مکحلاو نامثع اورسأو

 لوأو مالسالا يف ليتق لوأو AN وهو «سمخلا كلذ

 شيرق تّنعت تشاو ""هولعف ام مهيلع : هللا لوسر ركنأو «مالسالا يف نيريسأ

 ههشلا دمحم لحأ دق :اولاقف ءًالاقم اودجو دق مهنآ اومعزو «كلذ مهزاکناو

 سی : یلاعت هللا لزنآ یتح ۰" كلذ نیملسملا ىلع دتشاو 0

 E O يبس ْنَع ٌدّصو ریبک هيف لات لق ' ؟هیف لاتف مارخلا رهشل ۱

 ۳۱۷: ةرقبلا] لا ّنم كأ ةنتفلاو هللا َدْنِع ْدَبْكَأ هم هلأ خاراو مارا

 نم متن هومتبکنا اف یک ناک ناو «مهیلعهرمترکنايللا ام : هناحبس لوقی

 .هنم هلهأ مه نيذلا نیملسملا جارخإو «هتيب نعو «هليبس نع ٌدصلاو «هللاب رفکلا

 يف مهلاتق نم هللا دنع ُربكأ هب مکنم تلصح يتلا ةنتفلاو هيلع متنأ يذلا كرشلاو

 : ىلاعت رك كرشلاب انه اه ةنتفلا اورسف فلسلا رثکآو «مارحلا رهشلا

 نکت مل من غلو ةرقبلا] شف نوکت ال ینح سس

 لام نكي مل :يأ [۲۳ :ماعنألا] 4 نيك رشُم انك © اما ار هللاو ولات نأ الا مه

 .هورکنأو هنم اوژربت نأ الإ مهرمآ رخاو هتبقاعو « مهکرش

 نم بقاعیو «هیلع لتاقیو «هيلإ هبحاص وعدي يذلا كرشلا اهنآ :اهتقیقحو

 ؟مکتشف اوُقوذ# :اهب مهتنتفو رانلاب مهباذع تقو مهل لاقی اذهلو «هب نفی مل
 ریصمو .اهتیاغو «مکتنتف ةياهن اوقوذ :هتقیقحو .مکبیذکت : سابع نبا لاق

 ىلع هدابع اونتف امکو «[۲6 :رمزلا] دربك مک ام اوفود» :هلوقک ءاهرمأ

 نیل نا : یلاعت هلوق هنمو مکتنتف اوقوذ : مهل ليقو ءرانلا ىلع اوُتف «كرشلا

 انه اه ةنتفلا ترسف ۰۲۱۰ :جوربلا] «اوُبوُي مل مث تانمْوملاو َنيِنمْؤُملا اون
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 : هتقيقحو «كلذ نم مع ظفللا « رانلاب مهايإ مهقارحإو ‹ نينمؤملا مهبیذعتب

 ۵٩. ۵۸و ۱۲/۹ یقهیبلا ننس رظنا )

 ۰۲۲۷/۱ سانلا دیس نباو ۰۱۱ ۰۱۰/۲ دعس نباو ۰1۰6 ۰۱۰۱/۱ ماشه نبا رظنا )

 .۳۷۱ ۰۳۰۲ ۰۳۷۹۵ ۰۳۱۶/۲ ریثک نباو

۱۵ ۱ 

 ,ليتق لوآو سمخ لوآ

 مالسالا يف نیربسآ لوأو

 مرحلا رهشألا يف لاتقلا

 1 ری ةنتفلا# ینعم

 0 : لنقلا



 ١ ةيكرشملا یلا ةدايشملا ةنتفلا هذهف 3 مهنيد نع | هل نينمؤملا ااغ

 : هلوقك «هيلإ هلوسر اهفيضي وأ هسفن ىلإ هناحبس هل لهفیضی يتلا ةنتفلا امأو

 ُءاَمَ نم اهب لضت كتف الا يه نإ : یسوم لوقو 4«ضْعَبب مُهَضْعَب انتَ كلذکو»

 «ناحتمالا ىنعمب يهو «رخا ىنعمب كلتف ۱۵0[۰ :فارعألا] هٌءاشت ْنَم يدُهتو

  «نول هذهف «بئاصملاو معنلاب ءرشلاو ريخلاب هدابعل هللا نم ءالتبالاو «رابتخ الاو
 يتلا ةنتفلاو هرخآ نول هراجو هدلوو هلام يف نموملا ةنتفو «نول نیکرشملا ٌةتتفو

 نيبو «ةيواعمو يلع باحصأ نيب اهعقوأ يتلا ةنتفلاك «مالسإلا لهأ نيب اهعقوي

 يهو: ءرخآ نول اورجاهتيو اولتاقتي ىتح «نيملسملا نيبو «نيفصو لمجلا لهآ
 مئاقلاو «مئاقلا نم یخ اهيف ُدِعاَقلا «ف نوکتس» لب يبنلا اهيف لاق يتلا ةنتفلا

 يتلا ةنتفلا ثيداحأو ۱«يعاسلا نم ريخ اهیف يشاملاو «يشاملا نم ريخ اهیف

 . ةنتفلا هذه يه «نیتفئاطلا لازتعاب اهیف ب هللا لوسر رمآ

 يل نذنا لوب نم مه :ىلاعت هلوقك ةيصعملا اهب ادارم ةنفلا يتأت دقو '
 ىلإ ل هللا لوسر هبدن امل «سيق نب دجلا هلوقي 4٩[۰ :ةبوتلا] 4 ينتفت ت الو

 ال يناف ءرفصألا ينب تانبل يضرعتب ينتفت الو «دوعقلا يف يل نذئا : لوقی «ّلوبت

 اوعقو :يأ 9٩ :ةبوتلا] "”«اوطَقَس ةنفلا يف الأ : یلاعت لاق نهنع رب

 . رفصألا تانب ةنتف نم اهيلإ اورفو «قافتلا ةنتف يف

 «فاصنإلاو لدعلاب هئادعأو هئایلوآ نيب مكح هناحبس هللا نأ :دوصقملاو

 «ريبك هنأ ربخأ لب «مارحلا رهشلا يف لاتقلاب مثالا باكترا نم هءايلوأ ءىربي ملو

 يفو «مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكت باب :نتفلا يف ۲۲/۱۳ يراخبلا هجرخآ )١(
 لوزن باب :نتفلا يف (۲۸۸۲) ملسمو مالسالا يف ةوبنلا تامالع باب :ءايبنألا
 يذمرتلا هجرخأو «ةريره يبأ ثيدح نم ۲۸۲/۲ دمحأو «رطقلا عقاومک نتفلا
 دمحآ هجرخأو «صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم ۱۸۵و ۱۱۹/۱ دمحأو (۲۱۹۰)

 . رحلا نب ةي يد وف ۷ هو ۴٤

 .۳۱۲ ۰۳۱۱/۲ ریثک نباو (۱۱۱۰) سيق نب دجلا ةمجرت «ةباص رظنا (۲)

۱۳ 



 مارحلا رهشلا يف لاتقلا درجم نم مظعأو ٌربكأ نوکرشملا هژادعآ هيلع ام نآو

 «كلذ مهلاتق يف نيلّرأتم اوناک هؤايلوأو امیس ال ةبوقُعلاو بیعلاو ٌمذلاب قحأ مهف
 «تاعاطلاو ديحوتلا نم هولعف ام بنج يف مهل هللا هرفغي ريصقت ٌعون نيرصقم وأ

 : ليق امك مهف هللا دنع ام راثيإو .هلوسر عم ةرجهلاو

 هيفش فلاب هنساحَم ْتَءاَج نسا تدي تأ لادا

 . نساحملا نمدحاو عيفشب تأي ملو « حیبق لكب ءاج ودع ضیغبب ساقي فيكف

 ةلبقلا ليوحت . كلذ ٌركذ مدقت دقو «ةلبقلا تلّوح «ةنسلا هذه نم نابعش يف ناك املو

 ىربكلا ردب ةوزغ يف

 ةلبقملا ريعلا بخ كي هللا لوسر غلب «ةنسلا هذه نم ناضمر يف ناك املف

 تلو شیرقل ةميظع لاومآ اهيفو الجر نیعبرا وخت اوتاكو ءةكم نم

 ملو «ضوهتلاب ًارضاح هرهظ ناك نم رمأو ءاهيلإ جورخلل نسانلا 5 هللا لوسر
 ملو الجر رشع ةعضبو ةئامثالث يف اعِرْسُم جرخ هنأل اغیلب ًالافتحا اهل لفتخي

 نب دادقملل ٌنسرفو «ماوعلا نب ريبزلل سرف :ناسّرف الإ ليخلا نم مهعم نكي
 ريعبلا ىلع ةثالثلاو نالجرلا بی اريعب نوعبس مهعم ناكو «يدنكلا دوسالا
  نويقتعي «يونفلا درم يبأ نب درو «يلعو هي هللا لوسر ناكف ءدحاولا

 ۴ ص 0 ٠ و ۱ ه8 و ۰ 9م

 وبأو اریعب نوُبقتعي ديو هللا لوسر يلاوم ةشبكو هنباو «ةثراح نب دیزو «* اریعب

 دمحأ دنسم يف ءاج يذلاو ۰4۱۱/۱و ۱۳/۱ «ةریسلا» يف امك قاحسإ نبا لوق اذه )
 يأ  ريعب ىلع ةثالث ردب موي انك :لاق دوعسم نبا ثيدح نم (۳۹۱۹) و )۳۹۰۱(
 ةبقع تناكو :لاق يب هللا لوسر يليمز بلاط يبآ نب يلعو ةبابل وبآ ناكو  نوبقاعتي
 =ءينم ىوقأب امتنأ ام لاقف كنع يشمن نحن :لاقف لاق اِ هللا لوسر

۱۳ 



 ةنيدملا ىلع فلختساو ءاريعب َنوُبقتعي «فوع نب نمحرلا ٌدبعو «رمعو «ركب
 ءرذنملا دبع َنب ةبابل ابأ در ''”ءاحورلاب ناك املف موتکم ّمأ نبا ةالصلا یلعو

 ىلإ ةدحاولا ةيارلاو « ریمع نب بعصم ىلإ ءاوللا عفدو . ةنيدملا ىلع هلمعتساو

 ةقاسلا ىلع لعجو «ذاعم نب دعس ىلإ راصنألل يتلا ىرخألاو «بلاط يبأ نب ٌىلع

 ورشغ نب لكتب ثعت ءءاَرْفَّصلا نم برق املف راسو ةَعّصْعَص نأ نب یف

 ؛نایفس وبآ امأو . ریعلا َرابخأ ناسّسجتي ردب ىلإ ءابغزلا يبأ نب يدعو «ينهجلا

 يرافغلا ورمع َّنب مْضْمض رجأتساف «هايإ هدصقو يت هللا لوسر حرخم هغلب هنإف

 غلبو هباحصأو دمحم نم هوعنميل «مهريع ىلإ ریفّتلاب شيرقل اخرصتسُم «ةكم ىلإ

 نم ْفّلختي ملف «جورخلا يف '''اوبعوأو «نيعرسُم اوضهنف «ةكم لهأ خيرصلا
 اودشحو «نيد هيلع هل ناك الجر هنع ضّع نإ .بهل يبأ ىوس ّدحأ مهفارشأ

 ينب الا شيرق نوطب نم دحأ مهنع فلختي ملو «برعلا لئابق نم مهلوح نميف
 ًارطب» :ىلاعت لاق امك مهرايد نم اوجرخو ا مهنم مهعم خي ملف «يدع

 لاق امك اولبقآو ۰۲۷ :لافنألا] 4 هل لیس TR ٠ سال َءائرَو

 درح ىلع اوژاجو « 5 واو دات ‹مهديدحو مهدحب» : : هللا لوسر

 نودیرپ امل « هباحصأو 1: ع هللا لوسر ىلع قتحو «بضغو .ةّيمح ىلعو «نيرداق

 ريعلاو «يمرضحلا نب ورمع سمألاب اوباصأ دقو ءاهيف نم لتقو «مهريع ذخ نم

 متدعاوت ولو :ىلاعت هلل لاق امك داعيم ريغ ىلع هللا مهعمجف «هعم تناك يتلا

 .[47 :لافنألا]؛الوُعْفَم ناك ًارْمَأ هللا يضل ْنکلو .داعیملا يف مُتَفَلَتخال

 نورجاهملا مّلکتف «هباحصأ راشتسا «شيرق ٌجورح يب هللا لوسر غلب املو

 ءاثلاث مهراشتسا مث ءاونسحأف نورجاهملا ملكتف ءًايناث مهراشتسا مث ءاوُنَسحأف

 . يبهذلا هقفاوو ۰۲۰ /۳ مكاحلا هححصو «نسح هدنسو « امكنم رجألا نع ىنغأب انأ الو -

 .ةنيدملا نم اليم نيعبرأ وحن ىلع ةيرق :واولا نوكسو ءارلا حتفب (۱)
 .وزغلا ىلإ مهلك اوجرخ اذإ :موقلا بعوأ :لاقي (۲)

 لقنقعلا نم بوصت اشیرف هللا لوسر ىأراملف : قاحسإ نبا نع 1۲١/١ «:ریسلا» ىف (*)

 اهئاليخب تلبقأ دق شيرق هذه مهللا» :لاق يداولا ىلإ هنم اوژاج يذلا بيثكلا وهو -

 . «ةادغلا ُمُهْنَحَأ مهللا «ينتدعو يذلا كرصنف مهللا ءكلوسر بذكتو كّداحت اهرخفو

١ ۵ : 



 كاک ! هللا لوسر اپ :لاقف «ذاعم نب دعس ردابف « مهينعي ر هنأ ٌراصنألا تمهفف

 دوسألاو رمحألا نم هوعنمی نأ ىلع هوعیاب مهنال «مهينعي امنإ ناکو ؟انب ا
 :دعس هل لاقف «مهدنع ام ملعيل مهراشتسا «جورخلا ىلع مزع املف «مهراید يف
 رم ص ا رک

 يناو ءاهرايد يف الإ كورصني ال نأ اهيلع اقح یر اسلا نركت نآ يش كلل

 «تْفش ْنَم َلْبَح لصو «تفش ُتْيَح ْنَعظاف :مهنع بيجأو «راصنألا نع لوقأ
 ام َتْذَحَأ اَمَو «تفش ام اطعاو «تشش ام الو نم ذخو «تخش ْنَم لب غطقاو

 نیل هللاوق كل حبت انْ أف رَأ نم هيف تر امو سكرت امم نیل بح ناک

 اذه انب تض ا رغتسا نل هّللاَوَو هم ریست هادمغ نم كربلا غلبت ىح ترس

 :یسوئلیتوف مْ لاَ ام كَل لوا : ُداَدَقملا هل لاقو . َكَعَم هاتضخ َرْحَبلا

 نعو كنيمی نع لتاقن اًنكَلَو «نودعاق اته اه نإ التاقف كرو تنآ ْبَهْذا

 امي رسو ةع هللا لوُسَر ُهْجَو قرشأف .كفلخ نم ءَكْيَدَي ِنْيَب نمو ۰ كلامش
 نيتفئاَطلا ىَدْحِإ يِنَدَعَو ذق هللا نف ءاورشُبأو اوٌريس» :لاقو هباحصآ نم ٌعمَس

 5 “مولا عراصم تیر ذق يئاو

 هوحنب ۳۹۵/۲ ریثک نبا هاورو «دنس نودب ۱۲۹/۱ «ةریسلا» يف ماشه نبا هدروآ (۱)

 نع «يڻيللا صاقو نب ةمقلع نب ورمع نب دمحم قیرط نم هیودرم نبأ ىلإ هبسنو
 بیش يبأ نبا ىلإ ۲۲۹/۷ «حتفلا» يف ظفاحلا هبسنو «السرم هدج نع «هيبأ
 دوسالا نب دادقملا نم تدهش :دوعسم نبا ثيدح نم ۲۲۳/۷ يراخبلا جرخأو

 ىلع وعدي وهو يا ىتأ «هب َلِدُع امم يلإ بحأ هبحاص نوكأ نال ادهشم
 انكلو ءالتاقف كبرو تنأ بهذا :ىسوم موق لاق امك لوقن ال :لاقف «نيكرشملا

 .ههجو قرشأ زایی يبنلا تيأرف كفلخو كيدي نيبو .كلامش نعو كنيمي نع لتاقن

 هقفاوو هححصو ۳۶۹/۳ مكاحلاو ۰۲۸ ۱ دمحأ هجرخأو .هلوق هرسو

 دات هللا لوسر نإ :لاق كلام نب سنأ ثیدح نم (۱۷۷۹) ملسم هجرخأو ييهذلا

 رمع ملكت مث .هنع ضرعأف ءركب وبآ ملکتف :لاق «نايفس يبأ لابقإ هغلب نيح رواش ۱
 هديب يسفن يذلاو هللا لوسر اي دیرت انايإ :لاقف «ةدابع نب دعس ماقف «هنع ضرعأف
 دامغلا كرب ىلإ اهدابكأ برضن نأ انترمأ ولو ءاهانضخأل رحبلا اهضيخن نأ انترمأ ول
 ىلع هدي عضيو :لاق ««نالف عرصم اذه» : الع هللا لوسر لاقف :هيفو . . .انلعفل

 = يفو « لب هللا لوسر دي عضوم نع مهدحأ طام امف :لاق ءانهاهو انه اه ضرألا

 ۱ هه



 يرهز اردب دهشي مل

 املو «رحبلا لحاسب قحلف نایفس وبآ ضفخو ردب ىلإ بع هللا لوسر راسف

 متجرخ امنإ مكنإف ءاوعجرا نأ :شيرق ىلإ بتك «ريعلا زرحأو ءاجن دق هنأ ىأر

 : لهج وب لاقف «عوجرلاب اوقف لا مهو ربخلا مهاتأف «مكرع اور
 اتفاختو «برعلا نم م انرضح ْنَم معطنو ءاهب میقنف ارد َمَدَقَن یتح عجرن ال هللاو

 وه عجرف «هّوصَعف e مهیلع قیرش نب سنخألا راشآف «كلذ دعب برعلا

 ملف «سنخألا يأرب دعب ةرهژ ونب تطبتغاف «يرهُز اردب دهشي ملف قره ونبو
 لهج وبأ مهيلع ٌدتشاف عوجرلا مشاه ونب ُتّدارأو ءامظعم اعاطم مهیف لزي

 لزن ىتح وَ هللا لوسر راسو هاوراسف عج ىتح ةباصعلا هذه "نفرات ال : لاقو

 نب باّبحلا لاقف .«لزنَملا يف ذ َيلَع اوریش 1 :لاقف «ردب هايم نم ءام ىندأ ايشع

 دق بلق ا نإ ءاَهبلقيو اهب ملاع انآ !هللا لوسر اي :رذنملا

 اهاوس ام رّغنو اهيلإ موقلا قبسنو اهیلع لزننف «ةبذع «ءاملا ةريثك يهف «اهانفرع

 . ۱)هایملا نم

 ردن یلا ريبزلاو ادعسو ايلع ثعبو یاملا نودیرپ اعارس نوکرشملا راسو

 امهلآأسف < يلصت مئاق هن لک هللا لوسرو «شيرقل نیدبعب اوُمدقف 7-0 نوسمتلي

 اناک ول اوّدوو هباحصأ كلذ هرکف «شیرقل هاست : الاق ؟امتنآ نم : هباحصأ

 :الاق ؟نشیرف َنْيَأ يناربخآ :امهل لاق دی لا لوسر مّلس املف نایفس يبأ ريعل

 نمم هنوكل مهيف دعي ناك نإو ءاردب دهشی مل هنأل ءرظن ةدابع نب دعس ملكتملا نوک
 ردب ةوزغ يف مهراشتسا نإ الت يبنلا نأب عمجلا نکمیو : ظفاحلا لاق همهسب هل برض

 يف نیب كلذو افسر سا شه ةنيدملا يف وهو ىلوألا . نیترم

 يناربطلا دنع عقوو «يراخبلا ةياور يف امك جرخ نأ دعب تناك ةيناثلاو .ملسم ةياور

 .باوصلاب ىلوأ اذهو «ةيبيدحلاب كلذ لاق ةدابع نب دعس نأ

 . .ةملس ينب نم لاجر نع تئدحف :لاق قاحسإ نبا نع ۱۲۰/۱ ماشه نبا هاور (۱)

 مكاحلا هلصو دقو «ةملس ينب نم لاجرلاو قاحسإ نبا نيب ةطساولا ةلاهج هيفو

 نبا هركذو ءركنم ثيدح :يبهذلا لاقو «فرعي ال نم هدنس يفو ۲۷ ۳

 .مهتم وهو «يبلكلا هيفو «يومألل هبسنو سابع نبا نع ١۷ /۳ «ةيادبلا» يف ريثك
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 لك دور مک :لاقف ءانل ملع ال تیز : لاقف . بیثکلا اذه ءارو

 نو ی ی نی و و ی :الاقف ؟موی
 نیکرشملا ىلع ناکف «ًادحإو ًارطم ةليللا كلت يف لجو رع هللا لزنأف فلألا ىلإ

 بهذأو هب مهرّهط ًالط نيملسملا ىلع ناكو ؛مدقتلا نم مهعنم اديدش الباو
 دهمو «مادقألا تبثو مرلا هب بّلصو ا اطوو .ناطيشلا ٌسجِر مهنع

 اولزنف ءءاملا ىلإ هباحصأو ةي هللا لوسر قبسف «مهبولق ىلع هب طبرو «لزنملا هب

 لزنو «هایملا نم اهادع ام اورّرغ مث «ضايحلا اوعنصو «لیللا ّرطش هيلع
 اهيف نوكي شيرع دي هللا لوسرل ينبو .ضايحلا ىلع هباحصأو يب هللا لوسر
 اذه «هدیب ريشي لعجو «ةكرعملا عضوم يف ىشمو «ةكرعملا ىلع فری لت ىلع
 دحأ ىدعت امف «هللا ءاش نإ نالف عرصم اذهو «نالف عرصم اذهو «نالف عرصم

 (۱)هتراش] عضوم مهنم

 هذه ّمُهّللا» : ا الع هللا لوسر لاق ؛ناعمجلا ىءارتو نوکرشملا علط املف

 فرد هماقو.«ّوشر بت «كذاحُت اج هارو انلخپ ْثَاَج تر
 دهع دنا ی َمُهّللا ءيَِتْذَعَو ام يل زجنآ هللا : :لاقو هير رصنتساو « هیدی

 يسفن يذلاوف ءرشبأ !هّلا لوسر اي :لاقو ا ««كَدعَوَو

 )رم ام كل هللا نّوجنیل ٠ « هديب

 ملسم حیحصو «حيحص هدنسو ؛يلع ثیدح نم ۱۱۷/۱ هدمحآ دنسم» رظنا (۱)
 . سنأ ثیدح نم (۷)

 خل هللا لوسر رظن ءردب موي ناك امل :لاق رمع ثيدح نم (1071) ملسم را :۳)
 لبقتساف ءالجر رشع ةعستو ةئامئال هباحصأو «فلآ مهو نیکرشملا ىلإ
 .ينتدعو ام يل زجنأ مهللا» :هبرب فتهي لعجف ءهيدي دم مث «ةلبقلا ام هللا يبن
 يف دبعت ال مالسالا لهأ نم ةباصعلا هذه كلهت نإ مهللا .ينتدعو ام تأ مهللا
 .هيبكنم نع هؤادر طقس یتح ةلبقلا لبقتسم هيدي ادام هبرپ فتهي لاز امف ««ضرألا
 يبن اي :لاقو «هئارو نم همزتلا مث .هيبكنم ىلع هاقلأف .هءادر ذخأف ءركب وبأ أ هاتأف
 نب يلعو يذمرتلا هححصو . . .كدعو ام كل زجنيس هنإف «كّير كتدشانم كافك هللا
 ± ۲۲۱ ۰۲۲/۷ ّيراخبلا جرخأو .دواد وبأو ۰۳۲و ۳۰/۱ دمحأ هجرخأو «ينيدملا
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 ءهيلإ اوعوضتو ءهل اوصلخاو هوناغتساو هللا نوملسملا رصنتساو

 نيذلا بولق يف يقلأَس اون يذلا اوت ٍمْكَعَم ينأ» :هتكئالم ىلإ ُهَّللا یخواف

 نم فلأب مک دم ىنأ# هلوسر ولا هللا ىحوأو 5 : لافنألا] # تعذرلا اوُدْمَك نيقدرم ىنعم

 ىنعملا :ليقف ۰" "اهحتفو لادلا رسكب ءىرق ٩[۰ :لافنألا]  نیفدرم ةكئالَملا
 9۳, ی ع ءَ و ۵

 .ةدحاو ةعفد اوتأي مل الاسرآ اضعب مهضعب فدری :لیقو .مکل فذر مهن

 :لاق (نارمع لا ةروس) يفو «فلأب مهّدمأ هنأ رکذ انه اه : لیق ناف

 ةکنالَملا نم ٍفالآ ةن میر ْمُكَدِمُي نآ مکینکی نأ َنِنمْؤُمْلل وقت در
 مكبر مكددْمُي اذه مهرؤف نم مكوتايو ءاوقّتتو اوُرِبْصَت نإ یلب ءَنِيلَرْنُم سر 25 اه ° ا م 2 ۱ 2 0

 نیموسم ةکنالملا نم فالا َةَسْمَحِب
 عمجلا فیکف ۱1 : لارمع لاژ #

 ؟امهنيب

 ةسمخلاب يذلاو «فالا ةثالثب يذلا دادمالا اذه ىف فلتخا دق : ليق مهل هللا دادمإ يف فالتخالا

 : نيلوق ىلع

 تاف املف ء«طرش ىلع اقّلعم ادادمإ ناكو ءدحأ موی ناك هنأ :امهدحأ
 و

 نع نيتياورلا ىدحإو «لتاقمو كاحضلا لوق اذهو ادمالا تاف ءهطرش

 .ةمرکع
 .ةداتفو «دهاجمو ۰ سابع نیا لوق اذهو « ردب موی ناك نأ : يناثلاو

 . كبسح :لاقف هديب ركب وبأ ذخأف «دبعت مل تئش نإ مهللا ءكدعوو كدهع كدشنأ

 .«ربدلا نولويو عمجلا مزهيس» :لوقي وهو جرخف

 رسكب "نیفدرم) يئاسكلاو .ةزمحو ماع نیاو .مصاعو «ورمع وبأو ريثك نبا أرق 0010

 لادلا رسك نمل ةجحلاو «لادلا حتفب «نيفدرم» مصاع نع ركب وبأو عفان أرقو .لادلا

 هنأ لادلا حتف نمل ةجحلاو «فدرآ» نم لعافلا مساب ىتأف ةكئالملل لعفلا لعج هنأ

 تفدرأ لقب برعلاو «فدرأ» نم لوعفملا مساب یتأف .لجو زع هلل لعفلا لعج

 «ريسملا داز» :هفلخ تبكر اذإ :هتفدرو «یفلخ ىتباد زجع ىلع هتبكرأ : لجرلا

۱۸ 



 نأ ءالؤه ةجحو .نیرسفملا نم ةعامج هراتخا «ةمرکع نع یرخالا ةياورلاو
 هل مو ردبب هللا هکر صن دقلو# : لاق هناحبس هناف «كلد ىلع لدي 3

 هلالتب مکیر مكَدمُي a الأ نینمّوملل ٌلوُقَت ْذِإ نورکشت ْمُكَلَمَل هللا او
 ۴ :نارمع لا] ؛اوَقّتتو اوربضت نا ىلب ٠ ا

 نئمطتلو کل یرشب ال دادم الا اذه : يأ (هللا ُهَلَعَج امو) :لاق نأ ىلإ

 مهّدمأ مث «فالآ ةثالث مامتب مهّدمأ ءاوثاغتسا املف :ءالؤه لاق .«هب مكبولق
 .دادمالا ةعباتمو «جيردتلا اذه ناكف ءاوقتاو اوُربص امل فالا ةسمخ مامتب

 وهو «ةدحاو ةرم هب يتأي نأ نم اهل ّرسأو .مهسوفنل ىوقأو ءًاعقوم ّنسحأ
 .ةرم دعب ةرم هلوزنو يحولا ةعباتم ةلزنمب

 ردب رکذ لخدا امناو ءدحأ قايس يف ةصقلا :یلوالا ةقرفلا تلاقو
 نینمّوملا یو كل ْنِم تّودغ دار : لاق هناحبس هناف ءاهئانثأ يف اضارتعا
 4 هللا الَشْفَت نأ مکنم ناتفئاط اط تمم دا میل يمس هللا لاتقلل َدعاَقَم

 خر دقلوا :لاق مث ۰۲۱۲۱ :نارمع لا] نوُمُوُملا لگ وتلف + هللا ىلع

 مهرّكذف ۱۲۳[۰ :نارمع لا] 4نورکشت ملل هللا اوقاف + تل ورا هللا

 نع ربخأو «دحأ ةصق ىلإ داع مث تلذأ مهو ءردبب مهرصن اّمل مهيلع هتمعن

 ةكئالملا نم فالآ ةئالتب مكبر مکدمب نأ مکینکی ْنلأ» :مهل هلوسر لوق
 نم اذهف «فالا ةسمخب مهّدمآ ءاوُقّتاو اوربص نإ مهنآ مهدعو مث 4 نیلزنُم
 دادماو «فالا ةسمخب اذهو «یلاعت هلوق نم ردبب يذلا دادمالاو .هلوسر لوق

 لا ةروس) يف ةصقلاو .قلطم كلذو .طرش ىلع قلعم اذهو «فلاب ردب
 يف ةصقلاو ءًاضارتعا اهیف ترکُذ ردبو ؛ةلوطم ةافوتسم دحأ ةصق يه (نارمع
 قایسلا ريغ (نارمع لآ) يف قایسلاف «ةلوطم ةافوتسم ردب ةصق لافنالا ةروس
 . لافنالا يف

 1۲۵[۰ :نارمع لا] اذه مهرّوف نم کویر :هلوق نأ اذه حضوی
 هيف روكذملا دادمالا نوكي نأ مزلتسي اذهو .دحأ موی هنإ :دهاجم لاق دق و 2 1 8 0 5008

١ 4 



 ةزرایملا بلط

 اذه مهروف نم مهنايتاو ءردب موي ناك ددعلا اذهب دادمالا نإ و الف

 .ملعأ هللاو .دحأ موی

 لصف

 ةعمجلا ةليل تناكو «كانُه ةرجش عذج ىلإ يلصي ةي هللا لوسر تابو
 ءاهبئاتك يف شيرق تلبقأ ءاوحبصأ املف «ةيناثلا ةنسلا يف ناضمر نم ّرشع عباسلا

 اوُعِجْري نأ «شيرق يف ةعيبر نب ةبتعو «مازح ُنِب ٌميكح ىشمف «ناقيرفلا فطصاو
 وبأ رمأو ٌةظَمْحَأ ٌمالك ةبتع نيبو هنيب ىرجو «لهج وبأ كلذ ىبأف ءاولتاقي الو

 ءهتْسا نع فشكف ءورمع هيخأ مد بلطي نأ يمرضحلا نب ورمع اخأ لهج

 الب هللا لوسر َلَّدَعَو «ٌبرحلا تبثنو «موقلا يمحف «هارُمَعاو :خرصو

 موق يف ذاعم نب دعس ماقو «ةصاخ ركب وبأو وه شيرعلا ىلإ عجر مث «فوفصلا

 . كي هللا لوسر نومحي «شيرعلا باب ىلع راصنألا نم

 جرخف «ةزرابملا نوبلطي «ةبتع نب ديلولاو «ةعيبر انبا ةبيشو ةبتع جرخو

 اولاقف «ءارفع انبا ٌدّوَعُمو ءفوعو ةحاور نب هللا دبع :راصنألا نم ٌةثالث مهیل)

 ءانمع ينب دیرث امناو «مارک ٌءاَمكأ :اولاق .راصنألا نم :اولاقف ؟متنآ نم :مهل

 ةزمح لتقو «دیلولا هنرق ىلع لتقف «ةزمحو ثراحلا نب ةديبعو ٌئلع مهيلإ زربف

 ىلع ةزمحو يلع ٌّركف «نيتبرض هُثرقو ةديبُع فلتخاو «ٌةبيش :ليقو «ةبتُع هنرق
 ىتح "امض لزي ملف «هلجر تعطق دقو ()ةدیبع المتحاو هالتقف «ةديبع نرق

 . ۳ءارفّصلاب تام

 ثيدح نم ةزرابملا باب :داهجلا يف (۲7۵) دواد وبآو ۰۱۱۷/۱ دمحآ هجرخآ (۱)

 . .يوق هدانساو « ىلع

 «هریغو رسک وأ ءالي وآ ةنامز نم هدسج يف ةنامض هب يذلا ضيرملا وه : نمضلا )030

 : رعاشلا لاق

 اه درهم قم < e رم ی
 ی رمح محلا ركل ا انمض مکدعب تلز ينتلخ ام

 . نسح هدنسو «سابع نبا نع ۱۸۸ ۰۱۸۷/۳ «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخآ (۳)
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 ىف اومصتخا نامصخ ناذه# : مهیف ةيالا هذه تلزنل : هللاب مسقی يلع ناکو ر ERS ۰ ۳۶ و ۰ ۰

 ۱٩[۲. : جحلا] ةيآلا مهر

 ذخأو «لاتقلا تشاو برحلا یحر ترادتساو سیطولا يمح مث

 نع هژادر طقس یتح «لجو زع هّبر ةدشانمو لاهتبالاو ءاعدلا يف يب هللا لوسر

 ام كل زجنم اف كبر كتَدشاُم ضغب :لاقو .قیدصلا هیلع هذ رفا «هیبکنم
 و

 ؛برحلا لاح يف ٌساعنلا مولا ذخأو ةدحاو ةءافغا ةَ هللا لوسر ىفغأف
 هاَياَنُث یلع ليربج اذه !رکب اَبأ اي ْرْشْبَأ» :لاقف هّسأر هيَ هللا لوسر عفر مث  2 aوع ۰ِا 0 ر 8 ۶ ۰ ص لازم ب ۳ ۳-۹

 )۳) ملا

 فاتکآ مهحنمو «نینموملاو هلوسر ديأو « هدنح هللا لزنأو « رصنلا ءاجو

 ةيالا هذه نأ امسق مسقی ناك هنأ رذ يبأ ثیدح نم ۳۳۷ ۰۳۳۹/۸ يراخبلا هجرخآ (۱)

(۲) 

(۳) 

 اوزرب موی هیبحاصو ةبتعو هيبحاصو ةزمح يف تلزن (مهبر يف اومصتخا نامصخ ناذه)
 يدي نیب وثجی نم لو انآ :لاق یلع نع ۳۳۷/۸ ضیا يراخبلا هاورو راج موی يف

 ناذه) تلزن مهیفو :يلع نع هیوار دابع نب سيق لاق «ةمايقلا موی ةموصخلل نمحرلا

 «ةديبعو ةزمحو يلع :ردب موی اوزراب نیذلا مه :لاق (مهبر يف اومصتخا نامصخ

 ال رذ وپآ وه مسقملا نأ اذه نم ملعف «ةبتع نب دیلولاو «ةعيبر نب ةبتعو «ةعيبر نب ةبيشو
 . فلؤملا لاق امك يلع

 . 158 ۰۱۵۷ ص ًابیرق مدقت دقو «ملسم حیحص» يف وه

 ريثك نبا يف امك يومألا هجرخأو ءدنس الب 5717 ۰1۲/۱ «ةريسلا» يف ماشه نبا هركذ

 هدنسو «ریعص نب ةبلعث نب هللا دبع نع «يرهزلا ينثدح قاحسإ نبا قيرط نم ۲
 مل امب اناتاو محرلل انعطقأ مهللا :لاق «موقلا یقتلا نيح لهج ابأ نأ هظفلو «نسح

 هللا عجش دقو لاحلا كلت ىلع مه امنيبف «حتفتسملا وه ناكف «ةادغلا هّلحأف «فرعن

 لک هللا لوسر قفخ مهيف اوعمط ىتح مهنيعأ يف مهللقو مهودع ءاقل ىلع نيملسملا

 نانعب ذخا هتمامعب رجتعم ليربج اذه ركب ابأ اي رشبأ» :لاقف هبتنا مث «شیرعلا يف ةقفخ

 نبا نع ۲۲/۷ يراخبلا یورو .«هتدعو هللا رصن كاتأ «عقنلا هايانث ىلع «هدوقي هسرف

 . «برحلا ةادأ هيلع هسرف سأرب ذخا ليربج اذه» :ردب موي لاق ةَ يبنلا نأ سابع

 ١١ چ داعملا داز 1-۳

 لاتقلا دادتشا

 رصنلا



 ةروص يف سینبا روهظ
 ینانکلا ةقارس

 شیرقل هتسرسوو

 مامحلا نب رسع داهشتسا

 .نیعبس اورسأو «نيعبس مهنم اولتقف «التقو ارسآ نیکرشُملا

 برحلا نم ةنانک ينب نيبو مهنیب ام اورکذ «جورخلا ىلع اومزع املو

 ينب فارشأ نم ناكو «يجلْذُملا كلام نب ةقارس ةروص يف سیلبا مهل ىّدبتف

 م یو ا «سانلا نم ميلا مكل بلاغ ال : مهل لاقف «ةنانك

 ووّنعت املف مهفرافی ال مهل راج ناطيشلاو اوج رخف هنوهرکت ءيشب ةنانک

 ا “رف ءءامسلا نم تلزن دق هللا دنج هللا ودع یأرو « لاتقلل

 یرآ ينا :لاقف ؟اتقرافت ال انل راج كنإ :َتْلَق نكت ملأ ؟ةقارُس اي نيأ ىلإ :اولاقف

 ام یرآ ینٍا :هلوق یف قدصو (۱)باّقعلا ذدیدش هللاو «هلا فاخآ ین] «نورت ال ام

 َكلُهَي نأ هسفن ىلع هفوخ ناك : لیقو «هّلا فاخأ ىنإ :هلوق ىف بذکو «نورت ال

 . رهظآ اذهو .مهعم

 اوُنَظ .هئادعآ ةرثكو هللا بزح ةَّلق ضرم هبلق يف نّمو نوقفانملا یأر املو

 ربخأف 48[۰ :لافنألا] مهيد ءالؤه ّرغ# :اولاقو «ةرثكلاب يه امنإ ةبلغلا نأ

 «بلاغي ال زيزع هللاو ددعلاب الو «ةرثكلاب ال اا رصنلا نأ هناحبس

 س را وه وف اه ناك ناو فلا خش د نم رصنی میکح

 . هيلع ةلكوتملا ةثفلا

 هللا باوئو «لجاعلا رفظلاو ءرصنلا نم تابثلاو ربصلا يف مهل امب مهرکذو

 0 وزو ۳

 0 : لاف «؟خب خب تل یلع تم ام و لا لوس ات خب خب : لاق

 اف :لاق هاَهِلْمَأ نم َتنِإَق» : لاق ءاملمأ نم نركأ ر الر هللا لوس

 . 2/١ «بهاوملا حرشاو ET» ۰4۳۲/۲ ريثك نباو ۳/۱ ماشه نبا )۱(

۱ 



 هذه يتارَمَت لکا یّتح تبيح ْنِئَ :لاق مث نهم لكأي َلَعَجَف «هِنََق نم بار ی

 لوأ ناكف . (۱۷لیق ىح لا مث هرم نم ُهَعَم َناَك امب ىَمَرَف «ٌةَليوط ٌةاَيَحَل اهن

 . ليتق

 ملف دعا وجر اه يرن یابصحلا نم هفک ءلم كي 2 هللا لوسر ذخأو

 دوُملسملا لوُشو «مهنيعأ يف بارتلاب الف ءهينيع ثالم لإ مهنم ایر كرتت
 َّنكلو َتْيَمَر ذِإ َتْيَمَر امو . هلوسر ىلع ةيمرلا هذه نأش يف هللا لزنأف ۰۲۳"مهلتقب

 .[ ١7 :لافنألا] #ىَمَر هللا

 وه هنأو شن هتابثإو «دبعلا نع لعفلا يفن : ىلع تلد ةيالا نأ ةفئاط نظ دقو

 . عضوملا اذه ريغ يف ةروكذم ةديدع Ss ‹ةقيقح لعافلا

 يذلا لاصیالا هنع یفنو «يمّرلا ءادتبا هلوسرل تبثأ هناحبس هللا نأ :ةيالا ینعمو

 یفنو «فذحلا هیبنل تبثأف «لاصيالاو فذحلا هب داري يمرلاف هتيمرب لصحی مل

 ۱ . لاصیالا هنع

 نب سنأ ثيدح نم ٤٤۲٦/۳ مکاحلاو ۱۹۰۱(۰) ملسمو ۰۱۳۷ ۰۱۳۹/۳ دمحآ هجرخآ (۱)

 ینعمب لعف مسا يهو «انونم اهرسکو ءاخلا ناکس) :ناتغل هيف «خب خب :هلوفو كلام

 يأ «هنرق نم تارمت جرخأف» : هلوقو ءريخلا يف همیظعتو عن تا « نسحتسا
 . باشتلا ةبعج

 لاجر هلاجر :۸4/۲ يمثيهلا هيف لاق دنسب سابع نبا ثيدح نم يناربطلا هجرخآ (۲)

 «موقلا هوجو هب یمرف «هلوانف «ىصح نم افك ينلوان» : يلعل لاق ب يبنلا نأ حيحصلا
 نکلو تیمر ذإ تيمر امو) : تلزنف ءابصحلا نم هانیع تألتما الإ موقلا نم دحأ يقب امف

 دف اقك نخاف قم هللا لوسر رمأو :مدقتملا ريعص نب هللا دبع ثيدح يفو (ىمر هللا

 لاق مث ءاهب مهحفن مث «هوجولا تهاش» :لاقف .موقلا لبقتساف «جرخ مث «هديب ىصحلا

 نم رسأو «مهديدانص نم لتق نم هللا لتقف «ةميزهلا الإ نكت ملف ءاولمحا» :هباحصأل
 نم افک ذخاذ نم هللا لوسر رمآ ردب موي ناك امل : لاق مازح نب میکح نعو ««مهنم رسآ

 هللا لزنأف «انمزهناف ««هوجولا تهاش» :لاقو ءاهب یمرف .هب انلبقتساف . یصحلا

 هاور ٦/ ۸٤: «عمجملا» يف يمشيهلا لاق (یمر هللا نکلو تیمر ذإ تیمر امو) :لجو زع

 .۲۹۵ /۲ ریثک نبا رظناو . نسح هدانساو «يناربطلا

۳ 



 ةكئالملا ةك رام

 لهج يبآ عم سدلبإ ةصق

 : سابع نبا لاق مهئادعآ لتف ىلإ نیملسملا ٌردابت ذئموي ةكئالملا تناکو

 سذ E َنيِمِلْسُملا نم لُجَر میبد

 ىلإ رظن ذإ رح مده : لوقي “ قو سرافلا ٌتْوَصَو «هقؤف طْوّسلاب ةب ةبرض

 ةبرضك قشو فنآ مطخ قوه اد بیا رظتف ءايِقْلَتْسُم ُهَماَمَأ كرشُملا

 ل هللا لوُسَر كلذب َتّدَحَف ٌيِراَصنألا ءاجف ٌمَمجأ كلذ رضخاف ءطْوَّسلا

 . ۱۸ ةثلاثلا ءاَمَسلا ددم نم كل َتَقَدَص» :لاقف

 و ْذِإ «هبرضال َنيكرشُملا نم الجر بال ينإ» : ينزاّملا دواد وبأ لاقو

 و ا لی آل شو

 ی ٥

 لیقعو « سابعلا : et ) ير لم للا ب دق

 ۳7 7 ثراحلا 3 لفونو
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 ىأر امل :لاق «عفار نب ةعافر نع «ريبكلا همجعم» يف يناربطلا ركذو

 َتّيشتف «هيلإ لتقلا صلی نأ قفشأ ءردب موي نیکرشملاب ةكئالملا لّعفت ام نسیلبا
 ا ی كلام و ةقارُس هّتظِی وهو ی

 اس يا ملا :لاقو هيدي عفرو هرحبلا يف هّسفن ىقلأ یتح :> ًابراه ّجَرَخ مث
 ای : لاقف «ماشه نب لهج وبآ لبقأف « لتقلا هيلإ نأ فاخو يايا كترظن

 هللا یضر رمع ثيدح نم ةكئالملاب دادمالا باب :داهجلا يف (۱۷۲۳) ملسم هجرخآ (۱)

 . هع

 نبا قیرط نم 1۵0۰/۵ «دنسملا» يف دمحأو ۰۳۳/۱ «:ریسلا» يف ماشه نبا هجرخآ (۲)

 ينزاملا دواد يبا نع نزام ينب نم لاجر نع راسي نب قاحسإ يبأ ينثدح «قاحسإ

 . نسح هدنسو

 . حيحص هدنسو «هنع هللا يضر يلع ثيدح نم ۱۱۷/۱ دمحأ هجرخآ )۳

۱" 



 «دّمَحُم نم داعیم یلع ناک ُهنِإف < مكي َهَق قارش نالذخ مری ال !سالا رشعم

 ال «2ىّرعلاو تالّلاوف ءاولجع دق مهناف .دیلولاو ا ةع لف مکتلوهب الو

 مهوذخ نکلو «مهنم الجر لتق و مکنم الجر نیل أ الو «لابحلاب مُهَنِرْفَن ىتح ٌمجرن

 . )مهعینص ءوس مهفرَن ىتح اذخآ

 ال امب اناتاو «محرلل انعطقأ ّمُهّللا :لاقف «مويلا كلذ يف لهج وبأ حتفتساو
 ویلا وب َكَدْنِع یضرأو لیلا ةبحآ ناك ای مهللا ءةادغلا هحأف هفرعن
 کل ريخ ّن رهن اوت ناو حفلا ْمُكَءاَج ْدَقَف اوختفتنت نا : لجو زع هلا لزنأف

 4 َنيِنِمْؤُملا عم هل ناو ثرثک ولو ًانیش مکتتف مکنع يغ نلو دن اوُدوُعَت ناو

 ۱٩[. : لافتالا]

 ذاعم نب دعسو «نورسأيو نولتقی ودعلا يف مهیدیآ نوملسملا عضو املو

 يف فیسلاب احشوتم شیرعلا يهو لَك هللا لوسر اهيف يتلا ةميخلا باب ىلع فقاو
 نصي امل ةيهاركلا ذاعم نب دعس هجو يف ی هللا لوسر ىأر «راصنألا نم سان
 تناك هللاو لجأ :لاق «؟ن ا رك كاكا: 6 هللا لوسر لاقف « مانلا

 ءاقبتسا نم ّىلإ ًبحأ لتقلا يف ناخئالا ناكو «نيكرشملاب هللا اهعقوأ ةعقو لوأ

 لالا

 و ل سا م يبا ١

 رظنی نم : : لَك هللا لوسر لاق « نيم زهنم موقلا ىلوو «ترحلا تدرب املو

 درب ىح ءارفع انبا ةبرض دق هَدَجوف «دوعسم نبا قلطناف «؟ِلُهَج وب َعَنَص ام ام اَنَل

 هلل :لاقف ؟م ويلا ةرنالا نمل :لاقف ؟لْهَج وب تنأ : لاقف هتیخلب خو
 لتقف ؟هُمَْق الت لُجَر قّوف لَهَو :لاقف ؟هللا َوّدَع اي هلل كارحا لهو: «هلوسرلو
 اًَمَدَّدرف (وُه الإ هلإ ال يذلا هللا» :لاقف : هّلتق :لاقف يج يبنلا ىتأ مث هللا دبع

 «نارمع نب زيزعلا دبع هيفو «يناربطلا هاور :لاقو ۰۷۷/1 «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأ )۱(

 نم ثدحت «هبتک تقرتحا كورتم :هلوقب «بيرقتلا» يف ظفاحلا هفصوو « فیعض وهو

 . هطلغ دتشاف هظفح

 . 1۲۸/۱ ماشه نبا هرکذ (۲)

١ "6 

 هبرل لهج يبأ ءاعد

 ناعم نئ دعس ةهارك

 نيكرشملا رسأل

 ىلع دوعسم نبا زاهجإ
 لهج يبأ



 هنباو فلخ نب ةيمأ لتق

 ةشاکع فیس ع اطقنا

 مزهو هدبع رصنو «هدعو قدص يذلا هلل دمحلا رکا هللا : لاق مث ءاثالث

 هذه ُنْوَعْرَف اذه» :لاقف ءهايإ هتيرأف انقلطناف «هينرأ قلطنا .هدحو بازحألا

 .«دَمالا

 لالي ردع اف ایا هتل بها فرق یا دف راد

 مث ءاَجَن نإ ٌتْوَجَن ال «فلخ نب ةيمأ رفکلا سأر :لاقف «ةكمب ِهَُذعُي ةيمأ ناکو

 مهنم امهزرحب امهب نمحرلا دبع دتشاو ءراَصنألا نم ةعامج ۲

 ص نس 0 رع 2 0 3 س ع 2 و

 دبع هل لاقف ءامهوقحل مث هئم اوغرفف «هنباب ةّيمأ ْنَع مهلغشف «مهوكردأف

 هول ىح هتحت نم فوُيّسلاِب ُهوُيَرَضَف هْيَلَع هست ىَقْلأف َكَرَبَق ءكُّربا :نمحرلا

 نَم :كلذ لبق ةيمأ هل لاق «فوع نب نمحرلا دبع لجر فويسلا ضعب ٌباصأو

 :لاقف .بلطملا دبع ْنب ةزمح كلذ :َلاَقَف ؟ةَماَحَن ةشيرپ هرْذَص يف ُمّلَعُملا لُجَلا
 ةّيمأ هار املف ءاهبلتسا دق ٌحاردأ نمحرلا دبع عم ناكو «ليعافألا اتب لَعَف يذلا لا

 ناک ءٌراصنألا هلتف ال «هذحخأو اهاقلأف عاردالا هذه نم كل یخ 3 انأ :هل لاق

 . 7” يريصأبو يِعاَرذأب يِنَعَجَف الالب هللا مری :لوُقَي

 س o 7 ا ا و 7 م ۵ 1 رو و ۰ ٠ و.

 «بطخ نم الذج 5 ٌنيبنلا هاطعاف ‹ نصحم نب ةشاکع فیس ذئموي عطقناو

 3 7 2 5 9 7 ۴ هو ترس او ت
 ادیدش الیوط افيس هدي ىف داع هزهو ةشاكع هذخأ املف ««اذه كنود» :لاقف

 ‹شيرق رافک ىلع 4 يبنلا ءاعد باب :يزاغملا يف ۷ يراخبلا ارصتخم هجرخآ (۱)

 دمحأو لهج يبآ لتق باب :داهجلا يف (۱۸۰۰) ملسمو ءاردب ةكئالملا دوهش بابو
 نبا ثیدح نم ٤٤٤/١ دمحأ هلوطب هجرخأو ؛سنآ ثيدح نم ٣۲۳و ۱۲۹و ۳

 «عمجملا» يف يمثيهلا هرکذو «هيبأ نم عمسی مل ةديبع ابآ نأ الإ تاقث هلاجرو .دوعسم

 :ةميرك يبأ نب بهو نب دمحم ريغ حبحصلا لاجر هلاجرو :لاقو «يناربطلا نع 5
 . هقن وهو

 . خرصتسا )۲(

 يراخبلا هوحنب هجرخأو «نسح هدنسو «قاحسإ نبا نع ۱۳۲/۱ ماشه نبا هجرخآ (۲)

 ۰۲۳۳ /۷ و « . . .ایبرح ملسملا لكو اذإ باب : ةلاكولا يف 6

۱۹۹ 



 . ركب يبآ عایآ ةدرلا يف لتق ىح هب لتاقُي هدنع لزي ملف « ضيبأ

 هنم ىَرُي ال حالسلا يف ّجَجَدُم وهو «صاعلا نب ديعس نب ةديبع زیبزلا يقلو

 ىلع هلجر عضوف تامف « هنيع ىف هنعطف هتبرحب ریبزلا هيلع لمحف قّدَحلا الا

 هلأسف :ةورع لاق ءاهافرط ىنثنا دقو ءاهعزن نأ دُهَجلا ناکف «ىطمت مث «ةبرحلا

 اهبلط مث ءاهذخأ ت: هللا لوسر ضبق املف ءاهايإ هاطعأف ب هللا لوسر اهايإ

 املف ءاهايإ هاطعأف مع اهاّيإ هلأس رك نشف الف ءاهايإ هاطعأف نکب وبأ

 دنع تعقو «نامثع ضبق املف ءاهايإ هاطعأف نامثع اهبلط مث ءاهذخأ نم ضبق

 .)لتق ىتح هدنع تناكو «ريبزلا نب هللا كبع اهبلطف «يلع لآ

 E 9 م م و ع 6 و م ۳ ٠

 اهیف قصبف « ينيع تشفهف «ردب موی مهسب تیمر : عفار نب ةعافر لافو

 ." ءىش اهنم یناذا امف «یل اعدو : هللا لوُسَر
 e“ ا ص م و تا نع 000

 :لاقف یلتقلا ىلع فقو یّتح 27 هللا لوسر لبقأ .برحلا تضقنا املو
 ا 2 as 2 2 قف ا

 ينومتلدخو «سانلا ينفدصو «ينوُمَتِبْل ؛مکیبنل تك يبنلا ةريشع سيلا

Cg AE a د فب E اك 
 ۰ «ساثلا يناواو ينومتجرخأو « سانلا ينرصنو

 .دنس ریغب قاحسإ نبا نع ۱۳۷ /۱ ماشه نبا ةريس 0

 .اردب ةكئالملا دوهش باب دعب :يزاغملا يف ۲۶۳/۷ يراخبلا هجرخأ (؟)

 قيرط نم 14۸/۲ ةريسلا ىف ريثك نبا ظفاحلا هركذ اميف «ةوبنلا لئالد» ىف ىقهيبلا هجرخأ (۳)

 نب ميهاربإ انثدح ينارعشلا دمحم نب لضفلا انربخأ «حلاص نب دمحم انربخأ مكاحلا

 نب ةعافر نب ذاعم نع ىيحي نب ةعافر ىنثدح «نارمع نب زيزعلا دبع انربخأ ءرذنملا

 هاورو ءهوجرخي ملو «دیج هدانسإو «هجولا اذه نم بيرغ اذهو :لاقو ءهيبأ نع عفار

 هيفو ءاديج دانسالا اذه نوكي فيك يردن امو «رذنملا نب ميهاربإ ثيدح نم يناربطلا
2 

 ركنم :يراخبلا لاقو كورتم :يئاسنلا هيف لاق يذلا يرهزلا نارمع نب زيزعلا دبع
 هفعضو ءادج ثيدحلا ركنم ثيدحلا فيعض : متاح وبأ لاقو «هثیدح بتكي ال ثيدحلا

 : ةبش نب رمع لاقو ؛ریهاشملا نع ريكانملا يوري :نابح نبا لاقو «ينطقرادلاو يذمرتلا

 .هظفح نم ثدحي ناكف «هبتك تقرتحا هثیدح ىف طلغلا ريثك ناك 200

 . . .هللا لوسر نأ ملعلا لهأ ضعب ينثدح قاحسإ نبا نع ۱۳۹/۱ ماشه نبا هجرخأ )٤(

 = هللا مكازج» : ظفلب اعوفرم ةشئاع نع ١7١/5 دمحأ هجرخأو .لضعم دنس اذهو

1 

۷ ) ۳ a E 1 8 CENT e 

 برت تدندع رددزلا لتنت

a رم نع ناك ا - 
 3 تا اس

 عفار نب ةعافر نيع ءقف

 ىلتقل | ىلع زی هوقو



 اردب رضح نم ةلمج

 فقو مث «هيف اوخرطف ءردب بلق نم بیلق ىلإ اوبحشف «مهب رمآ مل
 الف ايو نالف ايو عیب نب بيش ايو عیب نه اي» :لاقف .مهیلع

 لاقف ««اّقح يير يندعو ام ُتْدَجَو ياف اًح مكبر ْمُكَدَعَو ا نو لَه
ESلاقف ؟اوُمّيَج ْدَق ماوقأ نم بطاخت ام هل َلوُسَر : 

 َنوُعيطَتْسَي ۲ مهكر مهم لوتآ امل ممسأب مث م (هدیب يسفن يذّلاو»

 موق یلع اف اذإ ناکو ایالت ةصرعلاب ا هللا لوسر ماقآ مث *.(230070تاوجلا

 ۱ فیس مَ

 یراسالا هعمو «هل هللا رصنب نیعلا َريرق «اروصنم ادّيؤم لحترا مث

 نب رضلا قلع برضو یئانغلا مسق «ءارفصلاب ناك املف یناغملاو

 طلق ييآ ندا e قزب لر امل مث هةدلک نب ثراعلا

 هل ودع لک هفاخ دق ا E ادیوم لا ي يبنلا لخدو

 نب هللا دبع لحد ذئنيحو «ةنيدملا لهأ نم ريثك رشب ملسأف ءاهلوحو ةنيدملا
 .ًارهاظ مالسالا يف هّباحصأو قفانملا ّيبأ

 نم ءالجر رشع ةعضبو ةئامثالث نيملسملا نم اردب رضح نم ةلمجو

 ةئام جرزخلا نمو «نوتسو ّدحأ سوألا نمو نونامثو ةتس نيرجاهملا

 یوقآو .مهنم ّدشأ اوناك ناو ءجرزخلا نع سوألا ددع لق امناو «نوعبسو

 ریفنلا ءاجو «ةنیدملا يلاوع يف تناك اک يالا دع او وک

 ‹عطقنم هنكل «تاقث هلاجرو «بيذكتلا دشأو درطلا أوسأ ناك ام «يبن موق نم ارش

 .ةشئاع نم عمسي مل يعخنلا ميهاربإ نال

 ملسمو «شيرق رافك ىلع لت يبنلا ءاعد باب :يزاغملا يف ۲۳۶/۷ يراخبلا هجرخآ (۱)

 يئاسنلاو «هیلع رانلا وأ ةنجلا نم تیملا دعقم ضرع باب :ةنجلا يف (۲۸۷۵)

 نم ۱۱۱/6 یئاسنلاو ۲ دمحآ هجرخأو سنأ ثیدح نم ۱۰و ۶

 . رمع نبأ تیدح

 داصلاو نیعلا حتفب ةصرعلاو .تحلط ىبأ ثيدح نم ۱۲۱/۲ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .اه ریغو راد نم ءانب ريغب ةعسا ولا ةعقبلا : ءارلا نوكسو
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 لاجر هنذأتساف ««ًارضاَح هر ناک ْنَم الإ اتعبني ال» : لا لاقو تخب
 ىبأف مهروهظ ىلإ اوبهذی یتح مهب ينأتسي نآ ةنيدملا ولع يف مهژرهط )1(

 نکلو «هتبهأ هل اوبهأت الو ءهتدع ُهل اوُدعأ الو ءاقللا ىَلَع مُهُمْرَع و ملو

 .داعيم ريغ ىلع مهودع نيبو مهنيب هللا عمج

 «نیرجاهملا نم ةتس : الجر رشع ةعبرأ ذئموي نيملسملا نم دهشتساو

 0 ا ثا در 4 25 1 3

 ردب ناش نم 95 هللا لوسر غرفو «سوالا نم نانثاو «جرزخلا نم ةتسو

 لاو يف ىراسألاو

 ءام غلبف «موتكم ّمأ نبا : ليقو ءةَطْفْرُع ّنْب عابس ةنيدملا ىلع لمعتساو میلْس

 "دك قلي و فرات هائالث هيلع ماقأف نذکلا : هل لاقي

 لصن

 ال نأ نایفس وبأ َرَدَن «نینوزحم «نیروئوم كم ىلإ َنيكرشملا لف عجر املو
 ىتأ ىتح «بکار يتئام يف جرخف « ة4 هللا لوسر ًوزغي ىتح ءام هّسأر نی
 «يدوهيلا مکشم نب مالس دنع ةدحاو ةليل تابو «ةنيدملا فرط يف ضي ۱ ضیرعلا

 لخنلا ّنم ؟*راوضآ عطق «حبصآ املف «سانلا ربخ نم هل َّنَطَبو رمخلا هاقسف

 نم ۱۳۱/۳ دمحأو «دیهشلل ةنجلا توبث باب :ةرامالا يف (۱۹۰۱) ملسم هجرخآ (۱)

 . كلام نب سنآ ثیدح

 ۰۱۱/۲ دعس نباو ۰1۳/۲و ۷۱۵ ۰1۰0/۱ ماشه نبا يف ردب ةوزغ رابخآ رظنا (۲)

 يربطلاو ۰4۵۴ ۰4۰1/۱ «بهاوملا حرش»و ۰۵۱۵ ۰۳۸۰/۲ ریثک نباو ۷

 ۲۲ ۰۱ ۰ ىبانلا كيس ناو 6۱

 نیاو ۳۹۶ ۱ سانلا كيس نباو ۳۹ ۳/۲ دعس نباو 2 ci /Y ماشه نبا م(

 . 1۵1/۱ «بهاوملا حرش»و ۰۵۳۹/۲ ريثك

 تأ .راغصلا لخنلا وهو ‹ هظفل نم هل لحاو الأ عمج روصلاو < ر وص 2-0-0 راوصأ 0

۱۹ 

 نیملسملا ءادهش

 میلس ينب وزغ

 قیوسلا ةوزغ



1 
 5و + 2 ۸
 عرشلا دورت

 عاننيف ينب ةوزغ

 ۰ ارم 3 مه 7 3 ۹ 2 ۰ : ۳
 جرحف شیت هللا لوسر هب رذنو ءاعجار رک مث هل افيلحو راصنألا نم الجر لتفو

 نم ًاريثك ًاقيوس ٌرافكلا حرطو «نايفس وبأ هتافو رذکلا فر غلبف .هبلط يف
 دعب كلذ ناكو ولا وف «نوملسملا اهذخأف هب نوفختی مهداوزآ

 . نیرهشب ردب

 نافطغ ُديِرُي ادجن ازغ مث «ةّجحلا يذ هيب ةنيدملاب ١ هللا لوسر عاقأف

 نم هّلك ارفص كانه ماقأف .هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةنيدملا ىلع لمعتساو

 ."ابرح قلی ملو «فرصنا مث «ةثلاثلا ةنسلا

 ةنيدملا ىلع فلختساو ءاشيرق ديري حرخ مث «لوألا اعيبر ةنيدملاب ماقأف

 ماقأف «ابرح َقْلَي ملو «عزفلا ةيحان نم زاّجحلاب انِدْعَم نارحب غلبف «موتكم ّمأ نی
 ." ةنیدملا ىلإ فرصنا مث «ىلوألا ىدامجو ءرخآلا اعيبر كلاته

 مهرصاحف هدهع اوضقنف .ةنيدملا دوهي نم | هناکو «عاقنيق ينب ارغ مث

 هيلع حلأو «يبأ نب هللا دبع مهيف عفشف هک اغا وتحب هليل رفع نيب :

 ةغاص اوناكو «لتاقم ةئامعبَس اوناكو «مالس نب هللا دبع موق مهو «هل مهقلطأف

 ا

 ديس نباو 4۵۸/۱ بهاوملا حرشو ۰۳۰/۲ دعس نباو ۰4۵ ۰48/۲ ماشه نبا ()

 »۰/۲ ريثك نباو 2/1 سانلا

 سانلا دیس نباو ٥ ۰۳/۳ ریثک نباو ۰۳۵ ۰۳۶/۲ دعس نباو »1/۲ ماشه نبا (؟)

 ا

 ۰۳۵ دعس نیاو 11/۲ «بهاوملا حرشاو ۵ ۰4/۳ ريثك نباو 1/۲ ماشه نبا )¥(

 ۳۰۶/۱ سانلا ديس نباو ٦

 2405/١ «بهاوملا حرشاو ۰۵/۳ ريثك نباو ۰۲۸/۲ دعس نباو ۰۱۷/۲ ماشه نبأ (4)

۱۷۰ 
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 فرش الا نن سک لتق 31

 یذالا دیدن تاکو زیضتلا ينب نم هّقأو .'''دوهيلا نم الجر ناكو

 ودب فو تناك ملف ةباحصلا ءاسنب هراعشآ يف بيش ناکو ءب هللا لوسرل

 ىلإ عجر مث «نينمؤملا یلعو ء4 هللا لوسر ىلع لو لعجو «ةكم ىلإ بهذ
 دق هاف «فّرشألا نْب بغکل ْنَم» :: : 2:2 هللا لوسر لاقف «لاحلا كلت ىلع ةنيدملا

 همساو ةلئان وبأو هرشب ْنْب داّیعو ةا نب سهل تاتا هل وُسَرو هللا ىذا

 نب سْبَع وُبَأو «سوأ نب ثراحلاو عاضرلا نم بعك وخأ وهو «ةمالس باکس

 اوبهذف هب هنوعدخی مالك نم اوژاش ام اولوقي نأ 6 هللا لوسر مهل نذأو «ربج

 ءهيلإ اوهتنا املف .دقرفلا عيقب ىلإ ٤ هللا لوسر مهعّيشو «ةَرمَقُم ةليل يف هيلإ

 لَك هللا لوسر نع فارحنالا ىلع هتقفاوم هل رهظأف «هيلإ ةمالَس ّنْب ناکلس اومّدق

 مهحالس هَنوُنَمْرَيو ءاماعط هباحصأو هعيبَي نأ يف ُهَمَّلكف هلاح قيض هيلإ اکشو

 . كلذ ىلإ مهباجأف

 « هنصح نم مهيلإ جرخف «ىؤتأف .مهربخأف هباحصآ لا ناکلس عجرو

 يف هعم ناك ''”الوغم م ةَمَلْسَم نب دمحم عضوو «مهفوُيس هيلع اوعضوف ءاؤشامَتف

 هوبآ ناكو «ءيط نم نطب مهد ناهن ینب نم ايرغ ناك :دریغز قاحسإ نبا لاق (1)
 جوزتو .مهیف فرشف < ءريضنلا ينب , فلاحف «ةنيدملا ىتأف «ةيلهاجلا يف اد باصأ

 یورو رام هطول ا اسك ل تدل رز قدا هب | عت لع

 .كلام نب بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع يرهزلا قيرط نم (۳۰۰۰) دواد وبأ
 رافك هيلع ضرحيو ةي يبنلا وجهي ناكو ارعاش ناك فرشألا نب بعك نأ هيبأ نع

 ع هللا لوسر دارأف ء.طالخأ اهلهأو ةنيدملا مدق نيح ب يبنلا ناكو شيرق

 هللا رمأف .ىذألا دشأ نيملسملا نوذؤي نوكرشملاو دوهيلا ناكو «مهحالصتسا

 الث هللا لوسر رمأ ءهاذأ نع عزني نأ بعك ىبأ املف «ربصلاب نیملسملاو يَ هلوسر

 را یر تشن نأ ذاع تم

 = لح اهل ةقيقد ةديدح وه :لیقو «بايثلا تحت لجرلا هب لمتشی ريصق فیس هبش وه (۲)

۷ 



 :نارتثلا اودفواو .هلوح نم تعزفا ةدیدش ةحيص هللا ودع حاصو یلتقف « هت 1 ۶ 0 1 م نر و - 2

 .يلصي مئاق وهو « لیللا رخا نم يَ هللا لوسر ىلع اوُمدق یتح ذفولا ءاج و

 نایک هللا لوز هيلع لفتف «هباحصأ فويس صضعبب سوآ نب ثراحلا حرجو

 ا 03 ٠ رام م 7 E ع
 مهتبراحمو هدهع مهضقنل دوهيلا نم دجو نم لتف يف ب هللا لوسر نذاف « ءىربف

 ]ضف

 لڪ ةوزع یف

EESفارطأ ۳ رهن :مهرباک |  

 لع هللا لوسر ىلع بوی ذأ هسفن ىف ام لكي ملو .قيوّسلا ةوزغ ىف ةنيدملا

 ‹ شيرف نم فالا ةثالث نم ابیرف عمجف عومجلا عمجیو «نیملسملا یلعو

 لبقآ مث ‹ نهنع اوماحیلو اوّرفی الثل مهئاسنب اوواجو «۲) شیباحالاو یعافلحلاو

 ىف كلدو رع :هل لاقي ناكمب دحأ لبج نم ابيرق لزنف .ةنيدملا وحن مهب

 لاتغيل هطسو ىلع كتافلا هدشي قيقد فيس هفوج يف طوس وه :ليقو ءافقو ضام چ

 . نطبلا لفسأ ةناعلا قوف ةرسلا نود ام :ناسنالا نم ةنثلاو «سانلا
 لتق باب :يزاغملا يف ۲۰۰ ۰۲۵۹/۷ «يراخبلا» يف فرشالا نب بعک لتقم ربخ ۷

 يف بذكلا باب : داهجلا ىف يفو «حالسلا نهر باب : نهرا یفو فرشاالا نب بعک

 نب بعک لتق باب :داهجلا ىف (۱۸۰۱) ملسمو «برحلا لمأب كتفلا بابو .برحلا
 ۳ 1/۲ لعس نباو 7 ه١/؟ ماشه نباو ,(؟1/4) دواد يبأو فرشاالا

 ۷ 91/۲ رک ناو ۱۶ ۲ (بهاوملا حرشاو

 نيبو مهنیب تعقو يتلا برحلا يف ثيل ينب دب ىلإ اومضنا تراقلا نم ءايحأ :شیباحالا (۲)
 اوعمتجا همیزخ نب نوهلا ينبو قلطصملا ينب نا لب : لیفو مالسالا لبق شیرف

 انریغ ىلع ديل انإ :هللاب اوفلاحتو ءاشيرق هدنع اوفلاحو فتکم لفسأب یشبح لبج دنع
 مساب شيرق شيباحأ اومسف «هناکم يشبح یسرآ امو ءراهن حضوو ليل اجس ام
 تا
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 تکمی مآ ميلا معلا هباحصا 5 5 هللا لوسر راشتساو «ةثلاثلا ةنسلا نم لاوش

 اهولخد ناف ءاهب اونصحتی نأو تنیدملا نم اوج رخی الأ هّيأر ناکو ؟ةنیدملا يف

 اذه یلع هقفاوو «تويبلا قوف نم ءاسّنلاو «ةقزألا هاوفآ ىلع نوملسملا مهلتاق

 هيوم خا ءالضف نم را ردابق یأرلا وه ناكو يبآ نب هللا دبع يأرلا

 زابكأو «كلذ يف هيلع اوُحلأو ‹جورخلاب هيلع اوراشأو ردب موي حورخلا هتاف

 كئلوأ حلأف «ةباحصلا ضعب كلذ ىلع هعباتو «ةنيدملا يف ماقُملاب يبأ نب هللا دبع

 یا دقو مهیلع جرخو تَمال سبلو ‹ هتيب لخدو ضهنف ټیم هللا لوسر ىلع

 !هللا لوسر اي :اولاقف «جورخلا ىلع يب هللا َلوُسَر اتهَرکَأ :اولاقو «كئلوأ ٌمزع

 اذإ بل بشي نی اَم» :ةيك هللا لوسر لاقف «لعفاف ةنيدملا ىف ثکُمَت نأ تببحأ نإ

 ٩۱ «هودع نیو هی هللا مکخی یتح اهعضبی نآ هال نسل

 ىلع موتکم ّمأ نِبا لمعتساو ةباحصلا نم فلآ يف ی هللا لوسر جرخف

 نأ ىأر تنيدملاب وهو ءايؤر ىأر هللا لوسر ناکو «ةنيدملا ىف یقب نمب ةالصلا

 ةملثلا لوأتف «ةنيصَح عرد يف هدي لخدأ هنأو «حبذت ارقب نأ ىأرو ملت هفيس يف

 لوأتو «نولتقُي هباحصأ نم رفتب رقبلا لّوأتو «هتيب لهآ نم باصي لجرب هفيس يف

 . ةنيدملاب عرّدلا

 ERE تا رك طوشل ET ةعمجلا موي جرخف

 مهعبتف «يريغ نم عَمستو ينفلاخت : لاقو ءركسعلا ثلث وحنب يبأ نب هللا دبع

 یلع مهضحیو مهخّيوُي هللا دبع نب رباج دلاو «مارح نب ورمع نب هللا دبع

 مكنأ ُمّلعَت ول :اولاق .اوعفدا وأ هللا ليبس يف اولتاق اًّلاَعَت :لوقيو «عوجرلا

 قلعو «السرم هریغو يرهزلا نع قاحس! نيا نع 3+ ۰۱۳/۲ ماشه نبا هجرخأ (۱)
 يمرادلاو ۰۳۹۱/۳ دمحآ هوحنبو ةمامتب هجرخآو .هضعب ۲۸/۱۳ يراخبلا

 دهاش هلو «تاقث هلاجرو رباج نع ریبزلا يبأ قیرط نم ًالوصومس ۰ ۲

 (۲۹۰) دمحأو ۰۲۹۷ ۲۲٩ ۲ مکاحلا دنع سابع نبا ثیدح نم

 . يبهذلا هقفاوو هححصو

 .افنا مدقتملا رباج ثيدح نم ةعطق وه (0)

۱۷۳ 

 يف هباحصآ ولم هتروشم

 حوردذلا

 لج هايؤر

 ركسعلا



 بابشلا ةكراشم

 اونیعتسی نأ راصنألا نم موق هلأسو مهّبسو .مهنع عجرف «عجرن مل «نولتاقت

 انب ْجْرْخَي لجر ْنَم» :لاقو «ةثراح ينب ةّرح كلسو «ىبأف .دوهب نم مهئافلخب

 ضعبل طئاح يف كّلس ىتح ٍراصنألا ضعب هب جرخف .«؟بثک نم مَْقلا ىَلَع
 ُلحأ ال : لوقیو نيملسملا هوجو يف بارتلا وثحي ماقف .یمعآ ناكو «نیقفانملا

 » :لاقف «هولتقيل ٌموقلا هردتباف «هّللا لوسر تنك نإ يطئاح يف لخدت نأ كل

 . «رصبلا یمعآ بلقلا یمعآ اذهف هولتقت

 لعجو .يدارلا ِةَوُدُع يف دُحَأ نم م بعشلا لزن ىتح 7 هللا لوسر ذفنو

 «تبسلا وی حبصآ اهلف «نهرمأب یتح لاتفلا نم كنان یهنو :نخأ ىلإ هرهظ

 ةامّرلا ىلع لمعتساو ءاسراف نوسمخ مهيف «ةئامعبس يف وهو «لاتقلل یّبت

 الأ او «مهزکرم اومزلَي نأ هباحصأو ةرمآو یبج نب هلا دبع - نیسمخ اوناکو

 نأ مُمَرمأو ؛شیجلا فلخ اوناکو رکسعلا ُفطختت ٌريطلا ىأر ولو «هوقرافُي
 "۱) مهئارو نم َنيِمِلْسُملا اوتأي الل لب َنيِكِرْشُملا اوُحضْنَي

 ريمُع ّنب بَعْضُم ءاوللا ىطعأو ءذئموي نیعزد نی هللا لوسر رهاظف
 .ورمع ّنب َرْذنُملا ىرخألا یلعو «ماوعلا َنب ٌريبزلا نٌیتبئجملا ىدحإ ىلع لعجو
 نب هللا دبع مهنم ناكو «لاتقلا نع هرغصتسا نم درف «ذئموي بابشلا ضرعتساو

 مقرآ نب , دیزو «بزاع نب ءاربلاو ریهظ داو .ديز نب ةماسأو «رمع

 نم ۲۱۹/۷ يراخبلا جرخأو «دنس الب قاحسإ نبا نع 50/7 ماشه نبا هركذ )۱(

 رمأو تامرلا نم اشيج 5 يبنلا سلجأو «ذتموی نيكرشملا انيقل :لاق ءاربلا ثيدح

 ناو ءاوحربت الف ءانرهظ انومتیآر نإ ءاوحربت ال» :لاقو «ریبج نب هللا دبع مهيلع
 دواد وبأو ۰۲۹6و ۱۹۳/۹ دمحآ هجرخآو «. . .انونیعت الف ءانيلع اورهظ مهومتیآر

 نیسمخ اوناکو ا موی ةامرلا ىلع 95 هللا لوسر لعج :لاق هنع ()

 انفطخت انومتيأر نإ» :لاقو ءاعضوم مهعضوو :لاق «ريبج نب هللا دبع الجر
 .مهانأطوأو ءودعلا ىلع انرهظ انومتيأر ناو «مكيلإ لسرأ ىتح اوحربت الف «ريطلا

 دمحأ دنع سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو «...مكيلإ لسرأ ىتح اوحربت الف

 .يوق هدنسو ۸۸ ۱

۱۷ 



 ناکو ءاقيطُم ءار نَم زاَجأو مرح نب ورمعو «سوأ نب ةبارعو «تباث نب ذیزو

 زاجأ :ليقف .ةنس ةرشع َسمخ امهلو «جيدخ نب ٌعفارو «بّنج نب َةَرهَس مهنم

 را نه هرفصپ 5و نت ؟رو کیم سمخ قلاب هفولبزاجآ نى
 ریثأت الو «هتقاطا مدعل دَر نم درو :هتقاطال زاجأ ْنَم زاجأ امنإ :ةفئاط تلاقو

 ينار اًملف» :رمع نبا ثيدح ظافلآ ضعب يفو :اولاف كلذ يف همدعو 0

2 2 

 «ينزاجا ءاقيطُم

 اولعجف «سراف اتئام مهيفو «فالا ةثالث يف مهو «لاتقلل ٌنشيرق تّیعتو

 عفدو : لهج يبأ نب ةمركع ةرسيملا ىلعو .دیلولا نب َدلاخ م یلع
 لات الطب ًاعاجش ناکو تشرخ نب كامس ةّناَجُد يبأ ىلإ هفیس 4 هللا لوسر

 . برحلا دنع
 7 و .

 قسافلا رماع يبأربخ نب ورُمَع دبع همساو «قسافلا رماع وبأ نيكرشملا نم م َرَدَب نم لَّوأ ناكو

 سوألا سأر ناكو «قسافلا ی هللا لوسر ٌءاًمسف «بهارلا : ىَّمَسُي ناكو ءىَفْيَص

 توادعلاب ي هللا لوسر رهاجو «هب قرش السالا ءاج املف ءةيلهاجلا ىف

 2 هات و و رم هل ووو 5 3 ۰ 3 ۰

 ىلع مهضحیو 87 هللا لوسر ىلع مهبلوی شيرق ىلإ بهذو «ةنيدملا نم جرخف

 یقل نم لَوَأ ناكف « ةعم الام «هوعاطأ ةوأز ادا هم وق ناب مهدعوو «هلاتق

 . قساف اي انيع كپ هللا معنأ ال :هل اولاقف ءمهيلإ فّرعتو ءهّموق ىدانف «َنيملسملا

 ٌراعش ناكو ءاديدش ًالاتق نيملسملا لتاق مث ءٌرش يدعب يموق باصأ دقل :لاقف

 نا ْذْئَمْوَي نیملسمل حلا

 ملسمو ۰۳۰۲/۷و ۲۰/۵ يراخبلا یور دقف ءاذه فالخ حیحصلا يف يذلا )١(

 نباو ۱۳۱۱(۰) و (۱۷۱۱) يذمرتلاو 44۰7(۰) و (؟96ا) دواد وبأ ء«(1854١)

 نأ رمع نبا نع ۱۷/۲ دمحأو ء١١٠۱ ۹ يئاسنلاو (۲۵6۳) هجام

 ينضرعو «ينزجي ملف .ةنس ةرشع عبرأ نبا انأو ۳4 موی ينضرع 4 هللا لوسر

 .ينزاجأف ةنس ةرشع سمخ نبا انأو .قدنخلا موي

 نم 41/4 دمحأو «يبنلا قالخأ» يف خیشلا وبأو (۲۱۳۸) (۲۵۹7) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 - هححصو ؛نسح هدنسو «هيبأ نع «ةملس نب سايإ نع ءرامع نب ةمرکع ثيدح

۱۷۵ 



 ااف هرمال ةامرلا نايصع

 هذه نيكرشملا زاهتناو
 ةصرفلا

 ديم هب ببصأ ام

 هلوسر دسأو هللا ذسأو «هللا ديبع نب ةحلطو « ٌيراصنألا ةناجد وبآ ذئموي ىلبأو

 . عيبرلا نب ٌدعسو « رضنلا نب ٌسنأو «بلاط يبآ نب ٌيلعو بلّطملا دبعُنب ةزمح
 ولوو «هَللا ودع مزهناف ءراقكلا ىلع نيملسملل راهنلا لّوأ ةلودلا تناکو

 يذلا مهّرَكرم اوكرت مهتمیزه ٌةاَمٌولا ىأر املف «مهئاسن ىلإ اَوَهَتنا ىتح نیربذم
 دهع مهّريمأ مهرگذف ةمينغلا موق ای :اولاقو  هظفحب ايب هللا لوسر مهرمآ
 بلط يف اوُبهذف «ةعجر نیکرشملل سيل نأ اونظو اوعمسی ملف « اي هللا لوسر
 0 ءايلاخ تل اودجوف ؛نيكرشملا ناسرف هکو نفللا ولخاو «ةمیتخلا
 نم هل مركأف ۰ ؛نیملسملاب اوطاحأف «مّهرخآ لبقأ ىتح اونكمتو «هنم اوزاجف تامّرلا

 ىلإ نوكرشملا صلخو «ةباَحٌّصلا یلوتو «۲۱)نوعبس مهو «ةداهشلاب مهنم مرکآ
 او للا تناکو ىلا عابر اورسکو ههجو اوخرجف ا هللا لوسر
 يتلا رفحلا نم م ةرفح يف طقسو « هقشل عقو ىتح ةراجحلاب هؤّمرو (۲)هسآر ىلع ةضيبلا

 رب ةحلط هنضتحاو «هديب يلع ذخأف «نيملسملا اهب دیکی قسافلا رماع وبأ ناك

9[ 
 هجش يذلا وه «يرهزلا باهش نب ملسم نب دمحم مع «يرهزلا باهش نب هثا دبع

 «بلاط يبآ نب يلع ىلإ ءاوللا عفدف .هیدی نيب ريمع نب بعصم لتقو
 ,حارجلا نب ةديبع وبأ امهعزتناف ههجو يف رفغملا قلح نم ناتقلح تبشنو

 يبأ ثیدح نم ۱۰۸ ۰۱۰۷/۲ مکاحلاو ۰۲۱۹/۲ يمرادلا هجرخأو ۱۰۷/۲ مکاحلا
 ٠ .حیحص هدانساو «ةملس هيبأ نع «ةملس نب سايإ نع سیمعلا

 E ماشه نبا هجرخآ (۱)
 ىلإ رظنآ ينتيأر دقل هللاو :لاق هنأ ریبزلا نع ءريبزلا ني هللا دبع نع دابع هيبأ نع
 ذإ ی دي وع نود ام براوه تارمشم اهبحاوصو ةبتع تنب دنه مدخ
 نم انيتأف «ليخلل انروهظ اولخو « هنع موقلا انفشک نيح رکسعلا ىلإ ةامرلا تلام
 نآ دعب موقلا انيلع أفكناو ءانأفكناف «لتق دق ادمحم نا الا :خراص خرصو «انفلخ
 .حیحص هدانساو . .موقلا نم دحأ هنم وندی ام یتح ءاوللا باحصآ انبصأ

 ثیدج نم (۱۷۹۰) ملسمو ۱41/۲۰و ۲۸1 /۷و ۰۷۱ ۰1۹/1 يراخبلا هجرخآ (۲)

 . دعس نب لهس

۱۷۹ 



E ۴ 2نانس نب كلام ناش نب كلام صتماو .ههجو يف اًمهصوغ ةذش نم هاتينث تطقس ىتح امهيلع ضعو و دو ص ۰ 7  

 هللا ام َنوُديِرُي نوكرشملا هكردأو «هتنجو نم ملا يردخلا ديعس يبأ دلاو نانس
 مهدلاج مث .اولتف ىتح ةرشع حن نيملسملا نم رفن هنود لاحف «هتيبو مُهَنِب لئاح

 ال وهو «هيف عقي لبنلاو «هرهظب هيلع ةناجد وبأ نمّرتو «هنع مهضهجأ ىتح ةحلط
 هيلع اهّدرف كَ هللا لوسر اهب ىتأف «نامعنلا نب ةداتق نيع ذئموي تبيصأو «كّرحتي
 ًادمحم نا : هتوص ىلعأب ْناطیشلا خرصو ۰۲امهتسحأو هينيع حصأ تناکو «هدیب
 لا ٌرمأ ناکو ءمهرثكأ رفو «نيملسملا نم ريثك بولق يف كلذ عقوو لق دق
 تم اوك

 ام :لاقف ءمهيديأب اوقلأ دق نیملسملا نم موقب رضّنلا نب سنآ رمو
 ؟هدعب ةايحلا ىف َنوُحَُصَت ام :لاقف وام هّللا لوسر لتق :اولاقف ؟نوّرظتنت
 ذاعم نب دعس یقلو «نسانلا لبقتسا مث .هیلع تام ام یلع اوتومف اوف

 ییحی ثیدح نم 18۷/۲ ریثک نبا هرکذ اميف «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هجرخآ (۱)
 داتف نب رمع نب مصاع نع «لیسعلا نب نامیلس نب نمحرلا دبع انئدح «ینامحلا

 ىلع هتقدح تلاسف «ردب موی هنیع تبيصأ» : هنأ نامعنلا نب ةداتق هدج نع «هيبأ نع

 هتف دح زمعف هاعدف ««ال) : لاقف تی هللا لوسر اولأسف اه وعطقی نأ اودارأف هتنحو

 مل هنإف ةداتق نب رمع الخ تاقث هلاجرو ا" بيصأ هينيع يأ يردي ال ناكف .هتحارب

:(V°¥A)نيهاش نباو ينطقرادلا هج رخأ أ موي تبيصأ اهنأ را هجو نم ءاجو  

 هدانا لمص نص مصاع نع كلام نع «يرذعلا ىيحي نب نمحرلا دبع قيرط نم

 ىلع تعقوف «دحآ موی هنیع تبيصأ هنأ نامعتلا نب ةداتق نع «دیبل نب دومحم نع

 لاق ‹«يرذعلا ىيحي نب نمحرلا دبعو . هينيع حصأ تناكف < ي يبنلا اهدرف «هتنجو

 يف يقهيبلاو ينطقرادلا هجرخآو «هتهج نم ثیدحلا ميقي ال لوهجم :يليقعل

 نع يردخلا ديعس يبأ نع ؛حرس يبأ نب هللا دبع نب ضایع قیرط نم «لئالدلا»
 قاحسإ نبا اهقاسو .«تماقتساف اهدرف ی يبنلا ءاجف 5 موي تبهذ هنيع نأ ةداتق
 نب رمع نب مصاع نع ۵۳/۳ دعس نبا تاقبطو ۸۲/۲ «ماشه نبا ةريس» يف امك

 رظناو . حصأ لوألاو :«باعيتسالا» يف ربلا دبع نبا لاق دقو تلسرم ةلوطم ةداتق

 . ۱۸۸ ۰۱۸۷/۱ دعس نبا

۱۷۷ 

 رضنلا نب سن ق



 نب نمحرلا دبع حرج

 فرع

 7 ی 55 ور BR یوم 2 و ۶ و ۹
 هب دجوو ‹لتق یتح لتاقف .دحآ نود نم ةنجلا حير دجال ينإ دعس اي :لاقف

a i 1 2 E 
 نيرشع نم اوحن فوع نب نمحرلا دبع ذثموی حرجو « ةبرض نوعبس

 رقغملا تحت هفرع نم لَّوأ ناكو «نيملسملا ّوحن 4 هللا لوسر لبقأو
 اذه اوُرْشْبَأ «نيملسملا َرشعم اي :هتوص یلعاب اصف كلام نب ٌبعک

 هعم ر نوملسسلا لا عمتجاو «تکشا نأ هيلإ راشأف بَ هللا لوسر

 نب ثراحلاو يلعو ءرمعو ءركب وبأ مهيفو «هيف لزن يذلا بعشلا ىلإ

 لك هللا لوسر كردآ «لبجلا ىلإ اودنتسا املف .ءمهٌريغو يراصنألا ةّمّصلا

 هيلع لتقي هنأ هللا ودع معز ءذؤعلا :هل لا هل داوج یلع فّلَخ ا

 نب ثراحلا نم ةبرحلا هيي هّللا لوسر ا نم برتقا املف يَ هللا لوسر

 هل لاقف امزهنم هّللا ودع ّركف :هتوقرَت يف تءاجف اهب هتعطف ءةّمصلا

 يذ ٍلهأب يب ام ناك ول هّللاو : لاقف ساب نم كب ام هّللاو :نوکرشملا

 يحيل هيلع لت لوو ةكمب E ناکو نوعمج تل ءْزاَجَملا

 هتعط املف (ىَلاَعَت هللا ءاش نإ هلت اأ لب» :لاقف بی هللا لوسر كلذ غلبف

 هنم تامف «حرجلا كلذ نم لوتقم هنأب نقيأف ءهلتاق انأ :هلوق هللا ودع رکذت

 ."ةگم ىلإ ُهَعِجْرَم َفِرَسِب هقيرط يف

 وخأ عفار نب نمحرلا دبع نب مساقلا ينثدح قاحسإ نبا نع ۸۳/۲ ماشه نبا هجرخأ )1١(

 هركذ «نمحرلا دبع نب مساقلاو . .رضنلا نب سنأ یهتنا :لاق راجنلا نب يدع ينب

 هوحنب يراخبلا هجرخأو ءالیدعت الو امت هيف رکذی ملو ۱۳/۷ متاح يبأ نبا

 . كلام نب سنأ ثيدح نم (۱۹۰۳) ملسمو ۰۲۷/۷ 75

 نع دوسألا يبأ ةياور نم ۳/۲ ريثك نبا هدروأو ءدنس الب 85 /۲ ماشه نبا هجرخأ (1)

 وهو .لسرم امهالكو بیسملا نب ديعس نع يرهزلا ةياور نمو «ریبزلا نب ةورع

 ريثك نبا يف امك ًالسرم يدسلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأ لوطم ثيدح نمض
. 

۱۷۸ 



 «هدرف ءانجا هدجوف ءهنم برشيل ءامب 2 هللا لوسر ىلإ يلع ءاجو
 رلعی نأ نم هللا لوسر داراف .هسأر ىلع بصو «مدلا ههجو نع لسفو

 تناحو ءاَهَدِعَص یتح هّتحت ةحلط سلجف «هب امل عطَتْسَي ملف «كلانه ةرخص

 ءاول تحت مویلا كلذ يف أَي هللا لوسر راصو .اسلاج مهب ىلّصف «ةالصلا

 . راصنألا

 املف ؛نایفس يبآ ىلع رماع يبأ نب ةلظنح وهو «ليسغلا ةلظنح ّدشو

 عمس هنإف ءابْتُج ناكو «هلتقف دوسألا نب داَدش ةلظنح ىلع َلَمَح «هنم نكمت

 4 هللا لوسر َرَبخأف .داهجلا ىلإ هروف نم ماقف «هتأرما ىلع وهو «َةَحّْيَصلا
 ءهتأرما اولأسف «؟هنأش ام ؟ُهَلْهَأ اولَس» :لاق مث «هلّسغَت ةكئالملا نأ» ُهَباَحْصَأ / 1 ا و 1 م ۹ 1 تک E ۰ ور سم ه

 لسفی «ابنج لتق اذإ ديهشلا نأ ءةجح اذه ٌءاهقفلا لعجو .'"'”َربخلا مهنربخاف

 . ”ةكئالملاب ءادتقا

 ةمقلع تنب َةَرْمَع مهل ُةَتعفرف «َنيكرشملا ءاول لماح نوملسملا لتقو

 بعك تنب ةبيسن يهو «ةرامع ٌّمَأ تلتاقو ءهيلإ اوعمتجا ىتح «ةّيئراحلا

 ناعرد هنوف تابرض فئيّتلاب َةَبمق نب ورمع تَبرضو ءاديدش ًالاتق ةينزاملا

 .اهقناع یلع ًادیدش اج اهحرجف لا ورمع اهبرضو لغ اتناک
 اب لهشألا دبع ينب نم مرْيَصألاِ فورعملا تبا نب ورمع ناکو

 تقبس يتلا ىنْسُحلل هبلق يف مالسالا ُهَّللا فذق دخآ َمْوَي ناك املف یالسال

 ۱۵/4 يقهيبلاو ۰۲۰۵ ۰۲۰6/۳ مکاحلا هجرخأو ءدنس الب ۷۵/۲ ماشه نبا هرکذ (۱)

 هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ییحی ينئدح قاحسإ نبا قيرط نم جارسلاو
 نسح دنسب يناربطلا دنع سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو ءديج هدنسو .هدج نع

 نسحلا نع يوق لسرم دهاش بابلا يفو ۰۲۳/۳ «عمجملا» يف يمثيهلا لاق امك

 . ۹/۱/۳ دعس نبا دنع يرصبلا

 لسغي ال هنإ :دمحمو فسوي وبأو يعفاشلاو كلام لاقو تفینح يبأو دمحأ لوق اذه (0)

 هلك یبنلا رمالو «تکئالملا لسفب طقس امل ابجاو ناک ول هنالو ؛لیلدلا مومعل
 ۱ . ۵۰۳۱ ۰۲ «ينغملا» رظنا .قحلا وهو : يناكوشلا لاقو هلسعب

۱۷۹ 

 ةكئالملا لبسغ ةللثذح

 ر
 3 1 ۵ :اشع 2

 ۰ ا
 مل هنأ عم مردصالا ةداهش

 طق ةالص لصن



 نایفس يبآ ةادانم

 نيملسملل

 ملو «حارجلاب تبثأف لتاقف لَك يبلاب قحلو ءهّقيس ذخأو ملساف «هنم هل
 «یلتقلا يف لهشألا دبع ونب فاط ؛برحلا تلجنا املق ا ا ملعی
 اذه نا هثاو :اولاقف ريس قمر هبو مریلا اودٌجوف یهالتق نوُممتلی

 ءاج يذلا ام هولأس مث یمألا اذهل ٌركْتُمَل هناو هانکرت دقل هب ءاج ام «مريصألا

 مالسالا يف ٌةبغر لب :لاقف ؟مالسالا يف ةبغر مآ ءَكِمْوَق ىلع رخ اب

 تامو «َّنْوَرَت ام ينباصآ یتح ي هللا لوسر عم تلتاق مث «هلوسرو للاب تنمآ

 وبأ لاق .هةّنَجلا لْهَأ نم َوُه» :لاقف هی هللا لوسرل هورکذف «هتقو نم

 AT : ةريره

 مکیفآ :یدانف لبجلا ىلع نایفس وبآ فرشآ .برحلا تضقنا املو

 مکیفآ :لاقف .هوبیجی ملف ؟ةفاَحف يبأ نبا ٌمكيفأ :لاقف هویج ملف ؟دمحم

 ملعو هملعل ةثالثلا ءالوه نع الا لای ملو «هوبيجي ملف ؟باطخلا ُنِب ُرَمُع
 رّعغ كمي ملف مهومشیفک دقف یالوه اّمأ :لاقف مهب مالسالا ٌماوق نأ هموق

 اك كل منا رقبا كفو «ءايخأ مهترکذ نیا نا ها وَ ای :لاق نأ هّسفن

 لغأ : لات مث «ينّوست ملو «اهب رما مل هل موقلا يف ناك ْدَق :لاقف «َكَءوُسَي

 لا :اوُلوُق» :لاق ؟لوقُت ام :اوُلاَمَف «؟هنوبیجت الأ» :هك يبنلا لاقف لب
 : اولاق (؟ هّنوُبيِجُت الأ» :لاق . مکل یزع الو یزعلا ال : لاق مث او ىَلْعَأ

 ."”«هكل ْئَلْوَم الو اَناَلْوَم هللا :اولوق» لاق ؟لوقن ام

 ینثدح .«قاحسإ نبا قیرط نم 1۲٩۹ ۰8۲۸/۵ دمحأو ۰۹۰/۲ ماشه نبا هجرخآ )

 يبأ ىلوم نایفس يبا نع «داعم نب دعس نب ورمع نب نمحرلا دبع نب نيصحلا

 . يوف هدنس و «ةريره يبأ نع «دمحأ

 ىلع نوولت الو نودعصت اذإ» باب :يزاغملا ىف ۲۷۲ ۰۲۱۹/۷ يراخبلا هجرخآ (۲)

 سرور اه تا الا و ملا یونان هر دوا ر لهب اجا
 :یلاعت هلوق باب :نارمع لا ةروس ریسفت يفو ؛برحلا يف فالتخالاو عزاتتلا
 یخ هجرخأو ءءاربلا ثيدح نم 7/1 نیو و (مکارخآ يف مکوعدی لوسرلاو)

 .نسح هدنسو «سابع نبا ثیدح نم ٣٦٤و ۸ ۸۳۷/۱

۱۸۰ 



 امالعاو دیحوتلل ًاميظعت هکرشبو «هتهلاب هراختفا دنع هباوجب مهرمأف
 و هبزح نحبو «بلغي "۷ هاو هبناج ةوفو «نوملسملا هدبع نم ةرعب

 مکیفآ ؟ةفاحق يبأ نبا مکیفآ ؟دمحم مکیفآ :لاق نيح هتباجإب مهرمأي ملو

 مل ْمُهَمْلَك نال یوبیجت ال :لاقو «هتباجإ نع مهاهن هنأ يوژ دق لب ؟رمع

 :هباحصأل لاق املف «ةدقوتم دعب مهظیغ زانو موقلا بلط يف دعب درب نكي

 تیذک : لاقو هبضغ دتشاو باطخلا نب رمع يمح مهومتیفک دقف ء ال وه امأ

 «نبجلا مدعو .«ةعاجشلاو لالذالا نم مالع الا اذه ىف ناكف .هّلا ودع اي

 مل مهنأو مهتلاسبو موقلا ةوقب مِهُنْذوُي ام لاحلا كلت يف ودعلا ىلإ فرعتلاو

 هللا ىقبأ دقو مهم فوخلا م ذعب نوریدج هم وفو هنآ و ءاوفعضُي ملو 0

 هن لعب ةلهو ةثالثلا ءال وه ءاقبب مالع الا یف ناکو « مهنم مهژوسی ام مهل

 يف تفلاو .هبزحو ودعلا ظيغو .ةحلصملا نم اوبيصأ دق مهنآ هموق ْنظو

 مهنع هّلاؤس ناكف ءادحاو اذخاو مهنع لاس نیح هباوج يف سیل ام هدضَم
 هدیک یفوتسا یتح ب ٌئبنلا هل ربصف هدیکو ودعلا ماهس رخا هموقل مهیعنو

 هيلع الو باوجلا كرت ناکو هيلع هذيك ماهس درف مع هل بدتنا من

 ةناهإ مهنع لأس نيح هتباجإ كرت يف ناف ًاضيأو .نسحا ایناث هرکذو «نسحأ
 هل لصحو ءاولتق دق مهنأ نظو یهتوم هْسقن هةم املف اش ع «هل

 لالذاو ریقحتو هل ةناها هباوج يف ناك لصح ام رشألاو ربكلا نم كلذب

 هنیاجا نع یهن امن) هناف «هوییجت ال» هال یبنلا لوقل هافلاخم اذه نکی ملو
 نيح هتباجا نع هني ملو ؟نالف مکیفآ ؟نالف مکیفآ ؟ٌدّمحم مکیفآ لا نخ

 لو هتباجا كرت نم ج الف «لاح لکبو .اولتق دّقف یالوه امآ :لاق

 .ایناث هتباجإ نم ّنسحأ الو

 مَع هباجأف لاحت تبٴرحلاو ردي مویب موی : نایفس وبآ لاق مث

 را يف مکالتعو ءةَلَجلا يف االق ءاَوَس ال :لاقف

 .افنا مدقت دقو سابع نبا ثيدح مامت نم وه (۱)

۱۸۱ 



 ج٤ هنع ندکلم عافد

 راصنالا نم ةعبس عافد
 هم هنع

 ی و

 دقلو# ا Res و ينيب :لاقف لع كل را

 : سابع نبا لاق ١ : لارمع لا ٩ هنذإب مینو دا هدعو الا مکتدص

 نم لتقف یّتَح راهنلا َلَّوأ هباحصالو 4 هللا لوسرل ناك دقلو «لتقلا : ٌحلاو

 .ثیدحلا رکذو ۰۳" ٌةعست وأ ةعبس َنيكرشملا باحصأ

 يف ٌساعنلاو ءدحأو ردب ةازغ يف ُهْنم ةنمأ َساَعّنلا مهیلع ُهَّللا لزنآو
 سلاجمو ةالّصلا یفدو ‹ هللا نم وهو .نمألا ىلع ليلد فوخلا دلعو برحلا

 .ناطيشلا نم ملعلاو ركذلا

 نع :«نیحیحصلا» يفق الب هّللا لوسر نع دحأ موي ةكئالملا تلتاقو

 نالجر هعم و دا موي جغ هللا لوسر تيأر» :لاق ‹صاقو يبأ نب دعس

 . هد الو لْبَق اَمُهْتْيَأَر ام «لاتقلا دشأك ضِيِب بای اًمهيلع ُّهْنَع نالتاقی

 هراصنالا نم ةَعْبَس يف ٍدْحَأ ری در لي هنأ :«ملسم حيحص» يفو

 وخ وأ جلا هلو ءان ذري نَم» :لاَق «هوقهر املف شرف نم َنْيَلُجَيَ

 فوقهر مث «لتق یّتح لتاقف ءراَصنألا ّنم لُجر َمَدَقَتَف ؛ةّنَجلا يف يقيفر

 نم لجر َمَدَقَتف «ةّنَجلا يف يقيفَر َرْه وأ لا ُهلو ءاّنع مُهدُرَي ْنَم» :لاقف

 لاقف ءٌةَعْبَسلا لتق ىَتَح َكِلَذَك لری ملل ءلتق ىح َلَئاَقَف «راّصنألا
 نوک جو ل صورت اهو ااا ا ن ها اف

 ۲۹۱/۲ مکاحلا هححصو «نسح هدنسو 17و ۲۸۸ ۰۲۸۷/۱ دمحآ هجرخآ (۱)

۹ 

 يفو «(ناتفئاط تمه ذإو) :یلاعت هلوق باب :يزاغملا يف ۲۷۰/۷ يراخبلا هجرخآ ()

 لیربج لاتق باب :لئاضفلا يف (۲۳۰۲) ملسمو « ضيبلا بايثلا باب :سابللا

 . ۱۷۷و نوه دمحأو دحأ موي 45 يبنلا نع ليئاكيمو

 نخ ةوزغ باب :داهجلا يف (۱۷۸۹) ملسم هجرخأ (۳)

۱۸۳ 



 ىلع «انباحصأ» عفر ءافلا حتفو «ةيلوعفملا ىلع «انباحصآ» بصنو ءافلا
 . ةيلعافلا

 یتح دحاو دعب ا لاتقلل اجرا امل راصنألا نأ :بصنلا هجوو

 .راضنألا يرق تفصنآ ام :ينأ «كلذ لاق نایشرقلا جرخی ملو «اولتف

 نع اورق نيذلا .باحصألاب دارملا نوكي نأ :عفرلا هجوو

 ملف «دحاو دعب اد اولتقف «لیلقلا رفنلا يف در یتح توس

 18 هنع ةحلط عافد امل : قيدصلا ركب وبأ لاق :تلاق «ةشئاع نع «نابح نبا حيحصاا يفد
e 5ةقلح ةدنبع يبآ عزنو  

 6# هنيبج نم رفغملا ىلإ ءاف ْنَم لَّوأ تنكف ٠ ّيبنلا نع مهلك َساَّنلا فرصنا 2 موي ناك

 اف َةَحْلَط ْنك :تلق ءديمخَيو هنع لامي ًالجر هی نی تیارف چ

 نب ةديبع وبأ ينكرذَأ نأ: « يشن ملف ا يبآ كادف اط 5 ا يبآ

 اذاف دلي بتلا ىلإ انعفدف ءينقحل یتح ٌريط هنأک ٌدتشي ره اذاو ؛جارجل

 نون ترا كلن 0 ْمُكَنوُد» :45 يبنلا لاقف ءاعيرص هيدي َنْيَب ةحلط
 رفغملا قلح نم ةقلح < تباغ یّتح هتتجَو يف : :يورو «هنیبج يف د : ٌيبنلا يمر

 اأ اب هللاب كَتْدْمَن :ةديبع وُبَأ لاقف نت یبنلا نع اهعرثال تیم تر يف

 مارک هیت َلَمَجَف هيب ملا ةديبع وبأ ذَا :لاق کر الا رك
 وبأ لاق «ةديبع ۳ 2 تری ( هيفب مهسا لتسا 4 31 هللا لوسر يذوي

 الإ ءركب ابآ اي هّللاب َكَتْدَسَت :ةَدْيَبُع وُبَأ لاقف نخالا ذغال تْبعذ مث :ركب
 هدبع يبآ ةي ثردتف لا یّتح هضنضتی لعجف هذخاف :لاق ؟یتتکرت

 انلبقأف :لاق ««بَجْوَأ ْدَقَف مکاخآ مکتوذ» : هللا لوُسَر لاق مث .یرخالا

 . ةبرض َرَّشَع ةعضب هتباصآ دقو «هجلاعن ةحلط ىلع
a ag e Û as arحس  

 نب قاحس) هدنس یفو ۹۹/۲ یسلایطلا دواد وبأو (۲۲۱۳) نابح نبا هجرخآ )
 مکاحلا هححص و هفعض ىلع قفتم وهو <  يميتلا هللا ديبع نب ةحلط نب ىيحي

 - «عمجملا) يف يمشيهلا هدروأو كورتم قاحسا : هلوقب يبهذلا هبقعت و ۳۷ ۳/۳

AY 



 لاقف «لبجلا ىلع اوُدِعَص نیکرشملا نأ :«يومألا يزاغم» يفو 3

 ؟یدخو مت فيك :لاقف . مهذدرا :لوقی «مِهّبنجا» E هللا لوس

 : لاق «هلتقف الجر هب یمرف .هتنانک نم 56 دعس دخاف «اتال كلذ :لاقف

 هب تيمرف هفرغآ هثذخأ مث هّثلتقف رخآ هب تیمرف فرغآ يمهس تذخأ مث
 يف هتلعجف «كرابم ّمهس اذه :تلقف «مهناكم نم اوطبهف «هّلتقف رخآ

 . هینب دنع ناك مث تام یتح دعس دنع ناکف « یتنانک

 ی هللا لوسر حرج نع لئس ةنأ «مزاح يبآ نع ( نیحیحصلا) يفو حرج ةمطافو يلع لسغ

 ناک مو ی هللا لوسر م حرج سس ناک نم فعال هّللاو» :لاقف

 بلاط یبآ ْنب ٌيلعو «هلسغت هتنبا ةمطاف تنتاك «يوود اّمبو عاَملا بكسي ) ع هو و a ل 7 ما و
 0 رس و ۹-۳ و رس و ت 0 9 ۳۹ س مس و رس 7 و

 «ةرثک الا مدلا ديزي ال ءاملا نأ ةمطاف تار جلف ؛نجملاب ءاّملا بكسي

 . مدل و اًهتقصلأف ا ریصح نم ةعطق تذحآ

 و 7 ى LL ا ۱

 تل لعجف «هسار ىف حشو ‹هتیعابر ترسک هنأ ڪوپ يفو :یلاعت هلوق لوزن

 وهو هتیعایر اورسکو مه َهْجَو اوُجش عرف حلمي فيك هنع مّدلا 4...ءيش ِ ا 2 4 سا. اسم ا رمألا نم كل سيل

eرا لع توي را س الا كل لو لجو ف هللا لا  

 .*[۱۲۸ :نارمع لا] «؟نوملاظ مهناف بم

 الا لا لا .أ انلا مزهنا "امل نب سنا مازهنا مدع
 2 هل 9 ه نب ست مزهنی ١ و 2 ر  ر سانلا مزهنا امدنع رضنلا

 ینعی و 1 ۳ ضب ىنعي یالوه عنص امم كِيلِإ

 1 لاتف گیم انا ا نأ نقف هذاعم نب دعس هل مّدقن مث نیکرشْملا

 .كورتم وهو ةحلط نب ىيحي نب قاحسا هیفو :لاقو رازبلل هبسنو 5 =

 حارجلا نم ةي يبنلا باصآ ام باب :يزاغملا يف ۲۸۷ ۰۲۸۱/۷ يراخبلا هجرخآ )۱(

 .دحآ ةوزغ باب :داهجلا يف (۱۷۹۰) ملسمو ءدحأ موی

 ملسمو «َءيش رمالا نم كل سیل باب :يزاغملا يف ۲۸۱/۷ يراخبلا هجرخآ (۲)

 ۹٩۹/۳ دمحأو 1۰۲۷(۰) هجام نباو ۳۰۰۱(۰) و (۳۰۰۵) يذمرتلاو ()

 = ۱ .هنع هللا يضر سنا ثیدح نم ۲۸۸و ۲۵۳و ۲۰و ۲۰۱و ۷۸و

۱۸ 



 یّتح ٌمْوَقلا لتاقف «ءىضَم َّمث ءدحأ نود هدجآ ينا دعس ای ةنِجلا حيرل اهاو قا ۰ تا یو ا ۳ و و ربا ع - ريق ر سم م < 7
 رك نيم ۳ ۳ 0 رس رول
 ی مک یر ص ا ي ° ۳ س 9 ا ت ا ص« ۳

 ةنعط "رسد م .نونامثو عدن هدو هناتسب هتخأ هتفرع ی فرع امف « لتف
 ر ر ےس

 ۱ ٥ ےس E هو رس 3 E و و

 يسب a را ۰ ¢ ےس
 هس

 يا ۲ شلتآ مهیف خرصف مذقت امك راهنلا لّوا نوکرشملا مزهناو

 ۰ 59 و ۰ و5 ۰. ۳ ص

 نم هنوّنظي مهر یلتق نودیرب ن وملْسمل ملا 4 هیبآ ىلإ فلج رظنو

o » + ,و / 7 000 ا 1 5 مس  
 :لاقف «هولتق یتح هل وق اومهقُي ملف « ییا ! هللا دابع یا : لاقف ( نيك رشملا

 یلع هتيدب ْتَفَّدَصَت دق :لاقف ءهّيدَي نأ يي هللا لوُسَر دارأف ءْمكل هللا ٌرْفْعَي ےس بي اس < هه: ی ص ےس 1 ااو شط دز ۳ ا ب

 ا دْنع اریخ ةفئدخ كلذ دازف «نیملسُملا
 ی 7 4 ل ف لا و نر قلل قا 5

 رص و و 2 ۷ ع سمع 0 5 -

 كل لوقي :ُهل لقو یالّسلا يتم هئرقأف ُهَتْيَأَر نإ» :يل لاقف ء«عيبّرلا

 وهو هتيتأف «ىلْتَقلا نیب فوطآ تاغفتف : لاق ؟ كلت فلک دا هللا لوشو

 م ۰ هم ۰ و سل م 5 2 ۰ م
E gSمزو © بیست و و ةنعط نيب ام هبرص لوعبس ةهيفو  

 : كل لوقيو یالّسلا كيلع أرقي قم هللا لوسر نإ ا :تلقف «مهسب

 اي :هل لق السا هب هللا لوسر ىلعو :لاقف ؟كّدجت فيك ينربخأ

 نإ هللا دنع مكل َرَذَع ال :راصنألا يموقل لقو «ةنجلا حير ذجأ ءهللا لوُسر
 5 هو 8 ik و 0 ۰ نزار شب م ف 5
 يو نم هسفن تضافو «فرطت ْنْیع مکیفو یک هللا لوسر ىلإ صلخ

 يف (۱۹۰۳) ملسمو جا ةوزغ باب :يزاغملا يف ۲۷/۷ يراخبلا هجرخآ )١(

 ۲۰۱/۳ دمحأو (۳۱۹۹) و (۳۱۹۸) يذمرتلاو .دیهشلل ةنجلا توبث باب :ةرامالا

 شا ترد نما هالو

 هللاو الشفت نأ مكنم ناتفئاط تمه ذإ) باب :يزاغملا يف ۲۷۹/۷ يراخبلا هجرخأ )۲(

 :ديب يبنلا باحصأ لئاضف يفو (امهيلو

 دعب أطخلا يف وقعلا باب :تایدلا يفو «نامیالا يف م ثنح اذإ باب :روذنلاو

 .لتق وأ ماحزلا يف تام اذإ بابو «توملا

 = نب دمحم ينثدح قاحسإ نبا نع ۹۵ ۰۹8/۲ «ةريسلا» يف ماشه نبا هجرخأ ()

 ناميألا ىفو «نامیلا نب ةفيذح ركذ باب

۱۸۵ 

 ةفيذح دلاو نیملسملا لتق

 ًاكرشم هنونظی مهو

 مالسلا هيت هؤارقإ

 وشو عيبرلا نب دعسل
 ىلتقلا نيب



 اموز» :یلاعت هنوق لوزن
 4 ...لوسر الإ دمحم

 5 ار کاشت 3
 دلاو بلک تر a رديه

 ةداهشلاب رداج

 امننضل وَ هؤاعد

 ةناهشلاد

 شدج نب هللا دبع ءاعد

 ةداهشلاب هل

 «همد يف طی وهو «راصنألا نم لجرب نیرجاهملا نم لجر ّرمو

 ديم ناك نإ 5 لاقف ؟لتَق دق ًادّمحم نأ ترعشآ !نالف اي :لاقف

 تلخ دت لوُسَر الإ دمحم هحم اَمَو# :لزنف کنید ْنَع اولتاقف لب دقف لتق دق

 .[۱8۲ :نارمع لا] ۲۱ ةيالا 4 لشؤلا هلبق نم

 يف : : لاقف ؟تنآ ٠ هَ :تلقف همای يف انيلع داق تن :يل لوقي رذنملا دبع

 مث «یلب :لاق ؟ردب موی لتقت ملأ :هل تلق ات بک ات حملا

 .«رپاج اب ی ةَداَهَشلا هذه» :لاقف ِ هللا لوسرل كلذ رکذف «تییخآ

 : ردب موي 7 هللا لوسر عم دهشتسا هئبا ناكو دعس وبأ ةمثيخ لاقو

 يف ينبا تفمهاَس یتح ءاَصيرَح اهيلع هّللاو تکو «رذب 7 ينئاطخأ ذل دل

 يف مونلا يف ينبا ةحرابلا تیأر دقو ةداهشلا قززرف همهس حرخف جیزخل

 يف ارت اَنب قَحلا لر .امراهنأو ةّنَجلا رامث يف س ةروص نسخ
 تقييما هللا لوُسَر اب لو دقو ءاقح يبر يندَعَو ام ُتْدَجَو ذقف َّنَجلا 2

 ءاقل تْبَبحأو «يمظَع قّرَو «يس ترك دقو َهَّنَجلا يف هتتقْفاَرُم ىلإ اقا

 تّلجلا يف دعس ةقفارُمو ةداهشلا ينَقْزْرَي نأ هللا لوس للا ٌعْذاف يير

 يه دأب ليتك كلب ب هلل لور هل اعد

 ىقلأ نأ َكْيَلَع مسفَأ نإ ملا : مويلا كلذ يف شخج نب هللا دبع لاقو

 نأ راجنلا ينب وخأ ينزاملا ةعصعص يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 نع 4355 ۰40۵/۲ «اطوملا» يف كلام هجرخأو ءالضعم .۰ .لي هللا لوسر
 وهو ءادنسم هفرعأ ال ثيدحلا اذه :ربلا دبع نبا لاق ءالسرم ديعس نب ىيحي

 .ريسلا لهأ دنع ظوفحم

 ركب وبأ ظفاحلا هاور :لاقو ءهيبأ نع حيجن يبأ نبا نع 504/١ ريثك نبا هدروأ (۱)

 . «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا

۱۸۹ 



 و «يفلآ اوغدجیو ءيِنْطَب اورق من .ينولتقيف «ادغ و هل
 . )كيف i تب مب

 هبا نيك ترا لاکو چیت دیدش رفع ٍيوُمَجلا تو ناكر

 ُهَعَم ةو نأ َدارأ ءِدُحَأ ىلإ هجرت الف ءاَرَغ اإ دا هللا لوس َعَم نوری
 ل و دق ولم یی يروا وب هل لاقف

 قع اي :لاقف لا لوشر شجل نب ورفع یتأف ا َكْنَع ُهّللا م 3

 رسم © ےس

 ۷ تا اَمأ) ۰ : ا هللا لوسر هل لاقف نجلا يف هذه يتج رعب أطأف لا

 لجو رع هللا لعل نآ مک امو» :هينبل َلاَقَو «داهجلا َكْنَع ُهَّللا مضر

 .ًاديهش دا مری لتقف نا هللا لوسر عم جرخف ۰۳ ةداهشلا ُهَقْزْرَي نأ

 يف هللا ديبع نب ةحلطو «باطخلا نب َرَمع لإ رضا نب س یهتناو

 ؟مکُسلجی ام : لاقف .مهيديأب 7 دقو ناصتألاو نیرجاهملا نم لاجر

 اوئومف اوُموُقَف ؟هَدْعَب ةاّيحلاب َنوُعَتْصَت امف :لاقف ةَ هللا لوسر لتق :اولاقف

 یّتح لتاقف «ٌمَوَقلا لبقتسا مث زاب هللا لوس ِهْيَلَع تام ام ىَلَع

 نب هللا دبع لاق :لاق بيسملا نب ديعس قيرط نم ٠ 144/۳ مكاحلا هج رخأ )۱)

 هلو يبهذلا هقفاوو « هیف لاسرا ال ول نیخیشلا طرش ىلع حيحص :لاقو . شحج

 .(۵۸۳) «ةباصا۱» رظنا .دهاوش

 يبأ ينثدح :لاق قاحسإ نبا نع ۰٩۰/۲ ٩۱ «ةریسلا» يف ماشه نبا هجرخآ (۲)

 ناك ناف «تاقث هلاجر دنس اذهو ...ةملس ينب نم خایشآ نع «راسی نب قاحس)

 ثیدح نم ۲۹۹/۵ دمحآ جرخأو «لسرم وهف الاو .دنسم وهف ةباحصلا نم خایشالا

 اي : لاقف لي هللا لوسر ىلإ حومجلا نب ورمع ىتأ :لاق كلذ رضح هنأ ةداتق يبأ

 يف ةحيحص هذه يلجرب يشمآ لتقأ یتح هللا لیبس يف تلتاق نإ تيأرأ هللا لوسر

 نباو وه دحأ ر اولتقف ««معن» : يب هللا لوسر لاقف «ءاجرع هلجر تناكو ؟ةنجلا

 هذه كلجرب يشمت كيلإ رظنآ ينأك» :لاقف ؛ هيي هللا لوسر رمف ؛مهل ىلومو هيخأ

 .دحاو ربق يف اولعجف ءامهالومبو امهب ةَ هللا لوسر رمأف «ةنجلا يف ةحيحص

 . 7/٠ «متنلا يف ظفاحلا لاق امك نسح هدنسو

AY 

 نب ورمع داهشتسا

 حومجلا



 نب يبآ رمع نبأ ةبؤر
 ةلخ

 رظن هبا فرص

 باهش نب هللا دبع

 245 يبنلا نع يرهزلا

 ديعس يبأ دلاو كلام صم

 ايم يبنلا حرج يردخلا

 . رق

 ٌتوجن ال :لوقی «ديدحلا يف تم وهو هللا ُدُدَع فلخ ْنِب ی لبقأو
 هلبقتساف ءاي هللا لوسر لّثقي نأ ةكمب فلَح ناکو .دّمحم اجن نإ

 نم فخ نب آر ل هللا ُلوُسَر رصبار ءبَعْطُم ليقف هرم نب بَعْصم
 هلمتحاف ءهسّرَف ْنَع َمَقوف هتیرحب هتعطف ءَةَضِيَبلاو عْرَذلا ةغباَس ّنْيَب ةجزف

 ركذف «نشذخ وه اًمنإ ؟كعزجآ ام :اوُلاقف رول راو روخی وهو «هّباحصأ
 (”)غبارب تامف «یلاعت هللا ءاش نإ هلتقأ انآ لب» وب يبنلا لوق مهل

 جات ژان اذإ «ليللا نم ّيوُه دعب غبار نطبب ُريسأل ينإ» :رمع نبا لاق
 اذإو «شطعلا حيصي اهُبذتجي ةلسلس يف اهنم جرخي لجر اذإو ءاهتمميف «يل

 أ
 و ۰1 نم و ی نا ۱ ر

 یا و اده بم هللا لوسر ليتف اده همس ال :لوقي لجر

 ' و
 و ع 31

 ٌتدهش :لوقي نيرجاهملا نم الجر تعمس : ريبج نب عفان لاقو دحا ت
 كلذ لك «اهطَسو 6 هللا لوسرو «ةيحان لک نم يتأي لیلا ىلإ ترظنف

 ىلع ينوُلُذ :ذئموي لوقی يرهزلا باهش نب هّللا دبع تيأر دقلو .هنع ٌفرصُي
 زواج مث ءدحأ هعم ام هبنج ىلإ ةي هللا لوسرو ات نإ توجت ال لخت

 ونمم اّنم هنإ ّللاب فلخأ ُهُتيأر ام هللاو :لاقف «ناوفص كلذ يف هبتاعف
 .كلذ ىلإ صلخن ملف «هلتق ىلع اندقاعتو ءاندهاعتف «ةعبرأ انجرخف

 .هاقنأ ىتح ةا الك هللا لوسر حرج َيرْذُخلا ٍديِعَس يبأ وب كلام صم املو

 ْنَأ َداَرَأ ْنَم١ : را ۶ يبنلا لاقف .ربدأ مث ادبأ هم ال هللاو :لاق (ُهَّجُم» :هل لاق

 . ٩(ا ذه ی هی تّنجلا له 37 لج ا

 وخأ عفار نب نمحرلا دبع نب مساقلا ينثدح قاحسإ نبا نع ۸۳/۲ ماشه نبا هجرخآ (۱)
 . ۱۷۸ - ۱۷۷ص مدقت دقو . . . راجنلا نب يدع ينب

 . ۱۷۸ص هجیرخت مدقت (۲)

e Eê OW E ی 19 

 )٤( نبأ نع روصنم نب دیعس ىلإ هبسنو ۷) «ةباص ال" يف رجح نبا ظفاحلا هركذ =

۱۸/۸ 



 صیحمت مويدحأ موي : مهریغو نابح نب ییحی نب دمحمو «رمع نعمك «يرهرلا لاق
 هب رهظأو نینموملا هب لجو رع ُهَّللا ربتخا «صيحمتو ءالب موي دحأ ٌموي ناك
 ُهَّللا مرا ٠ كلاب فختسم وهو .هناسلب مالسالا رهظب ناك نمم نیقفانملا

 موی يف نارقلا نم لزن امم ناکف .هتیالو لهآ نم ةداهشلاب هتمارک دارأ نم هيف
 َنيِنِمْؤُملا هویت َكِلْهَأ نم َتْوَدَغ دلو :اهلوآ .نارمع لا نم ةيا نوتس دحآ
 . ةصقلا رخآ ىلإ ١ :نارمع لا] لاتقل َدَعاَقَم

 ةازغلا هذه هيلع تلمتشا امیف

 هقفلاو ماكحألا نم

 هيف عورشلاب مزلي داهجلا يف عرش هتم ال نم نإ یتح «هیف عورشلاب مزلی داهجلا نآ :اهنم

 .هّودع لتاقی یتح جورخلا نع عجری نأ هل سيل « «جورخلل بهانو یی

 حورخلا مهراید يف مهّودع ْمُهَقَرَط اذإ نیملسملا یلع اجب ال هنآ :اهنمو

 ىلع مهل رصنآ كلذ ناك اذإ اهیف مهولتاقُيو «مهرايد اوُمزلي نأ مهل زوجي لب «هيلإ
 . دح موی مهيلع ملا لوسر هب راشأ امك «مهّردع

 كلذ فداص اذإ هتّيعر كالمأ ضعب يف رکسعلاب مامالا كولُس ژاوج :اهنمو
 . كلاملا ضري مل نإو «هقيرط

 مهري لب «نيغلابلا ريغ نايبصلا نم لالایی ال نمل نأ ال هنأ :اهتمو

 .هعم نمو رمع َنبا يب هللا لوسر در امك ءاوجرخ اذإ

 .داهجلا يف َّنِهِب ةناعتسالاو «ءاسنلاب وزغلا زاوج :اهنمو

 .هریغو رضتلا نينا سمغنا امک «ودعلا يف سامغنالا زاوج : اهنمو

 اوا هءارو اولصو ءادعاق مهب یلص ةحارج هتباصأ اذإ َماَمِإلا نأ :اهنمو

۱۸۹ 



 لتفقد نأ لجرلا ءاعد زاوح

 راتلا لهأ نم رحتنملا

 نيح ىلإ هتنس كلذ ىلع ترمتساو توزغلا هذه يف © € هللا لوُسر لعف امك

 .؟"هتافو

 اذه سیلو «كلذ هینمتو «هللا لیبَس يف لّتقی نأ لجرلا ءاعد زاوج :اهنمو

 نم ينقل مهللا :شحج ج نب هللا دبع لاق امك «هنع يهنملا توملا ينمت نم

 مث «ينبلسيو «كيف ينلتقيف «هلتاقأف هدرح ادیدش «هرفك اميظع ًالجر نيكرشملا

 ؟تعدُج ميف .شحج نب هّللا دبع اي :تلقف ءَكُنيقل اذإف «ينذأو يفنأ عّدجي

 ٌبَر اي كيف : تلق

 َناَمُْق يف + لع هلوقل ا نم وهف ل : اهنمو

 لع لاقف هسفن رحن : «حارجلا هب تّدتشا املف ادیدش ءالب د 0 ىلبأ ي يا

6 ۵ 

 هبو «ةريره يبأو ءدهق نب سيقو لا دبع نب رباجو «ريضح نب دیسآ بهذم وهو (۱)
 ىدحإ يف كلام لاقو «رذنملا نباو قاحسإو .دیز نب دامحو دمحأو يعازوألا لاق

 «نسحلا نب دمحم لوق وهو .دعاقلا فلخ مايقلا ىلع رداقلا ةالص حصت ال :هيتياور

 «ينخملا» رظنا .امايق هفلخ نولصي :يأرلا باحصأو يعفاشلاو يروثلا لاقو

 . ٠١۹/۳ «راطوألا لين»و ٩۹/۳ «یلحملا» و «ةمادق نبال ۱۷ ۲

 : لاق ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدحو :لاق قاحسإ نبا نع ۲ ماشه نبا هجرخآ (۲)

 هيو هللا لوسر ناکو .نامزق هل لاقي وه نمم يردي ال (بیرغ) يتآ لجر انیف ناك

 هادیدش ًالاتق لتاق دحأ موي ناك املف :لاق هرانلا لهأ نمل هنإ» :هل رکذ اذإ لوقي
 لمتحاف «ةحارجلا هتتبثأف «سأب اذ ناكو «نیکرشملا نم ةعبس وأ ةينامث هدحو لتقف

 مويلا تيلبأ دقل هللاو :هل نولوقي نيملسملا نم لاجر لعجف :لاق ءرفظ ينب راد ىلإ

 الولو .يموق باسحأ نع الإ تلتاق نإ هللاوف ؟رشبأ اذامب :لاق ءرشبأف «نامرق اي

 هب لتقف «هتنانک نم امهس ذخآ هتحارج هلع تدتشا املف :لاق تلتاق ام كلذ
 باب :يزاغملا يف ۳۲۱/۷ يراخبلا یورو «لسرم هنكل .تاقث هلاجرو هسفن

 ثيدح نم (۱۱۲) ملسمو «ميتاوخلاب لمعلا :باب ردقلا يف [۳۱/۱۱و ربیخ ةوزغ

 نوکرشملاو وه یقتلا زی هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهس

 يفو «مهرکسع ىلإ نورخالا لامو ءهركسع ىلإ 4 هللا لوسر لام املف ءاولتتقاف

 =ام :اولاقف یفیسب اهبرضی اهعبتا الإ ةذاش مهل عدي ١ لجر ی هللا لوسر باحصأ
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 ری »دشا رسب ر يف نفك الو هيلع ىّلصُي الو ءلّسْعُي ال هنأ ديهشلا يف للا نأ :اهنمو
 هيلع ىلصي الو

 لاقف ««رانلا لهأ نم هنإ امأ» : هللا لوسر لاقف نالف أزجأ امك دحآ انم أزجأ
Eعرسأ اذإو هعم فقو تاكو املك هع حرج : لاق ءادبأ هبحاص انأ  

 هفيس لصن عضوف «توملا لجعتساف اد ا لجرلا حرجف :لاق .هعم عرسأ

 ىلإ لجرلا جرخف .هسفن لتقف .هفیس ىلع لماحت مث «هييدث نيب ةبابذو ضرألاب
 يذلا لجرلا :لاق ؟كاذ 1 :لاق لا لوسر كنأ دهشأ :لاقف داي هللا لوسر
 يف تجرخف هب مكل انأ :تلقف تلقف .كلذ سانلا مظعأف «راتلا لهأ نم هنأ افنا ترکذ

 «ضرألاب هفیس لصن عضوف توملا لجعتساف ا اهر حرج یتح هبلط
 نأ» : كلذ دنع ا هللا لوسر لاقف .هسفن لتقف .هیلع لماحت مث هييدث نيب هبابذو

 لجرلا ناو ءرانلا لهأ نم وهو سانلل ودبي اميف ةنجلا لهأ لمع لمعيل لجرلا
 .«ةنجلا لهأ نم وهو سانلل ودبي اميف رانلا لهأ لمع لمعيل

 امم وحنب دعس نب لهس ثيدح نم ' سما يل ياسرملا ی هاروت
 سانلا رف دقل .نالف ىلبأ ام لثم ترا موی تب هللا لوسرل ليق هنأ هلوأو انه

 . .ٌرف امو

 يف ظفاحلا لاق ملسم هل جرخ نإ وهو يضاقلا نمحرلا دبع نب ديعس هيفو
 ١١١/١ 'عمجملا» يف يمئثيهلا لاق دقف كلذ عمو ماهوآ هل قودص :«بيرقتلا»
 يف ۱۲۵/۲ يراخبلا دنع ةريره يبأ نع بابلا يفو .حيحصلا لاجر هلاجرو

 (۱۱۱) ملسمو .١١/477و ءرجافلا لجرلاب نيدلا اذه ديؤيل هللا نإ باب :داهجلا
 يعدي نمم هعم نمم لجرل + هللا لوسر لاقف «ربیخ ل هللا لوسر عم اندهش :لاق
 يف يداني نأ الالب رمأ دات لا لوسر نأ هیفو ...رانلا لهأ نم اذه :مالسالا
 لجرلاب نيدلا اذه ديؤيل هللا ناو «ةملسم سفن الإ ةنجلا لخدي ال هنإ» :سانلا

 . «رجافلا

 دقف «مهریغو دحأ ءادهش ىلع ىلص هنأ ٤ هنع ثيدح ام ريغ يف تبث دق هنأ هيف
 ۰۱۵/4 يقهيباو ۱ «راثالا يناعم حرش» يف يواحطلاو ٠ ۰/۶ يئاسنلا جرخأ
 هب نماف يب يبنلا ىلإ ءاج بارعألا نم الجر نأ داهلا نب دادش ثيدح نم 7
 ةوزغ تناك املف .هباحصأ ضعب 4 يبنلا هب ىصوأف «كعم رجاهأ :لاق مث «هعبتاو

 يهل مسق ام هباحصأ ىطعأف .هل مسقو مسقف ءائيش اهيف 4 هللا لوسر منغ ربيخ
 كل همسق :اولاق ؟اذه ام :لاقف ءهيلإ هوعفد .ءاج املف « مهر هظ ىعري ناکو

 : لاق «كل هتمسق» :لاق ؟اذه ام :لاقف ب يبنلا ىلإ هب ءاجف هذخأف لب هللا لوسر
 = مهسب هقلح ىلإ راشأو انه اه ىلإ يمرآ نأ ىلع كتعبتا ينكلو «كتعبتا اذه ىلع ام

۱۹۱ 



 يف ءادهشلا نفدب

 .اهریغ يف َنفكيف ءاهَبْلْسُي نأ الإ «همولکو همدب اهیف نفدُي لب «هبایث ريغ

 يبأ نب ةلظنح ةكئالملا تلّسغامك لّسغ ءابنج ناك اذإ هنأ :اهنمو
 ا )۱(

 ناکم ىلإ اولقني الو .مهعراّصم يف اونفدي نأ ءادهشلا يف ةنسلا نأ :اهنمو

 لي هللا لوسر يدانم یدانف «ةنيدملا ىلإ مهالتق اولقن ةباحصلا نم اموق ناف رخا

 يتّمع تءاج ذٍ «ةَراظّنلا يف انآ انیب :رباج لاق .مهعراصم ىلإ یلتقلا درب رمالاب

 نرباقم يف امهنفدنل ةنیدملا امهب تلخ دف ‹ حضان ىلع اًمِهْتلَداَع يلاخو يبأب

 لاتق يف اوضهن مث ءاليلق اوثبلف ««كقدصي هللا قدصت نإ» :لاقف «ةنجلا لخدأف «تومأف
 «؟ ره وهأ» : ا يبنلا لاقف «راشآ ثیح مهس هباصأ لق لمحي لك يبنلا هب يتأف ودعلا

 همدق مث ايب يبنلا ةبج يف هيب يبنلا هنفک مث «هقدصف شا قدص» :لاق «معن :اولاق

 ‹كليبس ىف ارجاهم جرخ كدبع اذه مهللا» : هتالص نم رهظ امیف ناکف .هیلع یلصف

 »047 »040/۳ مكاحلا هححصو «حيحص هدنسو «كلذ ىلع دیهش انآ ادهش لتقف

 . يبهذلا هرقأو

 نآ ریبزلا نب هّلا دبع ثیدح نم ۲۹۰/۱ «راثالا یناعم حرش» يف يواحطلا جرخأو

 مث «تاريبكت عست ربكف «هيلع ىلص مث «ةدربب يجسف ةزمحب دحأ موي يتآ هِي هللا لوسر

 دمحآ دنع دهاش هلو «دیج هدنسو (مهعم هيلعو مهيلع يلصيو نوفصي ىلتقلاب يتآ

 ينطقرادلا دنع سابع نبا ثیدح نم رخاوآ « يوق هدنسو «دوعسم نبأ ثيدح نم ۱

 ۰۳۰۹/۲ «ةيارلا بصن» رظناو (۱۵۱۳) هجام نباو ۰۱۹۸/۳ مكاحلاو ۰۷ ص

 ثیدح نم ۳۱۵/۱ مکاحلاو 1۷ ص ينطقرادلاو (۳۱۳۷) دواد وبآ جرخآو ۶

 هریغ ءادهشلا نم دحأ ىلع لصی ملو هب لثم دقو ةزمحب رم 3 يبنلا نأ كلام نب سنا

 ءالالقتسا هريغ ىلع لصي مل هنأ - ما هاو هذا ريو نيش هدو حا اتو قف

 .ريبزلا نب هللا دبع ثيدح يف مدقت امك هب انورقم هريغ ىلع ةالصلا يفاني الف
 اریثک نأل باجیالا ليبس ىلع ال ءادهشلا ىلع ةالصلا ةيعورشم ثيداحألا هذه يفف

 لعف ولو ؛ مهیلع ىلص يَ يبنلا نأ لقني ملو ءاهريغو ردب ةوزغ يف دهشتسا ةباحصلا نم

 باوصلاو :لاقف هيلإ 515 ٤/ «ننسلا بيذهت» يف هللا همحر فلؤملا حنج دقو «هنع لقنل
 «نيرمألا نم دحاو لكب راثالا ءيجمل اهكرتو ءمهيلع ةالصلا نيب ريخم هنأ ةلأسملا يف

 .هبهذمو هلوصأب قيلألا يهو ءدمحأ مامالا نع تاياورلا ىدحإ اذهو

 . ۱۷۹ص مدقت ام رظنا )
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 يف اَهوُنفْدَتَق «یلثقلاب اوُعِجْرَت نأ مكرم هلا لوس نا الا :يدانپ لجر ءاجو

 انيبف ءالتق تبيح ىلتقلا يف امهاّنفدف اّمهب اتعجرف :لاق .تّلتَق ُتْيَح اهعراصم

 دقل هّللاو !ُرباج اي :لاقف «لجر ينءاج ذإ ءنايفُس يبأ نب ةيواعم ةفالخ يف انآ

 وحنلا ىلع هثدجوف «هثيتأف :لاق «هنم ةفئاط َجرَخف ءادبف ةّيواعم َلاَمُع كاب راثأ

 ذی نأ ءادهشلا يف َةَّئُس تراصف «هتيراوف :لاق .ءيش نم ريتي مل هتکرت يذلا

 '" مهعراصم يف
 ايك هللا لوسر ناف دحاولا ربقلا يف ةثالثلا وأ نيلجرلا نفد زاوج :اهنمو

 اذإف نارقلل اذخأ کا ملا :لوقيو بقا يف ةئالثلاو نیلجرلا نفی ناك

 ا ال

 ۳ «دحاو ریق یف اند دلا یف نییاحَتملا نی اوئفدا# :لاقف ةبحملا نم اّمهنیپ ناک

 هجرخآو «حيحص هدنسو رباج ثيدح نم ۳۹۸و ۳۰۸/۳ «دنسلا» يف دمحأ هجرخآ ۷

 (۱۷۱۷) يذمرتلاو ۳۱۵(۰) دواد وبآو (۱۵۱۲) هجام نباو ۰۷۹/6 يئاسنلا ارض

 ا و ی يح": ر
 يفو 595 موي نيملسملا نم لتق نم باب :يزاغملا يف ۲۸۲/۷ يراخبلا هجرخأ )

 نم بابو «دحاو ربق يف ةثالثلاو نيلجرلا نفد بابو «ءادهشلا ىلع ةالصلا باب :زئانجلا

 هجرخأو «ربقلا يف قشلاو دحللا بابو «دحللا يف مدقي نم بابو ءادهشلا لسغ ري مل
 ثيدح نم (۱۵۱6) هجام نباو ۰۲ /4 يئاسنلاو ۳۱۳۸(۰) دواد وبأو )١١15( يذمرتلا
۳1 

 امك ةرورضلا لاحب ديقم دحاو ربق يف تيم نم رثکآ نفد زاوج نأ ثیدحلا نم مهفیو

 يف يعفاشلا لاق دقو «هللا همحر فلؤملا مالک همهوی ام فالخپ 577/7 «ينغملا» يف

 يف ةئالثلاو ناتیملا ةلجعلاو قیضلا نم ةرورضلا عضوم يف نفدیو 155/١: «مألا»

 عم ةأرملا نفدت نأ بحأ الو .مهنسحأو مهلضفآ مهنم ةلبقلا يف يذلا نوکیو «ربقلا

 هفلخ يهو «اهمامآ لجرلا ناك اهریغ ىلإ لیبس الو ةرورض تناك ناو لاح یلع لجرلا

 . بارت نم زجاح ربقلا يف ةأرملاو لجرلا نيب لعجیو
 اسانس هوان ور یاس ىلا شال لاق یافت ر هر 00

 ˆ نب ورمع ىلإ اورظنا) : یلتقلا نفدب رمأ نيح ذتموی لاق دي هللا لوسر نأ ةملس ينب نم

 ا/م 8٠ج داعملا داز ۱۹۳

 يف هئالثلا نفد زوجي

 دحاولا ربقلا



 دعب رباج دلاو ربق رفح
 ةنس نيعيرأو تس

 يف ءادهشلا ند له

 ؟بوجولا ىلع مهبايت

 ج
 امك هحرج ىلع مارح نب ورمع ی دعديو لو نمر ةعب دوم ربح رفح مث

 ءاهناكم ىلإ تّدرف دل ثعیناف هحرج نع هذي تطیمأف حرج نیح اهعضو

 . مدلا نکسف

 نم ریخت امو «مئان هک هيلع ّرفح نيح هترفح يف يبآ تيأر :رباج لاقو

 رحم ةرمن ىف نفذ امنإ :لاقف ؟هئافکا تيأرفأ :هل لیقو .ریثک الو لیلق هلاح

 هیلجر ىلع لمرحلاو «يه امك ملا اندجوف ۰لَمْرَلا هیلجر یلعو ههجو
 . ”)ةنس نوعبرآو تس كلذ نيبو .هتئيه ىلع

 له «مهبايث يف دحأ ءادهش نفدي نأ زایی یبنلا رمأ يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 نت :نیلوق یلع ؟بوجولا هجو یلع وآ ررر بابحتسالا هجو یلع وه

 باحصأ نع فورعملا وه :لوألاو « ةقينح يبأ نع فورعملا وهو امهرهظأ

 نأ .دیج دانسإب هریغو ةبيش نب بوقعی ىور دقف :ليق نإف .دمحأو يعفاشلا

01) 
030 

 يف امهولعجاف ءايندلا يف نييفاصتم اناك امهنإف ءمارح نب ورمع نب هللا دبعو حومجلا
 نع ۱۷۳/۳ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق امك نسح دنسب ۲۹۹/۵ دمحأ جرخأو «دحاو ربق

 نإ تيأرأ هللا لوسر اي :لاقف .: هللا لوسر ىلإ حومجلا نب ورمع ىتأ . . .ةداتق يبأ

 هلجر تناكو ءةنجلا يف ةحيحص هذه يلجرب يشمأ لتقأ ىتح هللا ليبس يف تلتاق

 رمف مهل ىلومو هيخأ نباو وه دحأ موي اولتقف ۰معن» : لا هللا لوسر لاقف ءءاجرع
 رمأف «ةنجلا يف ةحيحص هذه كلجرب يشمت كيلإ رظنأ ينأك» :لاقف ی هللا لوسر هيلع

 نبا لاق .هيخأ نباو وه :هلوقو هسا ا اراب ءامهالومبو امهب لَ هللا لوسر

 ناك هلعلف «لاق امك وهو «همع نبا وه امنإو هیخآ نبا وه سيل «دیهمتلا» يف ربلا دبع
 ربق يف ذئموي يمعو يبأ نفدف» :لاق رباج ثيدح نم ٤١١/١ دمحأ هجرخأو . هنم نسأ
 ةياورلا يف هب حرصم وه امك .حومجلا نب ورمع هب دارملاو حيحص هدنسو ةدحاو

 ل ات ےک اسو «ةقباسلا

 . نیمسایلا رونک هرونو فالخلا قروک هقرو تبن وه :«ناسللا» يف لاق
 . . .رباج نع .يرهزلا نع يعازوألا ثيدح نم 077 ۰۵۱۲/۲ دعس نبا هجرخأ
 ثيدح نم 1۷۰/۲ «اطوملا» يف كلام هجرخأو .حيحص هدنسو تاقث هلاجرو

 هرکدو . . . .ورمع نب هللا دبعو حومجلا نب ورمع نأ هغلب هنأ ةعصعص نب نمحرلا دبع

 . .راصنألا نم خايشأ نع يبأ ينثدح :لاقف «يزاغملا» يف قاحسإ نبا

١: 



 نفكو ءامهدحأ يف هنفكف «ةزمح امهيف نفكيل نو يبنلا ىلإ تلسرأ ةّيفص 1

 اورقبو «هب اولّتمو هوبلس دق ذافكلا ناک ةزمح : لیق . ۳ رخا الجر رخالا یف

 فعضلا يف لوقلا اذهو .رخآ نفك ىف َنَمك كلذلف «هدبک اوجرختساو «هنطَب نع

 . عابتالاب ىلْوَأ 35 هللا لوسر ةنسو دیهشلا لّسغي :لاق نم لوق ٌريظن

 لَصُي مل ات هللا لوسر نأل ءهيلع ىَّلصُي ال ةكرعملا دیهش نأ :اهنمو

 . مهدعب نم مهباونو «نودشارلا هژافلخ ثكلذک و هیزاغم

 نأ ءرماع نب ةبقع ثیدح نم «نیحیحصلا» يف تبث دقف :لیق ناف
 فرصنا مث «تيملا ىلع هّالص دخأ لهأ ىلع یّلصف ءاموي جرح يب ّيبنلا

 ." ربنملا ىلإ

 ."” «دحأ یلتق ىلع ی هّللا لوسر یّلص» : سابع ْنبا لاقو

 «هتوم برف مهلتق نم نینس نامث دعب تناکف مهیلع هتالص امآ : ليق

 عدوملاک مهل ٌرفغتسي «هتوم لبق عیقبلا ىلإ هجورخ اذه ةبشيو مهل عدوملاک
 ىلع ةالصلا ةنس اهنآ ال مهل هنم اعيدوت تناك هذهف «تاومألاو ءایحالل

 ْنَم دنع امیس ال «نينس نامث اهرخؤُي مل .كلذک كلذ ناك ولو «تيملا

 بو خا یک نف #1 يقهيبلا هجرخأو «نسح هدنسو ۰۱۲۵/۱ دمحأ هجرخأ )١(

 ءاملع رابك نم ةمالع مامإ ظفاح ةبيش نب بوقعيو «ماوعلا نب ريبزلا ثيدح نم يوق
 بتك «همتآ ام هنكلو «هنم نسحأ دنسم فنص ام : يبهذلا لاق «ریبکلا دنسملا» هل ثيدحلا

 «نوراه نب ديزيو مصاع نب يلع نم عمسو مهتقبطو نيعم نب ییحی باحصأ نع
 . هالا/ « ظافحلا ةركذت» .ه 717 ةنس يفوت . مهريغو ةدابع نب حورو

 ةالصلا باب :زئانجلا يفو .دحآ ةوزغ باب :يزاغملا يف 5194/17 يراخبلا هجرخأ )۲(

 .هتافصو 5 انیبن ضوح تابثإ باب :لئاضفلا يف (۲۲۹۲) ملسمو «دیهشلا ىلع

 ۱۵۳و ۱٤۹/٤ دمحأو ۰1۲و 5١/5 ىئاسنلاو ۳۲۲۶(۰) و (۳۲۲۳) دواد وبأو

 ۱ ۱ . ۱۵ عو

۱۹۵ 

 یلصب ال ةكرعملا ديهش

 هيلع



 داهجلا يف لتق نم
 تیب یلعف هرفک اذ ونظم

 هتبد لاملا

 ةيقاع ءوس میقیرعت

 نيب اهلوادن مايألا كلتو»
 يسانلا

 .رهش ىلإ هيلع ىلصي وأ «ربقلا ىلع ىلصُي ال :لوقي

 زوجي «جرع وأ ضرمل داهجلا نع فلختلا يف هللا هرذع نم نأ :اهنمو

 وهو ‹حومجلا نب ورمع جرح امک هيلع بجي مل ناو بلا جورخلا هل

 . جرعا ۶

 هارفاک هنوُتظي داهجلا يف مهنم ًادحاو اوُلَتَق اذإ نیملسملا نأ :اهنمو

 ابأ نامیلا َيدَي نأ دارآ لا لوسر نال «لاملا تيب نم هثيد مامالا یلعف

 .نیملسملا ىلع اهب َقّدصتو «ةيدلا ذخأ نم ةفيذح عنتماف «ةفيذح

 ةدومحملا تایافلاو مکحلا ضعب رکذ يف

 دحآ ةعقو ىف تناك یتلا

 لا) ةروس يف اهلوصأو اهتاهمآ ىلإ - یلاعتو هناحبس  ُهَّللا راشآ دقو

 َدِعاَقَم نینموملا ٌءىَوَبَت َكلْهَأ نم : یوتخ دروب ةلوقي ةصنلا جدلا تح (نارمع
 ۱ كا نیتس مامت ىلإ[ ۱ : نارمع لا] *(لاتقلل

 يذلا نأو «عواشتلاو لّشفلاو :ةيصعملا ةبقاع ءوس مهفیرمت : اهنمف

 ةا هدعو هللا ہکقَدص دلو :یلاعت لاق امك كل موشب وه امنإ مهباصآ

 ام مکار امد نم ْمُنْيَصَعو رم يف مات مت بیت اب مهلوشحت

 مکیلتیل ْمُهْنَع ْمُكَفَرَص مث .ةّرخآلا ديرب نَم مکتمو اینذلا ُديِرُي ْنَم ْمُكْنِم َنوُبِحُت
 ١57[. :نارمع لا] 4 مکنع ادم

 كلذ دعب اوناک «مهلشفو مهعزانتو «لوسرلل مهتيصعم ةبقاع اوقاذ املف

 . نالذخلا بابسآ نم ازّرحتو و دك

 اولا لو نا توج یهعابتأو ءهلسُر يف هنّنسو هللا ةمكح نأ :اهنمو

 مهعم لخد ءامئاد اووصتنا ول مهنإف «ٌةبقاعلا مهل نوكت نكل «ىرخأ مهيلع لاو

 مل ءامئاد مهيلع رصشنا ولو «هريغ نم قداّصلا زرّيمتي ملو «مهُريغو نونمؤملا

 5و١



 نيرمألا َنيِب مهل عمج نأ هللا ةمكح تضتقاف «ةلاسرلاو ةثعبلا نم دوصقملا لصحی

 ةبلغلاو روهظلا ىلع مهعبتي نمم هب اوؤاج امو «قحلل مهعيطيو مهعبتي نم زيمتيل

 . ةصاخ

 لَه :نایفس يبال لقره لاق امك «لسرلا مالعآ نم اذه نأ :اهنمو

 انيلع ُلادُي .لاجس :لاق ؟هتّيَبو مکتب ُبْرَحلا فّیک :لاق .معن :لاق ؟هوُمللتاق
 . ©91ةيقاعلا مهل نوت عن یی لا كلذک :لاق .ىرخألا هيلع لاو «ةرملا

 ی ناف بذاکلا ا تقاملا نم قوا نمؤملا تب نآ :اهنمو

EE ۳يارس فايع  
 اومّلکتو «ةوزغلا هذه يف مهّسوٌژر نوقفانملا َحَلطأف «قفانملاو نمؤملا نيب تری

 سانلا مسقناو احیرصت مهحیولت داعو مهْناَّبَحُم ترهظو «هنومتکی اوناك امب
 يف ًاودع مهل نأ نونمؤملا َفَرَعو «ًارهاظ اماسقنا «قفانمو «نمؤمو «رفاک ىلإ
 هللا لاق .مهنم اوزّرحتو مهل اوّدعتساف مهنوقرافی ال مهعم مهو «مهرود سفن

 نم َتيَِحلا ريمي ىّتح ِهَْلَع مس ا ىلع نيف فلا رمل ذیل لا َناَك ام : ىلاعت

 4 ءاشی ْنَم هلشز نم يِبتْحَي هللا لو بیا ىَلع مگهیطی هللا ناک امو سا

 الا و فم هيلع متنآ ام ىلع مکرذیل للا ناك ام :يأ .[۱۷۹ :نارمع لا]

 ةنحملاب مهم امك «قافتلا لهأ نم نامیالا لهأ ٌريمي یتح «نیقفانملاب نينمؤملا

 مهناف یالوهو ءالؤمل نيب هب ريمي يذلا بیغلا ىلع مکعلطیل هللا ناك امو «دحأ موي

 عقيف ءًادوهشم ًازيبمت مهزيمي نأ ديرب هناحبس وهو «هملعو هبيغ يف نورّيمتم
 (ءاشي نم هلسر نم يبتجي هللا نكلو) :هلوقو .ةداهش بيغ وه يذلا ٌةمولعم
 ام ىلع مهعلطُي هنإف «لسرلا ىوس «بيغلا ىلع هقلخ عالطا نم هافن امل كاردتسا

 نم ىضتا ْنَم الا ًادحأ هبیغ ىلع ُرهظُب الف ِبْيَعلا ٌملاعإ# :لاق امك «هبيغ نم ءاشي

 هيلع ملی يذلا بيغلاب ناميالا يف مکتداعسو متنأ مكظحف [۲۷ :نجلا] «ٍلوُسَر

 .نايفس ىبأ ثيدح نم 4١ ۰۳۰/۱و ۷۹/۲ يراخبلا هجرخأ )١(

۱۹۷ 

 نوکت مت یلتبت لسرلا
 ةبقاعلا مهل

 نم قداصلا نمؤملا زّدمت

 بذاكلا قفانملا



 بوب عارختسا
 ءارسلا ىف هثانل وا

 ءارضلاو

 لاوحألا لدبت ةمكح

 ىلاعت هتوريجل عوضخلا

 مهلزانم عفر

 يف دجلا ىلع مهضيرحت
 هلل ةيدوبعلا

 . ةماركلاو رجألا ٌمظعأ مکلف «متنقيأو هب متنما نإف «هلسر

 نرخ اینو تالا ءارّسلا يف هبزحو هئايلوأ ةيدوبع جارختسا :اهنمو

 ةعاطلا ىلع اوتبث اذإف مهب مهئادعآ رفظو مهرفظ لاح يفو «نوهرکی امو

 ىلع هللا دبعي نمک اوسیلو ءاقح هذیبع مهف «نوهرکی امو نوبحُی امیف ةيدوبعلاو
 . ةيفاعلاو ةمعنلاو ءارّسلا نم دحاو فرح

 «نطوم لک يف مهژدعب مهرفظأو ءامئاد مهرصن ول هناحبس هنأ :اهنمو
 «تعفتراو تخمشو «مهسوفن تغطل ادب مهئادعأل رهقلاو َنيِكْمَّتلا مهل لعجو

 مهل طّسَب ول اهيف نونوكي يتلا لاحلا يف اوناكل نفظلاو ّرصنلا مهل طسب ولف
 ءطسبلاو ضبقلاو «ءاخرلاو ةدشلاو ءءارصلاو ٌءارّسلا الإ هدابع حلصُی الف ءَقْزَرلا

 . ریصب ریبخ مهب هنإ «هتمکحب قيلي امك هدابع رمأل ٌرّيدملا وهف

 ءاورسكناو اول ةميزهلاو ودك ةَبلغلاب مهنحتما اذإ هنأ :اهنمو

 لا ةيالو عم نوکن امنإ رصنلا ةعلخ ناف َرْصّئلاو َّنِعلا هنم اوبجوتساف ءاوُعضخو

 :نارمع لآ] 4َةلذأ منو رذتب هللا ْمُكَرَصَن ْدَقَلَوط :یلاعت لاق «راسکنالاو
 : ةبوتلا] اش مُكْنَع نفت ْمَلَق مکنرذک مُكتبَجْعأ ذِإ نخ ميو :لاقو ۳
 ار هرسك ءهّرصنيو «هّربجيو «هدبع ری نأ دارأ اذإ  هناحبس وهف ۵
 .هراسكناو هّلُذ رادقم ىلع هرصنو «هل هٌربج نوكيو

 اهفلبت مل «هتمارک راد يف لزانم نینمملا هدابعل أيه هناحبس هنأ :اهنمو

 يتلا بابسالا مهل نفت «ةنحملاو ءالبلاب ال اهیغلاب اونوکی ملو «مهلامعا
 نم يه يتلا ةحلاصلا لامعالل مهقفو امك «هناحتماو هئالتبا نم اهيلإ مُهّلِصوُت

 .اهيلإ مهلوصو بابسآ ةلمج

 انوکرو انايغط ینغلاو رصنلاو ةمئادلا ةيفاعلا نم ٌبستکت سوفتلا نأ :اهنمو

 اذاف «ةرخآلا رادلاو هللا ىلإ اهریس يف اهّدج نع اهَوعِی ضرم كلذو «ةلجاعلا ىلإ

 نوکی ام ناحتمالاو ءالتبالا نم اهل ضّیق «هتمارک اًهُمحارو اهکلامو اهر اهب دارآ

 ةنحملاو ءالبلا كلذ نوکیف «هيلإ ثیثحلا ریسلا نع قئاعلا ضرملا كلذل ءاود

۱۹۸ 



 جارختسال ةملوملا قورعلا هنم عطقیو ءهيركلا ءاودلا لیلعلا يقسي بیبطلا ةلزتمب

 . هكاله اهیف نوکی یتح ءاودألا ُهْنَبَلَعَل هکرت ولو « هنم ءاودألا

 هصاوخ مه ءادهشلاو «هئایلوآ بتارم ىلعأ نم هدنع ةداهشلا نأ :اهنمو

 بحي هناحبس وهو ةداهشلا الإ هي ةيقيدصلا ةجرد دعب سيلو «هدابع نم نوبّرقملاو

 هاضر نورو هتاضرمو هتبحم يف مهژامد قارت «ءادهش هدابع نم ذخَتی نأ

 ةيضفملا بابسألا ریدقتب الإ ةجردلا هذه لين ىلإ لیبس الو .مهسوفن ىلع هّباحمو

 .ودعلا طيلست نم اهيلإ

 مهل ضيق .مهقحميو هءادعأ كلّه نأ دارأ اذإ هناحبس هللا نأ :اهنمو

 i مهرفک دعب اهمظعأ نمو «مهقحم ةحمو مهکاله اهب نوبجوتسی يتلا بابسالا
 .مهيلع طلستلاو مهلاتقو .مهتبراحمو ءهئايلوأ ىذأ يف مهتغلابمو یهنايغطو

 بابسآ نم هژادعآ كلذب دادزیو .مهبویعو مهبونذ نم نم هوایلوآ كلذب صکمتیف

 وُنَوْحَت الو اوئهت الو ۱ یو نا نر

 كلتو هلم خر مولا ست م دف حرف ْمَكْسَسْمَي نإ َنينِمْؤُم مک نإ َرؤَلغألا ما

 دج ال لاو اش مگنم دیو ارا نیل لا ملفیلو + تا ی الواد ميال

 ۰۱۳۹ : نارمع لا] 4 زیرفاکلا ی َنيِذْلا هللا صخَمْیلو َنيملاظلا

 ءايحإو ءمهسوفن ةيوقتو مهعيجشت نيب باطخلا اذه يف مهل عمجف ۰

 ةلادإ تضتقا يتلا ةرهابلا مكحلا ركذو «ةيلستلا نسح نيبو .مهممهو مهمئازع

 : نارمع لا] هلم مر مولا "دم دقف خر ْمُكْسَسْمَي نا .:لاقف مهیلع رافکلا

 :لاق امك «باوئلاو ءاجرلا يف متنیابتو .ملآلاو جرقلا يف متيوتسا دقف ۰

 Eas نو امك : َنوملأي مهنإف َنوُمَلأَت اوُنوُكَت نإ»

 ه داهسنلا

 دايدزا دعب ءادعألا كالشإ

 اونهت الو تابالا طسب

 ...اونزحت "۷و

 ۱ كلذ مهباصأ دقف یلالاو حرقلا دنع نوفعضتو نوئهت مکلاب امف ۱۰6[۰ :ءاسنلا]

 . يتاضرم ءاغتباو يليبس يف متبصآ متنأو ناطیشلا لیبس يف

 ءرضاح ضرع اهنأو «سانلا نيب ایندلا ةايحلا هذه َمايأ َلِواَدُي هنأ ربخأ مث

۱۹۹ 

 ندب اهلوادن مايألا كلتوؤ

 «سانلا



 نیذلا هللا ملعيلو»
 هکاونما

 ءادهشلل هللا بح

 نيذلا هللا صحمبلوإب

 4اونما

 «نیرفاکلا قحميو»

 اولخدت نأ متبسح مأ#

 4...املو ةنجلا

 اهءاجرو اهرصنو اهرع ناف «ةرخآلا فالخب هئادعأو هئايلوأ نيب لرد اهمسقي

 اا دل صلاح

 لع مهُملعيف «نیقفانملا نم نونمؤملا ٌرّيمتي نأ يهو «یرخآ ةمكح ركذ مث
 هيلع بّنرتي ال يبيغلا ملعلا كلذو «هبيغ يف نيمولعم اوناك نأ دعب ةدهاشمو ةيؤر

 ادهاشم راص اذإ مولعملا ىلع ٌباقعلاو ٌباوثلا بترتي اًمنإو «باقع الو ٌباوُث
 . سحلا يف اعقاو

 بحي هناف «ءادهش مهنم هناحبس هذاختا يهو .یرخآ ةمكح رکذ مث

 الف هسفنل مهذختا دقو ءاهلضفأو لزانملا ىلعأ مهل ّدعأ دقو «هدابع نم ءادهشلا

 :نارمع لآ] «نيملاظلا ُبحْب آل ُهّللاو# :هلوقو .ةداهشلا ةجرد مهّلتُي نأ نب

 نع اوُلَّذَحنا نيذلا نيقفانملل هضغبو هتهارك ىلع ادج عقوملا فيطل هيبنت ۹

 مهسکراف .مهبحي مل هنال ءادهش مهنم دخت ملو یودهشی ملف موي هيبن

 َدهشّتسا نم ُهاطعأ امو «مويلا كلذ يف نينمؤملا هب صخ ام مُهَمِرْحَيِل مُهّدرو

 .هبزحو هءايلوأ اهل قفو يتلا بابسألا نع نيملاظلا ءالؤه طبثف «مهنم

 ءاونما نيذلا صيحمت وهو «مويلا كلذ مهباصأ اميف ىرخأ ةمكح ركذ مث

 مِهصّلَخ هنإف اضيأو «سوفنلا تافا نمو «بونذلا نم مهصیلختو مهتیقنت وهو

 نم صیحمت :ناصیحمت مهل لصحف «مهنم اورم «نیقفانملا نم مهصحمو

 es «مهنم هنآ رهظی داك نمم صیحمتو «مهسوفن

 5 مهیغبو «مهنايفطب نیرفاکلا قحم يهو ؛یرخآ ةمكح رکذ مث

 هلیبس يف داهجلا نودب ةتحفلا رب نآ مهَنظو «مهتابسح مهيلع رکنآ من 1

 :لاقف . هبِسَحو هنظ نم ىلع ری ثيحب عنتمم اذه ناو «هئادعأ ىذأ ىلع ربصلاو

 4َنيِرباّصلا یو مکنم اوُدَهاَجَنيِدَّلا هللا ملی الو ةّنجلا ولخذت نآ ْمُتِبِسَح مأ)

 هملعل «عقو ول هناف هملعیف مکنم كل ْعَقَي املو :يأ «[۱8۲ :نارمع لا]

 ملعلا درجم ىلع ال مولعملا عقاولا ىلع ءازجلا نوکیف «ةنجلاب هيلع مکازاجف

 ىلع مهخّبو مث «هّمولعم قي نأ نود هيف هملع درجم ىلع َدبعلا يزجي ال هللا ناف

۳ + 



 4 .توملا تا رم و واسم 0 3
 6۳: :نارمع لا] 1 دقق وقلت ذأ يق نم

 ردب ءادهشب لعف امب هيبن ناسل ىلع ىلاعت هللا مهربخأ املو : سابع نبا لاق
 .مهتاوخإ َنوقحليف «هيف َنوُدِهشتسي لات اونمتف «ةداهشلا يف اوبغر «ةماركلا نم

 مهنم هللا ءاش نم الإ اومزهنا نأ ایی ملف . مهل هبّيسو ءدحأ موي كلذ هللا مهارأف

 هشنأو هومشیآر ذقف هوقلت نآ لب نم تّوَملا نوت منك ١ ملو : یلاعت هللا لزنأف

 . 4 نورظنت

 ...لوسر الإ دمحم اموط < وي نی هللا لوسر توم يدي ت ضار مدعم تناك دحأ ةعقو نآ :اهنمو

 تا لب ۰ لتق وأ فا لوسر تام نأ مهباقعأ ىلع مهبالقنا ىلع مهخّبوو مهتبثف

 امنإ مهناف ار نأ «هیلع اوتومیو هدیحوتو هنيد ىلع اوتبثی نأ مهیلع هل ٌبجاولا

 نأ مهل يغبني ال لتق وأ دمحم تام ولف .«تومي ال يح وهو ا بز نودیغب

 ل٤ دمحم ثعب امو «توملا ها سفن لكف «هب ءاج امو .هنيد نع كل مهفرضَ

 نم لب ال توملا ناف هدیحولاو مالسالا ىلع اووي لب مه الو ره ال دّلخيل

 نع مهنم عجر نم عوجر ىلع ٍمُهْحّبو اذهلو «َيقب وأ ا هللا لوسر تام ءاوس

 دق لوس اإ دمحم امو# :لاقف لعق لقا دمحم نإ : ٌناَطْيَّسلا خرص امل هنيد

 د .مُكباَمْعأ یلع مثلا ليف ذأ تام نإقآ لس هل نم ثلخ
 ([۱26 :نارمع لال ۰ نیر احلا تل یرخیسو ای هللا رضي نلف هّبََقَع

 رهظف ءاولتق وأ اوتام ىتح اهيلع اوتبثف «ةمعنلا ردق اوفرع نيذلا مه :نوركاشلاو

 ةترا نم دراو نق هللا لوسر تام موی باطخلا اذه مکحو «باتعلا اذه رثآ

 مهرشظو مهزعاو هللا مهرصنف «مهنید ىلع نورکاشلا تبثو «هيبقع ىلع
 تومت نا سند ناك اموؤ نأ بال الجآ سفن لكل لعج هنأ هناحبس ربخآ مث یهل ةبقاعلا لعجو «مهئادعأب
 دس تعانت ناو أدحاو ًادرْؤَم اتم[ رخ مهلك سانلا دریف هب قحلت مث «هيفوتست

 يف قیرفو ةنجلا يف "قیرف .یّتش ّرداصم ةمايقلا فقوم نع نورّدصيو «هبابسأ
 مهل ٌعابتأ مهعم لتقو اولتق هئايبنأ نم ةريثك ةعامج نأ هناحبس ربخآ مث «ریعسلا
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 لتاق يبن نم نیاک و
 «1...ریتک نویبر هعم

 نیذلا بولق يف يقلنس

 ...بعرلا اورفک

 امو «اوفعض امو .هلیبس يف مهباصأ امل مهنم يقب ْنَم َّنَهَو امف «نوریثک

 ةداهشلا اوُقَلَت لب ءاوناكتسا الو ءاوفعض الو «لتقلا دنع اوُنهَو امو ءاوناكتسا

 ل ءماَدقإلاو .ةميزعلاو ةّوَقلاب

 نيقيرفلا لوانتت ةيآلا نأ :حيحصلاو «نيربدم ريغ َنيلبقم امارك َةّرعأ اوُدِهْشّتسا

 .امهيلك

 مهفارتعا نم مهموق ىلع مهممأو ءايبنألا هب ترصنتسا امع هناحبُس ربخآ مث

 ست نأو ا ( مهر مهلاوسو مهرافغتساو مهتبوو

 ردا ين انفارش او انبوند اتل زفغا نیر اولاق نآ الا مهلوق ؛ ناك امو# ا

۳ 

 0 SEN مهاتاف : نیرفاکلا مذ "لإ عا راو ماذا قو

 امن ودعلا نأ موقلا ملع امل LIEV : نارمع لآ] 6نینسخُملا كدت لاو ةرخ الإ

 :ناعون اهنأو ءاهب مهمزهيو مهلزتسب امنا ناطیشلا نأو مهبونذب مهیلع ادب

 انل زفغا انبر :اولاق ةعاطلاب ةطونم ةرصنلا نأو دحل ٌرواجت وأ قح يف ریصقت

 مهمادقآ بی مل نإ یلاعتو كرابت مهّیر نأ اوُملَع مث ءانرمأ يف اًنقارسإو انبونذ

 0 ل اد 00 مادقآ ۽ تین ی ىلع يد اوُردقَي مل یهرصنیو

 وتبثي مل مهرصنیو مهمادقآ تب شي مل نإ هنأو یهنوذ كب هنأ نوت اهم ولا

 52 ديحوتلا وهو :يضتقملا ماقم : ه1 نْيَماقملا اوفرق ءاورصتني ملو

 مهرذح مث .فارسالاو بونذلا وهو «ةرصنلا نم عناملا ةلازإ عاقمو هناحبس هيلإ

 يفو «ةّرخالاو ایندلا اورسخ مهوعاطآ نإ مهنآ ربخأو یهّودع ةعاط نم هناحبس

 . دح موي اورفظو اورصتنا امل نیکرشملا اوعاطآ نيذلا َنيقفانملاب ضیرعت كلذ

 وهف هالاو نمف «نیرصانلا ريخ وهو «نینموملا یلوم هنأ هناحبس ربخآ مث

 . روصنملا

 موجهلا نم مهعنمی يذلا بعرلا مهئادعآ بولق يف يقلّيس هنأ مهربخآ مث
 ىلع هب نورصتنی بعرلا نم دنجب هّبزح ديوي هنأو مهبرح ىلع مادقالاو «مهیلع
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 كرشلا ردق یلعو «هللاب كرشلا نم مهبولق يف ام ببسب ٌبعرلا كلذو یهئادعآ

 اوسي ملو اونما نیذلاو ءابعُرو افوخ ٍءيش ٌدشأ هللاب كرشملاف «بعرلا نوکی
 لالضلاو فوخلا هل كرشملاو خالفلاو یدهلاو نمالا مهل ةكرشلا مهتاميإ

 . ءاقشلاو

 ا قدايقلا وهو ودع یلع مهترصن يف هدعو مَفَص هنأ مهربخأ مث

 ا وصلا یا رب ل ی نی یا «دعولا

 بقاوع ءوسب 5 افيرعتو «ءالتباو ًةبوقع مهودع نع مهفرصف ءةّرْضنلا مهتقرافف
 .ةعاطلا ةبقاع نسحو .ةيصعملا

 .نينمؤملا هدابع ىلع لضف وذ هنأو هَّلك كلذ دعب مهنع افَع هنأ ربخآ مث

 نم مهنم اولتق ىتح مهءادعأ مهيلع طّلس دقو .مهنع وفعي فيك :نسحلل ليق

 مهّلصاتسال مهنع هوفع الول :لاقف ؟هولان ام مهنم اولانو «مهب اوُلّثمو ءاولتق

 . مهلاصتتسا ىلع نيعمجُم اوناك نأ دعب مهّردع مهنع عفَد مهنع :ع هوفعب نكلو

 نوولت الو نودعصت ذا بل رهلا يف نيداج :يأ «ءَنيدعصُم رارفلا تقو مهلاحب مه رب

 ا مهيبن نم دحأ ىلع نی ال لبجلا يف نيدعاص وأ ءضرألا يف باهذلاو
 هللا لوسَر 5 لا دابع ىلإ : مهارخآ ف مهوعدی لوسرلاو «مهباحصآ الو

 يغب امض ميف حرش ةخرص غو «ةرسكلاو ةميزهلا مغ :ٌّمَع دعب اًكغ رارفلاو برهلا اذهب مهبائأف
 . لتق دق ادمحم نأب مهیف ناطیشلا

 ىلإ هوُمتملسأو «هنع مکرارفب هلوسر مّتممغ امب امغ مكازاج :ليقو

 لوقلاو «هيبنب هومتعقوأ يذلا ّمغلا ىلع ًءازج مكل لصح يذلا ٌمغلاف «هّودع
 هوا رهظأ لوألا

 هلت 4 مکباصآ اَم الو کناف ام ىلع أون حت لیکل : هلوق نأ :اهدحآ

 نم مهتاف ام ىلع نزحلا مهّيسنُي نأ وهو علا دعب مغلا اذه ةمكح ىلع
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 دعب نم مکیلع لزنآ مثإ»
 4...اساعن ةنمأ مفلا

 اذهو «ببسلا كلذب اوُسنف «حارجلاو ةميزهلا نم مهباصأ ام ىلعو «رفظلا

 .رخآ مغ هُيقعي يذلا ٌمغلاب لصحي امنإ

 هبقعأ مث «ةمينغلا تاوف ٌّمغ مهل لّصح هّنإف «عقاولل قباطم هنأ :يناثلا

 نأ مهعامس مغ مث «لتقلا مَع مث «مهتباصأ يتلا حارجلا مغ مث «ةميزهلا مغ

 كارما لو .مهقوف لبجلا ىلع مهئادعأ روهظ مغ مث «لتق دق هب هللا لوسر

 .ناحتمالاو ءالتبالا مامتل اعباتتم امغ لب «ةصاخ نينثا نيغ

 «باوثلا ءازج ٌببس هنأ ال باوثلا مامت نم .«مغب» :هلوق نأ :تلاتلا

 بورهلا نم مهنم عقو ام ىلع ًءازج یغب الصّتم امغ مكباثأ :ىنعملاو

 مهتفلاخمو مهوعدی وهو هل مهتباجتسا كرتو .هباحصأو ةي مهّيبن مهمالسإو

 هذه نم دحاو لکو مهلشفو ملا يف مهعزانتو ‹مهزک رم موزل يف هل

 اهبابسآ مهنم تفدارت امك ٌمومغلا مهيلع تفدارتف ءهّصخي ًاَمغ بجوُي رومألا

 « مهب هفطل نمو ا ارمآ ناعل « هوفعب مهکرادت نأ الولو ا ومو

 تابجوم نم تناک « مهنم تردص لا رومألا هذه نأ « همح رو . هتفآرو

 مهل ضّيقف ترقتسملا ةرصنلا نم عنمت يتلا سوفنلا اياقب نم يهو عابطلا

 ,ةهوركملا اهزاا اهیلع بّترتف «لعفلا ىلإ ةوقلا نم اهجرخآ ابابسآ هفطلب

 ”مأ اهدادضأب اهعفدو «اهلاثمآ نم زارتحالاو اهنم ةبوتلا نأ ذثنیح اوملعف

 ًارذح ّدشأ اوناکف «هب الإ ةرقتسملا ةمئادلا ةرصتلاو ٌحالفلا مهل متي ال ءٌنّيعتم

 .اهنم مهیلع لخد يتلا باوبالاب ةفرعمو اهدعب

 ° للعلاب ٌماَسْجَألا تخص امر

 مهنع هبّيغو معلا كلذ مهنع فّمخو «هتمحرب هناحبُس مهكرادت هنإ مث

 ةرصنلا الغ برحلا ىف ساعتلاو تمحرو هنم انمآ مهیلع هلزنآ يذلا ساعلاب

 ردو: ایا عيب رجع ۷
 رس دا ۵ مر رھ ا ےک

 هبقاوع دومحم كبتع لعل
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 وهف «ٌساعنلا كلذ هّبصی مل نم نأ ربخآو ءردب موي مهیلع هلزنآ امك «نمألاو

 e نونظی مهنأو «هباحصأ الو هّيبن الو هثید ال هّسفن هتمهآ نمم

 رصنپ ال هناحبس هنأب هّللاب قیلی ال يذلا ملا اذه رشف دقو «ةيلهاجلا ّنظ

 ام نأ مهنظب َرَسف دقو «لتقلل همی هنأو .لحمضیس ُهَرْمأ نأو «هلوسر
 تمکحلا راكنإب رسفف «هيف هل ةمكح الو «هردقو هئاضقب نكي مل مهباصآ

 وه اذهو لک نيّدلا ىلع هرهظیو هلوسر ّرمأ می نأ راکناو «ردقلا راکناو

 ةروس) يف یلاعتو هناحبس هب َنوكرشملاو َنوُقفانملا ُهَّنَظ يذلا ِءْوَّسلا ّنظ

 تاكرشُملاَو نيكرشُملاو تاقفاتُملاو نیقفانملا بیو :ل وقي ثيح (حتفلا
 ْمُهَل دع َدَعَأَو ْمَُتَعلَو ْمِهْيَلَع هللا بضو ءْوّسلا ةَرئاَد ْمِهْيَلَع ء ءوَّسلا نظ د هللاب نیناظلا

 ةيلهاجلا ّنظو ءءْوّسلا ّنظ اذه ناك امنإو .[7 : حتفلا] گاریصم ثءاسو مّنَهَج

 هئامسأب قيلي ام ريغ ّنظ هنأل .قحلا ريغ ّنظو «لهجلا لهأ ىلإ بوسنملا
۱ ۱ 1" 3 

 ل ام فالخب «ءوسو ابيع لک نم ةأربملا هتاذو ءايلعلا هتامصو « ىنسحلا

 ال يذلا قداصلا هدعوب قیلی امو «ةّيهلالاو ةبوبرلاب هدرفتو هدمحو هتمکحب

 مهنأب ه هدنجلو مهلذخی الو مهّرُصنب هنآ هلسرل تقبس يللا هتملکبو هفلخي

 ديؤيو «هدّيؤي الو «هرمأ می الو هلوسر ٌرصني ال هنأب ّنظ نمف «نوبلاغلا مه

 هنيد ٌرصني ال هنأو مهیلع مهرهظیو «هئادعأب مهرفظیو .مهيلعيو «هبزح

 ةرقتسم ةلادإ قحلا ىلع لطابلاو «ديحوتلا ىلع كرشلا لیدی هنأو «هباتكو

 نظ هللاب ّنظ دقف ادب هدعب موقي ال ًالالحمضا قحلاو دیحوتلا اهعم لحمضي
 هّدمح َّنإف «هتوعنو هتافصو .هلالجو هلامکب قيلي ام فالخ ىلإ هبسنو «ءّوَسلا

 نوکت نآو هدنجو هبزح لذ نآ یبأتو كل یبأت هتیهلاو هتمکحو «هتّرعو

 ٌّنظ نمف «هب نیلداعلا «هب نیکرشملا هئادعأل مئادلا ٌرفظلاو قرقتسملا ةرصنلا

 نم كلذکو «هلامكو هتافص فرع الو «هءامسآ فرع الو «هفرع امف «كلذ هب

 ار هو فرع لر فرع اف رفتو اشف هد نركب نأ رکنا

 ةمكحل هريغو كلذ نم هرّدق ام رّدق نوكي نأ رکنآ نم كلذكو «هتمظعو

۲۰۵ 

 4ةيلهاجلا نظإب ینعم



 تم درک افا لند ناو. ال دخلا و هو ریس و وقخلاب

 َبابسألا كلت نأو .اهتوف نم هيلإ ٌبحأ يه ةبولطم ةياغو «ةمكح نع ةدرجم
 ابحي ام ىلإ اهئاضفإل ةمكحلا نع اهریدقت جرخي ال اهيلإ ةيضفملا ةهوركملا

 .ًالطاب اهقلخ الو ءاثبع اهأشنأ الو ءىدُس اهرّدق امف ءهل ةهوركم تناك ناو

 سان رثكأو ۷ :ص] کراتلا نم اورفک نیل لیوف اورفک نیل ْنظ كلد

 الو .مهريغب هلعفی امیفو مهب صتخی امیف ِءوّسلا َّنظ قحلا ريغ هللاب نونظی
 بجوم فرعو .هتافصو هءامسأ فرعو «هللا فرع نم الإ كلذ نع هل

 َّنظ هب نظ دقف ءهحوَر نم ّسيأو «هتمحر نم ظنف نمف هتمکحو هدمح
 وسلا

 يوسيو «مهصالخاو مهناسحإ عم هءایلوآ َبذعي نأ هيلع زّوج نمو

 .ءوسلا َّنظ هب ّنظ دقف «هئادعأ نيبو مهنيب

 لسرُي الو «يهنلاو رمألا نع َنيِلَّطعم «یدُس هقلخ َكُرتي نأ هب ٌنظ نمو
 ٌرظ هب نط دقف «ماعنألاك ام مهكرتي لب «هبتک مهيلع لی الو .هلسر مهيلإ

۱ ۱ 

 راد يف باقعلاو باوثلل مهتوم دعب هدیبع عمجی نل هنآ نظ نمو

 ام ةقيقح هقلخل نّيبيو «هتءاسإب ءيسملاو «هناسحإب اهيف نسحملا يزاجُي

 مه اوناک هءادعأ نأو .هلسر قدصو هقدص مهّلك نیملاعلل رهظیو «هیف اوفلتخا

 .ءوسلا نظ هب ّنظ دقف «نیبذاکلا

 میرکلا ههجول اصلاخ هّلمع يذلا حلاصلا هلمع هيلع ٌمّيَضُي هنأ ٌنظ نمو

 عنْ ال امب های هنأ وأ «دبعلا نم ببس الب هيلع هلطیو «هرمآ لاثتما ىلع
 وه هلعف ىلع هبقاعُي لب هلوصح يف ةدارإ الو ةردق الو «هل رايتخا الو «هيف

 تازجعملاب هيلع نيبذاكلا هءادعأ َدِّيؤي نأ هيلع زوجي هنأ هب َّنظ وأ «هب هناحبس

 هنأو .هدابع اهب د مهيديأ ىلع اهيرجيو «هلسرو ءءايبنأ اهب ديوي يتلا

 يف هُدلخيف هتعاط يف هرمع ىنفأ نم ُبيذعت ىتح ءيش لك هنم نّسحي
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 هلسر ةوادعو هتوادع يف هّرُمع دفنتسا نم معنیو « نیلفاسلا لفسآ میحجلا

 الو «ءاوس نسحلا ىف يف هدنع نيرمألا الک و «نییلع یلعآ ىلإ هعف ريف « هنیدو

 حب يضقي ال لقعلاف الاو قداص ربخب الإ رخآلا عوقوو امهدحأ عانتما فرعي

 Es هب َّنَظ دقف ءرخآلا نسخو امهدحأ

 لطاب هرهاظ امب هلاعفأو هتافصو هسفن نع َربخأ هنأ هب نظ نمو

 ةدیعب ازومر هيلإ َرمَر امنإو «هب ربخُي مل ؛قحلا كرتو «ليثمتو «هیبشتو

 ليثمتلاو هيبشتلاب ًامئاد حصر هب حرصُي مل َةَرْغْلُم تاراشإ هيلإ راشأو

 فيرحت يف مهراكفأو مهاوقو مهناهذآ اوبعتی نأ هقلخ نم دارآو «لطابلاو

 تالامتحالا هوجو هل اوبلطتيو: «ةليوأت ريغ ىلع :eh ا نع همالك

 فشكلاب اهنم هبشآ يجاحألاو زاغلالاب يه يتلا تالیوأتلاو «ةهركتسملا

 ىلع ال «مهئاراو مهلوقع ىلع هتافصو هئامسأ ةفرعم يف مهلاحأو «نايبلاو

 مهتخلو دا یا ی ىلع قشم و 5

 نم مهخیریو «هب حيرصتلا يغبني يذلا قحلاب مهل حرص نأ ىلع هتردق عم
 قيرط فالخ مهب كلس لب < «لعفی ملف «لطابلا داقتعا يف مهعقوت يتلا ظافلأل

 ريبعتلا ىلع رداق ٌريغ هنإ :لاق نإ هنإف یّوّسلا ّنظ هب ّنظ دقف «نايبلاو ىدهلا

 زجعلا هتردقب نظ دقف «هفلسو وه هب رّبع يذلا حيرصلا ظفللاب قحلا نع

 ام ىلإ قحلاب حيرصتلا نعو «نایبلا نع لّدعو ءْنّيَبُي ملو ٌرداق هنإ :لاق ناو
 هتمكحب ّنظ دقف «دسافلا داقتعالاو لاحملا لطابلا يف مقوی لب «مهوُي

 زا نود عيوب لا وع ار ك هاجر وف وهنأ و هووكلا ظ هتيحوو

 امنإف .هللا مالك امأو .مهتارابعو مهمالك يف قحلاو ىدهلا نأو ءهلوسرو

 "7 نیکوهتملا مالك رهاظو ؛لالضلاو «ليثمتلاو «هیبشتلا هرهاظ نم ذخؤي

 لك يف عقي يذلا : كوهتملاو « ةيور ریغب رمألا يف عوقولا وهو .روهتلاك : كوهتلا 200

 ۳۳۸/۳ «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ يذلا رباج ثيدح يفو ءريحتلا وه :ليقو ءرمأ
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 نم ءالوه لكف «هللاب نظلا أوسأ نم اذهو .قحلاو یدُهلا وه ؛یرایحلا

 .ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هب نیناظلا نمو ءءوسلا نظ هللاب نیناظلا

 هداجيإ ىلع ُردَقَي الو ءاشي ال ام هكلم يف نوكي نأ هب نظ نمو
 .ءوسلا َّنظ هب ّنظ دقف ءهنيوكتو

 الو «لعفي نأ نع دبألا ىلإ لزألا نم ًالَّطَعُم ناك هنأ هب نظ نمو

 ارداق نكي مل نأ دعب هيلع ارداق ّراص مث «لعفلا ىلع ةردقلاب ذئنيح ُففِصوُي

 . ءوّسلا َّنظ هب َّنظ دقف

 ددع الو. تادوجوملا ملعي الو د الو عمسي ال هنأ هب ظ نمو

 ملعی الو مهلاعفآو مهتاکرحو مدا ينب الو موجنلا الو ‹ضرألاو تاوامسلا

 ا غم وقف نا تولا ا

 مالک الو دارا الو هل ملع الو رصب الو هل عمس ال هنآ نظ نمو

 لو الو لاق الو ءادبأ ملكتي الو :قلخلا نم ادحأ ملكي مل هنأو تن لقي

 . ءوّسلا ّنظ هب َّنَظ دقف «هب ٌموقي يهن الو ٌرمأ هل الو

 هناذ ةبسن نآو: :هقلخ نم انئاب هشرع یلع هناوامس قوف هنأ هب رظ نمو

 نع بغرُي يتلا ةنكمألا یلاو «نیلفاسلا لفسآ ىلإ اهتبسنک هشرع ىلإ یلاعت
 . .هًأوسأو ٌّنظلا حبقآ هب ٌنظ دقف «ىلعأ هنأ امك «لفسأ هنأو ءاهركذ

 داسفلا ٌبحيو نایصعلاو «قوسفلاو «رفکلا بحي سيل هنأ هب َّنَظ نمو
 . ءوّسلا نظ هب ّنظ دقف حالص الاو تعاطلاو «ربلاو نامیالا بحي امك

 ىلاوي الو ءطخستي الو بضغی الو یضری الو بحي ال هنأ هب ّنَظ نمو

 اهب مكتئج دقل «ىراصنلاو دوهيلا تکوهت امك متنأ نوكوهتمأ» :لاقف ؟اهضعب بتکن
 نم دهاش هل نسح ثيدح وهو «ىعابتا الإ هعسو ام ايح ىسوم ناك ولو «ةيقن ءاضيب
 ىبأ دنع رمع ثيدح تر ۰1۷۱ ۰1۷۰/۳ دمحآ دنع دادش نب هللا دبع ثیدح
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 تاود نأو ءذحأ هنم برقی الو «هقلخ نم دحأ نم برقی الو یداعی الو

 نیحلغملا هئایلوأو نیبرقملا ةكئالملا تاوذک هتاذ نم برقلآ یف نیطایشلا

 لک نم نییواستملا نيب قّرفي وأ «نیداضتملا نيب يوسي هنأ ّنظ نمو
 نوكت ةدحاو ةريبكب ٌباوصلا ةصلاخلا ديدملا رمعلا تاعاط طبخي وأ ءهجو
 طبحُيو «ةريبكلا كلتب نيدبآلا َدبأ رانلا يف تاعاطلا كلت لعاف دلخيف ءاهدعب

 يع ةقرط هوو ال نم دلخب انا دیا يه تک عنج اه
 ّنظ هب ّنظ دقف «هنیدو هلسر ةاداعمو هطخاسم يف هرمع تاعاس دفنتسا دقو

 . ءوّسلا

 وأ هلسر هب هفصوو هسفت هب فصو ام فالخ هب َّنظ نمف ةلمجلابو

 لا طوب نك نقلا لسا هي و همت نو ام ا لاف

 وأ هنذا لودر هدنع عفشی ادحآ نآ وآ اکیرش وآ 1۹ هل نأ نظ نمو

 ءايلوأ هدابعل بن هنأ وأ «هيلإ مهجئاوح نوعفري طئاسو هقلخ نيبو هيب نأ

 مهنيب طئاسو مهنولعجيو «هيلإ مهب نولسوتيو «هيلإ مهب نوبرقتي هنود نم

 حبقأ هب ّنَظ دقف «مهنوجریو مهنوفاخيو «هبحک مهنوبحيو «مهنوعذیف «هنيبو

 .هأوسأو نظلا

 هتعاطب هلانی امك «هتفلاخمو هتیصعمب هدنع ام لات هنآ هب نظ نمو

 هتافصو هئامسآ بجوم فالخو هتمکح فالخ هب ّنظ دقف «هيلإ برقتلاو

 لعف نم وأ «هنم اریخ هضّوعُي مل اتیش هلجال كرت اذإ هنأ هب َّنظ نمو

 . ءوَّسلا نظ هب َّنظ دقف هنم لضفأ هطعُي مل ائيش هلجأل

 الو «مرج ريغب همرحيو هبقاعُيو هدبع ىلع ْبضغي هنأ هب نظ نمو
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 .ءوسلا ّنَظ هب ّنَظ دقف قدارالا صضحمو تئیشملا د رجمب الإ دبعلا نم ببس

 هلأسو «هيلإ عرضتو «ةبهرلاو ةبغرلا يف هقدص اذإ هنأ هب نظ نمو
 ٌدظ هب نف دقف لاس ام هیطعُپ الو هب هنآ هیلع لکوتو «هب ناعتساو
 .هلهأ وه ام فالخ هب ّنظو ءءوَّسلا

 کی تراس ی مس ا ب

 نوي ةلهأ وه ان فالو هدمحو هتمكح هيضتقت قت ام فالخ هب َّنظ دقف «هئاعد

 ۱ . هلعفی ال

 ذختا مث .هیصاعم يف راو هطخسأو ءهبضغأ اذإ هنأ هب ّنظ نمو

 هعفنی نأ كا و اف وا ءايَح ًارشب وأ اکلَم هنود نم اعدو ۳ هنود نم

 هدعب يف ةدايز كلذو ءءوسلا اظ هب هب ْنظ دقف هباذع نم و یر دنع

 . هباذع يفو ‹ هللا نم

 ارقتسم ًاطیلست هءادعأ يب دمحم هلوسر ىلع طّلسی هنأ هب ٌنظ نمو وا ےس
 رمألاب اوُدبتسا تام املف «هنوقرافُي ال مهب هالتباو «هتامم يفو هتايح يف امئاد
 ٌَّرعلا تناكو «مهوُلذاو ءمُهَّقح مهوُيلسو «هتیب لهأ اوُملظو «ةيصو نود
 لهأو «هئایلوال بنذ الو مرج ريغ نم امئاد مهئادعأو هئادعأل رهقلاو و

 «مهيبن نيد مهليدبتو ءمهّقح مهايإ مهبصغو «مهل مهّرهف ىري وهو «قحلا
 .مهليدي الو مهرصنی الو «هدنجو هبزحو هئایلوآ ةرصن ىلع ردقي وهو

 ريغب اذه لصح لب ءَكلذ ىلع ُردقي ال هلأ وأ ءادبأ مهيلع مهءادعأ لیدی
 هتمأ هل «هترفح يف هيعجاضم هنيدل نيلدبملا لعج مث «هتئیشم الو هتردق

 هأوسأو ْنظلا حبقأ هب َّنظ دقف ءةضفارلا هنظت امك تقو لک مهیلعو هيلع
 هنأ وأ نفطلاو ةلودلا مهل لعجیو .مهرصنی نأ ىلع ٌرداق هنإ :اولاق اوت

 كلذو «هدمحو هتمکح یف وأ ترد يف نوحداق مهف «كلذ یلع رداق ريغ
 هب ّنظ نم ىلإ ضیغب اذه لعف يذلا ٌبرلا نأ بیر الو «هب ِءوَّسلا ْنظ نم

51 



 اذه اوفر نکل «كلذ فالخ لعفی نأ بجاولا ناکو .مهدنع دومحم ريغ كلذ

 مل :اولاقف نانلاب ءاضمّرلا نم اوراجتساو «هنم مظعآ قرخب دسافلا ّنظلا

 ىلع ٌُردَقَي ال هنإف «هئايلوأ رصنو هعفد ىلع ةردق هل الو «هللا ةئيشمب اذه نكي

 سوجملا مهناوخإ َّنظ هب اوُتظف «هتردق تحت ٌةلخاد يه الو «هدابع لاعفأ

 هبرب نظي وهف «لذتسم روهقم عدتبمو «رفاکو «لطبم لكو «مهبرب ةيوتّدلاو
 لب .قلخلا رثكأف .هموصخ نم ولعلاو ءرفظلاو رصنلاب ىلوأ هنأو .نظلا اذه
 مدا ينب بلاغ ناف یوسلا َّنظ قحلا ریغ للاب نونظي هللا ءاش نم الإ مهلك

 ناسلو هللا ةاطعأ ام قوف قحتسي هنأو ظحلا صقان «قحلا سوخبم هنأ دقتعي

 وهو «كلذب هيلع دهشت هشفنو «هقحتسأ ام ينعنمو ؛يئبر ينملظ :لوقي هلاح
 يف لغلغتو ءهّسفن شّتف نمو «هب حيرصتلا ىلع ٌرساجتي الو هركني هناسلب

 حدقاف ءدانّرلا يف رانلا نومك انماك اهيف كلذ ىأر ءاهاياوطو اهنئافد ةفرعم

 هدنع ثيأرل .هتشتف نم تشّنف ولو «هدانز يف امع هژارش كئبتُي تتش نم ٌدانز

 يغبني ناك هنأو «هب ىرج ام فالخ هيلع ًاحارتقاو «هل ةمالمو ردقلا ىلع ابعت

 نم ملاس تنأ له كّسفن لشّتفو ءرثكتسمو لقتسمف ءاذكو اذك نوكي نأ

 . كلذ

 مس ص لا ا نع رع ری سم ۳ 4ه مو ی

 ايجان كلاخإ ال ينزف الإو ةَميظَع يذ نم جنت اهم جنت ناف

 هرفغتسیلو یلاعت هللا ىلإ بتيلو «عضوملا اذهب هسفنل حصانلا بيبللا نتعیلف

 هءوس لک یوأم يه يتلا هسفنب ءوسلا ٌنظیلو «هوسلا نظ هبرب هنظ نم تقو لک

 مكحأ نم ِءوّسلا نظب یلوآ يهف .ملظلاو لهجلا ىلع ةبكرملا ءرش لک عبنمو
 ینغلا هل يذلا .دیمحلا ینغلا «نیمحارلا محرأو «نیلداعلا لدعآو «نیمکاحلا

 «هتافصو هتاذ يف ءوس لك نع ٌهزنملا قماتلا ةمكحلاو ماتلا ٌدمحلاو «ماتلا

 هلاعفأو «كلذك هئافصو ءهجو لك نم قلطملا لامکلا اهل هتاذف .هئامسأو هلاعفأو

 .ینسح الك هژامسأو «لدعو ةمحرو تحلصمو ةمکح اهلك « كلذک

 لیمّجلاب ىَلْوَأ هللا نإ ِءْوَس ّنَظ رب نت الف
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 لوسهَج ناسج ملاظب فکر  ارنخ طسق تسفتپ ننال
 لیبی نمرنخلایجرنآ هوش لک یزات فتا بل قو
 لیحتنشلا کا هو خواد ک اهن جتیاوشلا سفت نو

 لیلت ال ُکشا فندخرلاوم نكلوا نالوا سلو
 مهنشنآ ْمُهْنَمهَأ ذق ةقئاطو) :هلوق نم مالکلا اذه ىلإ انقاس ام دوصقملاو

 مالکلا نع ربخآ مث ۱5۶[۰ :نارمع لا 4 ةّيلهاَجلا َّنظ َّقَحلا َرْيغ هللا نون
 لا] ءىش نم ٍرْمألا نم لَه# :مهلوق وهو «لطابلا مهنظ نع دص يذلا
 لر گانه اه الت م ءیش رْمألا نم ال ناک ول :مهلوقو ء[55١ :نارمع

 رمالا درو ردقلا تابثإ ةيناثلاو ىلوألا ةملكلاب مهدوصقم سيلف < ۰[ ۱۵۶ :نارمع

 نسح املو هیلع اومد امل «یلوالا ةملکلاب مهدوصقم كلذ ناك ولو هللا ىلإ هلک

 اذه ردصم ناك الو ء[نارمع لآ ةروس] ل هلك رمألا دل لفل : هلوقب هيلع درلا

 لطابلا مهّنظ نإ :نیرسفملا نم دحاو ٌريغ لاق اذهلو «ةيلهاجلا َّنظ مالکل
 لب هللا لوسر ناکو «مهیلا ناك ول رمالا نأ مهنظو .ردقلاب بیذکتلا وه :انه اه
 مهل رفظلاو رصنلا ناکلو لتقلا مهباصآ امل «مهنم نوُعمسي مهل اعبت هّباحصأو
 ُهظلا وهو «ةيلهاجلا ٌّنظ وه يذلا لطابلا ّنظلا اذه يف لجو رع هللا مهبذكأف
 اب نكي مل يذلا ردقلاو ءاضقلا ذافن دعب نومعزي نيذلا لهجلا لهأ ىلإ تولا
 ءاضقلا ذفن امل < ءمهيلإ ناك ول َرمألا نأو «هعفد ىلع نیرداق اوناک مهنآ هذافن نم

 هو شف ل ی الف کل لک رمألا َّنِإ : لف :هلرقب ُهّللا مُهَبَّدكأف
 مأ سانلا ءاش دن الو ناك هللا ءاش امو «قباسلا هباتكو هملع هب ىرجو یهردقو

 ةميزهلا نم مکیلع یرج امو «هوؤاشي مل مأ سانلا هءاش هم هو هاو
 .ءيش رمألا نم مکل ناك ءاوس هعفد ىلإ لیبس ال يذلا ينوكلا هرمأبف لتقلاو

 جرخل مکضعب ىلع قلا بک دقو مکتویب يف متنک ول مکنأو «مکل نكي ملوأ
 رمألا نم مهل ناك ءاوس «دُب الو مهعجاضم ىلإ مهتویب نم لتقلا مهیلع بتک نيذلا
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 نیذلا قافنلا ةي دم لوقل الاطبا ءایشاالا رهظآ نم م اذهو ‹« نکي مل وأ « ءيش

 .عقیال ام ءاشی نأو هنا هژاشی ال ام عقی نآ نوزوجی

3۳ 
 ب

 يف ام ءالتبا يه «ريدقتلا اذه يف ىرخأ ةمكح نع هناحبس ربخأ مث

 الإ كلذب دادزي ال نموملاف «قافنلاو ناميإلا نم اهيف ام رابتخا وهو .مهرودص

 ىلع هبلق يف ام رهظي نأ دب ال رم هبلق يف نمو قفانملاو اهو ااا

 ۱ .هناسلو هحراوج

 ةصيلخت وهو «نینموملا بولق يف ام صیحمت وهو :ىرخأ ةمكح رکذ مل

 ا لیمو «عئابطلا تابلغب اهطلاخی بولقلا ناف «هبيذهتو هتیقنتو

 نامیالا نم اهیف دو ام ٌداضی ام ةلفغلا ءالیتساو «ناطیشلا نییزتو «ةداعلا
 ت س رص

 e و ةمئاد ةيفاع يف تكرت ولف «یوقتلاو ربلاو مالسالاو

 نحملا نم اهل ضّیف ق نأ زیزعلا ةمكح تضتقاف هنم صخمتت ملو .تطلاخملا

 هتلازاب هبیبط هكرادتي مل نإ ءاد هل ضرع نمل هيركلا ءاودلاك نوكي ام ايالبلاو

 هناحبس هتمعن تناكف «كالهلاو داسفلا هنم هيلع فيخ الاو «هدسج نم هتيقنتو

 مهرصنب مهيلع هتمعن لداعت «مهنم لتق نم لتقو «ةميزهلاو ةرسكلا هذهب مهيلع

 .اذهو اذه ىف ةماتلا ةمعنلا مهيلع هلف مهودعب مهرفظو مهدييأتو

 كلذ يف نيقداصلا نينمؤملا نم یلوت نم يلوت نع ىلاعتو هناحبس ربخأ مث
 ءاوّلوت ىتح لامعألا كلتب ناطيشلا ُمُهّلْرتْساَف مهبونذو مهبسك ببسب هنأو «مويلا

 دنجو دبعلل دنج لامعألا ناف «ةوق مهژدع اهب دادزا «مهيلع ادنج مهلامعأ تناكف
 ۳ 2 ۰ 5 ۶ نيك 37 8۳م ر 5 ت 7

 هودع دمي وهف هرصنت وا هّمزْهَت هسفن نم ةّيرَس تقو لک دبعللف دب الو هيلع

 ثیح CSS هیل] ثحییو ءاهب هلتاقی هنأ نظي ثيح نم هلامعاب

 ءرشلاو ريخلا نم اهاضتقم ىلإ ارسق ت دبعلا لامعاف هودع وزغی هلآ نظی

 وه امنإ هقيطُي وهو «هودع نم ناسنالا ٌرارفف .یماعتیو رعشی وأ رعشی ال دبعلاو

 . هب هل زتساو ناطیشلا هل هثعب هلمع نم دنجب

1۳ 

 . يف ام هللا يلتييلو»
 مکر ودص

 يف ام صحميلو#
 «مكبولق

 اولوت نيذلا ناب



 #مهنع هلا افع دل وام

 مکنیاصآ امل وأ#

 ببسلاو ردقلا تابثإ

 قتلا مود مكباصأ اموإ»

 هلا نذإبف ناعمجلا

 (اوقفان نيذنا ملعیلو

 «كش الو قافن نع نكي مل ٌرارفلا اذه نآل مهنع افع هنأ : هناحبس ربخآ مث

 اهزكرم ىلإ هئابثو ناميالا ٌةعاجش تداعف «هنع هللا افع ءاضراع ناك امنإو

 ليف نم هیف اوت امنا مهباصأ يذلا اذه نآ :هناحبس مهیلع رّرک مث «اهباصنو
 هماق اهیلثم ْمُتْيَصَأ ذق ةبيصُم مکتب امل و :لاقف «مهلامعأ ببسبو .مهسفنآ
 :نارمع لا] «ريدق ءیش لک ىَلَع هللا َّنِإ ْمُكِسْفْنَأ دنع نم َوُه :ّْلُف ؟اذه یتآ
 مو :لاقف ةيكملا روسلا يف كلذ نم ٌّجعأ وه امیف هنیعب اذه رکذو ۵
 :لاقو ۳۰[۰ :یروشلا] «ریثک ْنَع وُفْمَيَو ْمُكيِديَأ ْتَبَسَك اَمبَف ةبيصُم نم مکباَصَ
 :ءاسنلا] #كست ْنمَف ةَّچَس نم َكَباَصَأ امو هللا نم ْةَنَسَح نم كباَص اَم»
 «كيلع اهب َّنَم هللا نم ةمعنلاف ءةبيصملاو ةمعنلا :انه اه ةثيسلاو ةنسحلاف ۹

 ّلدع يناثلاو هلضف لوألاف .كلمعو كسفن لبق نم تأشن امنإ ةبيصملاو

 هيف لدع همکح هيف ضام ْلضف هيلع راج .هلدعو هلضف نيب بّلقتي دبعلاو

 رقم :هلوق دعب «ریدق ِءْيَش َّلُك ىَلَع لا َّنإإ# :هلوقب ىلوألا ةيالا متخو .هؤاضق
 يفو «رداق ٌلداع هنأو «هلدع عم هتردق مومعب مهل ًامالعإ مکس َدْنِع نم َوُه
 مومع ركذو مهسوفن ىلإ هفاضأو «ببسلا ركذف .ببسلاو ردقلا تابثإ كلذ

 ردقلا لاطبإب لوقلا يفني يناثلاو ءٌرْبَجلا يفني لوألاف «هسفن ىلإ اهفاضأو ةردقلا

 سر هللا َءاَشَي ْنَأ الإ َنوُؤاَشَت امو .َميِقَتْسَي نآ مکنم َءاَش ْنَمِل :هلوق لكاشي وهف
 .[۳۰ :ريوكتلا] نیملالا

 د

 .هتردق تحتو هديب رمألا اذه نأ يهو «ةفيطل ةتكن انه اه هتردق ركذ يفو

 اوُلكّبت الو «هريغ نم هلاثمأ فشک اوُيلطت الف ءمكنع هفرصل ءاش ول يذلا وه هنأو
 موي ْمُكَباَصَأ مو : هلوقب حاضیالا لک هحضوأو ینعملا اذه فشکو هاوس ىلع

 هلوقک «ینیدلا یعرشلا ال «يردقلا ینوکلا نذالا وهو . هللا نُدابق ِناَعْمَجلا ىل
 ربخآ مث ۱۰۲[۰ :ةرقبلا] لا ندا الا دخ نم هب نیراضب ْمُه مو :رحسلا يف
 ةيؤرو نايَع ملع نیقفانملا نم نينمؤملا ملعی نأ يهو «ریدقتلا اذه ةمكح نع

 ريدقتلا اذه ةمكح نم ناكو ءارهاظ ازييمت رخآلا نم نيقيرفلا ٌدحأ هيف زيمتي
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 هباوجو مهيلع هللا دراوعمسو «نونموملا هعمسف .مهسوفن يف امب نیقفانملا ملكت

 ايندلا ةداعس هّبحاص مرحُي فيكو «هيلإ لوؤي امو قافنلا ىّدؤم اوفرعو «مهل
 هذه نمض يف ةمكح نم مک هللف «ةرخآلاو ايندلا داسفب هيلع ُدوعيف «ةرخآلاو

 داشرإو فیوختو ريذحت نم اهيف مكو «ةغباس نينمؤملا ىلع ةمعنو «ةغلاب ةصقلا

 .امهتبقاعو امهل امو رشلاو ريخلا بابسأب فیرعتو «هیبنتو

 اهفطلأو فیزعت نسحآ هلیبس يف مهنم لتق نمع ههایلوأو هیبن یزع مث

SEE ONدلا لبيس يف و نیل نبسخت الو  

 ۇي هر
 ها ملا مُماتا ام نیحرف َنوُقَرْرُي یو وا ايم 1

 لا] ۰ 4 َنوُنَرْحَي ْمُه مه الو ْمِهْيَلَع تّوخ ال | ْنَأ مهفلخ نم مهب اوُقَحْلَي مل

 مهنأو ءهنم بش ةلزنم ةمئادلا ةايحلا ىلإ مهل عمجف ۰ ۱۳۹

 قوف وهو هلضف نم مهاتا امب مهحرفو «مهیلع رمتسملا قزرلا نایرجو «هدنع
 ی مهب مهعامتجاب نيذلا مهناوخاب مهراشبتساو «ىضرلا لامك وه لب «ىضرلا
 ؛هتماركو هتمعن نم تقو لك مهل ُدّدجُي امب مهراشبتساو < 6-5 مهژورُس

 نإ يتلا مهيلع همعنو هننم مظعأ نم وه امب ةنحملا هذه ءانثأ يف هناحبس مهركذو

 اهل قبي ملو «ةمعنلاو ةنملا هذه بنج يف تشالت «ةيلبو مهلانت ةنحم لک اهب اولباق

 هتايآ مهيلع ولتی «مهيلإ مهسفنأ نم لوسر لاسرإب مهيلع هم يهو ءةتبلا رثأ
 لبق هيف اوُناك يذلا لالضلا نم مهذقنُيو .ةمکحلاو باتکلا مهملعُيو «مهيكزُّيو

 لهجلا نمو «رونلا ىلإ ةملظلا نمو «حالفلا ىلإ ءاقشلا نمو «یدهلا ىلإ هلاسرإ

 "یسی "رم هل ميظعلا ريخلا اذه لوصح دعب دبعلا لنت ةنحمو ةيلب لكف «ملعلا ىلإ
 هب مهل لصحی ام بنج يف رطملا ىذأب سانلا لاني امك «ریثکلا ریخلا بنج يف ادج
 هئاضقب اهنأو ءاورذحيل مهسفنأ دنع نم ةبيصُملا ببس نأ مهملعأف «ريخلا نم

 الل مكحلا نم اهيف مهل امب مهربخأو «هریغ اوفاخي الو ءاوُلكّتيو اودٌحويِل هردقو

 امب مهالسو هتافصو هئامسآ عاوناب مهيلإ فّرعتیلو هردقو هئاضق يف هومهتی

 مهازعو «ةمينغلاو رصنلا نم مهتاف امم ًارطخ مظعاو اردق لجأ وه امم مهاطعأ

۳۵ 

 نیذل ۱ قدح آل قا

 ةمعنب نورشبتسي#



 راثا يف يلع جورخ

 نيكرشملا

 هاا يي هما ره مک هما

 اوُدَصَق مهنآ نوملسملا نظف «نوکرشملا أفكنا .ٌبرحلا تضقنا املو
 يبآ نب يلعل اع ٌئبنلا لاقف ٠ .مهيلع كلذ قشف لاومألاو يرارذلا زارحال ةنيدملا

 7 و او وعض ادام زظناف ملا راثآ يف خر : : هنع هللا يضر بلاط

 وفات ليلا اوبك ناو 6 َنوُديِرُ مین لبالا اًدطتماو لّْيخلا ا مه

 هوا تر هی يِذّلاوَ ةئيدَملا َنوُديرُي ْمُهّنِإَف لبالا
 م علا چک ےس

 و ی رس

 «نوعنصی اذام رظنآ مهراا يف تجرخف : : يلع لاق . «اهيف مهنزجانال

 .ةكم ىلإ عوجرلا ىلع اوُمزع املو «ةكم ىلإ اوهجوو «لبالا اوطتماو «لیخلا
 لاقف «ردبب ٌمسْوَملا مکذعَوَم :مهادان مث «نايفس وبآ نیملسملا ىلع فرشآ
 وه فرصنا مث (دِعْوَملا مکلذف» :نایفس وبآ لاق "انلَعف ذق ْمَعَن :اولوق» : ي يبنل
 : ضعبل مهضعب لاقو «مهنيب امیف اوموالت «قيرطلا ضعب يف ناك املف «هباحصأو

 سوژر مهنم يقب دقو مهومتکرت مث .مهّدحو مهتکوش متبصأ ءائيش اوعنصت مل
 ىدانف « لي هللا لوسر كلذ غلبف .مهتفأش لصأتسن ىتح اوعجراف مکل نوعمجي
 ْنَم الا اَنَعَم رخ ًال» :لاقو .مهودع ءاقل ىلإ ريسملا ىلإ مهبدنو « سانلا يف

 هل باجتساف «ال» :لاق ؟كعم بکرآ : يبأ نب هللا دبع هل لاقف .«لاتقلا َدهش

 او اس ا لاو :فوخلاو دیدشل حرقلا نم مهب ام ىلع نوملسملا
 الإ ًادهشم دهشت الأ بحأ ينإ !هللا نر اب لاق شا رب یاس هند اتماو
 راسف «هل نذآف «كعم ٌريسأ يل نذأف «هتانب ىلع يبأ ينفّلخ اننا و تف تنك

 يبأ نب دبعم لبقأو زی زد عم ردا ی وعم نوملسملاو لع هللا لوسر

 .هلذخیف «نايفس يبأب قحلي نأ هرمأف .ملساف ٠ة هللا لوسر ىلإ يعازخلا دبعم

 .ةفيلحلا اذ تدرأ اذإ قيرطلا راسي نع ةنيدملا نم لايمأ ةينامث ىلع عضوم )١(
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 دمحم :لاقف ؟دبعم اي كءارو ام :لاقف یمالساب ملعی ملو «ءاحورلاب هقحلف

 مدن دقو .هلثم يف اوجرخی مل عمج يف اوجرخو نط ا «هباحصأو

 لحترت نآ یرآ ام : لاقف ؟لوقت ام : لاقف مهباحصآ نم مهنع فلخت ناك نم

 انعمجأ دقل هللاو :نایفس وبآ لاقف .ةّمكألا هذه ءارو نم شیجلا لوأ علطی یتح

 مهباقعأ ىلع اوعجرف «حصان كل يناف «لعفت الف :لاق . مهلصأتسنل مهیلع ةّركلا

 غلبت ن أ كل له :لاقف ةنيدملا دیرب نیکرشملا ضعب نایفس ویا يقلو «ةکم یآ
 ری

 غلبآ :لاق .معن : : لاق ؟ةكم ىلإ تیتآ اذإ از جار كل رفوأو «ةلاسر ًادمحم

 :اوُناق هّلوق مهغلب املف «هباحصأ لصاتنتو هلصاتسل وكلا انعمجأ دق انآ ادمحم

 وش مُهَمَسْمَي ْمَل ٍلْضَقو هللا نم ةن اوقاف .ٌلیکولا منو هللا ابن
 ۱۲۱۷6 :نارمع لآ] 4ميظَع لصق وذ ُهَّللاو هللا َناَوْضِ اونا

 نباو ۰1۲٩ ۰4۲۸/۱ ريسفتلا يف ريثك نباو ۰۱۰۳ ۰۱۰۱/۲ ؛روثنملا ردلا» رظنا )۱(

 حرشاو ۰۹۷/۳ ریثک نباو ۰۱۲۱/۲ ماشه نباو «قالوب ةعبط ۲ ۰۱۱۰/۶ ریرج

 يف ۲۸۷/۷ يراخبلا جرخأو ۲ سانلا دیس نباو ۰1 ۰۵۹/۲ «بهاوملا

 نع ماشه نع ةيواعم يبآ قیرط نم (لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا) باب :يزاغملا

 حرقلا مهباصآ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا) ) اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ

 مهنم كوبأ ناك يتخأ نبا اي :ةورعل تلاق (ميظع رجأ اوقتاو مهنم اونسحأ نيذلل
 نوکرشملا فرصناو ا موي باصأ ام 55# هللا لوسر باصأ امل رکب ویو «ریبزلا

 : لاق ا نوعبس مهنم بدتناف یهرثآ يف بهذي نم :لاقف اوعجری نأ فاخ

 «ماشه نع هجو نم ارصتخم (۲4۱۸) ملسم هاور دقو :ريبزلاو ركب وبأ مهيف ناك

 ‹ةنييع نب كايفس نع اعیمج يديمحلا ركب وبأو روصنم نب دیعس هاور اذکهو

 يف مکاحلا هاورو «هب ةورع نب ماشه نع نایفس قیرط نم (۱۲6) هجام نبا هجرخأو
 ثيدح نم هاورو «هب ةورع نب ماشه نع دیعس يبأ قیرط نم ۲۹۸/4 «كردتسملا»

 ظفاحلا لاق لاق اذک هاجرخی ملو حیحص :امهنم لك يف لاقو «ةورع نع يدسلا

 بلا نآ یزاغملا باحصا دنع روهشملا ناف «ادج بیرغ قابسلا اذهو :ریثک نبا
 لتق ةئامعبس اوناکو ءادحأ دهش نم لک دسألا ءارمح ىلإ هِي هللا لوسر عم اوجرخ
 يلوق نيب فلاخت ال هنأ رهاظلاو :يماشلا لاق .نوقابلا يقبو .نوعبس مهنم
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 ۰ 1 e 1 »8 جو

 1 يدب ىلإ ةفلس يبا هام رمت

 نسي

 لصف

 .مّرحملاو ةججل ذو ةدعقلا لاوش ew ا ا ىلإ ني ب هللا لوسر

 همت يف راس دق دلی ينباةملسو ةحلط نأ هن هغلب مرحملا لاله لهتسا املف

 اب ثعبف إب هللا لوسر برح ىلإ ةميزخ نب دسأ ينب ناوعدي امهعاطأ نمو

 «نيرجاهملاو راصنألا نم الجر نيسمخو ةئام هعم ثعبو «ءاول هل دقعو تملس

 . ةنيدملا ىلإ هلك كلذب ةملس وبآ ردحناف ءاديك اْوَقْلَي ملو تاشو ءالبإ اوُباصأف

 حيبت نبأ لتقل سینا

 لصف

 عمج دق يلّذهلا حْيَبُت نب نايفُس َّنب َدلاخ ّنأ هغلب «مرحملا سماخ ناك املف
 ۱ و سى سد وام 7

 :2''فلخ نب نمؤملا دبع لاق یلتقف سينأ نب هللا دبع هيلإ ثعبف ثعبف «عومجلا هل يلذهلا

 و وي كنيبو يني يأ هذه» : لاقف انفع هاطعأف « هيدي نيب هعضوف .هسأرب هءاجو
 رم ي

 نايك هثبيغ تناكو ءهنافكأ ىف هعم لعجت نأ ىصوأ ةافولا هن رضح املق «ةَماَيِقلا

 .“"مرحملا نم نيقب عبسل تبسلا موي مدقو .ةليل ةرشع

(۱) 

(۲) 

 مهریغ اوقبس مهنأ نوعبس اهل بدتناف :اهلوق ىنعم نأل «يزاغملا باحصأو ةشئ ةشئاع

 .نوقابلا قحالت مث

 ةباسنلا ریبکلا ظفاحلا يطايمدلا فلخ نب نمؤملا دبع نيدلا فرش ةمالعلا وه

 ىلع تاءارقلا أرقو هسفنب ثیدحلا بلطو .تئامتسو ةرشع عبرأ ةنس دلو «يرابخالا

 ماشلا ىلإ لحرو .هب جرختو نينس يرذنملا ظفاحلا مزالو ءريرضلا لامکلا

 ناقتالاو ةقثلاو نیدلا عم ثیدحلا ملع هيلإ یهتناو ریثکلا عمسو .قارعلاو ةريزجلاو

 يفوت تغللاو هقفلاو ثیدحلا يف فیناصت هلو «نیریبک نیدلجم هخویش مجعم غلب

 ۰۲۰۸/4 ظافحلا ةركذتو ۰۱۳/۲ «تارذشلا» يف مجرتم «ةرهاقلاب .ه ۷۰۵ ةنس

. ۱ 

 ریبزلا نب رفعج نب دمحم ينثدح قاحسإ نبا نع ۰۱۳۰ ۰۱۱۹/۲ ماشه نبا هدروآ

 قید نم و ٤۹1/۳ دمحأ هجرخأو عطقنم وهو «سينأ نب هللا دبع لاق :لاق
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 مهيف نأ اوركذو 7 ةراقلاو لضع نم موق هيلع مدق «رعص ناك اّملف

 مهعم ثعبف «نارقلا ُمُهئرقُيو «َنيّدلا مِهُمّلَعُي نم مهعم َتعِبَي نأ ةولأسو ءامالسإ

 َّنب َدَئْرَم مهيلع رّمَأو «ةرشع اوُناك :يراخبلا لاقو «قاحسإ نبا لوق يف رف نس
 «عيجّرلاب اوناك املف مهعم اوبهذف يدع نب بيبخ مهيفو .'"”يوتغلا درم يبآ 2 3 ۲ 4 5 2 و

 اوؤاجف «الیذم مهيلع اوخرصتساو یمهب اوردغ زاجحلا ةيحانب لیذهل ءام وهو
 ؛ةئئذلا نب از يدع نب بْيبخ اورساتشاو ما اولتقف .مهب اوطاحأ یتح

 «بيبخ امأف «ردب موی مهسوؤر نم التق اناكو «ةكمب امهوعابو ءامهب اوُبهذف

 املف «ميعنتلا ىلإ مرحلا نی هب اوجرخف «هلتق اوعمجأ مث ءانوجسم مهدنع ثكمف
 الف ءامهالصف ُهوکرتف «نیتعکر عكر ىَنَح ينوعد :لاق «هبلص ىلع اوعمجا و

 مهصخآ َمُهّللا» :لاق من .ثذرل ٌحَرَج يب ام نِ اولوقن نآ الو «هللاو :لاق َمَّلَس
 : لاق مث ءادحأ مهنم یب الو ادب مهار ادَدَع

 عَّمْجم لک اوُعَمْجَتْساَو مُهّلِئاَبَ اوُبلَأَو ءيلْوَح باحال َمَمْجَأ ذقل

 يضم نانو يف يال يلع اها جولاي كو

 عمم بو ط ع ذج نماتنرقو مهءاتنو مهءا تا و برق دو

 نع «سینآ نب هللا دبع نبا نع «ريبزلا نب رفعج نب دمحم ينثدح قاحسا نبا =
 ۱ ا

 ىلإ نوبضی رضم نب اا نب ةکردم نب همیزخ نب نوهلا ينب نم نطب :لضع )١(
 ىلإ نوبسنی اشا نوهلا نوطب نم نطب :ءارلا فيفختبف ةراقلا امأو .شيدلا نب لضع

 اهدنع اولزن مهنأک ةراجح اهیف ءادوس ةمكأ ةراقلا :دیرد نبا لاقو روکذملا شيدلا

 : رعاشلا لاقو :يمرلا ةداجإ يف لثملا مهب برضیو ءاهب اومسف
 اهامار نم ةّراقلا فصنأ دق

 نب مصاع مهيلع رمأو ةريره يبأ نع حیحصلا يفو «قاحسإ نبال «ةریسلا» يف اذك )۲)

 .حصأ حيحصلا يف امو «تباث

 مهلتقا :يأ «بيصنلاو ةصحلا يهو ةدب عمج ءابلا رسكب ىوري :ريثألا نبا لاق (۳)

 لتقلا يف نيف رفتم : يأ 0-5 ىوريو «هبیصنو هتصح دحاو لكل ةمسقم ام

 .دیدبتلا نم دحاو دعب ادخار

۲۱۹ 

 عيجرلا موب

 انقلأ نارا و



 2 و و و هم

 رسم دلع لا ااا ي دقن يترغو کن لا یا

 ءمْطم سای دقو يمخل اوعضب ذقف يبذارياَمیلع ينرّبَص شل اذف
 في

E ۰ ° ا ا 9 هوم ار نه re و a 

 عزجم ريغ نم يانيع تفرد دقف هنود تّوملاو رفکلا ينورّيخدفَو

 ص و ری ےس « 24 uمن 2 و مو 8

 e هل يمر ىلإ إو تیمل ينا تّوملاراذح يبامو

 شایع ارتا نی يلابآ تلر 296 رم

 ميم لج اضز أ ىلع شراب ہل ًاَيذإوهلالا تاد يف كل لر

 ETE ET اي اما كيلو

 «كلمآ يف كنإو هقنع ُبَرْضَت اندنع ادمحم نأ كسی :نایفس وبأ هل لاقف

 ةبيصُت هيف ره يذلا هناکم يف ادمحم َّنأو «يلهأ يف ينآ ينّرسي ام ءهللاو ال : لاقف

2 
 .هيذو كوش

 وبأ لقن دقو e ITE «حیحصلا» يفو

 يف امهالص هنآ تثراح نب دیز نع هغلب هنأ دعس نب ثیللا نع «ربلا دبع نب رمع

 ءارذع ضرأب هلتقب ةيواعم رمأ نيح يدع ْنب ٌرْجح امهالص كلذکو ءاهركذ ةصق

 و قشمد لامعأ نم

 4 عار ۰ تو و و هرم 0 ا 0 4
 ةيمأ نب ورمع ءاجف .هتثج نسرحي نم هباولکوو ءابيبخ اوبلص مث

 . ”)هنفدف «هب بهذف «الیل هعذجب هلمتحاف «يرْمضلا

 نب كىز امأو رمت كيناقو بنعلا ¿ نم افطق لكأي ریسآ وهو ٌبيبخ يژرو

 . سئي يف ةغل :ساي (۱)
 )١1579(. «ةباصالا» يف هباحصأو رجح لتقم ربخ رظنا )۲(

 نب رفعج قیرط نم ةبيش يبأ نباو ۲۸۷ /هو ۱۳۹/4 «دنسملا» يف دمحآ جرخآ (۳)

 ىلإ تثجف :لاق «شيرق ىلإ انيع هدحو هثعب ي هللا لوسر نأ هيبأ نع ةيمأ نب ورمع

 «ضرألا ىلإ عقوف ءابيبخ تللحف ءاهيف .تيقرف «نويعلا فوختأ انأو بیبخ ةبشخ
 بيبخل ري ملف «ضرألا هتعلتبا امنأكلو ءابيبخ رآ ملف تفتلا مث «ديعب ريغ تذبتناف

 .هفعض ىلع قفتم وهو «عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ هدنس يفو ةعاسلا ىتح رثآ

۳۳۰ 



 .هيبأب هلتقف «ةيمآ نب ناوفص هعاتباف لا

 ءالؤه ثعب لع هللا لوسر نأ «ةعقولا هذه ببس رکذف «ةبقع نب یسوم امأو

 .؛دنایح وتب مهضرتعاف «شيرُ رابخأ هل نوُسكحتي طهرل
 لصف

 ةنوُعَم رثب ةعقو تناك «ةعبارلا ةنسلا نم رفص وهو «هنيعب رهشلا اذه يفو
 ىلع مدق «ةَّنسألا بعالم وعدملا كلام نب رماع ءارب اب کو

 اي :لاقف «دعبی ملو «ملسي ملف مالسالا ىلإ هاعدف ءةنيدملا يع هللا لوسر

 نأ ثوجرل كنيد ىلإ مهنوعدی جت لهأ ىلإ كباحصأ تشعب ول «هللا لوسر
 ثعبف «مهل ٌراج انأ :ءارب وبآ لاقف (ِدْجَن َلْهَأ ْمهْيَلَع فاخأ ينإ» : لاقف . مهوُییجی
 یذلاو «َنيعبس اوناك مهّنأ» : حیحصلا يفو . قاحسإ نبا لوق يف الجر َنيعبرأ هعم
 ةدعاس ينب دحأ  ورمع نب رذنملا مهيلع رّمأو .حيحصلا وه :حيحصلا يف
 :مهتاداسو «مهئالضمو ءَنيملسملا رايخ نم اوناکو  توميل قنْعُملاب بقلملا

 ينب ةّرحو «رماع ينب ضرأ نيب يهو «ةنوعَم رئب اولزن ىتح اوراسف «مهئارقو
 هلي هلا لوسر باتکب ميلس مآ اخآ ناحلم نب مارح اوثعب مث كنه اولزنف كك
 نم ةبرحلاب هنعطف ءالجر ّرمأو هيف نظن ملف «ليفطلا نب رماع هللا ودع ىلإ
 رفنتسا مث .9"2ةّبغكلا برو ٌتْرْف» :لاق عدل ىأرو هيف اهذفنأ املف هفلخ
 «ءارب يبأ راوج لجأل هوبیجی ملف «نيقابلا لاتف یلا رماع ينب هروفل هللا ودع

 دعس نباو ۰۱۸۳ ۰۱۱۹/۲ ماشه نباو ۳۱۰/۲ (۷۹۱۵) «دمحآ دنسم» و « عیجرلا
 CITE ۱۱۰/۲ رک ااو ° /۲ سانلا كيس نباو ۳۹/۳ يربطلاو 1 »00/۲

 .۷ ۰11/۲ «بهاوملا حرشاو

 :داهجلا يفو «عیجرلا ةوزغ باب :يزاغملا يف ۹ ۲۹۷/۷ يراخبلا هجرخآ (۲)
 يف اولتق يذلا نبسحت الو ٠ : ىلاعت هللا لوق لضف بابو « هللا ليبس يف بکن نم باب

 باب : ةرامالا يف ١١١١ ص (۷۵) ملسمو ددملاو ةدوعلا بابو "کات ومآ هللا لیبس

 . ۲۸۹و ۲۷۰و ۲۱و ۱۳۷/۳ دمحأ و ؛دیهشلل ةنجلا توبت

۲۲1 



۰ ۰ 4 

 ریصنلا ينب هوزغ

 )رب را

 باحصأب اوطاحأ یتح اوژاجن ءُناَوْكَذو لو سم هتباجأف ٠ ؛میلس يج رفتتساف

 هناف راجنلا نب دیز نب بعک الإ مهرخا نع اولتق یتح اولتاقف یک هللا لوسر

 دي و ی ی ديلا

 دا دس لتاقف « دمحم دي رذنملا 7 «ةعقولا

 نع هقتعأو .هّتیصان ٌرماع رج ءرضم نم هنأ ربخأ املف هی ملا هما حبو مَع

 لزن ''”ةانق ردص نم ةَرَقْرَقلاِب ناك املف تیمأ نب ورمع عجرو «هّمأ ىلع تناك ةبقر

 امهب كتف امان املف «هعم الزنف « بالک ینب نم نالجر ءاجو ةرجش لظ ىف

 و .هباحصأ نم اراث باصأ دق هنأ یری وُو «وّرمع

 :لاقف «لعف امب دب هللا لوسر ربخآ دق املف «هب رعشی مل دلك 5 هللا لوسر

 . ”«اَمِهّنيدأل م ریلیتق تل

 هنیب امل امهتید يف هونیعیل مهیلا جرخ هناف « ریضنلا ينب ةوزغ ببس اذه ناکف

 نم ةفئاطو «يلعو رمعو ركب وبأو وه سلجو مع لال ا يي

 هذه دّمحم ىلع يقلي لجر نَم :اولاقو ءاورواشتو دوهيلا عمتجاف «هباحصأ

 دنع نم ليربج لزنو «هللا هنعل شاحج نب ورمع اهاقشأ ثعبناف ؟هلتقيف ىحّرلا

 اعجار هتقو نم لَ ۶ هللا لوسر ضهنف هب اوُّمه امب هملعي هلوسر ىلع نيملاعلا بر

 لمعتساو «لايل تس مهرصاحف مهبرحل هسفنب جرخو ءزّهجت مث «ةنيدملا ىلإ
 .لوألا عيبر يف كلذو «موتكم ّمأ با ةنيدملا ىلع

 مهلبإ تلمح ام مهل نأ ىلع اولزنو ءٌرمخلا تمرح ذئنيحو :مزح نبا لاق

 . حارج هبو عفر فا 0010

 ةنيدملا نيبو هنيب ءةيضحرألا نم بيرق ندعملا ةيحانب عضوم :ردكلا ةرقرق يه (۲)
 .ردكلا ةرقرقو ةيضحرألا يف بصيو «فئاطلا نم يتأي داو :ةانقو «درب ةينامث

 نباو ۰۳۳/۳ يربطلاو ۰۱46 ۰۱۳۹/۳ ريثك نباو ۰۱۸۷ ۰۱۸۳/۲ ماشه نبا رظنا (۳)

۳۳۲ 



 بطخا نب يبحك مهژیاکآ لخرتف «مهراید نم نولخریو «حالسلا ريغ

 مهنم ملسأو «ماشلا ىلإ مهنم ةفئاط تبهذو «ربیخ ىلإ قّیقحلا يبأ ِنب مالسو
 مسقو امهلاومآ ازرحأف .بهو نب دعس وبأو ؛ورمع نب نیماي « طقف نالجر

 مل امم تناك اهنأل ؛ةصاخ نیلوالا َنيرجاهملا نيب ريضنلا ينب لاومأ لب هللا لوسر
 نب لهسو «ةناجُد ابأ ىطعأ هنأ الا «باکر الو ليخب هيلع نوملسملا فجوي

 .؛'امهرقفل نييراصنألا فِيَتَح

 دنع حيحصلا وه «هأانرکد يذلا اذه .رشحلا ةروس تلزن قو زغلا هذه يفو

 .(۲)ریسلاو يزاغملا لهأ

 ةتسب ردب دعب تناك ريضنلا ينب ةوزغ نأ «يرهزلا باهش نب دمحم معزو
 اح دمي تناک اهنآ هیف كش ال يا لب هیلع طلغ وأ هنم مهو اذهو نهشآ

 ربیخو «قدنخلا دعب ةظيرقو عایق ينب ةوزغ يه :رهشأ ةتسب ردب دعب ناك يتلاو
 ردب دعب عاقنيق ينب ةوزغ :اهلوأ «تاوزغ عبرأ دوهيلا عم هل ناكو كين دخلا كفي

 دعب ربيخ :ةعبارلاو «قدنخلا دعب ةظيرف :ةثلاثلاو ءدحأ دعب ريضنلا ينب :ةيناثلاو

 لصف
 َنوُعَم رثب باَحْصَأ ءارقل اولتف نیا ىَلَع وُعْدَي ارهش يي هللا لوسر تنقو

 . نيم نیت اوؤاَج امل هکرت مث ٠ عوكل دعب
 م

 بهاوملا حرشو ۰۱۵6 ۰۱8۵/۳ ریثک نباو ۵ ۰۱۹۰/۲ ماشه نبا رظنا (۱)
 . ٥۷/۲ دعس نباو ۰1۸/۲ سانلا ديس نباو ۲

 ؟ةبوتلا ةروس :سابع نبال تلق :لاق ريبج نب ديعس نع 1۸۳/۸ يراخبلا جرخأ (۲)
 ًادحأ قبت مل اهنأ اونظ ىتح مهنمو مهنمو :لزنت تلاز ام ةحضافلا يه ةبوتلا :لاق
 :تلق :لاق ءردب يف تلزن :لاق ؟لافنألا ةروس :تلق :لاق ءاهيف ركذ الإ مهنم
 .ريضنلا ينب يف تلزن لاق ؟رشحلا ةروس

 1۷۷) ملسمو ۰۲۹۷ .595/90و ۰۱۱۳ /۱۱و 4۰۸ ۰4۰۷/۲ يراخبلا هجرخآ (۳)
 .كلام نب سنآ ثیدح نم (۳۰۶)

۳۲ 

 رشحلا ةروس لوزن

 دوهیلا عم 28 هتاوزغ

 تونقلا



 عاقرلا تاذ ةوزغ

 ةالص تعرش یتم

 .فوخلا

 لصف

 يف جرخف «دجن ةوزغ يهو ؛ عاقّرلا تاذ ةوزغ هسفنب لك * هللا لوسر ازغ مث

 ىنبو «تراحم دیرپ «مّرحملا ىف :ليقو «ةعبارلا ةنسلا نم ىلوألا یدامج

 : لیقو «يرافغلا رذ ابآ ةنيدملا ىلع لمعتساو «نافطغ نب دعس نب ةبلعت

 اعمج يقلف ةئامعبس : لیقو .هباحصآ نم ةئامعبرآ يف حرخو «نافع نب َنامثع

 ةالص ذئموي مهب یّلص هنأ الا لاتق مهنیب نكي ملو ءاوفقاوتف نافطغ نم

 خيرات يف يزاغملاو ریسلا لهأ نم ةعامجو «قاحسإ نبا لاق اذکه «' " فوخلا

 دق هناف ءادج لكشُم وهو «مهنع سانلا هاّقلتو ءاهب ۷ ةالصو ها دخلا هذه

 تّیاغ یخ ٍرصَعلا ةالص ْنَع قدنخل مر هّللا لوسر اوُسَبَح بح نيكرشملا نأ حص
0 

 نع ةوسبح مهتآ « هللا امهمحر يعفاشلاو 2 دنسما و «ننسلا» يفو

 بهاوملا حرشو ۰۱۱۸ ۰۱۱۰/۳ ريثك نباو ۰۲۰٩ ۰۲۰۳/۲ «ماشه نبا ةريس» )١(

 ۰۳۲۱/۷ يراخبلاو ۰۵۰۲/۲ سانلا ديس نباو ۰1۲ ۰1۱/۲ دعس نباو ۲

 تّبقن مهنع هللا يضر مهمادقأ نأل ««عاقرلا تاذ» ةوزغلا هذه تیمس امناو ۱

 يراخبلا یور دقف . قرشلا اهيلع نوفلي اوناكو (يشملا نم تطفنتو اهدولج تقر)

 ةتس يف نحنو «ةازغ يف ب يبنلا عم انجرخ :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع ۷

 فلن انكف «يرافظأ تطقسو «يامدق تبقنو ءانمادقأ تبقنف «هبقتعن ريعب اننيب رفن

 ىلع قرخلا نم بصعن انك امل «عاقرلا تاذ» ةوزغ تيمسف .قرخلا انلجرأ ىلع

 ةالص ةوزغو «رامنآ ينب ةوزغو «ةبلعث ينب ةوزغو براحم ةوزغ يهو .انلجرأ

 .ةبيجعلا رومألا نم اهيف عقو امل بيجاعألا ةوزغو ءاهيف اهعوقول فوخلا

 باب : داهجلا يفو «قدنخلا ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۱۲/۷ يراخبلا هجرخأ )۲(

 ةالص تيوفت يف ظيلغتلا باب :دجاسملا يف (۷۲۷) ملسمو «نيكرشملا ىلع ءاعدلا

 ۷۹/۱ دمحأو )1۸٤(« هجام نباو ۱ يئاسنلاو ((509) دواد وبأو « رصعلا

 يلع ثيدح نم ۱۵۲و ۱۵۰و ۱۶1و ۱۳۷و ١"هو 15١١و ۱۲۲و ۱۱۳و ۸۱و

 6505و ۰1/۱ دمحأو (۱۸۰) هجام نباو ۱۲۸(۰) ملسم هجرخأو .هنع هللا 59

 .دوعسم نبأ ثيدح نم
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 لبق كلذو | نهالصف زنا لا برغَملاو رصعلاو شل ةالَص

 . سمخ ةنس عاقّرلا تاذ َدعب قدنخلاو «فوخلا ةالص لوزن

E Eoرا ل  

 موي ری نیکرشُملا ی و نه[ , یلصف نافْسعب يي یبنلا عم انك :يقّرّزلا

 ل دن عه را الف منم اب دق :اولاقف «ديِلَولا نب

 ءِرْضَعلاَو ٍرهظلا َنْيب ِفْوَحلا ةالّص تَرَ هاب ْمهِلاَوْمَأ نم ْمِهْيَلِإ ُبَحَأ يه

ES9 نتسلا لهاو دمحا هاور «تیدحلا رکذو ناس د اك لد  

EF 

 ب 8 ۱ ۳ دن: جر لو نو ل ها ی 1 9
 ریاست نافسعو ناتجخض نيب الزان اڪ هللا لوسر ناك . هريره وبأ لاقو

 مهئاتبآ ن نم مه ٌبَحَأ يه ةالّص ءالؤهل 1 ن كرشْملا لاق ؛نيكرشُملل

 3 چ ءاجف او هلع اع ارل «مکرنآ اوُعِمْجَأ ْمِهِلاَوْمأَ

 تین تنولقم : ٌيذمرتلا لاق « ثیدحلا .ركذو : . . نیفضن هناحصآ مسی

(۳( 
 ۰ مي

 هنأ هنع حص دقو «قدنخلا دعب تناك نافع ةوزغ نأ مهنيب فالخ الو

 اذه ُدّيؤيو ءَناَفْسُع دعبو قدنخلا دعب اهنأ علغف «عاقّرلا تاب فوخلا ةالص ىَّلص

 نع «نيحيحصلا» يف امك «عاقّرلا َتاذ ادهش يرعشألا ىسوم ابأو «ةريَرُه ابآ نأ

 ۲۵/۳ دمحأو «تاولصلا نم تئافلل ناذألا باب :ناذألا يف ۱۷/۲ يئاسنلا هجرخأ (۱)

 يبأ ثيدح نم ۳۵۸/۱ يمرادلاو ۰۵۵/۱ يعفاشلاو ۰40۲/۱ يقهيبلاو ۰7۷و 59و

 نع بابلا ىفو «هريغو (۲۸۵) نابح نبا هحح صو د هدانساو «يردخلا دعس

 هلاجرو ۱۷/۱ يئاسنلاو ۰4۲۳و ۳۷۵/۱ دمحأو (۱۷۹) يذمرتلا دنع دوعسم نبا

 5 ثيدحل ادهاش حلصی هنکل هيأ نم عمسی مل ةديبع ابأ نل ‹ عطقنم هنأ الإ تاقث

 هدانساو ۸ ۱۷/۳ يئاسنلاو ۱۳۲۳۲(۰) دواد وبأو ۰1۰ ۰۵۹/4 دمحآ هجرخآ (۲)

 يئاسنلاو «ءاسنلا هروس يف للا يف (TTA) يذمرتلاو ۰۳۳۲/۲ نوكأ هج رخأ 2(

 . نسخ هدنس و €V /ع

 ۳-۸۵ج داعملا داز ۲ ۲ ۵



 تاذ نأ فنصماا حيجرت

 ريخ دعب تنال عاق رلا

 ىو

 ْمُهَنَأو , عاقرلا تاذ ةوزغ دهش هنأ « ىسوم يبأ

 )ی 1

 له :هلأس مکحلا نب ناورم نأ «ننسلا» و «دنسملا» يفف «ةّريره وبآ اّمأو

 ةَوْرَغ ٌماَع :لاق ؟یتم :لاق معن :لاق ؟فوخلا ةالص ةع هللا لوسر ّعَم َتْيَلَص
 ا

 لبق اهلعج نم َّنأو «"ربيخ دعب عاقرلا تاذ ةوزغ نأ ىلع لذي اذهو

 تاذ ةوزغ نأ ىعَّذا ءاذهل مهضعب نطق ْمَل الو «ًارهاظ امهو مهو ذقف «قدنخلا

 عئاقولا ديدعت يف مهتداع ىلع اهدعب ةرمو «قدنخلا لبق ةرمف «نیتّرم تناك عاقرلا

 نكمي مل حصي الو «هرکذ ام لئاقلا اذهل حص ولو اًهحيرات وأ اًهظافلأ تفلتخا اذإ
 ءناَفْسُع ةصق نم مدقت امل ىلوألا ةرملا يف فوخلا ةالص مهب یّلص دق نوكي نأ

 ریغ زئاج قدنخلا موي َريخأت نأب اذه نع اوبيجُي نأ مهلو «قدنخلا دعب اهنوكو
 ءاهلعف نم نکمتی نأ ىلإ ةالصلا ریخأت زوجي ةفياسملا لاح يف نأو «خوسنم

 ةصق يف مهل ةليح ال نكل هریغو هللا همحر دمحأ بهذم يف نيلوقلا ٌدحأ اذهو

 . قدنخلا دعب اهنأو ءاهب فوخلل اهالص ةالص لوأ نأ نافسع

 لب «قدنخلا دعب ام ىلإ عضوملا اذه نم عاقّرلا تاذ ةوزغ ليوحت باوصلاف

 نیت تن جاو «ربيخ دعب

 قيفوتلا هللابو

 يف ملسم هاورام تست ۱

 «عاقرلا تاذب انک اذإ یّتح هی هللا لوسر عم انلبقأ :لاق رباج نع «هحیحص»

 : لع هللا لوسرل اهانکرت «ةليلظ ةرجش ىلع انيتأ اذإ انك :لاق

 .(۱۸۱7) ملسمو ۰۳۲۵/۷ يراخبلا هجرخأ (۱)

 .حیحص هدانساو ۰۱۷۳/۳ يئاسنلاو ۲ دمحأ هجرخآ (۲)

 اهحیحصا يف يراخبلا :ربیخ دعب تناك عاقرلا تاذ ةوزغ نأ ىلإ بهذ نممو (۳)

 .«حتفلا» ىف رجح نباو ۰۱۱/۳ هتريس ىف ريثك نباو ۰۳۳۲/۷

۳۳۹ 



 رکذف طرف « فيلا ذخأف ةرجّشلاب قلعُم ب هللا لوسر فيسو «نیکرشملا

 یلصو ءاوُرَخأت مث «نیتعکر ةفئاطب ىّلصف «ةالّصلاب يدوثف :لاقو ءَّةَّصقلا

ESلر تاز زال هلك هللا لوسرل تناکف  
 رپ ی

 1 ناتعکر

 f >7 ص ۰ 5 2 ٠ E 1 ۱ ۾

 دعب اهنا ىلع لد اذه لب «قدنخلا دعب تعرش امنإ .فوخلا ةالصو

 . ملعأ هللاو ناَفْسُع

 هلمج رباج عيب اصف تاذ ةوزغ ىف تناك دات یبنلا نم هّلَمَج رباج عيب ةّصق نأ اوركذ دقو
 كلت يف 35 يبنلل هرابخإ يف نكلو كوبت نم هعجرم يف :ليقو . عاقرلا دع ۳ 9 ی ا 4

 كلذ ىلإ ردا ا افا نيانكتو يا ل « ةيضقلا

 ی دف تک یا نم ا .عاقّرلا تاذ ةوزغ نم مهعجرم يفو

 دصرأ دقو لا کیت نسما ندر یکی ا

 ۰ نب راّمعو شب نب داّبع امهو ءودعلا نم نيملسملل ةثيبَر نّيلْجَر 45 هللا لوسر

 ىتح «هتالص لطبي ملو هعزنف ءوهسب يّلصُي ٌمئاق وهو ؛ادابع برضف « رسای

 ناحبس :لاقف هبحاص طیف ٠ لس یت ح اهنم ْفِرَّصْني ملف «مهسآ ةئالثب هقش هقشز

 دمحأ هجرخأو فوخلا ةالص باب :نیرفاسملا ةالص يف (۸4۳) ملسم هجرخآ )۱(

 عاقرلا تاذ ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۳۱/۷ يراخبلاو ۳۰۵و 4و ۳

 سانلا قرفت بابو «تلئاقلا دنع رفسلا يف رجشلاب هفيس قلع نم باب :داهجلا يفو
 ؟ينفاخنآ : 3 هللا لوسرل لاقف :هطرتخاف :هلوق دعب هیفو ةلئاقلا دنع مامالا نع

 باحصأ هددهتف : لاق نت يطيل : لاق بیستم : لاق .«ال» :لاق

 «فيبسلا دمغأف لت هللا لوسر

 نب بهو ينثدح قاحسإ نبا نع ۷ 0 e يف ماشه نبا هجرخأ )

 مل نكل هوحنب «نیحیحصلا» يف وهو «حيحص دنس اذهو ....رباج نع «ناسيك

 .ةوزغلا نيعي

۳۳۷ 



 ةبقع نب یسوم ىلع درلا

 ةرخالا ردب ةوزغ

 . ")اًهَعَطقَأ نأ تفرکف «ةروُس يف تنک ينِإ :لاقف ؟ينتهبنأ اله « هللا 4

 لبق ةوزغلا هذه تناك ىتم یردُ الو :«هيزاغم» يف ةبقع نب ىسوم لاقو

 ۱ ۱ .دحأ دعب وأ دحأو دب نی اميف وأ هاب وأ ءردب

 لی الور. ةلاحإل ها اذهو هردب لذا نوکت نأ زوج ذإ اذج دعبأ دقلو

 .هلايب مدقت امك قدنخلا ليَ الو 52

 ماعلا انايإو مکدعوَم :دحأ نم هفارصنا دنع لاق نايس ابأ نأ مّدقت دقو

 جرخ ؛لباقلا ماعلا نم ةدعقلا وذ : لیفو نا ناك الف دب لباقلا

 و «نئارقأ ع خلا تاك «ةئامسمخو فلأ يف هدعومل ةي هّللا لوسر

 ىلإ ىهتناف «ةحاور ّنب هللا دبع ةنيدملا ىلع فلختساو «بلاط يبأ نب ىلع هءاول

 هم نم نيكرشملاب نايفس وبأ جرخو «نیکرشملا رب ا هيلانت اهب , ماقأف « ردي

 ی یلع - ناهار ىلا اوا املف ءاسرف نوسمخ مهعمو و

 «مكب مجرا ينآ تیار دقو «بذج ماع ماعلا نإ :نايفس وبآ مهل لاق -

 ردب يهو .دعوملا ردب هذه تف ا اوفلخأو «نیعجار اف او

 . (۳ةیناغلا

 لدنحل | ةمود ةورغ ىف

 اهيلإ جرخ .رخا ناکمف متفلاب ةسود امأو «لاّدلا مضب يهو

 ىف (۱۹۸) دواد وبأو ۳۵۹و ۳46/۳ دمحأو ۰۲۰۹ ۰۲۰۸/۲ ماشه نبا هجرخأ (۱)

 ؛هّلا دبع نب رباج ثيدح نم «لئالدلا» يف يقهيبلاو مدلا نم ءوضولا باب :ةراهطلا

 هححصو «تاقث هلاجر يقابو «نابح نبا هقثو « هللا دبع نب رباج نب ليقع هدنس يفو
 ۱ .نابح نباو (۳۲) ةميزخ نبا

 ۵9/۲ دعس نيازي لالا" 415/7 یک نا نك نر «ماشه نيا ةويس#' ©)

 .۹۵ ۰۹۳۲ «بهاوملا حرشاو ۰۵۳/۲ سانلا ديس نباو ۰٤۱/۳ يربطلاو ۰

۳۳۸ 



 اريثك اعمج اهب نأ غلب هنأ كلذو .سمخ ةنس لوألا عيبد يف اي هللا لوسر

Eنم يهو ‹ةليل شه ی و اهو ةنیدملا نم م اوندپ نأ  

 جرخو ,يرافغلا ةَطْفْرُع نب عابس ةنيدَملا یلع لمعتساف ا ا

 نو الف روك دع 0 لاق رع شروف ليلو: مو نیلا نم فلآ قف

 .مهتاعُرو مهتيشام ىلع َمَجِهف ءاشلاو معنلا راثآ اذإو ءَنوُيَرْعُم مه اذإ ءمهنم

 ءاوقّرفتف ءلَدْنَجلا ةّموُد لهأ ٌربخلا ءاجو بره ْنَم َبَرَهو ءّباصأ نم باصأف

 ایارسلا تو ءامايأ اهب ماقأف ءادحأ اهيف ْدِجَي ملف ٠ مهِتَحاَسِب لک هللا لوسر لزنو

 یاد «ةنيدملا ىلإ ةي هللا لوسر عجرف ءادحأ مهنم بصي ملف < ‹ شويجلا قّرفو

 1 ۱ e و[
 1 :رصح ّنْب ةّئيبع ةوزغلا كلت يف

 5 هلا ف 1

 عيسيرملا ةوزغ يف

E Eنب ثراحلا نأ ةَ هغلب امل هنأ :اهبّيسو  

 ۰1۳ ۰1۲/۲ دعس نباو ۸ ۱۷۷/۳ نيتك" نباو ۲ «ماشه نبا ةريس) )۱

 . ٥٤/۲ سانلا ديس نباو ۰۳/۳ يربطلاو ۰۹۵ ۰۹4/۲ «بهاوملا حرشاو

 یمستو «موی ةريسم (ةنیدملا ةيحان نم مضوم) عرفلا نيو هنیب ةعازخ ينبل ءام وه )۲( 
 .ةعازخ ينب نم نطب ورمع نب دعس نب ةميذجل بقل وهو ؛قلطصملا ينب ةوزغ

 : قاحسإ نب دمحم لاقو «مکاحلا هحجرو «امهریغو ةورعو ةداتق نع يقهيبلا هاور )۳(

 ةبقع نب یسوم نع ۳۳۲/۷ يراخبلا لقنو «يربطلاو ةفيلخ مزج هبو «تس ةنس
 ةنس بتكي نأ دارأ ملق قبس هنأكو يراخبلا هركذ اذك : ظفاحلا لاق «عبرأ ةنس اهنآ

 اهجرخآ قرط ةدع نم ةبقع نب ىسوم يزاغم يف يذلاو «عبرأ ةنس بتكف «سمخ
 هظفلو «سمخ ةنس مهريغو «لئالدلا» يف يقهيبلاو يروباسينلا ديعس وبأو مكاحلا

 نايحل ينبو قلطصملا ينب 332 هللا لوسر لتاق مث :باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم نع
 هللا يضر رمع نبا نع داهجلا يف يراخبلا هجرخأ ام هديؤيو «سمخ ةنس نابعش يف

 يف هل نذؤي ملو «عبرأ ةنس نابعش يف قلطصملا ينب 5 يبنلا عم ازغ هنأ هنع
 اهنإ :انلق ءاوس «نابعش دعب يهو مدقت امك قدنخلا يف هيف هل نذأ امنإ هنال .لاتقلا

 - تناك اهنأ هريغو ةورع لوق :«لیلکالا» يف مكاحلا لاقو عبرآ وأ سمخ ةنس تناك
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 نودیری «برعلا نم هيلع َرَدَق نمو هموف يف راس قلطْصُملا نب َدّيس رارض يبأ  قلطصملا ينب ةوزغ

 «مهاتأف كلذ هل ُمّلْعَي يملسألا بیصخلا ّنب ةَدْيرُب ثعبف هيلي هللا لوسر ٌبرح

 «مهّربخ هربخأف ۰5 هللا لوسر ىلإ عجرو هملکو «رارض يبآ نب ثراحلا يقلو

 نم ٌةعامج مهعم جرخو ؛جورخلا يف اوعرسأف َسانلا ةي هللا لوسر بدنف

 ,ةثراح نب دیز ةنيدملا ىلع لمعتساو ءاهَلبق ةازغ يف اوجّرخي مل «نیقفانملا

 نم اتلخ نيتليلل نينثالا موي جرخو «يثيللا هللا دبع نب هلم :لیقو ءرذ ابآ : لیقو
  هّئيع هلو ي هللا لوسر ٌريسم هعم ْنَمو رارض يبأ نب ثراحلا غلبو «نابعش

 مهنع قّرفتو «ادیدش افوخ !وفاخف «نيملسملا ربخو هربخب ِهّيتأيِل ههجو ناك يذلا

 یاملا ناكم وهو «عيسْيَرُملا ىلإ اي هللا لوسر ىهتناو «برعلا نم مهعم ناك ْنَم

 هك هللا لوسر 17 «لاتقلل اوؤيهتف ملس ُمأو ةشئاع هعمو «هّیف هيلع برضف

 نب دعس عم راصنألا ةيارو ءَقيَّدّصلا ركب يبآ عم َنيرجاهملا دارو اسا

 لجر ةلمح اولمحف «هّباحصأ ام هللا لوسر رّمأ مث «ةعاس ٍلْبملا ؤّمارتف «ةدابع

 یبسو .مهنم لت نم لتقو ؛نوكرشملا مزهناو ةرصّنلا تناكف «دحاو

 لجر الإ نيملسملا نم ْلَئْقُي ملو ءَءاَّشلاو َمَمَّنلاو «يرارّذلاو ءاسنلا هک هللا لوسر

 مل هنإف ءمهو وهو ءهُريغو «هتريس" يف فلخ نب نمؤملا دبع لاق اذكه «دحاو

 يف امك .مهلاومأو «مهَيِراَرَذ ىَبَسَف «ءاملا ىلع مهيلع َراغأ امنإو «لاتق مهنيب نكي

 كفالا ثيدح يف تبث ام هديؤيو :تلق «قاحسإ نبا لوق نم هبشأ سمخ ةنس يف =

 عيسيرملا ناك ولف . . . كنالا باحصأ يف ةدابع نب دعسو وه عزانت ذاعم نب دعس نأ

 ركذ نم حيحصلا يف عقو ام ناكل ءاهيف ناك كفالا نوك عم تس ةنس نابعش يف

 یلع نيم ةنس تناکو .ةظيرق مايا تام ذاعم نیدعس نال اطلع ذاعم نب دعس

 تناك میسیرملا نأ رهظیف .دشآ يهف «عبرأ ةنس ليق امك تناك ناو .. .حیحصلا

 لاوش يف تناك قدنخلا نأل «قدنخلا لبق تعقو دق نوکتل نابعش يف سمخ ةنس

 كلذ دعب يمرو «عيسيرملا يف ادوجوم ذاعم نب دعس نوکیف ءاضيأ سمخ ةنس نم
 . ةظيرق يف هتحارج نم تامو «قدنخلا يف مهسب

۳۳۰ 



 ركذو نوژاغ ْمُهو ءٍقِلْطْضُملا يتب ىلع دا ء هللا لوسر َراغأ : «حیحصلا)

 . ۲۲۲۰ . . ثيدحلا

 ِمُهَس يف تعقو «موقلا ديس ثراحلا تنب ةيريوج يبسلا ةلمج نم ناکو

 نوملسملا قتعأاف «اهجوزتو بی هللا لوسر اهنع ىَّدأف «اهبتاکف « سيق نب تباث
 2 م 0 a ع

 راهصآ :اولاقو ءاوملسأ دق قلطصملا ينب نم تيب لهأ ةئام جيوزتلا اذه ببسب

 . "1و5 هللا لوس

 «هبلط ىلع اوُسبتحاف تشئاعل ٌدَقِع طقس ةوزغلا هذه يفو :دعس نیا لاق

 . ممیتلا ةيا تلزنف

 يدقع رْمأ نم ناك اًملو» :تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع
 ص ۳ ۳ و

 طقسف «ىرخأ ةاَزَغ يف ی يبنلا عم تجرخف ءاولاق ام كفالا لهأ لاق «ناك ام

 لاقو لا ءاش ام ركب يبآ نم تيلو «سانلا كاملا تتح ىح يدفع اشيا

 هللا لزنأف ءءام سانلا عم سيلو «ءالبو ًءانَع نينوكت رفس لک يف هيب اي 0000

 دعب اهلجأل ممیتلا لزن يتلا دقعلا ةصق نأ ىلع لدي اذهو .©0ِهّميَّتلا يف ةصخُولا

 عابو بهوف اف ترعلا نم كلم نم تاب : قتعلا يف ۱۳۳/۵ يراخبلا هج رخأ )۱(

 د مهتغلب نيذلا رافكلا ىلع ةراغالا زاوج باب :داهجلا يف )۱۷۳۰) ملسمو

 .رمع نب هللا دبع ثیدح نم ۱٩و ۳۲و ۳۱/۲ دمحأو (۲۲۳۳) دواد وبأو مالسالا

 دمحأ هقیرط نمو «قاحسإ نبا نع ۲۹۵ ۰۲۹4/۲ «ةریسلا» يف ماشه نبا هجرخآ (۲)

 ةشئاع نأ هیفو . . .ةشئاع نع ةورع نع «ريبزلا نب رفعج نب دمحم ينثدح ۹

 رظناو .حیحص هدانسو .اهنم ةكرب اهموق ىلع مظعأ تناك ةأرما ملعا امف :تلاق

 دعس نیاو ۳۰۳ ۰۲۹۷/۳ ریثک نباو e41 ۷۲ ماشه نبا يف ةوزغلا هذه ربخ

 «بهاوملا حرشاو 41/١ سانلا كيس نياو ۳/۳ يربطلاو ۳/۲ 10٥»

 .۲۳۳ ۰۲۳۲/۷ يراخبلاو ۲ ۲۰

(TT)حتفلا» يف ظفاحلا لاق امك فيعض وهو «يزارلا دیمح نب دمحم هدئس يف » 

 ةشئاع نع )۳١١( ملسمو ۰۲۰۵/۸و ۳۹۸ ۰۳۱۰/۱ يراخبلا هجرخأو ۱

 = تاذب وأ ءاديبلاب انك اذإ ىتح هرافسآ ضعب ىف لب هللا لوسر عم انجرخ :تلاق

۳۳۱ 

 ةيردوج نم 85 هجا وز
 ثراحلا تنب

 هالت امو دقعلا ةشئاع دقف

 رومآ نم



 كفالا ةثداح

 دقعلا دقف ببسب كفالا ةصق تناك اهيف نكلو ءٌرهاظلا وهو «ةوزغلا هذه

 ةصق ىلإ ريشن نحنو «ىرخألاب نيتصقلا ىدحإ مهضعب ىلع سبتلاف «هسامتلاو
 . كفالا

 يف هعم يَ هللا لوسر اهب رخ دق تناك اهنع هللا يضر ةشئاع نأ كلذو

 ةوزغلا نم م اوُمجر املف «هئاسن عم هتداع كلب تاكو ایاصأ ةعرقب ةوزغلا هذه

 ادقع تّدقفف «تعجر من اهتجاحل ةشئاع تجرخف «لزانملا ضعب يف اولزن

 ءاجف «هيف ُهْنَدَقَف يذلا عضوملا يف هّسمتلت ْتَعَجرف «هايإ اهتراعأ تناك اهتخأل

 نوركتُي الو «ّجدوهلا اولمحف «هيف اهوُنظف «اهجدّوه َنوُلَحَرَي اوناك نیل را
 اهلی ناك يذلا ُمْحَّللا اهشغي مل ءنّسلا ةّيتف تناك اهنع هللا يضر اهنأل ( هتفخ

 يذلا ناك ولو «هتّ اوُركتُي مل «جدوهلا لمح ىلع اودعاست امل ٌرفنلا ناف ءاضیاو

 دقو «مهلزانم ىلإ ةشئاع تعجرف «لاحلا امهیلع فَي مل «نينثا وأ ادحاو هلمح

 مهنأ تّظو «لزنملا يف تدعقف «بيجُم الو عاد اهب سيل اذإف .دقیل تباصأ

 ف غ قوق رمألا رد را یلع ياغ لاو هاهبلط يف نوُهجریف اهنودقفبس

 نإ :لّطَعُملا نب َناوْفَص لقب الإ ظقبتست ملف «تَمانف ءاّمانيع اهتبلغف «ٌءاشي امك

 تايرخأ يف سرع دق ناوفص ناكو لي ِهَّللا لوسر ٌةجوز «َنوُعِجاَر هيلإ او هل

 :!ننسلا» يفو «متاح يبأ حيحص) يف هنع ءاج امك «مونلا ٌريثك ناك هلال «شيجلا

 يذخف ىلع هسأر عضاو زی هللا لوسرو ركب وبأ ءاجف یام مهعم سيلو ءام ىلع

 یام مهعم سيلو «ءام ىلع اوسيلو «سانلاو ی هللا لوسر تسبح :لاقف «مان دق

 يف هديب يننعطي لعجو «لوقي نأ هللا ءاش ام لاقو ءركب وبأ ينبتاعف :ةشئاع تلاق
 ماقف .يذخف ىلع ةي هللا لوسر ناكم الإ كرحتلا نم ينعنمي الو «يترصاخ

 : ریضح نب ديسأ لاقف «مميتلا ةيا هللا لزنأف عام ريغ ىلع حبصأ نيح ةي هللا لوسر
 دقعلا اذإف «هيلع تنك يذلا ريعبلا انثعبف :تلاق ءركب يبأ لا اي مكتكرب لوأب يه ام

 ناك هنإ :لاقي «ديهمتلا» :يف ربلا دبع نبا لاق «هرافسأ ضعب يف» :اهلوقو .هتحت

 نباو دعس نبا كلذ ىلإ هقبسو «راکذتسالا» يف كلذب مزجو .قلطصملا ينب ةازغ يف

 .حیحص هدنسو «هوحنب ۳ ۹ دمحأ هجرخأو «نابح
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 «هتلحار َحانأو .مجرتساف باَجحلا لوزن لبق اهاری ناکو «اهفرع اهار املف

 مث هعاجرتسا الا هنم ْعَمْسَت ملو ةدحاو ًةملك اهَمّلك امو ءاَهْتَبكرف ءاهيلإ اهبّرقف
 كلذ ىأر املف «ةريهظلا رحن يف یشیجلا لزن دقو ءاهب مِدَق ىّتح اَهُّدوُقي اهب راس
 يآ نبا هللا ودع ٌثيبخلا دجوو «هب قیلی امو .هتلكاشي مهنم لك مّلكت سانلا

 يكحتسي لعجف «هعولض نيب يذلا دسحلاو قافنلا ٍبْرَك نم سّفنتف ءاسفنتم |
 َنوُيَرَقتي هباحصأ ناكو .هقّرفْیو «هعمجیو هعیذیو «هعيشيو «هیشوتسیو كفالا راع ع

 هي هّللا لوسرو «ثیدحلا ی ف كفالا لهأ ضافأ «ةنيدملا اوُمدق املف «هيلإ هب

eذأ تدلل ا ی یا ا  

 اهکاسماب هریغو ٌةماسأ هيلع راشأو ءاحیرصت ال احیولت اهریغ ذخأيو ءاهقرافُي
 كرتب راشأ «هيف ٌةلوكشم ليق ام نأ ىأر امل يلعف ءادعالا مالك ىلإ تفتلي الأو

 نم هقحل يذلا ٌمغلاو مهلا نم ل هلا لوسر صلختیل نقی ىلإ ةبيرلاو كسلا
 اهل دلك لع هللا لوسر 6 2 ملع امل ةماسأو یادلا مسحب راشأف «سانلا مالك

 هظعاو .كلذ قوف يه ام اهتنایدو اهتناصحو ءاهتءاربو اهتفع نم ملعو اهیبالو
 ال هنأ .هنع هعافدو هدنع هتلزنمو هر ىلع هي هللا لوسَر ةم ارك نم فرعو «هنم

 ُبابرأ هب اهلزنآ يتلا ةلزنملاب هقيّدِص تنبو «ءاسنلا نم هتبیبحو هتيب ةبز لعجی

 ةأرما هتحت لعجی نأ نم هيلع ٌرعأو «هبر ىلع مركأ 3 هلك هللا لوسر نأو كف الا

 ی السی نأ نم اهبر ىلع ٌمركأ ةي هللا لوسر ةسيبح ةَقيَّدّصلا َّنأ ملعو «اّيغب

 هردقو هلوسرل هتفرعمو هلل هتف رعم تّیوق نمو «هلاوسر تحت یهو ةشحافلاب

 اوعمس امل تباحصلا تاداس نم هریغو بویآ وبآ لاق امك لاق هبلق یف هّللا دنع

 ۱۳1 : رونلا] ۲۳ میظَع ناتْهُب اذه كناحبْس : كلذ

 يزاغملا ىف ۳۳۵ ۰۳۳۳/۷و ۰۲۰۱ ۰۱۹۸/۵ يراخبلا هجرخأ هلوطب كفالا ربخ )١(
 ه ومتعمس دا الول تاب : رونلا هروس ريسسفلل هت ىف ۳۷ ۰۳۶۳ /۸و كالا ثيلح باب

 ملسم هجرخأو ءانه هحرش يف ظفاحلا عسوت دقو ...تانمؤملاو نونمؤملا نظ
 ماشه نبا رظناو ۳۱۷۹(۰) يذمرتلاو كفالا ثيدح باب :ةبوتلا يف (۲۷۷۰)
 ۱۹۱۰۰۱۹۶۹ دنخاو ۳۲۱ ۳۰۶/۳ ريك نیاو ۷ ۲
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 هباحصأ رم هتراشتسا

 اهقارف يف ٠



 يف بی هفقوت نم مکحلا

 اهرمأ

 يع هل ناحتمالا

 هب ةفرعملا نم ماقملا اذه يف هل مههيزنتو هلل مهحيبست يف ام لمأتو

 جی اا عام وخلا ناو و هاو لب ب قيلت ل امتع: هو

 ةفرعملا ها فو هوروسلا طه طق: لاا ل ا

 تاثیبخلا :یلاعت لاق امك ءاهلثمب الإ قيلت ال ةثيبخلا ةأرملا نأ د هّللاب

 ٌةيرفو «میظع ناتهُب اذه نأ هيف َنوُكَشي ال اعطق اوعطقف ۲[۰ :رونلا] 4 (نیئیبخلل

 .ةرهاظ

 «تخبو هاهنع لاسو ءاهرمأ يف فّقوت ب هللا لوسر لاب امف :ليق نإف

 َكَناَحْبُس :لاق ًالعو «هب قيلي امبو هدنع هتلزنمبو «هللاب ٌفرعأ وهو ءَراشتساو

 ؟ةباحصلا ءالضف هلاق امك « ميظع ناتهب اذه

 اببس ةصقلا هذه هللا لعج يتلا ةر رهاَبلا مکحلا مامت نم اذه نأ ٌباوجلاف

 و عفريلا تمایقلا موي ىلإ ةمألا عيمجلو بي هلوسرل ًءالتباو اناحتماو اهل

 ديدي الو ا اودتها نيذلا هللا ديزيو «ٌنيرخا اهب عضیو افا ةصقلا

 ا هللا لوسر نع سبح نأ ءالتبالاو ناحتمالا مامت ىضتقاو ءاراسخ الإ نيملاظلا

 اهرّدق يتلا ُهّنمكح متتل ءيش كلذ يف هيلإ ىحوُي ال ءاهنأش يف ارهش ئحولا

 ىلع اتابثو نامی نوقداصلا َنونمؤملا دادزيو .هوجولا لمكأ ىلع َرهظتو ءاهاضقو
 .هدابع نم َنيِقيَّدَّصلاو «هتيب لهأو «هلوسرو هّللاب ّنظلا نشحو «قدصلاو لدعلا

 ةيدوبعلا متتلو «مهرثارس نينمؤمللو هلوسرل رهظیو «اقافنو اكفإ نوقفانملا دادزيو

 اهنم ةبغرلاو ةقافلا دتشتلو «مهيلع هللا ةمعن متتو ءاهيوبأو ةقيّدّصلا نم ةدارملا

 عطقنیلو «هل ءاجرلاو «هب نظلا نسحو هل لذلاو هّللا ىلإ ٌراقتفالاو ءاهيوبأ نمو

 نم دحأ دي ىلع جرفلاو ة ةرصّنلا لوصح نم نمأیتو ؛نيقولخملا نم اهژاجر
 دقو «هبلا ی :اهاوبآ اهل لاق امل ی اذه تفو اذهلو «قلخلا

 8 للا الإ ُدّمْحَأ الو هيَ | ُموُقأ ال هّللاو ؛تلاقف «اهتءارب هیلع هللا

 ١ يتءاَرب صیحمتل يحولا سبح
 داندزاو ةدضقلا

 تصخم ةيضقلا نأ اه یحولا نيتتح ةتمکح نم ناکفاضیآو
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 ىلإ ُهَّللا هيحوُي ام ىلإ فارشتسا مظعأ نینموملا ٌبولق تفرشتساو «تضخمتو
 هيلإ ناك ام َجوحأ یحولا ىفاوف «عّلطتلا ةياغ كلذ ىلإ تعّلطتو ءاهيف هلوسر
 مهيلع دروف «نونمؤملاو هباحصأو یلهأو َقیّدَصلاو ( هتيب لهأو نا هللا لوسر

 هَمَّطلَأو عقوم مظعا مهنم عقوف «هيلإ تناك ام ٌجوحأ ضرألا ىلع ثيغلا دورو

 ىلع هّلوسر ُهَّللا علطأ ولف یانهلا ةياغ هب مهل لصحو «رورسلا ّمتأ هب اوُرُسو

 ۷ ذه تتافل «كلذب روفلا ىلع ّيحولا لزنأو «ةلهَو وأ نم لاحلا ةقيقح
 ايفا فاما لياهناعضاو

 «هدنع هتيب لهأو هلوسر ةّلزنم رهظی نأ ّبحأ هناحبُس هللا ناف او

 عافدلا هسفنب وه ىّلوتيو «ةيضقلا هذه نع هّلوسر جرحي نأو «هیلع مهتمارکو
 الو «لمع هيف هل نوکی ال رمأب مهبيعو مهمذو «هئادعأ ىلع ٌدرلاو «هنع ةحفانملاو

 . هتيب لهأو هلوسرل ٌرئاثلا «كلذل يلوتملا هدحو وه نوکی لب «هيلإ بسنُي

 هّتجوز تّیمر يتلاو «ىذألاب دوصقملا وه ناك يک هللا لوسر ناف اضيأو

 .اهتءاربب ملعلل برافملا َّنظلا هنظ وأ «هملع عم اهتءاربب دهشي نأ هب قيلي نكي ملف

 «كفالا لهأ نم م رذعتسا امل كلذلو ءاهاشاحو «هاشاحو ءّطق ًاءوُس اهب َّنظي ملو

 الا يلْمَأ ىلَع ْتْمِلَع ام هّللاو ءيلْمَأ يف : هاَذَأ ينفلب لُجَر يف “ "ینّرذغی ْنَم١ :لاق

 الإ يلفآ ىَلَع لی ناك امو اريح الإ َِْلَع تشلع ام الجر اور قو اري
 «نينمؤملا دنع امم رثکآ ةقيّدٌّصلا ةءاربب دهشت يتلا نئارقلا نم هدنع ناکف ۰*يعَ

 ربصلا ماقم یفو «هب هتقثو «هبرب هنظ نسحو .هقفرو «هتابثو هربص لامکل نکلو

 .هّبلق رسو .هئیع ّرقأ امب يحولا هءاج یتح هّمح هللاب نظلا نسحو «تابثلاو
 . هنأشي هژانتعاو «هب هبر لافتحا هتمال رهظو ءهّردق عظعو

 ی هللا لود َرمأ كهتءاریب يحولا ءاج املو

 : ليقف «كفالا لهأ سأر هنأ عم «ىبأ نب هللا دبع ٌثيبخلا دحُي ملو «نينامث نينامث

 .ينمولي الف هعينص ءوس ىلع هتأفاك نإ يرذعب موقي نم :يأ (۱)

۳۳۵ 

 395 هتلزنم هللا راهظا

 ةشئاع ةءارب توبث

 ةقن دصلا

 2 و 5

 يبأ نبا دح مدع



 كفالا ةثداح ىف دخ نم
= ۰ 

 ةشئاع ناميإ ةوق

 هللا دعو دقو «كلذل الهآ سیل ثیبخلاو ترافکو اههأ قع ٌفیفخت دودحلا نآل

 يشوتسي ناك لب :لیقو «دحلا نع كلذ هیفکیف .ةرخالا يف میظعلا باذعلاب

 ال ٌذحلا :ليقو «هيلإ بسی ال نم بلاوق يف هجرخیو يك هیت یی

 امنإ هناف «دحأ هيلع هب دهش الو فذقلاب رقي مل وهو «ةنّيبب وأ «رارقالاب الإ تبثی

 . نينمؤملا نيب هركذي نكي ملو هيلع اودهشی ملو هباحصأ نيب هركذي ناک

 "دعنا : لیق ناو «هتبلاطمب ال یفوتسی ال «یمدالا قح فذقلا د لیقو

 . يبأ َنبا هب بلاطت مل ةشئاعو «فوذقملا ةبلاطم نم ًدبالف «هلل

 روهظ عم هلتق كرت امك «هتماقإ نم مظعأ يه ةحلصمل هّدخ كرت لب : لیقو

 نع مهریفنت مدعو «هموق فيلأت يهو ءارارم هلتق بجو امب هملكتو «هقافن

 هّدح يف ةنتفلا ةراثإ نموت ملف «مهيلع ًاسيئر «مهيف ًاعاطم ناك هنإف .مالسالا

 . اهلك هوجولا هذهل كرت هلعلو

 نم ءالوهو «شڂَج تب َةَْمَحو «تباث نب ناسحو «ةئاثأ نب حطْسِم دلجف
 نم وه سيلف ءًاذِإ يبأ نبا هللا دبع كرتو «اریفکتو مهل ًاريهطت نيقداّصلا نينمؤملا

 ظ . كاذ لهأ

 لصف

 للا يموق :اهاوبآ اهل 0 ا تلزن دقو ةقيدصلا لوق لمت نمو ۱

 هاهتفرعم ملع ««هلل الإ ُدَمْحَأ الو هل موق ال هثاو» :تلاقف لك هللا لوسر

 اهّدیرجتو «ماقَملا كلذ يف دمحلاب هدارفاو ءاهّبرل ةمعنلا اهتیلوتو ءاهناميإ ةوقو
 اهمايق بجوي ام لعفت مل اهنأو اهتحاس ةءاربب اهلالدإو اناج ةوقو «ديحوتلا

 ام تلاق اهل كت هللا لوسر ةبحمب اهتقثو هل بلاطلا ءحلّصلا يف بغارلا ماقم يف

 ٌنسحأ وه يذلا ماقملا اذه لثم يف اميس الو «هبيبخ ىلع بيبحلل ًالالدإ «تلاق

 دمحآ ال :تلاق نیح هیلا اهتحآ ناک ام هّللو هعضوم هتعضوف لالدالا تاماقم

 ةرحأ وهو اهم ةنازرلاو تالا كلذ هلو «یتءارب لزنآ یذلا وه هناف لا الا

 یضّرلا تقداص مث ءًارهش اهل اهبیبح ٌبلق رّكنت دقو «هنع اهل ٌربص الو ءاهيلإ ءيش
۳۳۹ 



 هل اهتبحم ةدش عم هبرقو هاضرب رورسلاو «هيلإ مايقلا ىلإ ردابت ملف .لابقالاو هنم

 .ةوقلاو تابثلا ةياغ اذهو

 لصف

 يف ُهاَذَأ ينفلب ِلُجَر يف يِنُرذْعَي ْنَم١ : لاق امل ةي ئبنلا َّنأ ةيضقلا هذه يفو

 اي ُهْنم َكٌرذعأ انأ :لاقف «لهشألا دبع ينب وخأ ذاعم نب دعس ماق «؟يل

 فلتخي ال ذاعم نب دعس َّنِإَف «ملعلا لهأ نم ريثك ىلع اذه لكشأ دقو «هّللا لوسر
 كلذو «قدنخلا بیقع ةظيرق ينب يف همکح بیقع يفوت هنأ «ملعلا لهأ نم ٌدحأ
 قلطُصُملا ينب ةوزغ يف هنأ كش ال كفالا ثيدحو .حيحصلا ىلع سمخ ةنس

 «تس ةنس قدنخلا دعب تناك اهنآ مهدنع ٌروهمجلاو ؛ عيسيرُملا ةوزغ يهو «هذه

 ةوزغ :ةبقع نب ىسوم لاقف «لاکشالا اذه نع باوجلا يف سانلا قرط تفلتخاف

 تناك : يدقاولا لاقو .يراخبلا هنع هاكح «قدنخلا لبق عبرأ ًةنس تناك عيسيرُملا
 نب ليعامسإ يضاقلا لاقو .اهدعب قدنخلاو ةظيرق تناكو :لاق .سمخ ةنس
 ءاذه ىلعو «قدنخلا لبق عيسيرملا نوكت نأ یلوالاو .كلذ يف اوفلتخا : قاحسإ

 فالخ ىلع لدي ام كنالا ثيدح يفو . هفالخ ىلع سانلا نکلو «لاکشٍ الف

 هیاو )باجحلا لأ امدعب تناك ةيضقلا نا :تلاف ةشئاع نال اضیآ كلذ

 ر

 م

 6 هنإف ءهتحت تناك كاذ ذإ بنیزو « شحج تنب بنيز نأش يف تلزن باجحلا

 تناك يتلا يهو :ُةّسِئاع تلاق «يِرَصَبَو يِعْمَس يمحأ» :تلاقف «ةشئاع نع اهلأس
 ۳ يبنلا جاوزآ نم ينيماست

 «سمخ ةنس ةدعّقلا يذ يف ناك بنیزب هجیورت نأ خب يراوتلا تابرأ ركذ دقو

 ينب ةوزغ نإ :قاحسإ نب دمحم لاقو .ةبقع نب ىسوم لوق حصي الف اذه ىلعو
 لاق هنأ الإ «كفالا ثيذح اهيف ركذو «قدنخلا دعب تس ةنس يف تناك قلطصملا

 دنع عبرأ ةنس ةدعقلا يد 55 ناك باجحلاو را «حتفلا) ىف ظفاحلا لاق )۱(

 دودرمف «سمخ ةنس ةدعقلا يذ ىف ناك باجحلا نإ :يدقاولا لوق امأو «ةعامج

 . ثالث ةئس ناك هنأب دحاو ریغو ةديبع وبأو ةفيلخ مزج دقو

۳۳۷ 

 باج نميف فالتخالا

 لجر يف هرذعب دي هبلط
 هتيب ,لهأ يف هاذا هغلب
 ةوزغ :نئاك ىتم يف اذكو

 قاطصملا ينب

 باجحلا لوزن



 مأ نم عمس قورسم
 دعب تتامو نامور

 ريم يبنلا اا 5

 .ثيدحلا ركذف «ةشئاع نع «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع
 قدابع نب دعس هيلع ٌدرف «هنم ٌكٌرذعأ انأ :لاقف ءريضحلا نب دیس ماقف :لاقف

 كش ال يذلا حیحصلا وه اذهو :مزح نب دمحم وبأ لاق .ذاعم نب دعس ركذي ملو

 الب ةظيرق ينب حتف رثإ تام ذاعم نب دعس َّنأل ءمهو ذاعم نب دعس ركذو «هيف

 يف قلطصملا ينب ةوزغو «ةعبارلا ةنسلا نم ةدعقلا يذ رخآ يف تناكو «كش

 ةلواقملا تناکو .دعس توم نم رهشأ ةينامثو ةنس دعب ةسداسلا ةنسلا نم نابعش

 نیسمخ نم َديزأب قلطصُملا ينب ةوزغ نم عوجرلا دعب نیروکذملا نیلجرلا نيب
 .(۱)ةلیل

 . يتأيس امك سمخ ةنس يف ناك قدنخلا نأ :حیحصلا :.تلق

 لف

 نع لئاو يبأ نع «يراخبلا قرط ضعب يف نأ «كفالا ثيدح يف عقو اممو

 :دحاو ریغ لاق .ينتثدحف «كفالا ثيدح نع ناموُر 4 تلأس :لاق قورسم

 لزنو كي هللا لوسر دهع ىلع تتام نامور مآ نإف رهاظ طلغ اذهو

 « نیعلا روخلا نم ِةَأَرْما ىلإ َرظْني نآ هرس نما :لاقو اهربق يف قم هللا لوسر

 يقلل ءاهلأسو اهتايح يف ًةيدملا َمدَق قورسم ناك ولو :اولاق ۳«هذه ىلإ ریل

 . دم هللا لوسر توم دعب ةنيدملا مد امنإ قورسمو «هنم عمسو ام هللا لوسر

 اهنع ةياورلا لسرأف ءاذه ريغ اثیدح نامور ّمأ نع قورسم یور دقو :اولاق

 لعلو :اولاق عامسلا ىلع ثيدحلا اذه لمحف ءاهنم عمس هنأ «ةاورلا ضعب نظف ۱

 نم سالا نم نال تلا : مهضعب ىلع تفّحصتف نامور مأ تلئس لاف هاو

 510/8 «يرابلا حتف» رظناو 07١7 ص ءةريسلا عماوج» (1)
 هتوخإو فسوي ىف ناك دقل :ىلاعت هلوق باب :ءايبنألا يف 7494/7 يراخبلا اهجرخأ (۲)

 قيرط نم ميعن وبأو ةدنم نباو «هخیرات» يف يراخبلاو ۲۷۷/۸ دعس نبا هجرخأ (۳)
 ....دمحم نب مساقلا نع «ناعدج نب ديز نب يلع نع ةملس نب دامح

۳۳۸ 



 ةياورلا دری ال اذه لک :نورخا لاقو .لاح لک ىلع فلالاب ةزمهلا بتکی

 نإ : هریغو يبرحلا ميهاربإ لاق دقو ؟هحیحص» يف يراخبلا اهلخدآ يتلا ةحيحصلا

 نامور ماو AE وااو «ةنس ةرشع سمخ هلو اا او

 يف هلوزنو ۰ 2 هللا لوسر ةايح يف اهتوم ثيدح امأو :اولاق هنع ثَّدح ْنَم مد

 نب يلع ةياور :امهادحإ «هتحص ناعنمت ناتلع هیفو حصي ال ٌثيدحف اهربق

 نع هاور هنأ :ةیناثلاو هثیدحب تحي ال ثیدحلا فيعض وهو «هل ناعدج نب دیز

 فیکف لک هللا لوسر ّنمز كردي مل مساقلاو 35 يبنلا نع ءدمحم نب مساقلا

 هيف لوقیو «هحيحص» يف يراخبلا هيوري سمشلاك هدانسإ ثيدح ىلع اذه مدقي
 دقو .تلئس : ظفللا نوكي نأ دري اذهو «ينتثدحف «نامور ّمأ تلأس :قورسم
 دهع يف تیفوت نامور مأ نإ :لیق دق :«ةباحصلا ةفرعم» باتک يف میعن وبآ لاق

 .مهو وهو یی هللا لوسر

 لصف

 امل ةً يبنلل لاق ايلع نأ :هقرط ضعب يف نأ كفالا ثيدح يف عقو اممو
 الإ اهيلع تْملع ام : تلاقف ءاهلأسف «ةَريِرَب اعدف ء كد دصت ةيراجلا لس : هراشتسا

 تبتاك امنإ ةريرب ناف ءاذه لکشتسا دقو «تلاق امك وأ لا ىلع غئاصلا ملی ام

 قنیدملا يف كاذ ذإ 5 ل هللا لوسر مع ٌنسابعلا ناكو «ةليوط ةّدمب اذه دعب ْتَقَتَعو

 :ةريرب ىلإ عفش دقو 286 ئيبنلا هل لاق اذهلو «حتتفلا دعب ةنيدملا مق امنإ ٌيسابعلاو
 ائيِغُم ةريرب ضخب نم ْبَجْعَت الأ ! سابع اي» :هعجارت نأ تبأف هاهّجوز ّمجارت نأ

 دك هّبحو

 ناك نإ «هورکذ يذلا اذهو ءةشئاع دنع ةريرب نكت مل .كفالا ةصق يفف
 امنإو «ةريرب لس : ىلع هل لقي ملو «ةريرب ةيراجلا هتيمست نم مهولا نوكيف امزال ١ و 5 200

 وبأو «ةريرب جوز يف هك يبنلا ةعافش باب :قالطلا يف ۳۵۹/۹ يراخبلا هجرخآ ۷
 (۲۰۷۵) هجام نیاو ۰۲۶و ۲ 0£ /۸ یئاسنلاو °1۷ /۲ یمرادلاو .(۲۲۳) دواد

 . سابع نبا ثيدح نم

۹ 

 ىلع ةدماشلا ةيراجلا له

 ؟ةريرب یه ةشئاع



 انعجر نئل) :يبآ نبا لوق

 نجرخیا ةنيدملا ىلإ
 (لذألا اهنم زعألا

 مل ناو «كلذب اهامسف «ةريرب اهنآ ةاورلا ضعب نظف كقذصت ةيراجلا لسف :لاق

 لاز «اهنم سأیی تو. ی ا ی

 . ملع هللاو ۰" "لاکشالا

 ىلإ انعجر نئل : يبآ نبا نیقفانملا سأر لاق توزغلا هذه نم مهعجرم يفو

 نا ءاجو یا دز اهب بليندر روف ةنیدملا

 : لا من لا لود دم ۳ : لاقف «هنذأب ي5 يبنلا لخأف «نيقفانملا ةروس

 ٌبِرْضَيْلَف «رشب ّنْب ٌداّبع رُم !هللا َلوُسَر ای :ُرَمْع هل لاقف «هنذأب هلل ىفو يذلا اذه

 ياا لقب ادككم نأ مال تو َدَحَت اذإ فیکف» :لاقف «هقْنَع

 لصف
 قدنخلا ةوزغ يف

 ال ذإ «نيلوقلا حصأ ىلع لاوش يف ةرجهلا نم سمخ ةنس يف تناكو
 يف ي هللا لوسر نوكرشملا دعاوو ثالث هنس لاوش يف تناک ادْخَأ نآ فالخ

 املف ءاوُعجرف «ةنسلا كلت بذج لجال هوُقلخأ مث «عبرأ ٌةنس وهو «لبقملاماعل
 . يزاغملاو ِرّيّسلا لهأ لوق اذه .هبرحل اوؤاج «سمخ ةنس تناك

 عوقو لبق اهيلاوم قر يف يهو ةرجالاب ةشئاع مدخت تناك اهنأب هريغ باجأ دقو )

 . .ةبتاكملا يف اهتصق

 مهيلع ءاوس :هلوق بابو «نيقفانملا ةروس ةحتاف يف 44/۸ يراخبلا هجرخآ )

 عبطف اورفک مث اونما مهنأب كلذ) بابو «ةنج مهناميأ اوذختا بابو . . مهل ترفغتسآ

 تافص لوآ يف (۲۷۷۲) ملسو (مهماسجآ كبجعت مهتيأر اذإ) بابو (مهبولق ىلع
 نب دیز ثيدح نم ۳۷۳و ۳۹۹/6 دمحأو (۳۳۱۰) و (۳۳۰۹) يذمرتلاو «نیقفانملا

 .۲۵۸6(۰) ملسمو ۰1۹۹/۸و ۳۹۸/۹ يراخبلا :رباج ثيدح نم هجرخآو ؛مقرآ

 .۳۷۱ ۰۳۱۹/6 «ریثک نبا ریسفت» رظناو ۳۹۳/۳ دمحأو ۳۳۱۲(۰) یذمرتلاو

۳ 



 نب دمحم وبأ لاق . عبرأ ةنس تناك لب :لاقو ةبقع نب ىسوم مهفلاخو

 يف َرَمْع نبا ثيدحب هيلع جتحاو «هيف كش ال يذلا حيحصلا وه اذهو :مزح
 ملف ةنس ةرشع عبرآ نبا رهو «دحأ موی ا یبنلا ىلع ضرع هنآ ( نیحیحصلا)

 Ca رم a a رم TT و رم وه و رس
 ۰ هزاجاف «ةنس ةرشع سمخ نبا وهو «قدنخلا موی م صرخ مد هرجع

 . "ةدحاو ةنس الإ امهنيب نكي مل هنأ حصف : لاق

 هدر هل لا نأ ربخأ رمع نبا: نأ :امهدخأ +نيباوجب اذه نع بیجأو
 سیلو «اقیطم اهیف هار یتلا لا ىلإ لصو اّمل هزاجأو لاتقلا نَع هرغصتسا امل سا را

 . اهوحن وأ ةنسب اهزّواجت یفتی ام اذه ىف

 رخآ يف قدنخلا عویو ةرشع ةعبارلا لّرَأ يف ِدُحَأ موي ناك هّلعل هنأ : يناثلا

 .ةرشع ةسماخلا

 لصف

 اعتکاف راز ال نان ناحل و يسم ناو
 مث «كلذل جرخف «نيملسملا وزغل نایفس يبآ داعیمب اوملعو دحآ موي نیملسملا

 ؛مکفم نب مالسو «قيقُحلا يبأ نب مالسک مهفارشآ جرخ لب ماعلل عجر
 لا لوسر وزغ ىَلَع مهنوضزحْی ةكمب شيرق ىلإ مهریغو عيبّرلا نب ةّناتكو

 يف (۱۸7۸) ملسمو «قدنخلا ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۰۲/۷ يراخبلا هجرخآ )1١(

 .غولبلا نس نايب باب :ةرامالا

 اذه مزح نبا لوق ۵۲ «لوصفلا» باتک يف ریثک نبا لقنو ۰۱۵۸ ص «ةریسلا عماوج» )۳(

 يف جرخم ثیدحلا اذه :هلوقب هيلع قلعو رمع نبا ثيدحب هجاجتحاو
 2 تناك برحلا ةزاجإ طانم نأل مزح نبا هاعدا ام 9 لدي سيلو «نيحيحصلا»

 املف «هزاجآ ءاهغلب نمو ءاهغلبي مل نم زيجي ال ناكف ءةنس ةرشع سمخ 5 هدنع
 دخلا موی اهغلب دق ناك املو ءهزجي مل اه علا یی دحأ موی رمع نبا ناك

 نم رثكأ وأ ثالث وأ نيتنس وأ ةنسب اهيلع داز دق نوكي نأ اذه يفني سيلو یزاجآ

 .برحلا ءانبآ نم وأ غلاب انأو قدنخلا موی هيلع تضرعو : لاق هنأكف  كلذ

۲ ۱ 



 قدنخلا رفحب ناملس يأر

 دهعلا ةظيرق ينب ضقن

 نب ييح نم ضیرحتب
 بطخأ

 اوجرخ مث «شيرق مهتباجأف «مهل رصّنلاب مهسفنأ نم ۳۳ هيلع مهنوُیلیو

 ىلإ مهّتوعدی «برعلا لئابق يف اوفاط ّمث مهل اوُباجتساف «مُهْوَعدف نافطغ ىلإ
 ةعبرأ يف نایفس وبآ مهدئاقو نثیرق تجرخف باجتسا نَّم مهل باجتساف .كلذ

 ‹«عجشأو ترازفو اما وثب تجرحو «نارهظلا رمب میلس ونب مهتفاوو «فالا

 نم قدنخلا یفاو نم ناکو .نصح نب ةنييع مهُدئاقو َناَفَطَع تءاجو رم ونبو
 . فالا ةرشع رافکلا

 هیلع راشأف < احلا راشتسا لإ مهریسمب 3 كك هللا لوسر م َعمَس املف

 تب :ةنیدملا نیبو ودعلا نیب لوخی قدنخ رفحب يسرافلا ناملس

 راّفكلا موجه اوردابو «هيف هسفنب لمعو نوملسملا هيلإ ردابف يَ هللا لوسر

 ناکو «هب ثبخلا رتاوت دق ام هتلاسر مالعأو «هتوب تایآ نم هرفَح يف ناکو «مهيلع

 مهنیب قدنخلاو «نيملسملا روهظ َفلخ لبج : ْمِلَسو لس مامأ قدنخلا ٌرفح

 ۱ . رافکلا نيبو

 نم لبجلاب نّصحتف «نیملسملا نم فالا ةثالث يف 47 هللا لوسر جرخو -

 ۱ . مهمامأ قدنخلابو «هفلخ

 .ِدْحَأ موي هجورخ نم طلغ اذهو «ةئامعبس يف جرخ :قاحس) نبا لاقو

 فلختساو «ةنيدملا ماطا يف اولعجف «يرارذلاو ِءاستلاب 4 ٌييبنلا رم

oRظ  

 نب ٌبعک ىبأف .مهنصح نم اندف تظیرق ينب ىلإ بطخأ نب يبح قلطناو
 كينج دقل :لاق «هيلع لخد املف «هل حتف ىتح ُهُمَّلَكُي لري ملف هل حتفی نأ دسأ

 :بمک لاق ءدمحم برحي اهتداق ىلع ساو ناو شيرقب كنج هرهدلا رعب
 هيف سيل قّریو دُعْرَي وهف هُواَم قاره دق '''ماَهَّجِبو ءرهدلا لب هللاو ينتٿج

 عم لخدو و هللا لوسر نيبو هنیب يذلا دهعلا ضقن یّتح هب لزي ملف . ء يس

 .هيف ءام ال يذلا قيقرلا باحسلا وه )

۲۲ 



 مل نإ هنأ يبخ ىلع بعک طرشو «نوکرشملا كلذب سف «هتبراحُم ىف نیکرشملا

 ىلإ هباجأف «هباصآ ام هبيصيف «هنصح يف هعم لخدی یتح ءيجي نأ دمحمب اورفظی

 3و ١

 . هب هل ىفوو « كلذ

  «نیدعْسلا مهيلإ ثعبف .دهعلل مهضقنو ةظيرق ينب ٌربخ لَ هللا لوسر غلبو

 دق وأ .مهدهع ىلع مه له :اوفرغیل ةحاور نب هللا ابعو «ریبج نب َتاّوخو

 بسلاب مهورهاجو «نوكي ام ثبخأ ىلع مهوّدجوف «مهنم اند املف ؟هوضقن
 ۶ هلا لوسر یلا اوُئحلو ؛مهنع اوفرصناف بها لوسر نم اولانو قوادعلاو

 i اوردغو .دهعلا اوضقن دق مهنآ نور ا

 یالبلا تشاو «نیملسَملا َرْشْعَم ای | اوُرْشْيَأ را ُهَّللا» : كلذ دنع ةي هللا لوسر

 ةنيدملا ىلإ باهذلا يف ةي هللا لوسر ةثراح ينب ضعب نذأتساو فاعلا مجنو

 ۲۱۳ :بازحالا] کا رارف الإ نوذیرپ ةروعب 0 5 و روع اتو نا :اولاقو

 . نيتفئاطلا ُهَّللا تين ؛ مث «لشفلاب ةّملس ونب ٌمهو

 لجال لاتق مهنيب نكي ملو ءارهش اب هللا لوسر َنيِرِصاحم نوكرشملا ماقأو
 مهنم «شيرق نم ٌسراوف نأ الإ «نيملسملا نيبو مهنيب قدنخلا نم هب هللا لاح ام

 نا ها و اه دنا ا راق هه اخر ردن وا

 «قدنخلا نم اقّيض ًاناکم اوُمَمیت مث اهفرعت برعلا تناك ام ةديكم هذه

 زاّربلا ىلإ اوُغَدَو ا ا .هومحتقاف

 هیدی ىلع هللا هلتقف ةرراف «هنع هللا یضر بلاط ۳ نب ىلع ورمعل بدتناق

 راعش ناکو مهباحصآ ىلإ نوقابلا مزهناو «مهلاطبأو نیکرشملا ناعجش نم ناکو

 .)ْنوُرَصْنی ال مح» ذئموی نیملسملا

 نم (۱۸۲) يذمرتلاو ۲۵۹۷(۰) دواد وبأو ۰۳۷۷ /۵و ۲۸۹و 1۵/6 دمحأ هجرخآ (۱)

 وقي وقي د يبنلا عمس نم ينربخآ ةرفص يبأ نب بلهملا نع یاسا یبآ ثيدح

 می هححصو «نسح هدنسو ة«نورصني ال محلا :اولوقف  ودعلا مکتیب نإ
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 ةنيدملا رامت ثلث ىلع

 دوعسم نب میهن ةعدخ

 . دوهبو نیک رشملل

 حلاصُي نأ ةي هللا لوسر دارأ «نيملسملا ىلع احلا هذه تلاط املو

 ةنيدملا eT نافطغ يسيئر فوع نب ثراحلاو نصح نب ةنييع

 كلذ يف نیدعسلا راشتساف «كلد ىلع تا لا ترجو اه افرصنیز

 در انش ناك ناو یاظو اهيا دينك أ هللا ناك نإ !ِهّللا لوسر اي : الاقف

 ةدابعو هّللاب كرشلا ىلع مولا ءالؤهو نحن نك دقل ییف انل ةجاح الف ءانل
 هللا انمركأ نيحف «اعیب وأ یرق الإ ةرمث اهنم اولكأي نأ نوُعمطي ال مهو نائوالا
 فیسلا الإ مهیطعن ال لاو ؟اًلاومأ مهیطعت «كب ا هل انادهو «مالسالاب

 ْنَع مکتمر ذق ٌبّرَعلا ْتْيَأَر امل مکل هما ءيش َوُه امنا :لاقو ءامهيأر تّوصف

 .(«ةدحاو سوق

 دلا لدح هدنع نم ارمآ عنص محلا هلو - لجو رع هللا نإ مث

 لاس تیر نأ د نت نيو 0

 5 اَمَّنِإ» : كي ا وسر لا لاقف O لس دق ينإ !هللا لوسر

 كلذ هروف نم بهذف (ةَعْدَخ َبْرَحلا َّنِإَف َتْعْطَتْسا ام ال كحاو لجَر

 نوملعی ال مهو مهيلع لخدف تیلهاجلا يف مهل اریشع ناكو ةظیرق ينب یل

 اوباصأ نإ ًاشيرق ناو ادمحم مثیراح دق مكنإ «ةظيرق ينب اي :لاقف «همالساب

 مقتناف ءادمحمو مکوکرتو «نيعجار مهدالب ىلإ ورشا الاو هاهوزهتنا ةصرف
 ؛نئاهر مكوطعُي ىتح مهعم اوت ال :لاق ؟میعُ ای لمعلا امف :اولاق «مکنم

 نوملعت :مهل لاقف «شيرق ىلإ ههجو کیا يارلاب ترش دقل :اولاق
 وه جات ام یا ارمازا دب هروب 2 منت : :اولاق « «مکل يحصنو ؛مكل يدو

 نئاهر مکنم نوذحای مهنآ ه ا دق مهناو ؛هباحصأو دمحم دهع ضقن نم

 بهذ مث مهوطعت الف «ٌنئاهر مکولأس ناف o «هيلإ اهتوعفدي

 ىلإ أوثعب «لاوش نم تبسلا ةليل ناك املف كلذ لثم لثم مهل لاقف نافطغ ىلإ

 َرِجاَتُن ىتح انب اوضهناف لاو ٌعاركلا كله دقو «ماقُم ضرأب انس انإ :دوهيلا

۲ 



 انلبق ْنَم باصأ ام متملع دقو «تبسلا موی مويلا نإ :دوهبلا مهيلإ لسرأف ءادّمحم

 املف ءّنئاهَر انيلإ اوثعبت ىتح مكعم لتاقن ال انإف اذه عمو «هيف اوثدحأ نيح

 انإ :دوهي ىلإ اوثعبف میم هّللاو مکقدص :شيرق تلاق «كلذب مُهَّلُسُر مهتءاج

 : ةظيرق تلاقف ادمحم زجانن یتح انعم اوجرخاف اذحا مكيلإ لسرن ال هللاو

 نم ٌادنج نیکرشملا ىلع ُهَّللا لسرأو ناقیرفلا لذاختف ییعن لاو مکقدص

 الإ اب الو ءاهْنأَمَك الإ ًاردق مهل ُعَدَت الو .مهمايخ ضزقت تلعجف «حيرلا
 مهبولق يف نوقلُيو «مهنولزلزی ةكئالملا نم هل دنجو «رارق مهل ری الو هل
 «مهربخب هیئای نامیلا نب ًةفيذ هلق هللا لوسر لسرآو «فوخلاو "بغل
 هربخأف لَك هللا لوسر ىلإ عجرف «ليحرلل اوژیهت دقو لاحلا هذه ىلع مهدجوف

 ريخ اوُلاني مل «هظيغب ُهّردع لا در دقو فَي هللا لوسر حبصأف «موقلا ليحرب
 َبازحألا مزهو «هدبع رصنو «هدنج َّرعَأو ءهّدعو قدصف «مهلاتق هللا هافکو
 لستغي وهو «مالسلا هيلع ليربج هءاجف «حالسلا عضوو ةنيدملا لخدف «هدحو

 ءاهَتَحِلْسَأ ُدْعَب عضَت ْمَل ةكئالَملا نإ «َحالّسلا هُتْعَصَوَأ :لاقف «ةملس ّمأ تيب يف

 ا ناک نم) : ع و یداتف ةظْيَرَق ينب يني یال وه ةوزغ ىلإ ضنا

 ناكو ءًاعارس نوملسملا جرخف «َةظْيرف ينب يف الإ َّرْضَعلا ّنَيَلَصُي الف ءاعيطم

 يف (۷۷۰) ا قا :يزاغملا يف ۳۱۳/۷ يراخبلا هجرخآ ()

 موي ي يبنلا لاق» :لاق رمع نبا نع وزغلاب ةردابملا باب :ریسلاو داهجلا
 يف رصعلا مهضعب كردأف ««ةظیرف ينب يف الا رصعلا مکدحآ نيلصي الا :بازحألا

 انم درب مل يلصن لب :مهضعب لاقو ءاهيتأن ىتح يلصن ال :مهضعب لاقف «قيرطلا
 :ملسم ظفلو «يراخبلا ظفل «مهنم ادحاو فنعی ملف ي يبنلل كلذ رکذف «كلذ

 نو رهظلا دحأ نيلصي ال نأ بازحألا نع فرصنا موي 4 هللا لوسر انيف ىدان»

 ال :نورخآ لاقو ءةظيرق ينب نود اولصف «تقولا :توف سان فوختف «ةظيرق ينب
 نم ًادحاو فنع امف“ :لاق «تقولا انتاف ناو يب هللا لوسر انرمآ ثيح الإ يلصن
 وأ ثيدح رهاظب ذخأ نم ىلع باعي ال هنأ هقفلا نم ثيدحلا اذه يفو .نيقيرفلا

 وک نزع ا طعما لق ومعنا

۲ ۵ 

 نئ | ل هنيا 0ك



 سینا نب هللا دبع لایتغا
 عفازابأ

 نايحل ينب ةوزغ

 هّللأ لوسر ىلإ اوعجرو هولتقف

 ةرشع وحن ةظيرق مویو قدنخلا موی دهشتساو یانمدق ام ةظيرق ينب رمأو هرمآ نم

 ۱ *نیملسملا نم 89

 ملو اي هللا لوسر ىلع بازحالا بل نم ناك عفار ابآ نأ انمّدق دقو

 هلتق يف جرزخلا تبغرو بطخآ نب ييح هّبحاص لتق امك ةظيرف ينب عم لتقی

 لعج دق - یلاعتو هناحبس هللا ناکو «فرشألا نب بعک لتق يف سوألل ةاواسم

 «هلتق يف هونذأتساف «تاريخلا يف مي هللا لوسر يدي َنيب نالواصتي نْبَيحلا نيذه

 وهو «كيتع نب هللا دبع مهو هةملس ينب نم مهلك اجر هل بدتناف ٠ مهل نذأف

 نب دوعسمو يعبر نب ثراحلا «ةداتق وبأو 56 نب هّللا ٌدبعو موق ٌريمأ

 اليل هيلع اوُلزنف «هل راد يف ربيخ يف هوتا ىتح اوراسف «دوسأ ْنب ٌنِعاَّرخو «نانس
 وو

 و ۶ ۱
 «مکناینآ ينوُرأ» : لاقف « هلتق وا و « ةا

 | هورآ املف ۳ هيف یرآ هل يذلا اذه» او هللا دبع فيسل لاق «اهاي

 . ۳« ماعطلا

 لصف

 مه رم

 مهوزغیل رهشآ ةتسب ةظْيَرَق َدْعَب ناّیخل ينب ىلإ يب هللا لوسر جرخ مث
 ىلع فلختساو «ماشلا ديري هنأ رهظأو «لجر يتئام يف 45 هللا لوسر جرخف

 يربطلاو 1۵/۲ دعس نباو ۰۲۳۳ ۰۲۱8/۲ ماشه نبا يف قدنخلا ةوزغ ربخ رظنا )١(
 «بهاوملا حرش»و ۰۲۲۲ ۰۱۷۸/۳ ريثك نباو ۰۵6/۲ سانلا ديس نباو ۳

۲ ۲ 

 نع «يرهزلا باهش نبا ينثدح قاحس) نبا نع ۲۷۵ ۰۲۷۳/۲ ماشه نبا هجرخآ (۲)

 يف ۲۳۵و ۰۲ ۰۲۱۳/۷ يراخبلا هی . . . كلام نب بعک نب هللا دبع

 مئانلا لتق باب :داهجلا يفو < «قیقحلا يب أ نب هللا دبع منار ييآ لق باب : يزاغملا

 . ءاربلا ثيدح نم .كرشملا

۳۰۹ 



 ةيدوأ نم داو "۱ ناّرُغ نطب ىلإ یهتنا یتح ریسلا عرسآ مث «موتکم ّمأ با ةنيدملا
 اعدو مهیلع مخرتف ۱7۳ 0 ناس انا مسا م ا يرو یهدالب

 «دحأ ىلع مهنم ردقي ملف «لابجلا سوؤر يف اوبرهف نایحل وتب تم مهل

 ءنافسع ىلإ راسف < .مهيلع اوری ملف ءايارسلا ثعبو «مهضرأب نيموي ماقأف

 قنیدملا ىلإ عجر مث «شيرق هب عمستل ميمغلا عارك ىلإ سراوف ةرشع ثعبف

 .'' ةلبل ةرشع عبرأ اهنع هتبیغ تناكو

 اصف
 ل

 دحن ةيرس يف

GS aTدّيس يفينحلا لاثأ نب 2  

 : لاقف «هب رمو دجسملا يراوس نم ةيراس ىلإ 2 يَ هللا لوسر هطبرف ‹ ةفينح ينب

 ىَلَع میل معنت ناو «مد اذ شفت لَ نإ !دَمَحُم اي :لاقف «؟ةَماَم ا ای دنع ام»

 هوم هب رم مث «هکرتف تتش ام هنم طمش لس «لاملا ذرت تنك نو «رکاش

 : لاقف «ةثلاث ةرم ّرم مث ءًالوأ هيلع دَر امك هيلع رف كلذ لثم هل لاقف «یرخآ

 «لستغاف ؛دجسملا نم بيرق لخن ىلإ بهذف «هوقلطأف «ةماَمث اوقلطأ»

 «كهجو نم ّىلإ ضغبأ جو ضرألا هجو ىلع ناك ام هّللاو : لاقو ملسأف «هءاج
 ضخبآ نيد ضرألا هجو ىلع ناك ام هّللاو «ّيلإ هوجولا ًبحأ كهجو حبصأ دقف

 انأو «ينتذخأ كليخ ناو «ّىلإ نايدألا ًبحأ كنيد حبصأ دقف كنيد نم ىلع

 :اولاق «شيرق ىلع مدق املف «رمتعي نأ هرمأو هيلي هللا لوسر هرَّشبف «ةرمُعلا دیر
 ال هّللاو الو تو دمحم عم تملسأ ينكلو هّللاو ال :لاق ام ا تدم

 لجترم ملع :دجملا لاقو جم فلخ قرزألا يداو مسا :فيفختلاو نيغلا مضب ؟)
 .نايحل ينب لزانم تناك هيفو (ةنيدملا لامعأ نم) ةياس يداو ءارو مخض داول

 دعس نباو ۰۱۵۳ ١557/7. «بهاوملا حرشالو ۷۱ ۷۹/۲ ماشه نبا رظنا 68

 . ۱١١/۳ ريثك نباو ۰۸۳/۲ سانلا ديس نباو ۰۵۰۹/۳ يربطلاو ۰ ۲

۳:۷ 

 لاثآ نب ةمامث مالسإ



 مت ری

 ٌةماميلا تناكو «' )ل هلل لوسر اهيف ندای ی 74 ةطنح َهَبَح ةمامیلا نم مكيتأي

 اوبتكف «شيرق تّدِهَج ىتح ةكم ىلإ لمحلا عنمو هدالب ىلإ فرصناف «ةكم فير
 لمح مهيلإ يلي ةمامث ىلإ بُّتكي نأ مهماحرأب 1 هل هللا لوسر ىلإ _-

 . یک هللا لوسر لعفف «ماعطلا

 الا

 حاَقِل ىلع نافطغ نب , هللا دبع ينب يف ُيراَرَفلا نصح نب ةَئْيَيع راغآ مث

 راتبا الا و هر را اا ۳ ةباغلاب يتلا ات يبنلا

 اج اس رغ و هر ا یا وغو تلخ نول دغ لاف مهیا

 E SE د يورو حو
 ني ی

 يف ورمع نب دادقملا هيلإ مدق ْنَم لوآ ناعف «دیدحلا يف اعنقم ایک هللا لوسر

 یّتح ضما» : د .هحمُر يف ءاوللا ٍةكَ ال هللا لوسر هل دقعف «رفغملاو عردلا

 كردأو «موتكم 1 نیا هللا لوسر فلختساو كرت ىلع اَّنِإ «لويخلا كقحلت

 : لوقيو ِلْبَلاِب مهيمري لعجف .هیلجر ىلع وهو قوقلا عوكألا نب ةملس

 )۳) و و و ساق و 7 يا يول لك و ر ا <

 لاق «ةدرُب نيثالثو حاَقّللا عیمج مهنم ذقنتسا دقو ِدَّرَق يذ ىلإ ىهتنا ىتح

 موقلا نإ !هّللا لوسر اي :تلقف «ءاشع لیخلاو لب هللا لوسَر اتقحلف :ةملس

 تذخأو رسا نم مهیدیآ يف ام تذقنتسا لجر ةئام 5۳ ینتثعب ولف ‹ شاطع

 نب ةمامث ثیدحو ةفينح ینب دفو باب :یزاغملا يف ٩ ۰7۸/۸ يراخبلا هج رحآ و

 ۱ ..لاثأ

 .ةنيدملا لهأل لاومأ هيف «ماشلا ةيحان نم ةنيدملا برق عضوم )

 لصألاو .همأ نطب يف مؤللا عضر يأ ءعضار مثل :مهلوق نم ماثللا كاله موي ينعي
 اهبلحي الثل اهيدث نم عضترا هتقان بلح دارأ اذإ ناكف لخبلا ديدش ناك الجر نأ هيف

 موي اذه :هانعم :ليقو «هنم نوبلطيف «بلحلا توص هب رمي نم وأ هناريج عمسيف

 .هعضري نم دجي الف «هتعضرأ نم ةعضرملا هيف قرافت مكيلع ديدش

۲:۸ 



 نالا مُهَنِإ» :لاق مث )«حجشاف تكلم ب هللا لوسر لاقف موقلا قانعاب ی م
 ۱ . «نافطغ ىف نوری

 بوس 9 ار نب دودج قبرا یو تا 0

 . رق يذب

 «يقب امب ٌموقلا تلفأو «حاقل َرْشَع اوذقنتساف : فلخ نب نمؤملا دبع لاق

 . رشع وهو

 الا او قنتسا مآ : «نیحیحصلا» يف يذلاو «نّیپ طلغ اذهو )تلف

 حافل وورود نی لا قلخ ام یتح» یونیت ل ذ ملسم ظفلو ءاهّلك

 , 36و َنيثالث مهنم تبلتساو «یرهظ ءارو خال هللا لوسر

 لصف

 يزاغملا لهأ نم ةعامج اهيف مهو دقو ,ةيبيدُحلا دعب تناك ةوزغلا هذهو

 هاور ام | ام ةحص یلع ار ا للك تناک اهنآ اوّرکذف «ريّسلاو
 انثدح :لاق بیش يبأ نب ركب يبأ نع «نايفس نب نسحلاو ءدمحأ مامالا
 ءةملس نب سايإ ينثدح :لاق «رامع ْنب ةمركع انثدح :لاق «مساقلا نب ٌمشاه
 انأ تجّرخ» :لاق لك و هللا لوسز حت ةييدخلا نر ةنيدملا تشق : : لاق «هیبآ نع

 ةنييع نب نمحرلا دبع راغآ سلب ناك املف «لبالا عم هیدنأ ةحلطل سرفب حابَرو

 ال 1 تلوهسلا :ةحاجسلاو نسحأو قفراف : يآ :ةروسکم میجو عطق ةزمهب )

 .ودعلا يف ةياكنلا تققحت دقف «وفعلا نسحأو «قفرا لب ةدشلاب ذخأت
 :داهجلا يفو ءدرق يذ ةوزغ باب : يزاغملا يف ۵ ۳۵۳/۷ يراخبلا هجرخآ (۲)

 : داهجلا يف )°1۸( ملسمو هاحاص اي :هتوص ىلعأب یدانف ءودعلا ىأر نم باب

 نب ةملس i نم (۲۷۵۲) دواد وبأو ۰4۸/6 دمحأو ءدرق يذ ةوزغ باب

۲ ٩ 

 لعن ةوزغلا هذه تناك

 لاق نم ميهوتو ةيبيدحلا
 كلذ فالخب



 ةي سس تس كتم ایا رس

 ىلإ نصحم ند ةشاكع

 رمغلا

 يذ ىلإ ةديبع يبأ ةيرس

 دصقاا

 (هحیحص) يف ملسم اهاور «'ةصقلا قاسو «اهّیعار لتقف ي هللا لوسر لب ىلع

 . اهلوطب

 ينب ةازغ رکذف انب امهو كلذ يف «هتریس» يف فلخ نب نمؤملا ٌدبع مهوو

 ْثكمي مل «ةنيدملا ی هللا لوسر عدق امل :لاق مث ءرهشأ ةتسب ةظيرق دعب نايحل

 .نمحرلا دبع راغأ يذلاو .ةصقلا ركذو ةنييع نب نمحرلا دبع راغأ ىتح يلايل الإ

 تمدق :ةملس لوق نم اذه نيأف «ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةنييع هوبآ :ليقو
 .“؟ةيبيدحلا نمز ةنيدملا

 :لاقف «ةيبيدحلا لبق ةرجهلا نم تس ةنس ىف ايارس ةدع يدقاولا ركذ دقو

 همودق نم تس ةنس - رخالا :لاق وأ لوألا عيبر يف ب هللا لوسر ثعب

 نب تباث مهيفو «رْمَعلا ىلإ ًالجر نيعبرأ يف يدسألا نصحم َّنْب َةَشاَكَع ةنيدملا

 ىلع لزنف ءاوبرهف «مهب ٌموَقلا رذَو ءريسلا جاف «بهو نب عابسو «مرقأ
 يتئام اودجوف .مهتیشام ضعب ىلع مُهَّلد نَم اوُباصأف عئالطلا ٌتعبو .مههايم

 .۳ةنیدملا ىلإ اهوقاسف «ريعب

 ءةاشُم مهتليل اوراسف "۱ ةّصَقلا يذ ىلإ حارجلا نب ةديبع يبأ ةيرس ثعبو

 الجر اوُياصأو لابجلا يف ابره مهوزجعأف مهیلع اوژاغأف «حْبّصلا عم اهّوفاوو

 نأ :ةیدنتلا «هیدنآ» ثیدحلا يف هلوقو (۱۸۰۷) ملسمو ۰۵۶ ۰۵۲/6 دمحأ هجرخآ (۱)

 ىلإ داعت مث .ةعاس یعرملا ىلإ اهدري مث ءاليلق برشتف «ليخلاو لبالا لجرلا دروي
 نوکت الو ءودبلا ىلإ هجرخآ يأ ءابلاب «هيدبأ» باوصلا :ةبيتق نبا لاقو املا

 .لوالا باوصلاو «ةبيتق نبا أطخأ :يرهزالا لاق «لبالل الإ ةيدنتلا

 نباو ۸٤ ۰۸۰/۲ دعس ناو ٩ ۲ ماشه نبا يف ةوزغلا ۳ ربخ رظنا (۲)

 . ۱۵۳ ۰۱8۸/۲ «بهاوملا حرشاو ۰۲۹۰ ۰۲۸۰/۳ ریثک نباو ۰۸4/۲ سانلا ديس

 ىلع دسآ ينبل ءام :رمغلاو ۰۱۵6 ۰۱۵۳/۲ «بهاوملا حرش»و ۸4/۲ دعس نبا (۳)

 .ةکم قیرطب ةعلق ديف نم نیتلیل

 )٤( دعس نبا رظناو «ةذبرلا قیرط نم اليم نورشع ةنيدملا نيبو هنیب عضوم ۰۸۱/۲
 بهاوملا حرشو ۰۱۵4/۲ ۱۵۵ .

۳۵۰ 



 ةملسم نب دمحم ةيرس موقلا نمكف ذ ةّيرَس رفن ةرشع يف لوألا عیبر يف ةملسم نب دمحم ثعبو

 تلفأو ی و تیمی دوا

 سا
 احیرج دمحم

 مومحلا ىلإ ديز ةيرس ,مومجلاب ةثراج نب دير رس كاكا تس ةنس يهو - ةنسلا هذه يفو

 . «ميلُس ينب لاحم نم ةّلحم ىلع مهتلدف تميلح : اهل لاقي تبرم نم ةأرما باصات

 نب ديز لمف 00 میلح جوز ىرسألا يف ناكو :ىرصأو هاتف امَحَن اوباصأف

 "")اهجوزو اهسفن ةينزُملل ة هللا لوسر بهو «باصأ امب ةثراح

 فرطلا ىلإ ديز ةيرس يف "'فرّطلا ىلإ ةثراح نب ديز ا تناك - تس ةنس :ىنعي  اهيفو

 نآ اوفاخو « بارعالا تبرهف الجر رشع ةسمخ يف ةبلعث ينب ىلإ یلوالا یدامج

 عبرآ باغو 0 نیرشع مهمعن نم باصأف ٠ .مهيلإ راس كك هللا لور نك

 . لایل

 صیعلا ىلإ دير ةيرس :اهیفو «یلوالا یدامُج يف "" صیعلا ىلإ ةثراح نب ديز ةّيرس تناك اهیفو

 ا و صامل يبا ب تناك يها رال تأ

 هعرش ىلع 2 هعم تناکو 0 الجر ناكو و هما ىلإ ف عيبرلا در صاعلا وبأ جرخ

 . تلفأو هرب اوقاتساف دع لوسر هر رو وا ۳

 دات و 5 ۳۳ ۲
 نم هل بلطت نا اهلأسو ءاهب راجتساف ی هللا لوسر تنب بنیز ىلع لخدف 3

 . ۱۵4/۲ «بهاوملا حرشاو ۸۵/۲ دعس نبا )۱(
 . ۱۵۵/۲ «بهاوملا حرش»و ۰۸۱/۲ دعس نبا )۲(
 دعس نبا رظناو «ةنیدملا نم اليم نيثالثو ةتس ىلع ءام :ءارلا رسكو ءاطلا حتفب (۳

 . ۱۵۸/۲ «بهاوملا حرش»و ۸۷/۲

 ؛بهاوملا حرش»و ۰۸۷/۲ دعس نبا رظناو «ةنیدملا نم لایل عبرآ ىلع عضوم *)
۲ ۱۸ 
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 هبقع نب یسوم ةياور
 صاعلا يبآ ةصقل

 ال هللا لوسر اعدف «سانلا لاومآ نم ٌهعم ناك امو هیلع هلام در كي 6 هللا لوسر

 رص عج ۵

 دریل ال هل مص قو «مِتْمَِع ذق ُتَْح اتم لُجَرلا اذه نإ :لاقف لا

 ۱ یّتهرک ناو ءاولعنان او نأ شیر نإ کی َءاقأ يذل هللا ءیف رهو

 یتح ءاوُباصأ ام هيلع اودرف هللا لوسر اي هيلع هرن لب :اولاقف "محو ْمّنْنَأَ

 اليلق اوکرت امف «لبحلاب لجرلاو توادالاب لجرلاو «ٌنَّشلاب يتأيل لجرلا نإ

 سالا لا داف ةكم مدق ىتح جرخ مث «هيلع هوُدر الإ اریثک الو هوباصأ

 مل لام يعم مكنم دحال يقب له !شيرق رشعم اي :لاق .غرف اذإ ىتح « مهعئاضب

 ا E a اه ا

۲ 0 A ی 

 تناك صاعلا يبآ ةصق نأ ىلع لدي قاحسإ نباو يدقاولا نم لوقلا اذهو

 نکلو . شیرقل يَ هللا لوسر ايارس ضتئرعتت مل ةندهلا دعبف الاو قیبیدحلا لب

 ذخأ يذلا ۷ سیا دعب تناك صاعلا يبآ ةصق نأ «ةبقع نب یسوم معز

 اوناك مهنأل هِي هللا لوسر رمأب كلذ نكي ملو .هباحصأو ريصب وبأ لاومألا

 لوق اذه ًاهوذخأ الإ شيرقل ٌريع مهب رمت ال تناكو خرا فیسب نيزاحنم

 .يرهزلا

 لدنج وبآ لزي ملو : ریصب يبآ ةصق يف باهش نبا نع ةبقع نب یسوم لاق
 نب صاعلا وبآ مهب ّرم یتح «كلانه امهيلإ اوعمتجا نیذلا امهباحصأو ریصب وبآو

 امو مهوذخأف «شيرق نم رفن يف ي هللا لوسر ٌتنب ُبنيز هّتحت تناکو چ
 «صاعلا يبأ نم ةي هللا لوسر رهصل ًادحأ مهنم اولتقی ملو یهورسأآو «مهعم

 ' ءاهمأو اهيبأل او تنب ةجيدخ تأ نبا وهو ٌةلرشم ذئموي صاعلا وبأو

 يف صاعلا وبأ اهملكف «بنيز هتأرما ىلع ةنيدملا مدقف ءصاعلا يبأ ليبس اوخو
 ديلا میل یی ۷ 55 بو ل دا ۳ یا هباحصآ ٠

o۲ 



۳ 

 يف ماسلا نم لبقأ هر فانذجَورهلا تا «صاكلا ابأ اَْرَهاَصَو ءاسانآ اَْرَهاَص ن١

 لو مع ناك ام اوذحأو ويصب وبا لتنج و مه شیر نِ هَل باخضا

 بأ نوریجُ من لق ٠ ريج نأ يأس هللا لوُسَر تب بن دم ول

 لوق هباحصأو لدنج ابآ غلباملف معن : :ٌسانلا لاقف «؟هّباَحْصَأو صاعلا

 لک مهيلإ در «ىرسألا نم هدنع اوناك نيذلا هباحصأو صاعلا يبآ يف ةي لي هللا لوسر
 ءريصب يبأو لدنج يبأ ىلإ يب هللا لوسر بتكو «لاقعلا ىتح مهنم ذخأ ءيش
 مهدالب ىلإ اوعِجْرَي نأ هيلا ري نا لب هيلع اوُمَدَقَي نأ مهرمأي

 يبأ ىلع ةي ز4 هللا لوسر باتک دف ءاهريعو شيرق نم دحال اوضّرعتي الأو «مهیلمأو

 وبأ لبقأو « هتاكم لدنج وبأ هنفدو هردص ىلع وهو تامف «توملا يف وهو ءريصب
 . ثيدحلا يقاب ركذو « شيرق ریع تَّمأو هك 2 هللا لوسر ىلع لدنج

 0 نمز ملسأ امنا صاعلا وبأو بوصآ : ةبقع نب یسوم لوقو

 شب ةصقلل یرهزلا قایسو فندهلا نمر ماشلا ىلإ اهریع تطسبنا امنإ ی

 . ةندهلا نمز ىف تناك اهنأ رهاظ

 هداج دقو ءرصيق دنع نم يبلكلا ةفيلخ نب ةّيْحد لبقأ اهيفو : يدقاولا لاق
 «قیرطلا هيلع اوعطقف ماذج نم سان هيقل ۰۲۱۲ ی مْسحب ناك املف توسکو لامب

 ٌتعبف «هربخأف هتیب لخدي نأ لبق ي هللا لوسر ءاجف ءائيش هعم اوکرتی ملف
 هيي

 n نآ نودیت اعمج اه آق با قر ها كل «رکب

 NE مهل ًائيع باصاف ءراهنلا ْنُمكيو «ليللا ريسي < لإ

 .(0)ربیخ رمث مهل اولعجی نأ ىلع مهترص مهیلع اوضرعف «ربيخ

 . ۲ «بهاوملا حرشاو ۸۸/۲ دعس نبا رظناو « یرقلا يداو ءارو یه )۱

 . ةنيدملا

YoY 

 ةیاورل فنصملا حدجرت

 هبقع نبأ

 یمسح ىلإ دیز ةيرس
 ةيبيدحلا دعب يهو

 كدف ىلإ يلع ةيرس



 ةمود ىلإ فوع نبا ةدرس
 لدنجلا

 نيينرعلا ىلإ زرك ةيرس
 ةيبيدحلا لبق تناکو

 لاقف «نابعش يف لدنجلا ةمود ىلإ فوع نب نمحرلا دبع ةّيرس اهيفو : لاق

 جوزتو موقلا ملسأف «مهکلم ةنبا حّوزتف كوعاطآ نإ» : لَك هلل لوسر هل

 مهمأر اهوبآ ناکو «" "ةملس يبأ مآ يهو «ْغَبْضألا تنب رضامت نمحرلا دبع

 . مهکلَمو

 يعار اوُلَتَق نيذلا نیینرعلا ىلإ يرهفلا رباج نب رک رستاک

 رو ةيرسلا تناکو «ُتس ةنس لاوش يف لبالا اوقاتساو تل هللا لوسر
 اوال

 امك ةدعقلا يذ يف تناك ةيبيدُحلا لبق تناك اهنأ ىلع لدي اذهو :تلق

 لكع نم اطهر نأ سنآ ثيدح نم «نیحیحصلا» يف نیینرعلا ةصقو «يتأيس

 لْهَأ نکن ملو عرض لأ اَنِإ !هللا لوُسَر اي :اولاق ناب هللا لوس اوتآ َةَئْيَرْعَو

 وحدت نآ ىو «دؤذب ا هللا لوس مهل رم نیدَملا مرسل «فير

 نت هللا لوُسَر يعار الت ءاوُحَص ال لار اهناَبْلَأ نم م اوبرشیف ءاهيف

 .مهمالشإ غبار لا

 ر «يعاّرلا َنْيَع ا ي غف يلو

 وام ىح لا ةيحان يف مهكر ءمّهَلجرَأَو مهيدي َعطقف یهب َرَماف

 تام ةقثلا ظفاحلا ريبكلا يعباتلا ليعامسإ :ليقو ءهللا دبع :ليقو «هتينك همسا :ليق )

 ۸٩/۲ دعس نبا يف ةيرسلا هذه ربخ رظناو «ةعامجلا هثيدح جرخأو به ٩٤ ةنس

 . ٠١۲ ۰۱1۰/۲ «بهاوملا حرشاو

 . ۱۷۷ ۰۱۷۱/۲ «بهاوملا حرشاو ۰۹۳/۲ دعس نبا 00

 ‹قرحي له ملسملا كرشملا قرح اذإ باب :داهجلا يف ٠١8/5 يراخبلا هجرخأ (۳)

 ةقدصلا لبإ لامعتسا باب :ةاكزلا يفو .باودلاو لبالا لاوبأ باب :ءوضولا يفو

 ةروس ريسفت يفو «ةنيرعو لكع ةصق باب :يزاغملا يفو «ليبسلا نبال اهنابلأو
 نأ ًاداسف ضرألا يف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنإ) باب ةدئاملا

 ضرأ نم جرخ نم بابو «لبالا نابلأب ءاودلا باب :بطلا يفو «(اوبلصي وأ اولتقی

 ىتح ةدرلا لهأ نم 5 ينلا مسحي مل بابو هتحتاف يف نيبراحملا يفو «همئالت ال

Yo 



 ْمِهْيلَع مع ء ّمُهّللا» ی هللا لوسر لاقف «رباج نع ءريبزلا يبأ ثيدح يفو

 «ليبسلا مهيلع هللا ۰ یئعف «*لّمَج كنم نم قیفآ ْمهْيَلَع اهلَعجاو «قيرطلا

 .ةصقلا ركذو .اوکرذأف

 «محللا لوكأم لوب ٌةراهطو «لبإلا لاوبآ برش ژاوج هقفلا نم اهیفو
 لعفُي هنأو «هلتقو هلجرو هدي عطق نيب لتقو لاملا ذخأ اذإ براحملل عمجلاو
 نأ اذهب رهظ دقو .مهنيعأ لمس «يعارلا َنّْيَع ء اوُلَمَس امل مهنإف «لعف امك يناجلاب

e aNتلزند دودحلاو تودحلا لزنت نأ لبق تناك نو  

 لصف

 ةيبيدحلا ةصق يف

 لوق وهو يتيما رعاسدو ءةدعقلا يذ يف تس ةنس تناك : عفان لاق

 . مهريغو قاحسا نب دّمحمو . ةبقع نب ىسومو .ةداتقو .يرهزلا

 ا

 يف ةيبيدحلا ىلإ ی هللا لوسر رخ :هيبأ نع «ةورع نب ماشه لاقو
 لقو «ناضمر يف حتفلا ةازغ تناك امنإو او مهو اذهو «لاوش يف تناکو «ناضمر

 . باوصلا ىلع ةدعقلا يذ يف تناك اهنإ : :ةورع نع دوسألا وبأ لاق

 أ يي يبنلا لمس بابو ءاوتام ىتح نوبراحملا نودترملا قسي مل بابو ءاوكله
 1 : ةماسقلا يف (۱۷۷۱) ملسم هجرخأو ةماسقلا باب :تايدلا يفو «نیبراحملا
 ,(47515) دواد وبأو ۹۸و ةالو 40و ۹4/۷ يئاسنلاو .نيدترملاو نيبراحملا مكح
 ۲۳۳و ۲۰۵و ۱۷۰و ۳٦۱و ۱۰۷/۳ دمحأو ۲6۷۸(۰) هجام نباو

 رثبب تیمس «ةريبكلاب تسيل ةطسوتم ةيرف :ءايلا فيفختبو .لادلا حتفو ءاحلا مضب (۱)
 نم لايمأ ةعست ىلع يهو ءاهتحت ي هللا لوسر عياب يتلا ةرجشلا دجسم دنع كانه
 ۱۰۵ ۰۹۵/۲ دعس نیاو ۰۳۲۳ ۰۳۰۸/۲ ماشه نبا يف اهربخ رظناو تکم
 حرشالو ۷ ۰۳۱۲/۳ ريثك نباو ۰۱۱۳/۲ سانلا ديس نباو ۰۷۱/۳ يريطلاو
 ۲۱۱ ۰۲1۱ /۵و ۳۵۱ ۰۳۳۸/۷ يراخبلاو ۷ ۰۱۷۹/۲ «بهاوملا

۲ ۵ ۵ 

 نم طبنتسملا هقفلا

 نیینرعلا ثیدح



 هتایح يف هي رمتعا مک

 لک هعم ناك مک

 يف هلك «رت عبرآ رمتع ةي یبنلا نآ + نيف نع «نیحیحصلا) يفو

 1 ةيبيدحلا ةرمع اهنم ركذف ةَدْعَقْلا يذ

 هنعو «رباج نع """«نیحیحصلا» يف اذكه ةئامسمخو فلا ٌهعم ناكو

 ال َنك» :یفوآ يبآ نب هلا دبع نع :امهیفو ۳۱«ةئامعبراو افلآ اوناک» :امهيف

 ةعيب اودهش يذلا ناك مك :بّيسملا نب ديعسل تلق :ةداتق لاق “«ةئامثالثو

 .:لاق هللا دبع نب َرباج ناف :تلق :لاق .ةئام ةرشع ّسمخ :لاق ؟ناوضلا

 سمخ اوناك مهنأ ينثّدح وه َمَمْوَأ هللا همحری :لاق «ةئام ةرشع عبرآ اوُناك

 ماع اوُرحن مه هنع حصو «نالوقلا رباج نع حص دقو :تلق .۲ةئام ةرشع

 انلإ :لاق ؟مْتک مک :هل لیقف ةعبس نع را نیعبس ةييدخلا

 لیمآ اذه ىلإ ٌبلقلاو «مهلجارو مهّسراف ينعي ءانلجرو (۳)انلیخب ةئامعبرأو

 حصأ يف عوكألا نب ةملسو ءراسي نب لقعمو «بزاع نب ءاربلا لوق وهو

 مك باب :جحلا يفو «ةيبيدحلا ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۳۸/۷ يراخبلا هجرخأ (۱)

 ملسمو «هرفسو هوزغ يف ةمينغلا مسق نم باب :داهجلا يفو ايب يبنلا رمتعا

 يذمرتلاو )١9945(« دواد وبأو يي يبنلا رمع ددع نایب باب :جحلا يف (۱۲۰۳)

 .505و ۰۱۳۶/۳ دمحأو (۸۱۵)

 .(۷۳) و (۷۲) (1۸407) 1" «حتفلا ةروس ریسفت يفو ۰۳۱/۷ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .(۱۸۵ ۰) ملسمو ۰۳۱/۷ يراخبلا هجرخآ (۳)

 )٤( ملسمو ۰۳۶۲/۷ يراخبلا هجرخآ )۱۸۵۷(.

 يلع نب ورمع قیرط نم ۳۱/۷ «حتفلا» يف ظفاحلا هرکذ امیف يليعامسالا هجرخآ (۵)

 نم ۳۹۱/۷ يراخبلا هجرخأو «ةداتق نع «ةرق انئدح يسلايطلا دواد يبآ نع سالفلا

 نب ديعسل تلق «ةداتق نع دیعس نع عيرز نب ديزي انثدح دمحم نب تلصلا ثيدح

 يل لاقف «ةئام ةرشع عبرأ اوناك :لوقي ناك هللا دبع نب رباج نأ ينغلب :پیسملا

 . ةيبيدحلا موي ی يبنلا اوعیاب نیذلا هئام ةرشع سمخ اوناك رباج ينثدح :ديعس ۱

 يف ملسم جرخأو «يوق هدنسو هوحنب ۱۰۰/۲ دعس نباو ۰۳۹۱/۳ دمحأ هجرخأ (1)

 عم انرحن :لاق هللا دبع نب رباج نع ٤۸1/۲ كلامو ۱۳۱۸(۰) (هحيحصاا

 يمرادلا جرخأو «ةعبس نع ةرقبلاو «ةعبس نع ةندبلا ةيبيدحلا ماع و هللا لوسر

 .ةعبس نع ةندبلا ةندب نيعبس ةيبيدحلا موي انرحن :لاق رباج نع ۲

55 



 و 57 و
 نب دیعس نع «ةداتق نع : ةبعش لاق «نزح تفت شهلا لوقو «نيتاورلا

 . ةئامعبرآ و افلآ ةرجشلا تحت يي هللا لوسر عم انك :هيبأ نع ؛تیسملا

 ذئموي اورحن مهنآ دغو 2 ی اوناك اف شم اهر اطلغ  طلغو

 لد ال ادهو ترشع نعو ةعبس نع اهژازجا ءاج دق ةنديلاو e نيعبس

 نع ةرمعلا هذه يف تناك ةئدبلا نأب حرص دق هنإف لئاقلا اذه هلاق ام ىلع

 دقو ءالجر نيعستو ةئامعبرأ اوناكل «مهعيمج نع نوعبسلا تناك ولف «ةعبس
 .ةئامعبرو افلأ اوناك مهَنِإ :هنيعب ثيدحلا مامت يف لاق

 لصف

 يذب يدهلا ي هديلقت مرحاو هرعشآو یدهلا ي لع هللا لوسر دّلق تفیلحلا يذب اوناک املف

 شرت ىلإ ةعازخ به ابيرق ناك اذ] یتح «شيرق نع هُريخُي َةَعاَرُ نم هل ًائيع هيدي نيب ثعبو «ةرمُعلاب
 كلاوعمج دق يول ّنب بعك تکرت ينإ :لاقف ءهّنْيَع هاتأ نافسع نم

 .كوعنامو تيبلا نع كوُداصو كولتاقم مهو ءاعومج كل اوعمجو «۲۳شیپاحالا

 هباحصا اک هتراشتسا نیذلا ءالؤه يرارذ ىلإ ليمن نأ نورتأ :لاقو «هباحصآ ةي ٌئبنلا راشتساو
 هلعفد ًامدق و و 2 و

 ` اقنع نكت اوؤيجي ناو «نيبورحم نيروتوم اوُدعق ءاوّدعق ناف یهبيصتف مهوناعأ

 الا :ركب وبأ لاقف ؟هانلتاق هنع انّدص نمف «تيبلا ٌمَون نأ نورت مأ «هللا اهعطق

 اننيب لاح نَم نكلو «دحأ لاتقل ءيجن ملو ««نیرمتعم انثج امنإ «ملعأ هلوسرو

 ضعبپ اوناک اذإ ىتح اوحارف «اذإ اوحوّرف» : ةي يبنلا لاقف ءهانلتاق «تيبلا َنيِبو

 ةعيلط ةعيِلط شْيرقِل لی يف ۲۳!میمغلاب ديلّولا ی : دلاخ َّنِإ» : رايك ىبنلا لاق «قيرطلا

 .هيلع دحأ هقفاوي ملو «قاحسإ نبا لوق وهو )١(

 ٠ نب ةانم دبع نب ثراحلا ونبو ءةكردم نب ةميزخ نب نوهلا ونب مهو :شوبحآ عمج (۲)

 :هل لاقي لبج تحت ليق «شيرق عم اوفلاحت اوناك ةعازخ نم قلطصملا ونبو «ةنانك

 : شبحتلاو «مهعمجت يأ یهشبحتل كلذب اومس :ليقو «ةكم لفسآ شبحلا

 . عمجتلا

 - «ةنيدملاو ةكم نيب يذلا میمغلا عارک ريغ وهف «ةيبيدحلا نم ابیرق ناك هنأ رهاظلا (۳)

 ۳-٩۹۵ داعملا داز ۲ ۵ ۷



aقلطناف «شيجلا ةرتقب مُه اذإ یتح دلاخ مهب رعش ام هّللاوف «نیمّیلا تا رز  

 ی مهيلع طب يتلا لاب ناك اذإ ىتح ل يلا راسو «شيرقل ًاريذن ضرب ٠
 ءاوُصَقلا تألخ :اولاقف ءْتَحلَأف ءْلَح ْلَح :سانلا لاقف «هّلحار هب تكرب

 نكلَو یقلخب اهل كاد امو یارصَملا تأالخ م» : دیک ّئبنلا لاقف یاوصقلا تألخ ءاوصقلا كورب

 اهيف َنوُمَظَحُي طخ ينوُلأْسَي ال هديب يسْفَن يذّلاو» :لاق مث ««ليفلا سباح اَهَسَبَ
 ىصقأب لزن ىتح لّدَعف «هب تّبثوف ءاهرجز مث ««اهاّيإ مهّئيطعأ الا هللا تامُّرُح

 نأ نيالا هلی ملف E سالا ا امنا «ءاملا لیلف دم یلع ةيبيدحلا ةيبيدحلاب مهلوزن

 نأ مهرمأ مث هناك نم ًامهس عزتناف طلا 5 هلا لوسر ىلإ ازم «هوځرت
 .۳"هنع اوُردص ىتح «ٌّيَرلاب مهل شیجی لاز ام هّللاوف :لاق «هيف هوُلَعْجَي

 نم الجر مهيلإ تعبي نأ ب هللا لوسر ًبحأف «مهيلع هلوزنل شيرق تعزفو

 ةكمب يل سيل !هللا لوسر اي :لاقف «مهيلإ هثعبیل باطخلا ّنب رمع اعدف «هباحصأ شیرتیلانمتع لاسرا

 تربع ناف «نافع نب نامش ليزآف تیذوآ نإ يل ةيضخي بعک ينب نم حا
 ىلإ هلسرأف «نافع نب نامثع كي هّللا لوسر اعدف تدرآ ام غلبم هناو ءاهب

 ىلإ مهعداو ءاراَكُع انثج امنإو لاتقل تأن مل انأ مهربخآ :لاقو «شيرف

 مهیلع لخدیف «تانموم ًءاسنو «نینموم ةكمب الاجر يتأي نأ هرمأو «مالسالا
 ىَفْحَتْسُي ال ىتح «ةكمب هيد ٌرهظم لجو رع هلل نأ مهّربخیو .حتفلاب مهّرشبیو

 :لاقف ؟ديرت نيأ :اولاقف حدلبب شيرق ىلع رمف «نامثع قلطناف نامیالاب اهيف

 ةعيلطلاو «ةفحجلاو غبار نيب ناكم نم بيرق وه :بيبح نبا لاق دقف ءاذه امأو -

 .دوسألا رابغلا :ةرتقلاو «شيجلا ةمدقم

 ةملك لَح لَح :هلوقو «ةيبيدحلا ىلع فرشت لبجلا يف قيرط يهو :رارملا ةينث يهو (۱)
 نم ءاحلا ديدشتو «ةزمهلا حتفب «تحلأ» :هلوقو .ريسلا تكرت اذإ ةقانلل لاقت

 .تكربو تنرح :يأ تالخ :هلوقو ءدايقلا مدع ىلع تدامت ينعي حاحلالا

 .ءاطعلا نم ریسیلا :ضَریلاو «الیلق اللف هنوذخأی يا (۲)
 ۳۲و ۰۳۲۲/4 دمحأو )٩۷۲۰( قازرلا دبعو ۰۲4۵ ۰۲8۱/۵ يراخبلا هجرخآ (۳)

 .۳۳۱ ۳۷۲۸و

۳۰۸ 



 لاتقل تان مل انأ مگربعاو .مالسإلا ىلإو هللا ىلإ مكوعدأ و هللا لوسر ينثعب

 نب ناب هيلإ ماقو «كتجاحل ٌذفناف «لوقت : ام انعمس دق : اولاقف «اراّتع انتج امناو

 «سرفلا ىلع نامثع لمحف ءهّسرف جرسأو ءهب بحرف «صاعلا نب ديعس

 ؟نامثع مجری نأ لبق نوملسملا لاقو کم ءاج ىتح نابآ هقدرأو «هراجأو

 فاط:هلطأ ام» :ةلع شا لوسر لاقف «هب فاطو تیبلا ىلإ انلبق نامثع صلخ

 :لاق و هللا لوسر ای هغنمی امو :اولاقف ««نووصخم نحو تیبا

 هم فوطت یّح ةبْعكلاب فوطَي الأ «هب يتظ َكاَذ١

 ناوضرتا ةعبب .  .دحا نس ج یمرف حلصلا رمآ يف نیکرشملاب نوملسملا طلتخاو

 ؛ةراجحلاو تاب اَمارتو «ةكرعم تناکو رخآلا قیرفلا نم الجر نيقيرفلا

 غلبو «مهيف نمب نيقيرفلا نم دحاو لک نهتراو .امهالک ناقیرفل حاصو

 ىلإ نوملسملا راف «ةعيبلا ىلإ اعدف «لتق دق ْنامثع ناو هللا لوس

 ديب يب هللا لوسر ذخأف ءاوُدَقَي الأ ىلع هوعیابف .ةرجشلا تحت وهو ل ٤ هللا لوسر

 .«ناّمثع ْنَع هذه :لاقو « هسفن

 نامثع عوجر هلا دبع ابآ اي تیفتشا :نوملسملا هل لاقف نامثع عجر تعیبلا تّمت املو

 اهب تثکم ول دی يسقن يا «يب مّشنظ ام سعب :لاقف «تیبلاب فاوطلا نم

ARاهب َفوَُي ىتح اهب تفطام ةَِبْيَدَحلاب ٌميقم كي < هللا لوو  

 ss ۶ هللا لوُسَر

 لک هللا لوسر ديب اذخا رمع ناكو حا هّللاب انّملعأ ناك ی هللا لوسر

 .© نق نب جلا الا مهلك نوملسملا هعیابف ةرجشلا تحت ةعيبلل

 ناکو . "هلع هللا لوسر نع هعفرپ اهنصغب اذخا راسي نب لقعَم ناكو ننام ۹ ۹ E 3 ەر :

 ینمیلا هديب راشأ يب يبنلا نأ هيفو 09/١ دمحأو ۰8٩ ۰4۸/۷ يراخبلا هجرخآ (۱)

 . ؟نامثعل هذه» : لاقف .هدی ىلع اهب برضف «نامثع دی هذه : لاقف

 .رباج ثیدح نم (14) (۱۸۵7) «هحیحص» يف ملسم هجرخآ (۲)

 .(۱۸۰۸) ملسم هجرخآ (۳)

۲0۹ 



 ءاقرو نب لیدب

 رک هيلإ

 . يدَسالا نانس وبأ هعیاب نم لّوأ

 .مهطسوأو سانلا لوأ يف «تارم ثالث عوكألا نب ةملس هعيابو

 تعازخ نم رفت يف يعازخلا ءاقرو نب لْيَدُب ءاج ذإ .كلذک مه امنیبف

 ول نب بعک تکرت ينإ :لاقف تماهت لهأ نم ةي هللا لوسر حصن ةبيَع اوناکو
 فراق مهو لیفاطعلاٌدوعلا مهعم ا هایم اعا قولا نب رماعو
 انتج ْنكلو ءدَحَأ لاتقل ْءىجَن ْمَل اَنِإ : يع هللا لوسر لاق «تيبلا نع هلا اهو
 ما اوُواَش ناف ءْمِهِب ثّرضأو .برحلا مه ذق اشرف ناو «َنيِرمَتْعُم
 لاو اولعف ءسانلا هيف لخد ای او نأ او نو سلا نیو يتب ای

 اده يرمآ ىَلَع مهلت هديب يسن يِذّلاَو ءلالا لا اوبا مُه نِإو ءاوُجَج دقف

 .(ُهَرْمَأ هللا نیل وأ «يتفلاس درفنت ىح

 دق ينإ :لاقف ءاشيرق ىتأ ىتح قلطناف «لوقت ام مهغلبأس :ليدُب لاق
 . مكيلع هّتضرع متئش ناف ءالوق لوقي هّتعمس دقو «لجرلا اذه دنع نم مكتئج

 تاه :مهنم يأرلا ووذ لاقو .ءيشب هنع انثّدحت نأ انل ةجاح ال : مهؤاهفس لاقف

 لاقف . ةليّيبنلا لاق امب مهثدحف .اذكو اذك :لوقي ی لاق ات ا

 ينوعدو ءاهولبقاف «دشُر َهَطخ مكيلع َضَرَع دق اذه نإ : يفقّتلا دوعسم ُنِب ةورع
 «لیدبل هلوق نم ًاوحن لكي يبنلا هل لاقف «هملکی لعجف .هاتأف «هتئا :اولاقف «هتا
 دحأب تعمس له كّموق تلصأتسا ول تيأرأ ءدمحم يأ :كلذ دنع ةورع هل لاقف

 ىرأو ءًاهوجو یرال ينإ هللاوف «ىرخألا نكت ناو ؟كلبق هلهأ حاتجا برعلا نم
 تا رب ٌصّصْنا : ركب وبآ هل لاقف «كوعديو اوري نأ اقیلخ سانلا نم اباشوآ
 «هديب يسفن يذلاو امآ :لاق . رکب وبآ :اولاق ؟اذ نم :لاق .هعدنو هنع رفت نحنأ
 املکو « ةكيَّيبنلا ملکی لعجو .كئبجال ءاهب َكِزْجَأ مل يدنع كل تناك ٌّدَي الول

 .اهریغو درق يذ ةوزغ باب : ریسلاو داهجلا يف (۱۸۰۷) ملسم هجرخآ (۱)

۳۹۰ 



 «فیسلا هعمو « ةي 5 ّيبنلا ا نب ل ا اک

 : لاقو OTE هل لا ةيحل ىلإ ٌةورُع ىوهأ املکف ءرفغملا

 :اولاق ؟اذ نم :لاقو هار ةورع عفرف 3 355 هللا لوسر ةيحل نع لدي أ

 ی ناکو ؟تتردغ یف یعسآ تسلا وأ و ْئأ : لاقف . هبعش ل

 لاقف .ملسأف ءاج مث یهلاومآ ذخأو مهلتقف «ةيلهاجلا يف اموق بحص

 . ءىش یف هنم تلف لاملا اًمأو لیفان مالسالا امأ» : ل ع ٌعيبنلا

 منت ام هللاوف «هينيعب ي هللا لوسر باحص قمری لعج ةورع نإ مث

 ادا و .ههجوو هّدلج اهب كل مهنم ٍلُجَر فک يف تعقو الا ةماخن كل 6 یبنلا

 اوضفخ مّلکت اذإو .هئوضو ىلع نولتتقي اوُداك ءأضوت اذإو یرمآ اوردتبا «مهرمأ

 «هباحصأ ىلإ 9 عج رف 2 رظنلا هبلا نود امو «هدلع مهتاوصأ

 عیشاجنلاو ءهرصيقو «ىرسك ىلع كولملا ىلع تدفو دقل هللاو «موق يأ : لاقف

 مخنت نإ هللاو ءًادمحم دمحم ٌباحصأ ٌمُظعُي ام هباحصأ همظعُي اكلم ُتيأر ام هللو

 اوردتبا مهرمأ اذإو «هدلجو ههجو اهب كلدف «مهنم لجو نك يف تققو الإ ةماخت

 نیاربا امم یلکت اذإو .هثوضو ىلع نولتتقي اوداك «ًاضوت اداو «هرمأ

 اسراف «دشُر ةطخ مکیلع ضرع دقو «هل اميظعت رظنلا هيلإ نوّدحُی امو « هذنع

 6 یبنلا ىلع فرشآ امف .هتئا :اولاقف «هتا ينوعد :ةنانك ينب نم لجر لاقف

 نیل ا موق نم وهو ,«نالف اذه» : ال هللا لوسر لاق .هباحصأو

 روم اونو كد ب ودور عم ات

 دق ندا تيأر :لاقف «هباحصأ ىلإ عجرف ۰«تیبلا نع اوُدَصُي نأ ءالؤهل يبي

 :لاقف «صفح نب زركم ماقف «تيبلا نع اوُدَصُي نأ ىرأ امو ا 7
 نب ُرّرْكَم اذه» :ِللكي بلا لاق «مهيلع فرشأ املف «هتئا :اولاقف .هتآ ينوعد
 ءاج ذإ هملکی ّوه انيبف هِي هلل لوسر ملکي لعجف (رجاف لجر وهو .صفَح
 بتکا «تاه : لاقف مكرم نم مک له ذق» :وی ينلا لاق ا

 لاقف .«ميحّرلا ٍنْمْحّرلا هللا مسب بشك :لاقف «بتاكلا اعدف «ًاباتك مکنیبو اننيب
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 هيي هيلإ زركم لاسرإ



 ىلإ لدنج يبآ در
 نیکرشملا

 تنك امك مهللا ٌكمساب : بتکا نکلو ءوه ام يردن ام هللاوف «نمحرلا امآ : لیهس

 لاقف «میحرلا ¿ نمحرل هللا مسب الإ اهّثکن ال هّللار :نوملسملا لاقف «بتکت

 ُدَّمَحُم هيلع یضاف ام اذه بتا :لاق مث ملل كمساب بّکا» : ي5 يبنلا

 درع ٌكانددص ام لا لوسر كنآ ملعن انك ول هّللاوف : ليهُس لاقف ««هللا لوُسر

 ينإ» :445 يبنلا لاقف هللا دبع نب دمحم :بتکا نکلو كانلتاف الو «تيبلا

 نا ىلع : يب ثبنلا لاقف ؛هّللا دْبَع نب ُدَّمَحُم :بکا ءينوُمْتْبَدَك ناو هللا لوُسر

 ی يح روسو تی اوت

 نم كيتأي ال نأ ىلع :ليهس لاقف «بتكف لبقملا ماعلا نم كلذ نکلو «ةطغض

 دري فيك «هّللا َناَحْبُس :نوملسملا لاقف ءانيلإ هتددر الإ كنيد ىلع ناك ناو لجر

 نب لیهس نب لدنج وبآ ءاج ذإ «كلذك مُه انيب ءاملسم ءاج دقو «نیکرشملا ىلإ
 روُهظ نيب هسفنب ىَمَر ىتح ةكم لفسأ نم حرخ ْدَق هدويق يف ُفُسري ورمع

 لاقف «يلإ ُهَّدُرَت نأ هيلع كيضاقأ ام لوأ دمحم اي اذه : ليهس لاقف «نیملسملا

 ادب ءيش ىلع كحلاصأ ال ًاذإ هّللاوف :لاقف دعب ٌباتكلا ضقن مل انإ» : و يبنلا

 ام :لاق «لعفاف ىلب» :لاق .كل هزيجمب انأ ام :لاق “يل ُهْرِجَأَف» لَك يبنلا لاقف

 را نیملسخلا خم او ناف نیا ناف ما E ركنا ناب نإ

 اباذع هللا يف َبَّذُع دق ناکو تیقل ام نورت الأ ءاملسم تج دقو هةيقرشملا ىلا

 تيتأف رب الإ تیبا نس تککش اس لاو «یاظلا ی مع لاف کیک

 ىلع املا تلف ل :لاق ؟اقح هللا يبن تسلأ : هللا لوسر اي تلقف 5 يبنلا

 ءاذإ اننید يف َةَبنَدلا يطعن مالع :تلقف .ىلب :لاق ؟لطابلا ىلع انؤدعو قحلا

 يِرصاَن َوُهَو هللا لوُسَر يّنإ» :لاقف ؟انئادعأ َنيبو اننيب ُهّللا مكْحَي املو ٌعِجْرَتو

 :لاق ؟هب فوطنو َتيبلا يتأنس انأ انثدحت تنك تسل وأ :تلق «هیصعآ تشو

 . هب EA هيتا كإف : :لاق .ال :تلق « ؟ماعلا ه 5 ی e 5 « یلب)

 هر امک رکب وبا نع رورو لا لوسرل كنق امک هل ثللقف «رکب اب تيتأف :لاق

 ىلع هن هللاوف َتوُمَت ىَنَح هِزْرْعب كسُمَتساف :دازو یاوس ةَ هللا لوسر يلع

۳ 



 ۰ را كلل اف مع لاف ىكلا

 مث «اووحناف اوُموق» :ب هللا لوسر لاق «باتكلا ةيضق نم غرف اًكلف

 ْمقي مل املف «تارم ٌتالث كلذ لاق یتح دحاو لجر ْمُهْنم ماق ام هّللاَوَق "اوقلخا

 مآ تلاقف «سانلا نع نول ام اهل رکذف «ةملس ا یلع لخدف ماق .دحآ مهنم
 َرَحْنَت یتح ةملک مهنم ادحأ ملكت ال مث ٌجُرخا ؟كلذ ٌةبحَتأ : هللا لور اي :ةملس
 لعف ىتح مهنم ادحأ ْمَلَكُي ملف ءجرخف «ماقف .كقلحیف كقلاَح وعدتو كند

 ءاورحنف اوُماق «كلذ ٌسانلا ىأر املف «هقلحف هقلاَح اعدو «هندُب رحن : كلذ

 ةوسن هءاج مث ءامغ اضعب لّتقی مهضعب داك یتح ءاضعب قلي مهضعب لعجو

 تارجاّهُم ٌتانمْؤُملا مک ءاَج اذإ اوُنَما نیذلا اَهُّيَأ ای : لجو زع هللا لزنأف «ٌتانمؤُم

 ذئموي ٌرَمَع قّلطف [۱۰ :ةنحتمملا] 4 رفاّوکلا مصيب : غلب یتح «#نهونحتماف

 قیمأآ نب ناوفص یرخألاو «ةيواعم اّمهادح| جّوزتف «كرشلا يف هل اتناك نيتأرما
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 رفغیل نیم احتف كل اتختف انا : هيلع هللا لزنآ هعجرم يفو ءةنيدملا ىلإ عجر مث

 ًاميقتْسُم ًاطارص َكّيِدْهَيَو َكِيَلَع ُهَتَمعن ميو رخأت امو كند نم دقت ام هللا كل

 ؟هللا لوسر اي وُ حتف وأ :رمع لاقف [۳ ۱ :حتفلا] زیر ًارضت هللا و

 : لجو زع هللا لزنأف ؟اَنَل امف «هللا لوسَر اي َكل ائينه : ةباحصلا لاقف «معن :لاق

 ٤[. :حتفلا] 4 نينمؤملا بول يف ةئيكّسلا لر يذلا وه#

 يف اولسرأف ءاملسم شيرق نم لجر ريصب وبأ هءاج تنیدملا ىلإ عجر املو

 هب اجرخف «نیلجّرلا ىلإ هعفدف ءانل تلعج يذلا دهعلا :اولاقو «نيلجر هبلط

 : نیلجرلا دحأل ريصب وبأ لاقف مهل رمت نم نولكأي اولزنف «َةَمْيَلُحلا اذ اغلب ىتح
 دقل ءديجل هنإ هللاو لجأ :لاقف نخالا هّلتساف ءاديج اذه َكَفيس ىرأل نإ هّللاو
 ىتح هب هبرضف «هنم هنكمأف «هيلإ رظنأ ىنرأ : ريصب وبأ لاقف «تبرج مث هب تبرج

 ةياور يفو «ءادتبا لاثتمالا يف فقوتلا نم رضح ام هنع رفكيل ةحلاص ًالامعأ :يأ )١(

 .هب تملكت يذلا ىمالك ةفاخم دئموي تعنص

۲۳ 

 ريصب یبآ ةصق



 نيح ات هللا لوسر لاقف دجسملا لخدف ؛ةنيدملا غلب یتح ودعي ٌرعتالا رفو «درب

 يبحاص هّللاو لتق :لاق ب يبنلا ىلإ یهتنا املف «رغذ اذه یر دقل» : هار

 دق «كتّمذ هللا ىفوأ هّللاو دق هللا بن اي : لاقف ریصب وبآ ءاجف لوتقمل ينإو

 ول بروح ركشم همآ ۱"لْیَو» :# بتلا لاقف «مهنم هللا يناجنأف «مهبلا ينتددر
 فیس یتآ یتح جرخف «مهيلإ هدریس هنأ فرع «كلذ عمس املف هد هل نا

 شيرق نم ٌجّرخي الف «ريصب يبأب قحلف «ليهس نب لدنج وبآ مهنم تلفنیو «رحبل
 ٌنوُعمسي ال هللاوف ةباصع مهنم تعمتجا یتح «ريصب يبأب قحل الإ ملسآ دق لجر

 .مهلاومأ اوذخأو مهولتقف ءاهل اوضرتعا الا ماشلا ىلإ تجرخ شیرقل ريعب

e ES 

 نطتب ب مهنع مکیدی او مک ْمُهيِديأ تک يذلا وهو : لجو زع هللا لزنأف نما وهف

 0 : حتفلا] # ةّياهاَجلا ةّيِمَح ةمح» غلب ىتح 4ْمُهْيَلَع ْمُكَرَفظَأ نأ دْعَب نم ةَ

 «ميحرلا ¿ يسال تي اونا ملا هللا يبن هنأ نرد مل مهنآ مهتیمح تناکو

 . ۳)تیبلا نیبو مهنیب اولاحو

 نم ةيبيدحلا رثب يف حمو ۰ كك يبنلا نأ : (حیحصلا) يف : تلق ءاملاب ةيبيدحلا رثب روف

 يف عوكألا املس «بزاع نب ءاربلا ا كلذك «ءاملاب تشاجف «همف

 . ۳« نیحیحصلا)

 الو «حدملا يف برعلا اهلوقت مذ ةملك يهو :ةددشملا میملا رسکو «ةزمهلا لصوو ماللا مضب )۱(

 نامزلا عیدب لاق « لیولا همأل : مهلوقك وهف .كالهلا : لیولا نآل مذلا نم اهیف ام ینعم نودصقی
 الو همآ ليو :نولوقیو ءمهأ اذإ رمألا يف "هنیمی تبرت» : قلطت برعلاو : هل ةلاسر يف

 اهرعسی : يأ برح رعسم نم : هلصأو «زییمتلا ىلع بصنلاب «رعسم» هلوقو «مذلا نودصقی
 : قاحسإ نبا ةياور يف عقوو ءاهرانل ریعستلاو .برحلا يف مادقالاب هفصي هنأك : يباطخلا لاق

 . هرصانیو هدضعیو هرصنی : يأ (دحأ هل ناك ول» : هلوقو رعسملا ینعمب وهو « شحم )

 لهآ عم ةحلاصملاو داهجلا يف طورشلا باب : طورشلا يف ۲3۰ ۰۲8۱/۵ يراخبلا هجرخآ . (۲) ۱
 . ۳۳۱۳۲۸۳۲ ۳۲۳/۶ دمحأو ((۲۷ 1۵) دواد وبأو «برحلا

 نب ةملس ثيدح نم 1۸/6 دمحأو ۱۸۰۷(۰) ملسمو ۰۳۶۰ /۷ يراخبلا هجرخأ )۳(

۲٤ 



 اهیف زرغ هنا ةَمّرخم نب روسملاو «مكحلا نب ناورم نع :ةورع لاقو

 . ''”اضيأ «نیحیحصلا» ىف وهو «هتنانك نم امهس

 من «هأف صمضمو ءولَّدلا يف أضوت .هورع نع دوسألا يبأ يزاغم يفو

 رلبلا يف هاقلأو .هتنانک نم امهس عزنو بلا يف بصي نأ رمآو هیف خم

 مهو «اهنم مهيديأب نوفرتغی اولعج یتح ءاملاب ترافف «یلاعت هللا اعدو
 . ملع هللاو هبشآ اذهو «نيرمألا نيب عمجف اهقش یلع سولج

 هو امش شرع (رب 3 الا تا ق احا ةر الا طع : لاق اج ع :(ىراخبلا ) ىف
 ام :لاقف «هوحل سانلا شهج دا ءاهنم اضوتي ةوكر هيدي نيب بک هللا لوسرو

 ام الا اغ ام الو «برشن ءام اندنع ام اللا لوُسر أي :اولاق ؟مکل
 لاغمأ هعباصآ نيب نم ُدوفي املا لعجف «ةوكرلا يف هدي عضوف «كيدي
 ةصق ريغ هذهو «"ةئام ةرشع سمخ اوناکو .اووضوتو ءاوبرشف «نویعلا

 .رثبلا

 رنسالوطه  :لاق حبصلا ةي يبنلا ىلص املف ءرطم ةليل مهباصأ ةوزغلا هذه يفو
 7 َحَّبْصأ» : لاق :ملعأ و ا :اولاق (؟هَلْيَللا 0 لاق اذاَم نورذتأ»

 موم َكِلْذَ «هتمْحَرو هللا لضقب اترطم :َلاَق ْنَم ااف فاکو يب ْنمْوُم يدابع
 يب فاك َكِلذَم ءاَدَكو اذک ءزتب اًنْرطُم :َلاَق ْنَم اًمأو .بکزکلاب ٌرفاك يب
 . ۲۳)«بک و کلاب نم و

 .ملسم يف وه سیلو 5 دمحأو ۰۲4۵/۵ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ۳۵۳و ۳۲۹/۳ دمحأو «ةيبيدحلا ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۶۱/۷ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .ءاملا ذخأل اوعرسآ :يأ «هوحن سانلا شهج :هلوقو ۰۳۹۳و

 باب :ةالصلا ةفص يفو «ةیبیدحلا ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۳۸/۷ يراخبلا هجرخآ (۳)
 نولعجتو# :یلاعت هللا لوق باب :ءاقستسالا يفو «ملس اذإ سانلا مامالا لیقتسی

 مالک !ولدبی نأ نودیری# :یلاعت هللا لوق باب :دیحوتلا يفو #نوبذکت مکنآ مکقزر
 = یونلاب انرطم :لاق نم رفک نایب باب :نامیالا يف (۷۱) ملسم هجرخأو ««هللا

۲ ۲ ۵ 



 حلصلا هيلع یرح ام

 قلح نمل ىذألا ةيدف

 هسأر

 لصف
 «نينس ّرشع برحلا عضو ىلع ةكم لهأو نيملسملا نيب حلصلا ىرجو .

 ماعلا ناك اذإ ىتح كل اناع مهنع عجری نأو « ضعب نم مهضعب لسانلا نمأي نأو

 حالسب الإ اهلخدی ال نآو ءاثالث اهب ماقأف «ةكم نيبو هيب الو ءاهَمدَق «لبقملا

 نمو «كيلع هدرن مل ٌكباحصأ نم اناتأ نم َّنأو .برقلا يف فویسلاو «بكارلا

 الو لالْسِإ ال هنأو «؟۱ةفوفکم َةَبْيَع ٌكيبو اننيب ّنأو ؛انیلع هتددر انباحص نم َكاتأ

 نمو « هللا ُهَدَعِبَأف انم مهاتأ ْنَم :لاقف ؟اذه مهیطعت !هللا لوسر اي :اولاقف ال

 .۳!اجرخمو اجرف هل ُهّللا لَعَج «مهيلإ هانددرف مهنم انات

 هَسأر قلح نمل ىذألا ةيدف - لجو رع - هللا لزنأ .ةيبيدخلا ةصق يفو

 .ةرجع نب بعک نأش يف كسلا وأ «ةقدّصلا وأ «مايصلاب

 .ةَرَم َنيِرَصَفُمللو ائالث ةرففلاب َنيِقَّلَحُملل لي 2 هللا لوسر اعد اهيفو

 .ٍةَعْبَس ْنَع ةرقبلاو «َةَعْبَس نع بل اورحن اهيفو

 أ

 هفنأ يف ناك لهج يبأل ناك المج هيذَه ةلمج ىف ةي هللا لوسر ىدهأ اهيفو

 نكرم أ هب ظيغيل ةضف نم ةر

 «هدهعو دل 26 هّللا لوسر دقَع يف ةعازخ تلخدو «حتفلا ةروس تن اهیفو

 لحدي نأ ءاش نم نأ طرشلا يف ناكو ‹مهدهعو شيرق دقع يف ركب ونب تلخدو

 . ۱۱۷/٤ دمحأو ۰۱1۵/۳ ىئاسنلاو (۳۹۰) دواد وبأو ۰۱۹۲/۱ كلامو

 ملا ىلع ةظفاحيملا نق ةييلس ارودص اب نأ ٠ مملو له اه ام یه ©)

 هرمآ نونکم عضومو هّرس عدوتسم وه يذلا ناسنالا ردص هبشي دقو ءاننيب هاندقع يذلا

 لالسالا ناف «لالغا الو لالسإ ال» : هلوقو «هبايث نوصمو هعاتم رح اهعدوی يتلا ةبيعلاب

 ت ىف اصابت نا :لوقی «ةنايخلا : لالغالاو ةقرسلا يهو ةلسلا نم

 . كلذ نم ءيش يف هنوخی الو ا امت الو هیتر ىف ردت او

 نع يرهزلا نع قاحسا نبا ثيدح نم (۲۷۲۲) دواد وبأو ۱۳۳9/۶ یخ | هجرخآ )۲

 . تاقث هلاجرو مکحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا نع «ريبزلا نب ةورع

۳۹۹ 



 . لخد شيرق دقع يف لخدی نأ ءاش نمو « لخد ةَ هدقع يف

 را يبأ نب ةبقع نب موك أ نهنم «ٌتانمؤم ءاسن هءاج ةنيدملا ىلإ عجر املو
 نم ا مجري ملف 4 مهنیب ناك يذلا طرشلاب يي هلل لوسر اهنولأسي اهل ءاجف ٠ ؛ طيعم

 :ليقو .ءاسنلا يف طرشلل خسن اذه : ليقف «كلذ نع لجو رع هللا هاهنو <
 لاجرلا ىلع الإ طرشلا عقي مل :ليقو .ادج ٌريزع وهو وام
 . كلذ هللا ىبأف « نیفنصلا يف ذ هوُمُمَعی نأ نوکرشملا دارأو ةصاخ

 لصف

 ةيهقفلا دئاوفلا نم ةيبيدحلا ةصق يف ام ضعب يف

 . ةدعقلا يذ يف اهيلإ ج هناف « حلا رهشآ يف ذ يع يبنلا رامتعا : اهنمف

 نمةرمعدب مارحإلا . ٌجحلاب عارحالا نأ امك «لضفأ تاقیملا نم ةرمُعلاب ٌمارحالا نأ :اهنمو

 نول امأو ر وأ ليم ةنيدملا نيبو اهنيبو «ةفيلحلا يذ نم امهب ص هنإف «كلذك

 ينو هرات ین ی قهر « سقما تب نم ةر مرح نم ما ثیدح

 هيف برطضا دقو «تبثي ال ثیدحف «٠ ونذلا نم اهلبق ال راق تناک» : ظفل

 .ًاديدش ًابارطضا انتمو ادانسإ

 8 ٣
 رھ ىف و

 . اهنع ىهنم ٌةلَُم ال ةنس يدهلا َراَعْشِإ نأ :اهنمو

 (۳۰۰۱) هجام نباو «تيقاوملا باب :كسانملا يف (۱۷۱) دواد وبأ هجرخأ (۱)
 ىلع مارحالا ميدقت هرك نممو نالوهجم هدنس يفو (1١١؟١) نابح نباو (۳۰۰۲) و

 نب رمع نأ يورو «كلامو «حابر يبأ نب ءاطعو «يرصبلا نسحلا :تاقيملا

 نم مرحي نأ نامثع هركو ةرصبلا نم همارحإ نيصح نب نارمع ىلع ركنأ باطخلا
 .«حتفلا» حرشب ۳۳۲/۳ يراخبلا رظنا «نامرك وأ ناسارخ

۳۹۷ 



 ةظياغم بايحتسا
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 دللا عادعأ

 ...كرشملاب ةناعتسالا

 یروشلا بابحتسا

 ولو لطابلا مالکلا در
 فلکملا ريغ ىلإ بسن

 هيده ةلمج يف یدهآ 4ب ئبنلا ناف ءهّللا ءادعأ ةظياغُم ٌُبابحتسا :اهنمو

 فص يف ىلاعت لاق دقو «نيكرشملا هب ظيغَي ةضف نم هرب ِهفْنَأ يف لهج يبأل المج

 طلفتشاف هرز هأطَش جرحا عزرک لبجنالا يف هلو :هباحصأو كي يبا
 لاقو 8 : حتفلا] *4راّمُكلا مهب ظيخيل مار ٌبجعي هقوش یلع یوتشاف

 را يبس يف ةَصَمْحَم الو بت الو ًانظ میم ال مهتاب كلذ# : لجو رع

 نا خلاص مع هب مه بک الإ الی وُدَع نم نولاتی الو رامکلا ظیفَیًاتطّوَم َنوؤطَي

 .[۱۲۰ : ةبوتلا] 4 َنيِنِسْحُملا َرْجَأ ٌيِضُي ال هللا

 .ودعلا وحن همامأ نويعلا تعبي نأ هل يغبني شيجلا َريمأ نأ :اهنمو

 نأل «ةجاحلا دنع ةزئاج داهجلا يف نومأملا كِرْشُملاب ةتاعتسالا نأ :اهنمو

 هطالتخا ىلإ ٌبرقأ هنأ ةحلصملا نم هيفو «كاذ ذإ ارفاک ناك ّيعازخلا هنيع

 . مهرابخأ هذخأو ودعلاب

 : مرا چل اهن فیس هو مامالا ةروشم تابحتسا :اهنمو

 نود مهضعب اهملعب صتخی ةحلصمل ًافرعتو یهبتعل اف مهسوفنل ةباطتساو

 :نارمع لا] *رُمالا يف ْمُهْرواَسَو# :یلاعت هلوق يف ٌبرلا رمأل ًالاثتماو «ضعب

 < متين یروش E هدابع یلاعتو هناحبس لم دقو ۹

 :[ ۲۸۰ یرهشلا]

 ةلتاقم لبق مهلاجر نع اودرفنا اذإ نیکرشملا يرارذ يبس زاوج :اهنمو
 .لاجرلا

 :اولاق امل مهناف فلک ريغ ىلإ بسن ولو لطابلا مالکلا در :اهنمو

 ءاخلا رسکب لبالا يف ءالخلاو ست ملف «تّحلأو 25008 .ءاوصقلا تألخ

 ءاهعبطو اًهقلخ نم سيل ام ة ةقانلا ىلإ اوبسن املف ۱ ی يدار بح كملاو

 بس نع دك ربخآ مث .«یلخب اهل كا امو ثالخ ام» :لاقو مهیلع هدر

 ترهظ يتلا ةميظعلا ةمكحلل اهسبح ةكم نع لیفلا َسَبَح يذلا نأو ءاهكورب

 .هدعب ىرج امو «اهسبح ببسب

۸ 



 .ةنس اهوحنو هبکارم نم لجرلا هسبال ام ةيمست نأ :اهنمو

 .هدیکأت ديري يذلا ينيدلا ربخلا ىلع هّبابحتسا لب «فلحلا زاوج :اهنمو

 یلاعت هللا هرمآو ءاعضوم نینامت نم رثكأ يف فلحلا هلع يبنلا نع ظفحخ دقو

 .(أبس) و «(سنوي ةروس) يف :عضاوم ةثالث يف هب ربخأ ام قيدصت ىلع فلحلاب
 .'(نباغتلا) و

 وی اذ| لاو ةاقیلاو «روجفلاو علا لهأو «نیکرشملا نأ :اهنمو
 ی تالا ور ول «یلاعت هللا تام ر نم ةمرخ هیف دومی ارمأ

 مهرفك ىلع ال «یلاعت )تابع يل دام يلع نیترات ری و

 هل بوبحم ىلع ةنواعملا سمتلا نم لکف «كلذ یوس امم نوعنمیو مهيغبو

 كلذ ىلع هتناعإ ىلع بّترتی مل ام «ناك نم انئاك كلذ ىلإ بيجأ هل ضْرم ىلاعت
 اعا ءاهبعصأو عضاوملا قدآ نم اذهو هلم مظعأ هلل ضوغبم بوبحملا

 لمع یّتح لاق ام رمع لاقو .قاض نم ةباحصلا نم هنع قاض كلذلو «سوفنلا

 بلق ىلع هيف هُيلق ناك ىتح میلستلاو ىضرلاب هاقلت َقيّدَّصلاو .هدعب ًالامعأ هل
 لب هللا لوسر باوج نيعب كلذ نم هنع لأس امع َرَمع باجأو هِي هللا لوسر

 للاب مهفرعأو مهلمکأو ةباحصلا لضفآ هنع هللا يضر قيّدّصلا نأ ىلع لدي كلذو

 هل ةقفاوم مهذشأو «هّباحمب مهموقأو «هنیدب مهُملعأو «3 هلوسرو یلاعت

 یاس لوڈ ةصاخ هقيدصو هيب هللا لوسر الإ هل ضَرَع امع رمع لأسي مل كلذلو
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 . هباحصا

 يإ لق وه قحأ كنوتبنتسیو* :ىلاعت هلوق يهف (۵۳) سنوي ةروس نم ىلوألا ةيالا امأ )

 هلوق يهف (۳) ةيآلا أبس ةروس نم ةيناثلا امأو *نیزجعمب متنأ امو قحل هنإ يبرو
 نم ةثلاثلا امأو 4 . . .مكنيتأتل يبرو ىلب لق ةعاسلا انیتأت ال اورفك نيذلا لاقو# : یلاعت
 نؤبنتل مث نثعبتل يبرو ىلب لق اوثعبي نل نأ اورفك نيذلا معز# :يهف (۷) نباغتلا ةروس
 4 ریس هللا ىلع كلذو متلمع امب
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 ىلع. فلحلا بایدتسا

 داري يذلا ينيدلا ربخلا
 هدنكأت

 لهأو نوكرشملا بلط اذإ
 ةاغبااو روجفلاو عدبلا
 نوماظعي :رمآ ةملظلاو
 هللا تامرح. نم ةمرح هبق

 هيلع اونيعأ



 ةكمب ةالصلا ةقعاضم

 مرحلا عیمجب قلعتت
 دجسملا اهب صخي ال

 ىلع فيسلاب مايقلا ةينس
 مودق دنع دئاقلا سأر

 ودعلا لسر

 ر

 اهضعب :یعفاشلا لاق .ةيييدخلا ىلإ نسا تاذ لدع ة یبنلا نآ :اهنمو

 .مرحلا نم اهضعبو «لحلا نم

 وهو «مرحلا يف يلصُي ناك ی يبنلا نأ ةصقلا هذه يف دمحأ مامالا یورو

 قلعتت ةكمب ةالصلا ةفعاضم نأ ىلع ةلالّدلاك اذه یفو «'''لحلا ىف برطضم

 يف ةالَص» :هلوق نأو «فاوطلا ناكم وه يذلا دجسملا اهب صخي ال مرحلا عيمجب
 اوبرقُي الف# : یلاعت هلوقك «يدجُسَم يف ةالص ةئام نم لضفأ ماَرَحلا ٍدِجْسَملا TE د دا SD هاا و ی يا 7

 اليل هدّْبَعِب ىَرْسأ يذلا ناحبس# :ىلاعت هلوقو ۲۸[۰ :ةبوتلا] 4ماَرَحلا َدحْسَملا

 .ءیناه مأ تيب نم ءارسالا ناكو ۱ : ءارسالا] * مارحلا دجسملا نم

 يلصيو «لحلا يف لزني نأ هل يغبني ناف «ةکم نم ابیرق لزن نم نأ :اهنمو
 . عنصی رمع نبا ناك كلذكو مرحلا يف

 نیملسملل ةحلصملا ىأر اذإ ٌرُدَعلا حلص بلطب مامالا ءادتبا اوج :اهنمو

 . مهنم بلطلا ًءادتبا نوكي نأ ىلع كلذ فّقوتی الو «هيف

 نكي ملو «فیسلاب 337 هللا لوسر سأر ىلع ةبعش نب ةريغملا مايق يفو

 نم ودعلا لسر مودق دنع اهب ىدتقُي ةنس .دعاق وهو هسأر ىلع ماقُي نأ هتداع

 ةداعلا يه هذهو «سوفنلاب هتياقوو «هتعاطو «مامالا ميظعتو ءرخفلاو ّرعلا راهظإ

 ىلع نيرفاكلا لسر مودقو «نيرفاكلا ىلع نينمؤملا لسر مودق دنع ةيراجلا

 َلئَمَتي نأ بحآ ْنَم» : هلوقب لك يبنلا هّمذ يذلا عونلا اذه نم اذه سيلو «نينمؤملا

 برحلا يف ءالّيْحلاو َّرخفلا نأ امك « ”)راّثلا نم ُهَدَعْفَم ایل اَماَيق لاجتلا هَل

 هلاجرو مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا ثيدح نم ۳۲۰/4 دمحأ هجرخآ (۱)

 . تاقث

 .ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم (۲)

 ۰۹۱/6 دمحأو ءلجرلل لجرلا مايق يف باب :بدألا يف (۵۲۲۹) دواد وبأ هجرخأ (۳)
 ثيدح نم لجرلل لجرلا مايق ةيهارك يف ءاج ام باب :بدألا يف (۲۷۹۲) يذمرتلاو

 . حيحص هدانسإو «ةيواعم

۳۷۰ 



 لیلد رخالا لوسرلا هجو يف َنْدّبلا ثعب يفو «هریغ يف مومذملا عونلا اذه نم اسيل

 . رافکلا لسرل مالسالا رثاعش راهظإ بابحتسا ىلع

 دهاعملا كرشنا لم يف هم تشلق لاَملا اأو «لبقأف مالالا اّ :ةریغملل ی يبنلا لوق يفو
 تاتو و 7 0 0

 ‹ هيلع دري لب .«كلمي ال هنأو .موصعم دهاعملا كرشملا لام نأ ىلع ليلد ۰۶ یش

 ملف مهلاومآ ذخأو یهب ردغ مث ءنامألا ىلع مهبحص دق ناك ةريغملا نإف

 لبق ناك كلذ نأل یهل اهنمض الو ءاهنع ّبذ الو یهلاومال ی يبنلا ضّرعتي

 .ةريغملا مالسإ

 مسب عيرصتلازاوج حيرصتلا زاوج ىلع ليلد «تاللا ّرظَب صصما :ةورعل قیذصلا لوق يفو
 هيف ناك اذإ ةروعلا 0 ۳ ۱

 ةحبصم حصي نأ لب يبنلا نذآ امك لاحلا كلت اهیضتقت ةحلصم هيف ناك اذإ ةروعلا مساب

 دل نك لوكا ذأ قفا هل لاقتو «هببا نيب هيلهاجلا یوعد ياا جمل

 .لاقم ماقم لكلف

 لوسر بدا ةنقرامت ىلع لباقي الو ءهتوفجو هلهجو رافکلا لوسر بدأ ةلق لامتحا و

 رافعا  هتیحلب هذخأ ىلع ةورع يب ْبنلا لباقي ملو «ةماعلا ةحلصملا نم هيف امل كلذ

 .كلذ فالح میظعتلاو راقولا نكل «برعلا ةّداع كلت تناك ناو «هباطخ تقو

 هنأ دهشن : الاق نيح دل يلوسَر دع هللا لوسر لباقي مل كلذكو

 .(۱)«امکََْل لقت ال لسْولا نآ الؤل» : لاقو هللا لوسر

 .ردص وأ سأر نم تناك ٌءاوس «ةَماَحَّنلا ةراهط :اهنمو

 . لمعتسملا ءاملا ةراهط :اهنمو

 ءاج امل هلوقل ةهورکملا ةریطلا نم سيل ُهَّنأو «لژافتلا ٌبابحتسا :اهنمو

 .«مکرُمأ لهَس» : ليهس

 نم لسرلا يف باب :داهجلا يف (۲۷۱۱) دواد وبأو ۰1۸۸8 ۶ دمحأ هجرخأ )١(

 .۱:۳/۲ مکاحلا هححصو « حیحص هدانساو  یعجشآلا دوعسم نب ميعن ثيدح

 .دوعسم نبا ثيدح نم (۲۷۲۲) دواد يبأ دنع دهاش هلو «يبهذلا هقفاوو

۳۷۱ 



 ع يبنلا نأل «دلجیلا هيلع دوهشملا يف ينغي
 مساو همساب فرع اذإ

 دحلا رکد نع هببأ

 ءاضقلا

 ركذ نع كلذ ىنغأ «هيبأ مساو همساب فرع اذإ هيلع دوهشملا نأ "اهنمو

 همسا رکذب لیهس نم منو «هللا دبع نب دمحم ىلع دزی مل یک

 دلاخ ز دعا یرتشا املو هل لصا ال دجلا رکذ طارتشاو «ةصاخ بلا مساو

 هدج رکذف ''!َةَدْوَه نب دلاخ ُنْب ُءاَدَعلا ىَرَتْشا ام اذه» : هل بتکف مال ات هنم

 ْنكي مل املو «هطارتشا ىلع لذت الو «هب ساب ال زئاج هنأ ىلع لذت نایب ةدايز وهف

 دنع دجلا ُركذ طرتشُيف هدج ركذ هيبأ مساو همساب یفتکی ثيحب ةرهشلا يف

 مساو مسالا رکذب يفتكا «كارتشالا مدع دنعو بالا مساو مسالا يف كارتشالا

 ۱ ۱ . ملعأ هللاو بألا

 ةزئاج َنيملسُملا ىلع ٌعّيَض هيف ام ضعبب نيكرشملا ةحلاصم نأ :اهنمو

 لامتحاب نيتدسفملا ىلعأ عفد هيفف «هنم رش وه ام عفدو «ةحجارلا ةحلصملل

 . امهاندأ

 نّيعُي ملو هب هّریغ َدَعَو وأ هرذت وأ .ءيش لف ىلع َفلَح نم نأ :اهنمو

 . يخارتلا ىلع لب «روفلا ىلع نكي مل .هتینب الو هظفلب ال ءاتقو

 «ةرمعلا يف ٌكّسن هنأو ریصقتلا نم لضفآ ةنأو كن قالحلا نأ :اهنمو

 ةرمع يف كسن وه امك «روصحملا ةرمع يف كم هنأو ٌحلا يف كم وه امك
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 ال هناو لا وآ لحلا نم رضا ثیح هده رحتي هضصخنملا نآ :اهنمو

 یتح للحتی ال هنأو «هيلإ لصْی مل اذإ مرحلا يف هرحنی نم دعاوي نأ هيلع بجي

 هجام نباو «طورشلا ةباتک يف ءاج ام باب :عویبلا يف (۱۳۱۷) يذمرتلا هجرخآ )1١(

 يل لاق :لاق بهو نب دیجملا دبع نع قيقرلا ءارش باب :تاراجتلا يف (۲۲۱)

 «یلب :تلق :لاق 2 اك هللا لوسر يل هبتك اباتك كئرقأ الأ :ةذوه نب دلاخ نب ءادعلا

 ةع هللا لوسر دمحم نم ةذوه نب دلاخ نب ءادعلا ىرتشا ام اذه» : اباتک يل جرخأف

 .يوق هدنسو «ملسملل ملسملا عیب ةثبخ الو ةلئاغ الو ءاد ال ةمأ مل

 . مارحلا : ةثيخلاب دارأو ا :ةلئاغلاو

۳۷ 



 :حتفلا] هَلحَم علی نأ افوکعَم يذهلاو# :یلاعت هلوق لیلدب .هلحم ىلإ لصي
1 ۱ 

 مرحلا نم ال لحلا نم ناك «يدهلا هيف رحن يذلا عضوملا نأ :اهنمو

 .يدهلا لحم هلك مرحلا نأل

 قلحلاب مهّرمأ 5 هنأل ءاضقلا هيلع بجي ال َرصْحُملا نأ :اهنمو

 نكت مل لباقلا ماعلا نم ةَرْمُعلاو یاضقلاب مهنم ادحأ رمأی ملو رحتلاو

 افلأ راصح الا ةرمع ىف |وناک مهناف «راصح الا ةرمع نع ءاضق الو ااو

 ةيضقلا ةرمع تيس امنإو «كلذ نود ةيضقلا ةرمع يف اوناكو «ةئامعبرأو

 هلعف ردصم ىلإ ةرمعلا E ءاهيلع مهاضاق يتلا ةرمعلا اهنال ءاضقلاو

 لاثتمالا مهريخأتل ْبَّضْخَي مل الاو روفلا ىلع قلطملا رمألا نأ :اهنمو

 «خسنلا نوُجْرَي اوناك مُهّنَأب لاثتمالا مهريخأت نع رذتعا دقو «رمألا تقو نع

 ءلطاب وهو «هنع رذتعُي نأ ىلوأ ٌراذتعالا اذهو كلذل نیت اورخأف

 ال يلام» :لوقیو یرمآ رخال 0 ات 3 « كلذ مهنم مو ول عج هناف

N Oال روفغملا يعسلا نم مهُريخأت ناك امنإو ا  

 .ةنجلا مهل بجوأو «مهل رفغو «مهنع هللا يضر دقو روکشملا

 «لیلدلا هّصخ ام الإ «ماکحالا يف هل هتَمأ ةكراشم لصألا نأ :اهنمو
 رحنتو كسار قلخت یتح اذحأ ملك الو جرخا» : ةملس 1 تلاق كلذلو

 .هنوعباتیس سانلا نأ تملعو ««كيده

 ؟هب مهرمآ نيح هولثتمی ملو «هلعفب ءادتقا كلذ اولعف فیکف :ليق ناف

 يف اعمط لاثتمالا اورخآ مهنآ ّنظ نم ّنظ هلجال يذلا ببسلا وه اذه :لیق

 روفلا ىلع قلطم .هأل

 هنمأ ةكراشم لصألا

 ام الإ ماكحألا يف هيي هل
 لدلدلا هصخ

 ٠ «خوسنم ريغ ٌدقَتْسُم مکح هنأ ذثنیح اوملَع كلذ يب ٌيبنلا لعف املف «خسنلا

 مهملکی ملو جرخو «مهيلع ظّيغت امل نکلو «نظلا اذه داسف مدقت دقو

 مهعابتا نآو .مهريخأتك رخؤي مل هنأو هب رمأ ام لاثتما ىلإ رداب هنأ مهارأو

 . هرمآ لاثتماو هب ءادتقالا نلإ لئنیح اورداب « هب مهءادتفا بجوت مهتعاطو هل
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 كلم نم عضبلا جورخ
 موقنم حوزلا

 الأو «نيملسملا ىلإ مهنم ءاج نم در ىلع راّقکلا حلَص زاوج :اهنمو
 الف ءءاستلا امآو ءاسنلا ريغ يف اذه «مهیلا نیملسملا نم بهذ ْنَم درب
 دقعلا اذه يف ةصاخ خسنلا ٌمضوم اذهو «رافکلا یلا هدر طارتشا دوس

 .بجوم ریغب هريغ يف خسنلا یوعد ىلإ لیبس الو «نارقلا صنب

 اللا بجوآ كلذلو «مّوقتم جوزلا كلم نم حفلا جورخ نآ :اهنمو

 نم یلعو .اهنیبو هيب لیحو «هتأرما ترجاه نم ىلع رهملا در هناحبس
 لا رجاه نم روهم در مهیلع ٌرافكلا ىت قحتسا اذإ نیملسملا نم م هتأرما تدترا

 هخسني مل مث یهنيب هب مكح يذلا کر نأ ربخأو مهجاوزآ نم نم

 « یّمسملاب هموقت ىلع لیلد كلذ نم جاوزالا ىطعأ ام در هياجيإ يفو ءيش

 . لثملا رهمب ال

 مهنم جورخ نم لوانتی ال مامالا ىلإ رافکلا نم ءاج نم در نأ :اهنمو

 هدر هيلع بجي ال «مامالا دلب ىلإ ءاج اذإ هنأو مامالا دلب ريغ ىلإ املسم

 ىلع ههرکآ الو «هءاج نيح ريصب ابآ دري مل يي يبنلا ناف بلطلا نودب

 ىلع ُةْهركي ملو هذخآ نم مهنُکم .هبلط يف اوژاج امل نکلو «عوجرلا

 . عوجرلا

 ا یخ ما هدا اذإ نيدهاسملا نأ اهنمو

 يف مهل هلتق مک كلذ يف همكح نوكي لب ءمامإلا هنمضي ملو دوق الو ةيدب
 نيلجرلا دحأ لتق ريصب ابآ ناف مهيلع مامالل مكح ال ثيح مهرايد

 هومّلست دق ناك نكلو «ةنيدملا مكح نم يهو «ةفّيلُحلا يذب ِنْيَدَهاعملا

 .همكحو مامالا دي نع لصفو

 تفثاط مهنم تجرخف یامالا اودهاع اذإ نیدهاعملا نآ :اهنمو

 مامالا ىلع بجي مل «مامالا ىلإ اوُرّيَحَتَي ملو «مهلاومأ تّمنغو مهتبراحف

 وأ «هنیدو هدهعو مامالا دقع يف اولخد ًءاوسو مهنم مهعنمو «مهنع مهعفد

 ادهع نكي مل نیکرشملا نيبو ةي یبنلا نيب ناك يذلا ٌدهعلاو ءاولخدي مل
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 كولم ضعب نيب ناك اذإف اذه یلعو «مهنيبو هباحصأو ريصب يبآ نيب

 نم رخآ كلمل زاج .دهع مهريغو ىراصنلا نم ةمذلا لهأ ضعبو نيملسملا

 امك .دهع مهنيبو هنيب نكي مل اذإ مهلاومأ عتفیو مهری نأ نيملسملا كولم
 عم ريصب يبأ ةصقب ًالدتسم «مهيبسو ةيطَلَم ىراصن يف مالسالا خيش هب ىتفأ
 كرا

 لصف

 مکجلا ضعب ىلإ ةراشإلا يف
 " ةندهلا هذه اهتنّمضت ىتلا

 ةياغلا تعقوف ءاهَّبابسأ مكحأ يذلا هللا الإ اهب طيحُي نأ نم لّجأو ٌربكأ يهو

 .هدمحو هتمكح هتضتقا يذلا هجولا ىلع

 هلوسر هب هللا ّرعآ يذلا مظعألا حتفلا يدي نيب َةَمَّدَقُم تناك اهنأ :اهنمف

 ءاحاتفمو «هل اباب ةندهلا هذه تناكف ءاجاوفأ هللا نيد يف هب سانلا لخدو «هّدنجو

 اردق اهيضقي يتلا ماظعلا رومألا يف هناحبس هللا ةداع هذهو «هيدي نيب انذومو

 .اهیلع لذتو اهب و .تائطوتو تامدقم اهیدی نیب اهل ءیطوُپ نآ «اعرشو

 مهضعب ّنمأ ّسانلا نإف «حوتفلا مظعأ نم تناك ةندهلا هذه نأ :اهنمو

 «نارقلا مهوعمسأو توعدلاب مهوژدابو «رافکلاب نوملسملا طلتخاو ۳

 هيف لخدو «مالسالاب ايفتخم ناك نم رهظو «نینما ةرهج مالسالا ىلع مهوّرظانو
 : ةبيتق نبا لاق .انیبم احتف هللا هامس اذهلو «لخدي نأ هللا ءاش نم ةندهلا ةدُم يف

 مس

 . ةيبيدحلاب هل هللا یضق ام وه : دهاجم لاقو امیظع ءاضق كل انیضق

 لصح يذلا حلصلاو «قلغملا حتف  ةغللا يف - حتفلا نأ :رمالا ةقيقحو

 هحتف بابسأ نم ناکو « هللا هحتف یتح ًاقلغُم ادودسم ناك ةيبيدحلاب نیکرشملا عم

 امضعو ًاميض ةرهاظلا ةروصلا يف ناکو «تيبلا نع هباحصأو ةي هللا لوسر دص

 هءارو ام ىلإ رظني ةي هللا لوسر ناکو «ارصنو احتفو اّرع نطابلا يفو «نیملسملل

 لك نیکرشملا يطعُي ناکو «قيقر رتس ءارو نم رصنلاو ءّزعلاو «میظعلا حتفلا نم
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 حتفلل ةم دقه

 حوتفلا مظعا نم يه



 ناعدالاو نامیالا ةدابز
۶ 1 

 :یلاعت هلوق ینعمل طسب

 < ...نا كل رفقدل>

)۳-- 0 

 لزنآ يذلا وه

 (4) 4...ةنیکسلا

 ام ملعی كك 7 وهو .مهسوژرو هباحصآ رثکآ اهلمتحی مل يتلا «طورشلا نم ه هولأس ام

 هک مکل ريخ وهو ًائيش اوهرکت نأ ىسعو# : بوبحم نم هورکملا اذه نمض يف
 .[ ۲۱۲ : ةرقبلا]

 بس هم ام اَبَساهبوبخَم . یا سولا ورک نا

 ةبقاعلا نأو «هدیأتو هل ها رصنب ثاو لوخد طورشلا كلت نام سی ناکف

 هماقآ يذلا دنجلا ربکآ نم وهو ةرصنلا ٌنيع وه اهلامتحاو طورشلا كلت نآو «هل

 « زعلا 0 ثيح نم اوُلذف «نورعشي ال مهو مهبرحل ه هوبصنو ا
 رکاسعو ی هللا لوسر ٌزعو «ةبلغلاو رخفلاو ةردقلا اورهظآ ثیح نم اورهقو
 سکعناو ءُروَّدلا رادف «هيفو هل مْيضلا اولمتحاو «هلل اورسكنا ثيح نم مالسالا
 ترهظو «هللاب ًازع هلل ةرسکلا تبلقناو «قحب ًالذ لطابلاب ٌزعلا بلقناو ملا
 ال يتلا اهلمكأو هوجولا تأ ىلع هلوسر ةرصنو عو قیصر عدلا اولا هک
 .اهءارو لوقعلل حارتقا

 دايقنالاو ناعذالاو نامیالا ةدايز نم نینموملل هناحبس هبّيس ام :اهنمو

 قیدصتو « هللا ءاضقب یضرلا نم كلذ يف مهل لصح امو اوهرکو اوّحأ ام ىلع

 اهلزنآ يتلا ةنيكّسلاب مهیلع هتمغنو هللا ةّنم دوهشو «هب اوذعو ام راظتناو .هدوعوم
 ا لزنأف «لابجلا اهل عرعر يتلا لاحلا كلت يف اهل اوناك ام جوحأ «مهبولق يف

 .ًاناميإ هب اودادزاو «مهسوفن هب تيوقو مهبولق هب تنأمطا ام هتنيكس نم مهيلع
 ًاببس نينمؤمللو هلوسرل هب مكح يذلا مكحلا اذه لعج هناحبس هنأ :اهنمو

 هيلع هتمعن مامتالو ءرخأت امو هبنذ نم مّدقت ام هلوسرل ةرفغملا نم هركذ امل

 هتحت هلوخدو «هب هاضرو «زیزعلا رصنلا هرصنو «میقتسملا مارس هتیادهل و
 يتلا بابسالا نم ناك «هولأس ام ءاطعاو «میضلا نم هيف ام عم هب هردص حارشناو
 نوکی امناو «ةياغو ٌءاَرَج هناحبس هللا هرکذ اذهلو «كلذ هّباحصأو لوسرلا اهب لان
 .هحتفو «ىلاعت همكح دنع نينمؤملاو لوسرلاب ماق لعف ىلع كلذ

 ركذ مث «نطوملا اذه يف ٌريزع هنأب ّرصنلا  هناحبس - فصو فيك لمأتو
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 بولقلا هيف تبرطضا يذلا نطوملا اذه يف نینموملا بولق يف ةنيكسلا لازنإ

 ىلإ اناميإ اهب اودادزاف «ةنيكسلا ىلإ تناك ام ٌحوحأ يهف «قلقلا ّدشأ تقلقو

 یا تاسيس الامي اهنرك امتار یا ثول یهنامي

RESنوت اب  Eزا وهو «كلذک ©  

 هللا دیو «هللا عياب امنأكف «هعياب نمف «هتعيب هتعيبو ا ويدل

 ,هلّبقو هحفاص نمف « .''”ضرألا يف هللا نیمی ر دوسألا رجحلا ناك اذإو مكي قوق

 دوسألا رجحلا نم اذهب ىلوأ ة4 هللا لوسر ديف «هنیمی لّبقو « هللا حفاص امنأكف

 ارجأ اهب يفَوُملل نأو هسفن یلع هثکن دوعی امن ةعيبلا هذه تکان نآ ربخآ مث
 رو قر

 .هقوقحو مالسالا ىلع ةعيب هلوسر ناسل ىلع هللا عیاب دقف نمؤم لكف اميظع

 .فومو ثكانف

 هنأ :هللاب لا أوسأ مهنظو «بارعألا نم هنع َفّلخت نم لاح ٌركذ مث

 یهيلهآ ىلإ اوبلقني نلف «مهّودع مهب ُرْفظُيو .هدنجو «هءايلوأو هّلوسر لذخی

 َوُه امو هلوسرب مهلهجو «هب قيلي امو «هتافصو هئامسأو هللاب مهلهج نم كلذو
 .هالومو هير هب هلماعُي نأ لهأ

 هنأو «هلوسرل ةعيبلا تحت مهلوخدب نينمؤملا نع هاضر نع هناحبس ربخأ مث

 ثيدحلا نم ةعزتنملا ةلمجلا هذهب هباتك نيشي الأ هللا همحر فلؤملاب ىلوألا ناك )

 قيرط نم هريغو 758/5 «هخیرات» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ يذلا عوضوملا

 رباج نع «ردکنملا نب دمحم نع ينئادملا رشعم وبأ انئدح «يلهاكلا رشب نب قاحسإ
 ««هدابع اهب حفاصي ضرألا يف هللا نيمي دوسألا رجحلا» : 5 هللا لوسر لاق :لاق

 ةعرز وبأو نوراه نب ىسومو «ةبيش يبأ نب ركب وبأ هبذك يلهاكلا رشب نب قاحسإو
 ف نال انهو الا هدیزي ال ۲/۹۰/۱۵ رکاسع نبا دنع رحا قیرط هلو يدع نباو
 .حصي ال ثیدح :يزوجلا نبا لاق مث نمو .عضولاب مهتم وهو يزاوهألا يلع ابآ
 يف ةبيتق نبا هجرخأو «هيلإ تفتلي الف «لطاب ثيدح اذه :يبرعلا نب ركب وبأ لاقو

 وهو يزوخلا ديزي نب ميهاربإ هدنس يفو «سابع نبا ىلع افوقوم «ثيدحلا بيرغ»
 :كوركم

¥ 

 نيذلا نا
 )وا

 بلقنپ نل نأ متننظ لب
 (۱۲) «...لوسرلا

 ۾ ...هلا يضر دقن
 )۱۸ ٣۰)



 (۲۰) نه

 سانلا يديآ فک و

 (۱۰) (مكنع

 «نينمؤملل ةيا نوكتلو»

(۳۰( 

 اطارص مكيدهيوإ»
 )ل ۰ «اميقتسم

 اوردقت مل یرخآ وه
 (۲۱) 4...اهیلع

 تعاطلاو ءدايقنالا لامکو «ءافولاو قدصلا نم ذئنيح مهبولق يف ام ملع هناحبس

 يف ىضّرلاو «ةئينأَمّطلاو ةنيكسلا هللا لزنأف ؛هاوس ام ىلع هلوسرو هللا راثیاو

 ةريثك مناغمو ءآبيرق احتف هرمأل ربصلاو همکخب ىضّرلا ىلع مهباثأو «مهبولق

 حوتفلا ترمتسا مث ءاهمناغمو هٌرَبْيَخ حتف مناغملاو حتفلا لّوأ ناكو ءاهنوذخأي

 . رهدلا ءاضقنا ىلإ مناغملاو

 هذه مهل لجع هنأ مهربخأو ءاهنوذخأي ةريثك مناغم هناحبس مهدعوو

 .مهودع نيبو مهنيب ىرج يذلا حلصلا هنأ :امهدحأ .نالوق اهيفو «ةمينغلا

 : حتفلا] «ْمُكْنَع سال َيِدْيَأ ٌفكو :لاق مث ءاهُمئانغو ربيخ حتف اهنأ :يناثلاو

 نب اوُمه نيح دوهيلا يديأ :ليقو «مهولتاقي نأ ةكم لهأ يديأ :ليقف ۰

 : لیفو .اهنم ةباحصلا نم هعم نمب لكي هللا لوسر جورخ دعب ةنيدملاب ْنَم اولاتفی

 لوانت حيحصلاو .نافطغو دّسأ نم مهرصن اودارأ نيذلا مهؤافلحو ربيخ لهأ مه

 . عيمجلل ةيآلا

 يهو «مکب اهلعف يتلا ةلعفلا هذه :ليق *نينمْؤُملل ةيا نوكتلو# :هلوقو

 ءاهلوح نمو ةكم لهأ ناك ذئنيح مُهَّنِإف «مهترثك عم مكنع مكئادعأ يديأ فك

 مهو مهل ءادعآ برعلا لئابق ٌروهمجو «نافطغو ذسأو ؛اهلوح ْنَمو ربیخ لهأو

 مهئادعأ يديآ فک هناحبس هللا تايآ نمف «ءوسب مهيلإ اوُلِصَي ملف «ةَماَّشلاك مهيب

 .مهتسارح يلوتو «مهتوادع ةدشو «مهترثك عم ءوسب مهيلإ اولصي ملف «مهنع

 «نينمؤملا هدابعل ةيا اهلعج «ربیخ حتف يه :ليقو مهبيغمو مهدهشم يف مهظفحو

 احوتفو «ةريثك مناغم مهدعو هناحبس هللا نإف «حوتفلا نم اهدعب ام ىلع ةمالعو

 مهاضرو مهربصل اءازجو ءاهدعب امل ةيا اهلعجو «ربيخ حتف مهل لّجعف «ةميظع

 :لاق مث .ةيبيدحلا دهش ْنَم اهمئانغب ٠ اهب صخ اذهلو ءاناركشو ةيبيدحلا موی

 «ةيادهلا مئانغلاو رفظلاو رصنلا ىلإ مهل عمجف ‹#اميقتسم اطارص مکیدُهیوژ

 مل .ىرخأ احوتفو ةريثك مناغم مهدعو مث «نيمناغ نيروصنم نییدهم مهلعجف

 مورلاو سراف يه :ليقو ةكم يه :ليقف ءاهيلع نيرداق تقولا كلذ اونوكي
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 . اهبراغمو ضرالا قراشم نم ربیخ دعب يتلا حوتفلا : لیقو

 ریغ رابدألا ٌرافكلا ىَّلول «هءايلوأ اولتاق ول رافکلا نأ هناحبس ربخآ مث

 هست و یهلبق هدابع يف هتنس هذه نأو « نیروصنم

 ؟رابدالا اولی ملو «مهیلع اورصتناو «دحأ موی مهولتاق دقف : لیق ناف

 ربصلا وهو مضوملا اذه ريغ يف روکذم طرشب قّلعم دعو اذه : لیق
 مهعزانتو ءربصلل يفانملا مهلشفب دحأ موی طرشلا اذه تافو «یوقتلاو

 ءافتنال دعولا لصحی ملو مهودع نع مهفرصف «یوقتلل يفانملا مهنايصعو

 طر

 نأ دعب نم ضعب نع مهضعب يديأ فک يذلا وه هنأ - هناحبس  ركذ مث

 مهيف ناك هنأ :اهنم يتلا ةغلابلا مكحلا نم كلذ يف هل امل مهب نينمؤملا رفظأ

 ولف «نوملسملا مهب ْملعي مل ؛مهّتاميإ نومتکی مهو ءاونما دق ءاسنو اجر
 ناودُعلا ةّرعم مهنم مكبيصُي ناكو ل بلا مهیلع مكطّلس

 ءالؤه نم مهب ة ةّرعملا لوصح هناحبس ركذو «هب عاقیالا قحتسي ب ال نمب عاقیالاو

 ربخأو .مهب مهنم ةعقاولا ةرعملا بجوم اهنأل مهب نيفختسملا نيفعضتسملا

 امإ ءايندلا يف ًامیلآ ًاباذع هءادعأ بذعل مهنم اوزّيمتو مهولياز ول مهنأ هناحبس

 جوملا «الرع هجروا باس دف می قديح هی بت رسالاو لتقلاب

 . مهرهظآ نيب 2 .لاصتتسالا ٌباذع مهنع عفدی ناك امك مهرهظآ نی

 يتلا ةيلهاجلا ةيمح نم مهبولق يف ٌرافكلا هلعج امع هناحبس ربخآ مث

 اوُرَقُي ملو «هتیب نع هدابعو هلوسر اوّدص اهلجال يتلا لاو لهجلا اهردصم

 هقدص مهققحت عم هللا لوسر هنأب دمحمل اوُرقی ملو میحرلا نمحرلا هللا مسبب

 ةنس نیرشع ةدم يف اهب اوعمسو اهودهاش يتلا نیهاربلاب هتلاسر ةحص مهنقیتو

 مهلاعفآ ام مهیلا فاضت امک .هردقو هئاضقب ناك ناو مهبلا لا اذه فاضأو

 .مهتدارإو مهتردقب يه يتلا

 وه ام ةنيكسلا نم هئايلوأو هلوسر بلق يف لزنآ هنأ - هناحبس - ربخآ مث
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 نيذلا مكلتاق ولو
 (۲۳ ۳۲) 102 .اورفك

 #* ..فك يذلا وهو#

9( 

 يف اورفك نيذلا لعج نا
 55( «4...ةيمحل !مهيولق

 هللا لزناف ...»
 (۲۰) :6...هتنیکس



 (۲۷) (...ايؤرلا

 هلوسر لسرا يذلا وه
 (۲۸) ...یدهلاب

 نیذلا و هللا لوسر دمحم

 ىلع ءادشأ هعم

 (۲۹) «...رافکلا

 هلوسر ظح كسلا تناکف قيلهاجلا كح نم هئادعآ بولق ىف امل لباقم

 ةملك نينمؤملا هدابع مزلآ مث .مهدنجو نیکرشملا ظح ةيلهاجلا ةيمحو «هبزحو

 «صالخإلا ةملك اهعون ىلعأو ءاهب هللا ىقتُي ةملك لک معي سنج يهو .ىوقتلا

 ءاهمزتلت نأ شيرق تبأ يتلا ةملكلا يهو «میحرلا نمحرلا هللا مسبب ُتَرَّسف دقو

 اهمزلأو ءاهئفك ريغ نع اهل ةنايص هءادعأ اهَمّرَح امنإو «هبزحو هءایلوآ هللا اهّمزلأف

 ريغ يف اهعضوب اهعیضی ملو ءاهعضوم يف اهعضوف ءاهلهأو اهب قحأ وه نم
 .هعضاومو هصيصخت لاحمب ميلعلا وهو ءاهلهأ

 هنأو «نينما دجسملا مهلوخد يف هايؤر هلوُسر َّقّدص هنأ هناحبس ربخأ مث

 لع هناحبس هللاو «ماعلا اذه يف كلذ تقو نا دق نكي مل نکلو «ّدُب الو نوکیس

 ,كلذ لاجعتسا مثببحأ متنأف «متنأ اوملعت مل ام هتقو ىلإ هريخأت ةحلصم نم

 كلذ يدي نيب مَّدقف «هوُملعت مل ام هتمكحو ريخأتلا ةحلصم نم ملعي ىلاعت ٌبرلاو

 و ا بيرت اعف

 ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا وه هنأب مهربخأ مث

 لهأ نايدأ عيمج ىلع راهظالاو مامتلاب رمألا اذهل هلا لّمكت دقف ملک نيّدلا

 نم ةقث ىلع اونوكي نآو .تیبثتو مهل ةراشبو مهبولقل ةيوقت اذه يفف «ضرألا

 موی رهقلاو ضامغإلا نم عقو ام نأ اوُبظت الف «هزجني نأ دب ال يذلا دعولا اذه

 «قحلا هنيدب هلسرأ دقو فيك «هنيدو هلوسر نع ايلخت الو هودعل ةرصن ةيبيدحلا

 . هاوس نيد لك ىلع هّرهظُي نأ هدعوو

 قلاب مهحدمو :هل مهراتخا نیذلا هن درا رو - هناحبس - رکذ مث

 ىلع نیهاربلا مظعأ اذه يف ناکف لیجنالاو ةاروتلا يف مهتافص ركذو «حدملا

 بتکلا يف نوروکذملا مه ءالؤه نآو .نارقلاو لیجنالاو ةاروتلاب ءاج نم قدص

 نوبلغتم مهنإ : مهنع رافکلا لوقی امك ال .مهیف ةروهشملا تافصلا هذهب ةمدقتملا
 «مهتريسو مهیده اودهاشو ماشلا یراصن مهار امل اذهلو ءايندو كلم وُبلاط
 ام :اولاق ةرخالا يف مهتبغرو ءايندلا يف مهدهزو مهتمحرو .مهملعو مهلدعو

TA‘ 



 ةياحصلاب فرعأ یراصنلا ءالّوه ناکو «ءالوه نم لضفاب حیسملا اوُبحص نیذلا
 هذه يف هب هللا مهفصو ام دضب مهفصت 7 ةضفارلاو مهتادعآ ةضفارلا نم مهلضفو

 رس يا مس م

 .[ ۱۷ : فهکلا]

 ربیخ ةوزغ يف

 كَم «ةيبيدحلا نم ةنيدملا ام هللا لوسر مدق املو :ةبقع نب یسوم لاق .
 هدعو لجو زع هللا ناکو «ربيخ ىلإ ایزاغ جرخ مث ءاهنم ابيرق وأ ةليل نيرشع اهب

 .ةيبيدحلاب وهو ءاهايإ

 ىف اهنأ ىلع :روهمجلاو «ةسداسلا ةنسلا يف ٌربيخ حتف ناك : كلام لاقو
 لعلو «كش الب ةسداسلا يف تناك اهنأب :مزح نب دمحم وبأ عطقو .ةعباسلا
 وأ ,ةنيدملا همّدقَم رهش لوألا عيبر رهش وه له ,خيراتلا لوأ ىلع ٌينبم فالخلا

 َيراتلا نأ ىلع ٌروهمجلاف .ناقيرط اذه يف سانللو ؟ةنسلا لَّوأ يف مرحملا نم
 مدَق نيح لوألا عيبر رهش نم هنأ ىري :مزح نب دمحم وبأو .مرحملا نم عقو

 دانسإب دمحأ مامالا هاور امك «نمیلاب ةيمأ نب یلعی ةرجهلاب خّرأ نم لوا ناکو
 .ةرجهلا نم ةرشع تس ًةنس «هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع : لیقو " "حیحص

 مکحلا نب ناورم نع تورغ نع «يرهرلا ينثدح :قاحسإ نبا لاقو
 ماع لَك هللا لوسر فرصنا :الاق ءاعيمج هاثدح یا مردم ةيدووسملاو
 هللا هاطعأف «ةنیدملاو ةكم َنيِب امیف حتفلا ةروس هيلع تلزنف .ةیبیدخلا

 4هذه ْمُكَل لحن ءاهتودخأت ٌةریثک َمناَعَم هللا ْمُكَدَعَول َربيخ اهيف لجو زع
 اهب ماقأف ءةجحلا يذ يف ةنيدملا هل هللا لوسر مدقف ءربيخ [۲۰ :حتفلا]

 نكل «حيحص دانسإب دمحأ هجرخأ :لاقو ۰۲۰۹/۷ «حتفلا» يف ظفاحلا هدروآ (۱)

A۸1 

 اهخیرات



 ةریره يبأ مودق

 ربیخ نيب داو :عيجّرلاب 5 هللا لوسر لزنف مّرحملا يف ربيخ ىلإ راس یتح
 ۳ مهیلا ادغف ؛حیصا یّتح هب تابف «ناَمطُع مهدمت نأ فّوختف «نافطغو

 . یهتنا

 ذئنيح ةريره وبآ دقو ةطفرع نب عابس ةنيدملا ىلع فلختساو

 ةعكرلا يف أرقي هعمسف «حبُصلا ةالص يف ةطفرع َنب عابس یفاوف «ةنیدملا

 ليو :هسفن يف لاقف (نيففطُملل ليو ةيناثلا يفو .ه؟صعیهک :ىلوألا
 «صقانلاب لاك لاك اذإو «يفاولاب لاتكا لاتکا اذإ «نالايكم هل «نالف يبأل

 مّلكو لَك هللا لوسر ىلع مد ىتح هدوزف ءًاعابس ىتأ «هتالص نم غرف املف
 : مهنامهشس يف هباحصأو هوکرشاف «نیملسملا

 انرسف «ربیخ ىلإ 5 هللا لوسر عم انجرخا : عوکالا 0F لاقو

 ناكو ءكتاَهْيَنُه نم اّتعمست الأ :عوكألا نب رماعل موقلا نم لجر لاقف اليل

 : لوقی موقلاب ردح لزتف ؟ارعاش الجر رماع

 ات اض الو اف ی و
 و

 ا[تفتفاام كل ءادف رفغاف

 اب لع تیک سا نکا تو

 E لو ع حا یُّصلا بو

 اتشفالنا مادف الاتو

 مع رص ےس 2 م

 انتا ائبحيصاذإانإ

r۳3م ص۵ و  

 انش ةةنتقاوداّرأنذإو

 : اهّللا ُهّمَحَر» :لاقف .رماع :اولاق ؟«قناَسلا اذه ْنَم» :ا هللا لوسر لاقف

 ربیخ انیتأف :لاق .هب اًنتعتمأ الول هللا لوسر اي تبجو :موقلا نم لجر لاقف

 املف «مهيلع حتف یلاعت هللا َّنِإ مث «ةديدش ًاصمخم انتباصأ یتح مهانرصاحف

 يد ی ىلع 6 نارشلا هذه اّم» هلع هللا لوسر لاقف رک ًانارین اودقوآ اا

 .ةيسنأ رمح محل ىلع :اولاق ؟هخل يأ یلع» : لاق . محل ىلع :اولاق (؟نوذقوت

 . تاقث هلاجر )۱

 .يوق هدانساو ۳۰ ۰۳۵/۲ دمحآ هجرخآ (۲)

YAY 



 اهقیرهن وأ هللا لوسر اي : لجر لاقف < «اهوّرسکاو اهوقیرهآ» : ةي هللا لوسر لاقف
 | هوس اسس يح و جرخ موقلا فاضت املف :«كاذ وآ» : لاقف ؟اهلسغنو

 : لوقی

 2 ُبَرَجُم لَطَب حالّسلا يكاش يام ينآ ربیخ تّملع ذق

 بیت تَلَبقَأ ُْبوُرحلا اذإ

 : لوقي وهو رماع هيلإ لزنف

 ُرماَغُم لطب حالّسلا يكاش هماع ينآ ربیخ تملَع ذق

 لمسي رماع بهذف «رماع سرت يف بَحْرَم فیس عقوف «نيتبرض افلتخاف
 .هتبکر ّنيع باصأف «هفیس بابذ هيلع عجرف ءرصق هيف رماع فیس ناکو «هل
 ْنَم َبَدَك» : لاقف یلمع طبح ارماع نأ اوُمعز : ۱

 اهب یشم ٌيبرع لق .ٌكهاجُم ٌدِهاَجَل هنأ هيعبصأ نيب عمجو .«َنْيَرْجَأ هَل نإ ُهَلاَق
۱ 

 لصف
 جرخف «نوملسملا بكرو َحِبّصلا اهب ىَّلص «ربيخ ةا هللا لوسر ٌمدق املو

 اواز املف 4 مهضرأل اوجرخ لب نور او .مهلتاکمو مهیجاسمب ربیخ لهأ

 ۱ ىلإ نیبرامه اوعجر مث + نیمخلاو ٌدّمحم «هّللاو دمحم :اولاق «شيجلا
 اذإ تر ی تیر رب هللا ی رخ را هللا : ةا شبنلا لاقف «مهنوصح
 “"«نیرذنُملا حابص اد یر ةحاسب الت

 دا

 باب :ملاظملا يفو «ربیخ ةوزغ باب :يزاغملا يف ۸ ۰۳۵۱/۷ يراخبلا هجرخآ (۱)
 ءةتيملاو سوجملا ةينا باب :دیصلاو حئابذلا يفو «رمخلا اهیف يتلا ناندلا رسکت له
 : یلاعت هللا لوق باب :تاوعدلا يفو ءزجرلاو رعشلا نم زوجي ام باب :بدألا يفو
 (۱۸۰۲) ملسمو «هل ةيد الف أطخ هسفن لتق اذإ باب :تایدلا يفو (مهیلع لصو)
 .درق يذ ةوزغ باب :(۱۸۰۷)و «ربیخ ةوزغ باب :داهجلا يف

 = باب :فوخلا ةالص یفو «ربیخ ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۵۹/۷ يراخبلا هجرخآ (۲)

YAY 

 رببخ ىلإ مودقلا



 يلعل ةيارلا ءاطعا

 :لاقف شیجلا فقوف "اوفق» :لاق ءاهيلع فرشأو ةي ٌئبنلا اند املو

 وااو لا نیضوالا برو ناو علا ٍتاوامّسلا ب ر َمُهَّللا»

 فا رام و ا رج زج ٠ كلأنت نإ َنْلَلَضَأ اَمَو نيطاّيَّشلا
 مس 0

 . )هل مشب اوُمدقأ ءاهيف ام شو اهل ر رشو ةَيرَقلا هذه رش نم كب ذوُ

Esلا وب لب نع ةيارلا هذه نيطعأل» :لاق .لوخدلا ةليل  

 ا فمْيَدَي ىلع هللا حتمي هلوسرو هللا بحي لور

 ءاهاطعُي نأ وجری < لل هللا لوسر ىلع اْوَدَع «ٌُسانلا حبصأ املف «اهاطعی
 رس م

 : لاق «هينيع يكتشي وه !هللا لوّسر اي :اولاقف «؟بلاط يبأ نب ُنيِلَع َنْيَأ» :لاقف

 نأك یّتح ارب هل اعدو «هينيع يف ال ات هللا لوسر قصبف «هب يتأف ههْيَلِإ اولسزاف»

 ادم اونوُكي ىتح مهلتاقأ !هلا لوسر اب :لاقف يللا طع جو هب نُ مل

 مب مهزبخأو «مالشإلا ىلإ مع مث مهتخاَسب َلِزَْت ىَّتَح للسر ىَلَع دفنا : لاق

 «ةوبنلاو مالسالا علا ف 2 : يبنلا ءاعد باب : داهجلا يفو , حبصلاب سلغلاو زيبكتلا

 ‹« ربيخ ةوزع باب : داهجلا 59 ١177/78 )1۳710( ملسمو «برحلا دنع نوكتلا بايو

 ۱1۱و ۱۰۲/۳ دمحأو ۰۲۷۲/۱ ىئاسنلاو ۱۵۵۰(۰) یذمرتلاو ۰10۸/۲ كلامو

 داهشتسالاو لثمتلا زاوج 7 لصأ ثيدحلا اذهو ۲۲۳و ERT ٩۲۰و ۱۱۸و ۱۹۶و

 «اطوملا حرش» يف امهالک قیشر نباو ربلا دبع نبا هيلع صن «سابتقالاو «نارقلاب
 حرص اذكو .ثيدحلا اذه حرش يف مهلك ملسم حرش يف يوونلاو «نايكلام امهو

 نع راثالاو ةحيحصلا ثيداحألاو .ةيكلاملا نم ینالقابلاو ضايع ىضاقلا هزاوجب

 يبأ نب ءاطع نع مهتأ ال نم ينثدح قاحسإ نبا نع ۳۲۹/۲ ماشه نبا هجرخأ (۱)

 یقهیبلا هامس مهبملا لجرلاو « و رمع نب بتعم ىبأ نع عهيبأ نع .ىملسألا ناورم

 يوارلا نکل ۰۱۸۲/۶ «ةیادبلا» يف ریثک نبا هرکذ امیف «ناسیک نب حلاص» هتیاور يف

 هجرخآ ام هل دهشي نکل .فیعض - عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ وهو  هنع

 ثیدح نم (۵۲۵) ينسلا نباو ۰۲۵۲/۵ يمثيهلاو ۰۱۰۱/۲و ٤٤1/١ مکاحلا

 :اهاري نيح لاق ال! اهلوخد ديري ةيرق ري مل ةَ يبنلا نإ :لاق هنع هللا يضر بيهص

 رذنملا نب ةبابل يبأ ثيدح نم رخاو «. . .نللظأ امو عبسلا تاوامسلا بر مهللا»

 . نسح هدانسإو («طسوأللا» 8 ىناربطلا هاور ATES «عمجملا) یف یمئیهلا لاق

۳۸ 



 نأ نم یخ ؛ًادحاَو ًالُجَر كب ُهّللا َيِدْهَي ْنأل هّللاوق ويف هللا قَح نم ْمِهْيَلَع بج

 . معنا ٌرْمَح كن نو

 :لوقي وهو ٌبَحْرَم جرخف
 و o ی 5 رس 5 8

 کا بويل اذ ادا

 : لوقیوهو لع هيلإ

 هرظنملا هیرک تاباغ تیلک ی 3 ىَْتَمَس يذلا اتآ

 n 567-5 ابحرم برضف

 . نصحلا سار نم ٌيدرهب علطا هيدي رصخ نم هنع ها يضر يلع اند مو

 لأ امو مثولع :يدوهيلا لاقف .بلاط يبأ نب يلع انآ :لاقف ؟تنأ ْنَم :لاقف
 بوم ىلع

 لتق يذلا وه هنع هللا يضر بلاط يبأ نب , يلع نأ «ملسم حيحص» يف اذكه

00 

(۱) 

(۲) 

(۳ 

 نب ةملس ثيدح نم ۵۱1 كيج او 2( ٠ا/) ملسمو i TA يراخبلا هج رخأ

 : داهجلا ىف يفو «ربيخ ةوزغ باب :یزاغملا يف ۷ يراخبلا هجرخآو عوکالا

 يفو 0 هر دی ىلع ملسا نم لضف بابو .ةوبنلاو مالس الا ۳ لا يبنلا ءاعد تاب

 2 ۰ ملسمو «بلاط يبآ نب يلع بقانم باب : ي يبنلا باحصأ لئاضف

 ثيدح نم ۳۳۳/۵ دمحأو «هنع هللا يضر يلع لئاضف نم باب :ةباحصلا لئاضف
 نم 0/١ خاو TY)» يذمرتلاو )€( ملسم هجرخآو « دعس نب لهس

 . صافو يبأ نب دعس ثيدح

 ليك عاصلاب مهيفوأ» ینعمو عوکالا و ثيدح نم )۱۸۰7( ملسم هج رخآ

 . عساو لايكم :ةردنسلاو و اعساو التق ءادعالا لتقأ «ةردنسلا

 لتاق نأ ةريثك ديناسأب كم نی نا ۳ e لاقو

Ao 



 ۲ 95 4 7 ی ۳

 نب سنویو .ةورع نع «دوسالا يبأو يرهزلا نع :ةبقع نب یسوم لاقو

 نب رباج نع «ةثراح ينب دحآ «لهس نب هللا دبع ینثدح :قاحسإ نبا نع «ریکب

 بحرّم جرخ :هثيدح ىف رباج لاق هلتف يذلا وه ةملسم نب دّمحم نأ « هللا دبع

¢٣ 2 a 500 2 
 لاقف ؟زرابي نم :لوقيو زجتري وهو هحالس عمج دق ربيخ نصح نم ٌيدوهيلا

 لاو انآ لا لوسر اي هل انأ :ةملسم نب ٌدَّمحم لاقف «؟اذهل ْنَم» : ةي هللا لوسر

 «ربیخب لتف ناکو تملسم نب دومحم ینعی «سمألاب یخ اولتق نئاثلا ٌروتْؤَملا

a ۰يوت ۶  eعن ۶ 5 هم وو  

 امهنیب تلخد «هبحاص نم امهذحأ اند املف ءاِهْيَلَع ُهْنعأ هللا هّیلا ْمِق» : لاقف
 و مو

 عطتقا هنم اهب ذال املك «هبحاص نم اهب ذولي امهنم دحاو لک لعجف ءٌةرجش
 و ۱

 امهنیب تراصو هبحاصل امهنم دحاو لك زرب یتح كهنم هنود ام هقیسب هبحاص

 ۳ ۳ ۵ ےس و

 عفوف ‹ةقردلاب هاقتاف هبرضف دمحم ىلع لمح ّمُث «نئف اهیف ام «مئاقلا لجرلاك

 و 0 ها 2 ۰ ۰ 5

لذکو ۰" ""هلتقف ةملسم نپ ةكحم ةيرضو» ةذكتشاو ندي تضعف «اهیف هفیس
 لاق ك

 امهعطقف بحرَم يقاس برض ةملسم نب دّمحم نإ : لیقو :يدقاولا لاق

 يخأ هقاذ امك توملا قذ :دمحم لاقف دمحم ای يلع زهجأ :بحرم لاقف

 ّبلس ذخأو «هقنع برضف «هنع هللا يضر يلع هب رمو «هزواجو «دومحم

 ام !هللا لوسر اي :ةملسم نب ُدَّمحم لاقف «هبلَس يف ايب هللا لوسر ىلإ امصتخاف
 و
 317 ه ۶

 ٠ ا 0 ص و ۰ ۳۹ و ھم

 يلع لاقف «هيلع زهجآ نأ ارداق تنكو «توملا قوذيل الإ هتكرت مث هيلجر تعطق

 دالس شب ۶ 0 f» 5 ۲ لا ب ۰

 ی هللا لوسر ىطعأف ییلجر عطق نأ دعب هقنع تبرض .«قدص : هنع هللا ىضر

 ةملسم نب دمحم لا دنع ناكو هتضّيبو هرفغمو ‹«هحمرو هفيس ةملسم نب دّمحم

 1 و 0
 : هيف اذإف «يدوهي هأرق ىتح «هيف ام ىردي ال باتک هيف هفيس

 ۳ و

e۳ هرس و 6 ۰ رس . ۵ ۳ 1 ۳۳ و ۰ 8  

 مکاحلاو ۰۳۸۵/۳ دمحآو .قاحسا نبا نع ۳۳۶ ۷۲ ماشه نبا هجرخآ (۱)

 . حيحص هدانسإو ۳

۳۸۹ 



 اب : ا ف ةص تلاقف :زییزل بل رق رباب هوا بخرم دنیا يحوم

 لا هلتقف هللا ءاش نإ لقي كئبا لب» : لاق ؟ىنبا لتقی !هللا لوو

 «صوُمَقلا :هل لاقي ًاعينم مهل انصح ٌدوهيلا لخد مث :ةبقع نب ىسوم لاق
 حلا دید ٌةَمْحَو ًاضرأ تناكو «ةليل َنيرشع نم بيرق ةَ هللا لوسر مهرصاحف
 ءاهلكأ نع لب هللا لوسر مهاهنف َرُمُحلا اوحبذف ءاديدش ًاَدْهَج نوملسملا َدِهْجَف
 دق ربيخ له ىأر املف «هديسل منغ يف ناك «ربيخ لهأ نم يشبح دوسأ دبع ءاجو
 يف عقوف ين هنأ معزي يذلا انه لنت :اولاق ؟نوديرث ام مهلآس «حالسلا اودع
 وعدت امو لوقت اذام :لاقف ديك هللا لوسر ىلإ همنغب لبقاف «ةثثك يبنلا ركذ هسفن
 دارا وشر يتأو فال نه نو «مالشإلا ىلإ وهذ" : لاق ؟هيلإ
 » :لاق ؟لجو زع هللاب تنماو تدهش نإ يل امف :ٌدبعلا لاق . «هللا لإ َدْبَْت ال
 تي ملا ل نإ ین: ف ۰« یلع تم نا حل

 يدوس هللا ناف یابضحلاب اهمزاو َكدْنِع نم اهجرخآ» 4 4 هللا لوسر هل لاقف
 دق همالغ نآ يدوهيلا دقت اهدیس ىلإ منغلا تعجرف اعف کنم كع

 املف ءداهجلا ىلع مهضحو «مهظَعَوف «سانلا يف 445 هللا لوسر ماقف «ملسا
 ىلإ نوملسملا هلمتحاف ءدوسألا ُدبعلا لتق نمیف لتق ثوهیلاو نوملسملا ىقتلا
 ؛طاطسفلا يف علطا ه6 هللا لوسر نأ اومعزف .طاطسفلا يف لخداف «مهرکسعم
 دلو یخ ۳ ااو دنعلا اذه هللا مر دَمل» :لاقو هباحصأ ىلع لبقأ مث

 . هلق هَدْجَس للي ْمَلَو «نیعلا رولا نم نينا هسأر ا

 :لاقف لجر لل هلا لوسر ىتأ «سنأ نع «تباث نع :ةملس نب دامح ل
 ناف «يل كام ال «حبّرلا ن تنم «هجولا حيبق ءنوللا دوسأ لجر ين زا ! هللا لوسر اي
 ىتأف ليف ىّتح لتاقف «مدقتف «معن : : لاق ؟ةنجلا لخدأأ «لَتقَأ ىتح ءالؤه تلتاق

 کو كير بّیطو و قو :لاقف «لوتقم وهو تی ْیبنلا هيلع

 نالشزی هم نعري نیعلا روخلا مجوز تیر ذم :لاق مث «كلاَم
 ب

TAY 

 بحرم اخآ ريبزلا لتق

 صومقلا نصح راصح

 رمحلا لكأ نع یهنلا هبقو
 ةيفهألا

 مث ملسأ يذلا دبعلا ةصق

 ةدجس لصي ملو دهشتسا
 طق

 لحجر دا هل ہم ۱ + و



 ریبزلا ةعلق حتف

 يف ناك نم عم حلصلا
 مث قيقحلا يبأ نبا نصح

 هب َنماف هِي يبنلا ىلإ بارعألا نم لجر ءاج :داهلا ْنب ٌدادش لاقو

 شش روق تا اف هباحصآ ضعب هب ىصوأف «كعم رجامآ :لاقف هعبّتاو

 هل همسق ام هباحصأ یطعاف يبارعالل مسقو «همسقف ءائيش ةي هللا لوسر منع

 كل ُهَمَسَق مشق :اولاق ؟اذه ام :لاقف «هيلإ ُهوُعفد یاج املف مهرهظ ىعرَي ناکو

 : لاق ؟هّللا لوسر اي اذّه ام :لاقف ديب يلا ىلإ هب ءاجف ءٌةذخأف هي هللا لوُسَر

 انه اه ىمرأ نأ ىلع كّئعبتا نكلو «كّنعبتا اذه ىلع ام :لاق هَل مس نق

 مث (َكْفّدْصَي هللا قذدْصت نا» :لاقف «ةنجلا لخدأف تومأف «مهسب هقّلَح ىلإ راشأو

 «؟وه وهأ» :لاقف «لوتقم وهو ةي يبلا ىلإ هب يتأف ءودعلا لاتق ىلإ ضهن
 ىّلصف ءهمّدق مث «هتبج يف يب بلا هنّمكف ُهَقَدَصَف هللا َقَدَص» :لاق .معن :اولاق

 ءاديهش لتق َكليِبَس يف ًارجاهُم جرح َكُدْبَع اذه ملل : هل هئاعد نم ناكو «هيلع
 . دیهش ِهْيَلَع ااو

 ءَةَلَق سأر يف عينم نصح :ريبزلا ةعلق ىلإ دوهيلا تلّوحتو :يدقاولا لاق

 ابأ اي :لاقف لازع هل لاقي دوهيلا نم لجر ءاجف «مايأ ةثالث تم هّللا لوسر ماقأف
 «نفرآلا تحت ؛انویمو ًابارش مهل نإ اولا ام ارهش تمنا ول كنا !مساقلا

 نإف كنم نوعنتمیف مهتعلق ىلإ نوعجری مث «اهنم نوبرشیف «لیللاب نوجرخي

 هعطقف «مهئام ىلإ ی ِهَّللا لوسر راسف كل اوُرَكصأ مهیلع مهبرشم تفطق
 نت نیملسملا نم لتقو «لاتقلا دشآ اوُلتاقف اوجرخ «مهيلع عطق املف «مهيلع

 ام هللا لوسر لّوحت مث « ی هللا لوسر هحتتفاو «دوهیلا نم ةرشعلا وحن بيصأو
 دشآ هلهأ نّصحتف «قيقُحلا يبأ نبا نصح ملالْلاو حيطّولاو بل لهأ ىلإ

 : نیبناج تناك ربيخ نإف ءقّشلاو ةاطّنلا نم مزهنا ناك لف لك مهءاجو «نصحتلا

 حيطولاو ةبيتكلا :يناثلا بناجلاو ًالوأ هحتتفا يذلا وهو «ةاطّئلاو قلا :لوألا

 7 ی 3 ١ گاز م اإ
 بصنپ لا لَ هللا لوسر مه یتح مهنوصح نم نوجرخي ال اولعجف «ملالّسلاو

 مکاحلاو ۲۹۱1/۱ « راثالا یناعم حرش» يف يواحطلاو ۵1۳ ئالا هج رخأ )۱(

 تا 2 o سس م هدانساو ۰۱۲ ۰۱۵/۶ قهیلا ٩۵و ۵9/۳

۳۸۸ 



 رشع ةعبرآ يب هللا لوسر مهرصح دقو «ةكلهلاب اوُقیأ املف .قینجنملا مهیلع
 تب هللا لوسر ىلإ قیقخلا يبآ نبا لسرأو «َحْلّصلا ةي هللا لوسر اناس او
 حلاصف «قيقحلا يبأ نبا لزنف ««معن» : ي هللا لوسر لاقف ؟كمّلكأف لر

 «مهل ةبرذلا كرتو ةلتاقملا نم مهنوصح يف ْنَم ءامد نقح ىلع ةي هللا لوسر

 ناك ام نیبو ي هللا ls ‹مهيرارذب اهضرأو ربيخ نم نوجرخیو

 رهظ ىلع ابوث الإ ةقلحلاو عارکلاو یاضیبلاو ءارفصلا یلعو «ضرأو لام نم مهل
 ينومُشمَتَك نإ هلوُسَر ةمذَو هللا مذ مکنم تئربو» :ِنلَي هللا لوسر لاقف «ناسنإ
 .كلذ یلع هوحلاصف ا

 نأ» : رمع نبا نع «عفان نع ءرمع نب هللا ديبع انأبنأ :ةملس نب دامح لاق

 عورتا يدلع CESS ىلإ مهأجلأ ىتح ربيخ لهأ لتاق ةا هللا لوسر
 مهباکر تلمح ام مهلو ءاهنم اولجُي نأ ىلع هوحلاصف «ضرألاو لخنلاو

 هانیش اوبي الو اومتکی ال نأ مهیلع طرتشاو «ٌءاضيبلاو ٌءارفصلا ةي هللا لوسرلو
 با نب يبخل يلخو لام هیف ًاکنَم اوقف دهع الو مهل َةّمذ الف اوُلعف ناف
 نب يبيح معل ةي هللا لوسر لاقف ا تاجا نیش ری ىلا مةلا لاك

 ثاقفنلا هتبهذآ : لاق .«؟ريضتلا نم هب ءاج يذلا يح ُكْسَم لَعف ام» : بطخآ
 ىلإ ل هللا لوسر هعفدف .«كلد نم رک لاملاو «بیرف ُدُهَعلا» : لاقف بورحلاو

 ؛اتیخ تیر ذَق» :لاقف ةبرخ لخد كلذ لبق ناك دقو باذعب هسمف وتلا

 لتقف «ةبرخلا يف َكْسَملا اودجوف ءاوفاطف ءاوبهذف ءانه اه ةبرخ يف قوطی
 بطخآ نب ييح تنب ةيفص جوز امهذحأو .قيقحلا يبآ ينبا ةي هللا لوسر

 ءاوُنَكَن يذلا ثكلاب مهلاومآ مسقو ءمهيرارذو مهءاسن هاي هللا لوسر ىبسو

 اهُحلصُت ضرألا هذه يف ُنوكن انعد !دمحم اي :اولاقف ءاهنم مهيلجُي نأ دارأو

 ناملغ هباحصأل الو هيي هللا لوسرل نكي ملو «مكنم اهب ملعأ نحنف ءاهيلع موقنو

 مهل نأ ىلع ربيخ مهاطعاف ءاهيلع نوموقي نوغرفي ال اوناكو ءاهيلع نوموقي

 ١ ۳-۱۸ داعملا داز ۲ ۸ ۹



 ةيفصب اإ هجاوز

 نب هللا دبع ناكو . ۲۳ مهرقی نأ ةا هللا لوسرل ادب ام رمث لكو عرز لك نم ّرطشلا

 يبأ ينبا الإ حلصلا دعب ايي هللا لوسر لتقي ملو .مدقت امک مهیلع هضرخی ةحاور

 مهنم تئرب دقف ءاومتك وأ «اوبیغ نإ اوطرش مهناف ءاوثكن يذلا ثکنلل قیقخلا

 ةنيدملا نم هب متجرخ يذلا لاملا نيأ :مهل لاقف اوبیغف هلوسر ةمذو هللا ةمذ

 امهیلع ةنانك مع نبا فرتعاف كلذ ىلع اوفلحف «بهذ :اولاق ؟مكانيلجأ نيح

 ىلإ ةنانك ايب هللا لوسر عفدف «هبذعی ريبزلا ىلإ يي هللا لوسر هعفد نيح لاملاب
 .ةملسم نب دومحم هاخآ لتق ناك وه ةنانک نإ : لاقیو هلتقف ةملسم نب دمحم

 تناکو ءاهتمع ةنباو «بطخأ نب ییح تنب ةيفص هلي هللا لوسر یبسو

 كلذ هرکف «یلتقلا طسو لالب اهب رمف هلحر یلا اهب بهذپ نآ ًالالب

 .(۳)«لالب أي كنم ةا تّبَهَذَأ» : لاقو ی لآ لوبسر

 هسفنل اهافطصاف «تملسأف «مالسالا هيب هللا لوسر اهيلع ضرعو

 ىأرو ءاهيلع ملوأو «قيرطلا يف اهب ىنبو ۳)اهقادَص اهقنع لعجو ءاهقتعأو

 كمودق لبق تيأرأ !هّللا لوسر اي :تلاق «؟اذه ام» :لاقف ةرضخ اههجوب

 نم ٌركذأ ام هّللاو الو .يرجح يف طقسف .هناکم نم لاز َرمَقلا نأک ءانيلع

 َكِلَملا اذه نينمت :لاقو .يهجو مطلف «يجوز ىلع اهتصصقف ءًائيش كناش

 7 ةيدملاب يذلا

 «ربيخ ضرأ مكح يف ءاج ام باب :ةرامالاو جارخلا يف )۳٠٠١( دواد وبآ هجرخأ (۱)

 نع ۳۷۷/۳ «ةريسلا» يف ريثك نبا هدروأو .حیحص هدانسإو ۰۱۳۷/۹ يقهيبلاو

 .«ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا

 :لاق راسي نب قاحسإ يدلاو ينثدح هنع ريكب نب سنوي ةياور يف قاحسإ نبا هدروأ (۲)
 . . .صومغلا هللا لوسر حتتفا امل

 ۱۰۳/۲ ملسمو ۰۱۱۱و ۱۱۰/۹و ۳۹۸و ۳۹۷و ۳۲۰/۷ يراخبلا هجرخآ (۳)

 .سنآ ثیدح نم (۸۵) )۱۳۲۵( )۸٤(«

 داور: لاقو هوحنب رمع نبا ثیدح نم ۲۵۱/۹ عمجملا يف يمثيهلا هدروآ )٤(

۳ 



 نإ اورظنا :اولاقف ؟ةجوز وأ ةّيرس اهذختا له :ةباحصلا كشو

 لعج بکر املف .هثیمی تكلم امم يهف الو «هئاسن یدح| يهف ءاهبجح
 هنع اورخأتف «هتحت هفرط دش مث اههجوو اهرهظ ىلع هب یدترا يذلا هبوث

  هتّلجأ لحرلا ىلع اهلمحيل مدق املو «هئاسن ىدحإ اهنآ اوُمِلَعو «ریسملا يف
 ."""تبکر مث هذخف ىلع اهتبکر تعضوف «هدخف ىلع اهمدق عضت نأ

 مئاقب اذخا «هتبق نم ابیرق امئاق هتلیل بويأ وبآ تاب ءاهب ینہ املو

 دق هار نيح بويأ وبأ ربك ٠ هللا لوسر یأر املف «حبصأ یتح فیسلا

 اي هذه يتليل تفرآ : هل لاقف ؟بویآ ابأ اي كل ام : ت هللا لوسر هلأسف ءجرخ

 اهجوزو ءاهاخأو اهابآ تلتف كنأ ترکذ «ةأرملا هذهب تلخد امل لا لوسر

 هل لاقو + هللا لوسر ٌكحضف «كلاتغت نأ تفخف «اهتریشع ةماعو
e 

 افورعم 5

 اب

 نيماسدلا ىلع دخ دسف ةئكام مهس لك چ امهس نیئالئو هتس ىلع ربیخ ی هللا لوسر مسقو

 فصتلا نیملسمللو ی هللا لوسرل ناکف مهس ةئامّتسو ٍفالا ةئالث تناکف «مهس

 نیملسملا ٍدحأ مهسک مهس : 2 لا لوسرل «مهس ةنامنامثو فلآ وهو كلذ نم

 نما هوش لك ام و و ءرخآلا فصنلا لزعو

 اداس حجت ج هاحلص اهرطشو (َهَوْنَع اهرطش حتف ربیخ نآل اذهو : يقهيبلا لاق «' لا

 ۱ امو هبثاونل احلص حتف ام لزعو «نیمناغلاو سمخلا لهآ نيب نيب ةونع حتف ام مسقف

 . نیملسملا رومآ نم هيلإ جاتحی

 . حیحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا

 . كلام نب سنآ ثیدح نم ۱۰6۲/۲ ملسمو ۰۳۹۹ ۰۳۱۸/۷ يراخبلا هجرخآ 11)

 .دنس ریغب قاحسإ نبا نع ۳۶۰ ۰۳۳۹/۲ ماشه نبا هجرخآ

 رأ مکح يف ءاج ام باب :جارخلا يف (۳۰۱۲) و (۳۰۱۰) دواد وبآ هجرخآ

 . نسح هدنسو «ربیخ



 اهحتف فنصملا حیجرت

 ضرالا مکح نابیو ةونع
 ةونع ةحوتفملا

 لهآ نم ربیخ نع بغي مل

 رباج الإ ةيبيدحلا

 ضرألا مسق بجي هنأ « هللا همحر يعفاشلا لصأ ىلع هنم ءانب اذهو : تلق

 ‹ربيخ نم فصنلا مسق هدجي مل املف «مناغملا رئ مسقت امك ةونع ةحتتفملا

 امن ربيخ نأ هل نبت «لمأتلا قح يزاغملاو ٌريسلا لّمأت نمو .احلص حتف هنإ :لاف

 حف ول هدونم فرم ال اهضرآ يام اور ها لوسر ناو هكدا

 مهجارخ| ىلع مزع امل هناف ءاهنم لا لوسر مهلجُي مل ءاحلُص اهنم ءيش
 ام رطشب مکل اهرعنو «اهیف نوکن انوعد «مکنم ضرالاب ملعأ نعت : :اهلاق اهنم

 دوهیلا نيب لصح دقو «ةونع تختف امنإ اهنآ يف ًادج حیرص اذهو اهنم جرخی

 امل نکلو «مولعم وه ام نيقيرفلا نم لتقلاو ةزرابملاو بارحلا نم اهب نیملسملار

 ءارفصلا ی هَّللا لوسرل نأ «هولذب يذلا حلصلا ىلع اولزن .مهنصح - یلا اوئجلآ

Eيا یک وع ع  

 كلذ ىرج الو «دوهيلل ربيخ ضرأ نم ائيش نأ حلص مهنيب عقي ملو «حلصلا ناك
 ؟ءاش ام مهضرأ يف مهری فيكف ءانئش ام مكُرقُن : لقي مل «كلذك ناك ولو «ةتبلا
 ضرألا نأ ىلع ًاضيأ مهحلاصُي ملو «ضرألا نم مهلك مهالجأ ٌرمع ناك املو

 ربيخ ىلع برضي مل هنإف «مقی مل اذه مهنم ذخؤي جارخ اهيلعو «نيملسملل
 . ةتبلا اجارخ

 ضرأ يف ريخم مامالاو «ةونَع تحتف اهنأ :هيف كش ال يذلا باوصلاف

 لع هللا لوسر لعف دقو «ضعبلا فقوو اهضعب من وأ ءاهفقوو اهمشق نيب ةونعلا

 كرتو «ربيخ ٌرطش مسقو کم ْمسَقَي ملو ءريضنلاو ةظيرق مسقف ,ةثالثلا عاونألا

 . هل عفدم ال امب ةونع تحتف ةكم نوک ريرقت مدقت دقو اهرطش

 لهال لا نم ةمعط تناک اهنال «مهس ةئامنامثو فلآ یلع تّمسق امناو

 اتام مهعم ناکو «ةئامعبرأو افلآ اوناکو باغ نمو «مهنم دهش نم ةيبيدُحلا

 ربیخ نع بغی ملو ؛مهس ةئامنامثو فلآ ىلع تّمسقْف نامهس سرف لكل «سرف

 نَم مهسک يي ي هللا لوسر هل مسقف « هللا دبع نب ٌرباج الإ ةيبيدحلا لهأ نم

 .اهرضح

۹۲ 



 ميسا يف فدتخو  مهیفو ةئامعبرآو افلآ اوناکو امهس لجارللو .مهسأ ةثالث سرافلل مسقو
 . هيف بیر ال يذلا حیحصلا وه اذه «سراف اتئام

 نیمهس سرافلا ىطعأ هنأ هرمع نبا نع «عفان نع «يرمعلا هللا دبع یورو

 . ")امهس لجارلاو

 لجارللو «نيمهس سرفلل :لوقي اعفان عمس هنأك : هللا همحر يعفاشلا لاق
 رمع نب هللا ديبُع مُدقت يف ملعلا لهأ نم دحأ فلش سيلو «سرافلل :لاقف ءامهس
 قرزألا قاحسإ نع ءانباحصأ نم “ةقثلا انأبنأ دقو .ظفحلا يف هيخأ ىلع

 هلي هللا لوسر نأ ءرمع نبا نع دا مع نب هللا ديبع نع «يطساولا

 ۱ ")مهسب سرافللو «نيمهسب سرفلل برض

 نبا نع عفان نع «رمع نب هللا ديبع نع «ةيواعم يبأ ثيدح نم ىور مث

 .هسرفل نامهسو هل مهس : مهسآ ةثالث سرافلل مهسآ يع هالك هللا لوسر نأ « رمع

 . هللا دیبع نع ةماسآ وبأو .يروثلا هاور كلذکو ““نيحيحصلا» يف وهو

 ماهس مسق ی و ّيبنلا نأ ةيراج نب عمجم یورو : : هللا همحر يعفاشلا لاق

 « سراف ةئامثالث مهنم اتو الا لا نأكو امار اش نه رب

 .(*)امهس لجا رلاو نیمهس سسرافلا یطعأف

 .فیعض هدنسو 47١ ص ينطقرادلا هجرخآ (۱)
 : لوقی نامیلس نب عیبرلا تعمس :يعفاشلا دنسمل هتیاور يف مصالا سابعلا وبأ لاق (۲)

 يبأ نب ميهاربإ هب ديري ءمهتأ ال نم ينربخآ :لاق ناك اذإ هنع هللا يضر يعفاشلا ناك
 .ناسح نب ىيحي هب ديري ةقثلا ينربخأ :لاق اذإو «ىيحي

 ۰۱۱۲/۲ «هدنسم» يف يعفاشلا هجرخآ (۳)

 ماهس باب :داهجلا يفو «ربیخ ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۷۱/۷ يراخبلا هجرخآ (6)
 نیرضاحلا نيب ةمينغلا ةمسق ةيفيك باب :داهجلا يف (۱۷۱۲) ملسمو «سرفلا
 ۷۲و 1۲و ۲/۲ دمحأو ۱۵۵۶4(۰) يذمرتلاو ۳۷۳۳(۰) دواد ناو ۰1۵1/۲ كلامو

 .رمع نبأ ثيدح نم ۸۰و

 - يف و 1۳1/۲ مكاحلاو ۹ ص ينطقرادلاو (۳۶۱۵) و (؟ا/55) دواد وبآ هج رخآ 0(

bi 

 سرافلاو لجارلا



 نع «ثیدحلا اذه يوار ينعي «بوقعي نب عمجمو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 فرعی ال خيش «ةيراج نب عمجم همع نع «ديزي نب نمحرلا دبع همع نع «هيبأ

 ربخ در زوجي الو هضراعپ اربخ هلثم هل رن ملو « هللا دیبع ثیدحب كلذ يف انذخأف

 . هلثم ربخب الإ

 ددعو شيجلا ددع يف هدانسإب بوقعي نب عمجم هاور يذلاو :يقهيبلا لاق

 افا اوناک بنا :يزاغملا لهأو «رباج ةياور يفف «هيف فلوخ دق «ناسرفلا

 ناسیک نب حلاصو «سابع نبا ةياور يفو «ةيبيدُحلا لهآ مهو «ةئامعبرأو

 سرفلل ناكو «سرف يتئام تناك ليخلا نأ :يزاغملا لهأو «راسي نب ريشبو

 .مهس لجار لكلر «مهس هبحاصلو «نامهس
 يف مهولا یرآو هیلع لمعلاو حصآ هبواعم ىبأ تدع :دواد وبأ لاقو

 . سراف يتئام اوناك امنإو «سراف ةئامثالث لاق هنأ عمجم ثيدح

 انيتأ» :لاق .هیبآ نع «ةرمع يبأ ثيدح نم اضيأ دواد وبأ ىور دقو

 ىطعأو ءامهس انم ناسنإ لك ىطعأف «سرف انعمو فن ةعبرأ ةي هللا َلوُسَر
 نب ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع هدانسإ يف ثيدحلا اذهو . ''نيمهس سرفلا

 ىلع هنع ثيدحلا يوز دقو .فعض هيفو «يدوعسملا وهو «دوعسم نب هللا دبع

 ةثالث سرافلل ناكف «سرف انعم شن ةئالث 73 هللا لوسر انیتآ :لاقف ءرخآ هجو

 . "اضيأ دواد وبآ هرکذ ءمهسأ

 هباحصأو بلاط يبأ نب ٌرفعج همع نبا هيلع مدق ةوزغلا هذه يفو

 دبیر مچ !NATE تک لا سل ی لا شاخ اس مور دید ته یا حیا زا دن دو د هدد سا

 ‹ فرعی ال خيش : يعفاشلا لاقو «نابح ا ريغ هقن وي مل ‹ عمجم نب بوقعی هدئس

 . ۵۱/۷ «حتفلا» يف ظفاحلا هفعضو

 ۰۱۳۸/۶ دمحأو «ليخلا نامهُّس ىف باب :داهجلا ىف (۲۷۳۶) دواد وبأ هجرخأ ()

 .لوهجم هدنس ىفو (۲۷۳۵) دواد وبأ هجرخأ
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 3 2 51 وب
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 مهعم مدَق نمیف ناکو «هّباحصأو «یسوم وبآ سيق نب هللا دبع «نویرعشالا مهعمو

 انجرخف «نمیلاب نحنو هيَ آ4 يبنلا ٌحَرْحَم انغلب : يسوم بأ لاق نسمح كنب ماهی

 ىف درب وبأ رخالاو هر وبأ امهذحأ ءامهٌرغصأ انآ .يل ناوخأو انأ نيرجاهُم

 اواو «ةنيفس انبکرف «يموق نم الجر نيسمخو عضب

 | : رفعج لاقف هدنع هباحصأو بلاط ي یبآ نب رفح انقفاوف ‹ةشىحلاب

 ا ءانعم اومیقاف :ةماقالاب ماو ؛اتشعب هللا لوسر

 حتف نع باغ دحأل مسق امو ءانل مهسأف ءربيخ حتتفا َنيح ل٤ هللا لوس اتقفاوف

 مهل مسق «هباحصأو رفعج عم انتنیفس باحصأل الإ «هعم دهش نمل الإ اعيش ربيخ
 تنب ٌءامسأ تّلخدو :لاق «ةرجهلاب مكانقبس :انل نولوقي سان ناكو «مهعم

 لاقف .ءامسأ :تلاق 0 :لاقف «رمع اهيلع لخدف ل

 ا :تلاقو ؛تَّبِضغف «مكنم © هللا لوسرب قحأ نحن ةرجهلاب مکانقبس ر
 مکلهاج ظعَيو .مکعئاج معطي هم هللا لوسر عم متنک دقل لاو الك ارَمَع

 ُهَعطأ ال لا ٌمياو «هلوسر يفو « هللا يف كلذو .ءاضغُبلا ءادعُبلا ضرأ يف انکو

 ىذؤُ انك نحنو لي هللا لوسرل تلق ام رکذآ یتح ًابارش برشآ الو ءاماَعْط
 ىلع دیزآ الو غيزأ الو بذكأ ال هللاو ةَ هللا لوسرل كلذ ركذأسو «فاخنو

 لاقف .اذكو اذك لاق رمع نإ !هللا لوسر اي :تلاق یب ٌنيبنلا ءاج املف كلذ

 يب قحاب َسْيَل» :لاقف .اذكو اذك :هل تلق :تلاق ؟هل تلق ام :.ّ هللا لوسر
 وبأ ناكو ««ناّتَرجه ةئيفّسلا َلْهَأ من مک فَدِحاَوةَرْجِه هباحضألو هلو «مكنم

 نم ام «ثیدحلا باب یا ۷ ءامسآ ا ةنيفسلا شصت وي
, ۳ 

 باب :داهجلا يفو «ربیخ ةوزغ باب :يزاغملا يف ۲ ۰۳۷۱/۷ يراخبلا هجرخآ (۱)

 باب :4 يبنلا باحصآ لئاضف يفو «نیملسملا بئاونل سمخلا نأ ىلع لیلدلا نمو
 لئاضف نم باب :ةباحصلا لئاضف يف (۲۵۰۳) و (۲۵۰۲) ملسمو .ةشبحلا ةرجه
 .(۱۵۵۹) يذمرتلاو ((۲۷40) دواد وبآو «بلاط ۶ نب رفعج
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 نالجح ةصق فعض
 لک هل اماظعا رفعج

 صقرلل

 لهأ ةرازف ينب ةناعإ مدع
 ع هعم اقافتا ردبخ

 ۰ نی ةنبب 1 -

 يردأ ام هللاو» :لاقو «هتهبج لّبقو هاقلت لب يلا ىلع ٌرفعج مد املو

 فن موُدقب مَ رييخ حلفب حرف مهيأ
 .۳«؟ر

 لّجح هلي بلا نت نأ .ةصقلا هذه يف يوژ ام امأو

 بابّدلا ُءابشأ هلعجو ءاي هللا لوسرل اماظعإ ةدحاو لجر یلع یشم :ينعي

 ييآ نع يرولل قیرط نم ءاور دقو يقهيلا لاقف «صقرلا ىف مهل لصا در ا

 . فرعی ال نم يروثلا ىلإ هدانسإ يفو :رباج نع «ريبزلا

 «بابدلاب هّیشتلا زاوج ىلع ةجح اذه يف نكي مل ء.حص ولو :تلق

 ناك هلعل اذه ناف ءاي هللا لوسر يدهل يفانملا يشملا يف ثتختلاو ءرسكتلاو

 ىرجف نال نیا دا او یر ارت یوا

 زفقلا نم اذه نيأف مالسالا ةنسل اهکرت مث «ةرم اهلعفو ةداعلا كلت ىلع رفعج

 قیفوتلا هللابو ثٌتختلاو ينثتلاو «رسکتلاو

 «مهونیعیل ربیخ لهأ ىلع مدق نمم ةرازف ونب تناك : ةبقع نب یسوم لاق

 اذک ربیخ نم مکلو .مهنع اوجرخی نأو .مهونيعُي الأ ب هللا لوسر مهلسارف

 :اولاقف قرازف ينب نم ّمَث ناك نم هاتآ «رّبيخ هيلع هللا حتف املف «هيلع اّوبأف ءاذكو

 اذإ ین «ربيخ لابج نم لبج ةبيقُولا وذ مکل :لاقف ءانتدعو يذلا كدعو

 اوجرخ اي هللا لوسر نم كلذ اوُعمَس املف ءاذك مكُدِعْوَم :لاقف . كلتاقت

 راف

 :- همالسإ نسحف ملسأ دق ناکو - ينزملا مييش وبأ لاق :يدقاولا لاقو

 «ربيخ نود ناك املف «ةنييع انب عجر «ءنصح نب ةنييع عم انلهأ ىلإ انرفن امل
 يننأ مونلا يف ةليللا یرآ ينإ ءاورشبأ : ةنييع لاقف .انعزفف «ليللا نم انسّرع

 مدق «ربيخ انمدق املف دمحم ةبقرب ٌتذخأ هللاو دق ربيخب البج ةبيقُرلا اذ تيطعأ

 نم تمنغ ام ینطعآ !دمحم اير: لاقف . ربیخ حتف دق 44 هللا لوسر دجوف «ةنييع

 )١( فیعض هدنسو ۸ ۰۷ ص «ریغصلا» و «طسوألا» ىف یناربطلا هجرخآ .
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 تّبذک» :ِهلَي هللا لوسر لاقف كل انغرف دقو «كنع تفرصنا يناف «يئافلخ

 : لاق ؟دمحم اي : ينزجآ : لاق . «كلهآ ىلإ رفت تقبع يذل َحاَيصلا ّنكلو

 كنأ مونلا يف تیر يذلا لبجلا» :لاق ؟ةبيقرلا وذ امو :لاق .«ةبيقرلا وذ كل»

 :لاقف «فوع نب ثراحلا هءاج «هلهأ ىلإ عجر املف «ةنييع فرصناف . «هتذخأ

 قرشملا ني ام ىلع دمحم نّروطبل هلاو ءيش ريغ يف مضوُت كنإ :كل لقأ ملا

 قیقحلا يبأ نب مالس عفار ابآ تغمسل دهشآ اذهب اننوربخي اوناک دوهي «برغملاو

 يبن وهو «نوراه ينب نم تجرخ ثيح ةوبنلا ىلع دمع دخت از لرش

 «ربيخب رخاو برثیب دحاو «ناحبذ هنم انلو ءاذه ىلع ينعواطت ال دوهيو «لسرم

 تلزنأ يتلا ةاروتلاو معن :لاق ؟اعيمج ضرألا ٌكلمی :مالسل تلق :ثراحلا لاق

 د ارتب ير رجس نإ عا انو « ىسوم ىلع

 لصف

 ةيدوهيلا ثراحلا تب ٌبنیز هل تدهأ < ةي هللا لوسر مس «ةازغلا هذه يفو

 ؟هیلا احا محللا نأ :تلأسو «اهتس لف وشم ّةاش مکشم نب مالس اا

 هربخآ ءاهعارذ نم شهتنا املف عارذلا يف سلا نم ترثكأف غارُذلا :اولاقف

 ««دوهيلا نم انه اه ْنَم يل اوُعَمْجا» :لاق مث «ةلكألا ظفلف «مومسم هنأب ٌعارّذلا

 :اولاق «؟هیف يفداص ْمتنأ لهف ءيش نَع مکلئاس ينإ» : مهل لاقف هل اوعمجف

 .نالف انوبأ :اولاق ؟؟مكوبأ ْنَم» : ب هللا لوسر مهل لاقف «مساقلا ابآ اي عن

 ْنَع عیقداص من لَه» :لاق تررَبو تقدص :اولاق .«نالف مكوُبأ ْمُتْبَْدَك١ :لاق

 امك انبذک تفرع .َكاَتْبْذك ناو «مساقلا اب اي معن :اولاق 2؟ُهْنَع مكتلأَس نإ ءيش

 اریسی اهيف نوكن :اولاقف «؟راّتلا ّلْهَأ ْنَم» : ب هللا لوسر لاقف !انيبأ ىف هّتفرع

 اهيف مكفلخت ال هللاَوف ءاهيف اوؤّسخا» : ٤ هللا لوسر مهل لاقف .اهيف اننوفلخت مث

 :لاق .معن :اولاق «؟هنع مكتلأس نإ :يش نع يقداَص متنأ له» :لاق مث ادب

 :اولاق «؟ٌكلُذ ىلع مکلَمَح اَمق» : لاق . معن :اولاق «؟اًمُّس ةاشلا هذه يف ْمُتْلَعَجْأ١»
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 تام امل ةيدوهيلا لتق

 ءاربلا نب رشب

 ۱ ؛ مل ابن تنك ناو «كنم حیرتسن ابذاک تنك نإ اندرا

 هللا ناك ام» : لاقف . كلتق ثدرآ : تلاقف مت هللا لوسر ىلإ ةأرملاب ءیجو

 ,"0اهبقاعُي ملو ءاهل ضرعتی ملّو ءال :لاق ؟اهلتقن الأ :اولاق .(ََلَع كطلسيل
 يف فلتخاو مهضعب تامف یجتحاف اهنم لكأ نم َرمأو لهاکلا ىلع مجتحاو

 هنع معم نع «قازرلا دبع هرکذ اهکرتف «تملسأ :يرهزلا لاقف «ةأرملا لتق

 . ب ٌئبنلا اهلتق : لوقت سانلاو : رمعم لاق مث

 تاتو نع دلاخ انثدح : لاق « ةيقب نب بهو اني دح :دواد وبأ لاق

 رکذو لضم هام هاش يشن ةيدوهي هل تذهأ يك هللا لوسر نأ تملس یبآ نع ورمع

 خازن : ةيدوهيلا ىلإ لسرأف ء«رورعَم نب ءاربلا نب ّرشب تامف :لاقو ةصقلا

 .۳"تلتقف ل هللا لوسر اهب رمأف : رباج لاق ؟تعنص يذلا ىلع

 يبآ نع «ورمع نب دمحم نع ةملس نب دامح هاورو لسرم امهالک : تلق

 .*«ءاربلا نب رشب تام امل اهلتق هنأ» ءالصتم ةريره يبأ نع «ةملس

 .اهلتق ءرشب تام املف «الوآ اهلي مل هنأب «نيتياورلا نيب فو دقو

 لكأ هنأ «تاياورلا ٌرثكأو ؟لكأي مل وأ اهنم يَ ٌنبنلا لكأ له :فلتخا دقو

 تلز اَم» :هيف تام يذلا هعجو يف لاق ىتح نينس ثالث كلذ دعب يقبو «أهنم

 . ىم رها عاطقْنا ناوآ اذهف «ربیخ َمْوَي ةاَسلا نم تْلكأ يتلا ةلكألا نم ذجأ ۵ 0 چ و5 6 ۰ ا ی ر 0: و م

 يفو لج يبنلا مس يف ركذي ام باب :بطلا يف ۲۱۰ ۰۲۰۹/۱۰ يراخبلا هجرخآ )

 باب :يزاغملا يفو «مهنع یفعی له نیملسملاب نوکرشملا ردغ اذ باب :داهجلا
 دمحأو ۰۶ ۰۳/۱ يمرادلاو (40۰4۹) دواد وبأو ی يبنلا تمس يتلا ةاشلا

 .ةريره يبأ ثيدح نم ۲

 . كلام نب سنأ ثيدح نم (۲۱۹۰) ملسمو ۰۱1۹/۵ يراخبلا هجرخآ )

 اب ذاكر نكس نبق: تاب :تايدلا يف (4۵۱۱) دواد وبأ هجرخآ )۳)

 هدعب امو ننسلا يف يقهيبلاو مکاحلا اهجرخآ .نسح اهدنس ةلوصوملا ةياورلا هذه (4)

 . هل نیتیاورلا نيب قیفوتلا نم

 - لاقو : اقيلعت هتافوو 5 يبلا صضرم باب :يزاغملا يف ٩٩/۸ يراخبلا هجرخآ (9)
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 .ادیهش ب هللا لوسر يفوتف : يرهزلا لاق

 جورخب اوعمس نيح شيرق نيب ناکو :هریغو ةبقع نب یسوم لاق

 دمحم رهظب :لوقی نم مهنمف «عيابتو «میظع ْنهارت ربيخ ىلإ لي هللا لوسر

 طالع نب حاَجحلا ناکو «ربیخ دوهیو نافیلحلا رهظی :لوقي مهنمو «هباحصأو

 ينب تخآ ةبيش مآ ُةّتحت تناکو هرییغ ا دهشو .ملسا :دق : يملْسلا

 ضرأب نداعم هل تناك «لاملا نم م | رثکم جاجحلا ناکو «يصق نب رادلا دبع

 يل نإ : طالع نب جاجحلا لاق هربیخ یلع < بلا رهظ املف ءميلُس ين

 ندا يل لام الف «يمالسإب ايلهأو يه ملعت نإو «يتأرما دنع ابهذ

 يلام نع اهب أردأ تمدق اذإ ًارابخآ نَربخالو ءربخلا قبْسأو َريّسلا عرسألف

 يلع يفخأ :هتأرمال لاق ءةكم مد املق يب هللا لوسر هل َنْذَآَف «يسفنو

 دمحم متاح نی عرفا نأ ديرأ ينإف «لام نم كدنع يل ناك ام يعمجاو

 6 دق بحت داو «مهلاومأ از اوحیبتسا دق مهناف «هباحصأو

 قتل مث ةكم ىلإ هب ّنتَعْبَل :اومسقأ دق دوهيلا ناو «هّباحصأ هنع قّرفتو

 ‹مهنم 2 نیملسملا ىلع دتشاو «ةكمب كلذ اشفو «ةنيدملاب مهالتقب

 سالا ةَلَجَر هک € هللا لوسر مع سابعلا غلبف نورسلاو َحرفلا نوكرشملا رهظأو

 ردقی ملف هرهظ لزخناف «جرحیو موقی نآ دارأف رورسلا مهراهظاو مهتبلجو

 لعجف ي هللا لوسر هبشُي ناكو ءُّمّنَق :هل لاقي هل انبا اعدف «مايقلا ىلع
 ۲ ۶ 7 1 4 ہہ

 : هللا ءادعأ هب تمشي الثل هتوص عفريو «زجتري سابعلا

 8 ۳ ۰ هی + و 0 8 1 ب

 مشالا فنالا يذ هیبش مش يج مش يح

 0 مف ۷ 0 ل لا يذ ج 2 .

 رازبلا هلصوو : ظفاحلا لاق . . .ةشئاع تلاق هورع لاق .يرهزلا نع : نع « سوی

 هاور دقو ءدانسالا اذهب سنوي نع E قیرط نم يليعامس الاو مکاحلاو

 ميهاربإ توت ا نالسرم نادهاش هلو «السرم يرهزا نع ةبقع نب یسوم

۳۹۹ 

 نمیف شيرق نيب نهارتلا



 دیتا عض "م «نیکرشملاو نيملسملا نم نوریثک لاجر هراد باب ىلإ رشحو

 نْرُحلا نم توملا لثم هب ْنَم مهنمو يرغملا تماشلا مهنمو «رورسلاو «حرفلل

 نظو «مهسوفن تباط هّدلجتو سابعلا زجر نوملسملا عمس املف «ءالبلاو

 لاقو «جاجحلا ىلإ هل امالغ سابعلا لسرأ مث «مهتأي مل ام هاتآ دق هنأ نوکرشملا

 امم یخ للا دّعو يذلاف هيل وقت امو «هب تثج ام كلیو :هل لقو «هب لخا :هل

 ٌلْخَيْلَف :هل لقو «مالسلا لضفلا يبآ ىلع أرقا :هل لاق مالغلا همّلک املف ؟هب تئج

 ءرادلا باب ٌدبعلا غلب املف «هّرسَي ام ىلع ربخلا ناف «هّيتا یتح هتویب ضعب يف يب

 هءاج یتح قالب هبصی مل هناک ًاحرف اعلا بثوف «لضفلا ابآ اي رشبآ لاف

 لوقت : لاق . ينربخآ : لاق مث هقتعاف .جاجحلا لوقب د هربخأف ؛ هينيع نيب ام لبقو

 ءاجيسلا هءاج املف «آرهظ كيتاب یتح كتویب ضعب يف هب خا : حاجحلا كل

 :جاجحلا هل لاقف «كلذ ىلع سابع هقفاوف «يربخ ّنّمتكتل هيلع ذخأ «هب الخو

 ناو هللا ماهس اهيف ترجو «مهلاومأ منغو «ربيخ 343 هللا لوسر حتتفا دقو تئج
 ا ۱ 4

 سس

 تئج نكلو ءاهب سرعآو «هسفنل ييح تنب 25 هللا لوسر ةّبفص ىفطصا دق 2
 هدا لوقآ نآ 5 هل هللا لوسر تنذأتسا ينإو هب بهذآو هعمجآ نأ تدرآ «يلامل

 هل تعمجف :لاق .تئش ام رکذا مث ءاثالث يلع فخأف تئش ام لوقآ نأ «يل

 «جاجحلا ةأرما سابعلا ىتأ «ثالث َدعب ناك املف < ءاعجار رمشنا مث «هعاتم هتأرما

 دقل «لضفلا ابأ اي ُهَّللا كْنْرْخَي ال :تلاقو .بهذ :تلاق ؟كجوز لعف ام : لاقف

 ام الإ هللا دمحب نكي ملو «هللا ينْزْحَي ال ءلجأ :لاقف . كخلب يذلا انیلع قش

 42 هللا لوسر یفطصاو « هللا ٌماهس اهیف ترجو ءَربيخ هلوسر ىلع هللا حتف :ٌةبحأ
 لاو كّنظأ :تلاق « .هب يقحلاف .ةجاح كجوز يف كل ناك نإف هسفنل ةّيفص

 نا نوفا شلاق كلل لوقا اه ىلع نانا رب وا دللاوب قرت + لاف . اهدا
 املف «شيرق نسلاجم ىتأ یّتح بهذ مث «كربخأ امب كربخأ يذلا :لاق ؟اذهب

 مل لجأ :لاق .ريخ الإ كّييصي الو «لضفلا ابأ اي ُدّلجتلا هللاو اذه :اولاق «هوأر

 َمدكأ نأ ينلأس دقو ءاذكو اذكب جاّبحلا ينربخأ «هلل دمحلاو یخ الا ينبصُي

 مث



 «نیکرشملا ىلع عّرَجو ةباك نم نیملسملل ناك ام هللا رف .ةجاحل اثالث هيلع

 َربخلا مهربخأف «سابعلا ىلع اولخد ىتح مهعضاوم نم نوملسملا جرخو
 ما هو

 لصف

 ربيخ ةوزغ يف ناك اميف

 ةيهقفلا ماكحألا نم

 مجر ی هللا لوسر ناف «مّرخلا رهشألا يف مهُتلتاقمو رافكلا ةبراحم اهنمف

 «مّرحملا يف ربیخ ىلإ راس مث ءاماّيأ اهب ثكمف «ةّجحلا يذ يف ةيبيدُحلا نم

 لاق كلذكو «ةمرخم نب روسملاو ناورم نع «ةورع نع ُيرِهُّزلا لاق كلذك

 ءرظن كلذب لالدتسالا يف نكلو «ةرجهلا نم عبس ةنس لوأ يف جرخ :يدقاولا

 ىوقأو .رفص يف ناك امنإ اهختفو «هلوأ يف ال مرحملا رخاوأ يف ناك هّجورخ نإف

 «لاتقلا ىلع ناوضرلا ًةعيب ةرجشلا دنع هّباحصأ ی يبنلا ةعيب لالدتسالا اذه نم

 ىلع مهعياب امنإ هنأل «كلذ يف لیلد ال نكلو «ةّدْعَقلا يذ يف تناكو ءاوُرَقَي الأو

 الو «ةباحصلا عياب ذئنيحف ؛هلاتق نوديري مهو نامثع اولتق دق مهنآ هغلب امل كلذ

 هيف لتاقي نأ فالخلا امنإ ودعلا أدب اذإ مارحلا رهشلا يف لاتقلا زاوج يف فالخ

 بهذم وهو «خوسنم هيف لاتقلا میرحت :اولاقو ءهوزّوج :روهمجلاف یادتبا
 . هللا مهمحر «ةعبرألا ةمئألا

 ام :هللاب فلحي ءاطع ناكو «خوسنم ٌريغ تباث هنأ ىلإ هريغو ءاطع بهذو

 .ٌءيش هميرحت ست الو «مارحلا رهشلا يف لاتقا لحي

 هناف «فئاطلل 5 يبنلا راصحب لالدتسالا نيلالدتسالا نيذه نم ىوقأو

 يذ يف ناك اهضعبف «ةليل نیرشعو اعضب مهرصاحف «لاوش رخاوآ يف اهيلإ جرخ

 ءحيحص هدنسو ۰۱۳۸/۳ دمحأ هنعو ۹۷۷۱(۰) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأ ()
 .يناربطلاو رازبلاو ىلعي يبأ ىلإ هتبسن دازو ٠١٤/١ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو

۳۹ 

 رهشألا يف لاتقلا زاوج

 مولا



 ةرشع مست حتفلا دعب اهب ماقأو ,ناضمر نم َنيقب رشَعل ةكم حتف هناف .ةدعقلا

 هللا حتفف موی نورشع لاوش نم يقب دقو نزاوه ىلإ جرخف ""ةالصلا ٌرصقي

 ا اهرصاحف «ففطلا یل]اهنم بعذ مث ایف مستر زوم م
 . كش الب ةدَّعَلا يذ يف اهضعب نأ يضتقي اذهو «ةليل نیرشعو

 الب حیحصلا وهو :مزح نبا لاق . ةليل ةرشع ضعب مهرصاح امنإ :ليق دقو
 «نیحیحصلا» يفو ؟هب مزجلاو حیحصتلا اذه هل نيأ نمف « هنم بیجع اذهو «كش

 اوصعتساف ءاموي َنيعبرأ مهانرصاحف» :لاق «فئاطلا ةصق يف كلام نب سنأ نع

 اذه عمو «بير الب ةدعقلا يذ يف عقو راصحلا اذهف ''”ثيدحلا ركذو «اوعنمتو

 اوؤدب مهو «نزاوه ةوزغ مامت نم ناك فئاطلا وزغ نأل .ةصقلا يف ليلد الف

 تور
 يرضُتلا فوع ني كلام وهو مهکلم لخد اومزهنا املو لاتقلاب ع هللا لوسر

 مامت نم مهّوزغ ناکف اي هللا لوسر نیبراحم فئاطلا نصح يف فیقث عم

 . ملعأ هللاو ءاهيف عرش يتلا ةوزغلا

 اهیف سیلو « الوزن نارقلا رخا نم يهو (ةدئاملا ةروس) يف یلاعت هللا لاقو ۱ ةدئاملا ةروس يف سيل

 : 3 ی 0 تی 5 7 عر < < عع 3 30 2 ۰
 الو يدهلا الو «مارخلا َرهشلا الو هللا َرئاعش اولحت ال اونما نيذلا اهیآ اي“ :خ ۱ وسنم

 .[۲ : ةدئاملا] *دئالقلا

 هيف لا :ْلُق هيف لاتق مارکلا ٍرْهّشلا نَع كوُلأسی» :ةرقبلا ةروس يف لاقو

 يف امهنیب ناتیندم ناتيا ناتاهف ۰۲۲۱۷ :ةرقبلا] هللا ٍليِبَس نع ٌدّصو ٌريِبك

 ءامهمكحل سان هلوسر ةنس الو هللا باتك يف سيلو «ماوعأ ةينامث وحن لوزنلا

 انبات ا هه نع نانا نمو هه نا املا جاا

 ماقم باب :يزاغملا يف ۱۷/۸و ريصقتلا باوبأ لوأ يف 40۲/۲ يراخبلا هجرخآ (0)

 . سابع نبا ثيدح نم ةكمب ی يبنلا

 .مالسالا ىلع مهبولق ةفلؤملا ءاطعإ باب :ةاكزلا يف (۱۰۵۹) ملسم ًالوطم هجرخأ ()
 فرطلا «فئاطلا ةوزغ باب «يزاغملا يف ۳/۸ يراخبلا جرخآو ۳ ها

 . هللا همحر فلؤملا اهدروآ يتلا ةلمجلا هيف سيل ثیدحلا نم لوألا

 ندد



 خسنلا ىلع ٌلدتسا دقف «تامومعلا نم اهوحنو ۳٩[ :ةبوتلا] ةْفاک نیک ر شم

 ىلإ ةّيرس يف رماع ابآ ثعب 4 يبنلا نأب هيلع لدتسا نمو «هیلع لذي ال امب
 يتلا ةوزغلا مامت نم ناك كلذ نأل «لیلد ریغب لدتسا دقف «ةدعقلا يذ يف ساطوآ

 .مارحلا رهشلا يف مهلاتقل هنم ءادتبا نكي ملو «لاتقلاب نوکرشملا اهيف أدب

 لصف

 مدقت دقو مهس لجارللو مهسآ ةثالث سرافلل یئانغلا ةمسق :اهنمو

 . هريرقت

 امك تحت الوفلكاعنأ اماعط دجو اذإ شيجلا داحآل زوجي هنأ :اهنمو

 رضحمب هب صتخاو «ربيخ موي يلد يذلا مخشلا بارج لفغملا نب هللا دبع ذخأ
 . لع ىبلا

 نذإب الإ هل مهس الف «برحلا يضقت دعب شيجلاب ددم قحل اذإ هنأ :اهنمو

 هيلع اوُمدق يح ةنيفسلا لهأ يف هباحصأ ملک يب یبنلا ناف «مهاضرو شيجلا
 . مهل مهسأف « مهل مسی نأ - هباحصأو رفعج  ربيخب

 لصف

 هنع حصو «ربيخ موي اهّميرحت هنع حص «ةيسنإلا ٍرُمُحلا موحل ٌميرحت اهنمو
 امنإ :ةباحصلا نم لاق نم لوق ىلع ٌمّدقم اذهو ءٌسسْجَر اهنأب ميرحتلا ليلعت

 تلكأو ٌرهظلا ينف :هل ليق املف .مهتلوُمَحو موقلا ٌرهظ تناك اهنأل ءاهمرح

 لوق ىلعو «سمخت مل اهنأل ءاهمرح امنإ :لاق نم لوق ىلعو ءاهمّرح ءرمحلا
 يف اذه لكو ةَرْذَعلا لكأت تناكو ةا لوح تناک اهنأل هنرح امن : لاق نم

 هنأل لک اذه ىلع مّدقم «سجر اهن :ِةك هللا لوسر لوق نکل « ""«حیحصلا»

 .اسجر اهنوکب لیلعتلا فالخب هلوقو يوارلا ٌّنظ نم

 .(۷۳) (۱۷۷۲) ملسمو «ربیخ ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۲۸/۷ يراخبلا هجرخآ (1)

 .حتفلا حرشپ ۵15 2574 /94و ۳۷۰/۷ يراخبلا رظنا )۳(

۳۰۳ 

 رمحلا موحل ميرحت
 ةهبسنالا

۶ 5 



 می رحت فنصملا حیجرت

 حتفلا ماع ةعتملا

 ّيلإ يحوآ اميف دجَ ال لفل :یلاعت هلوق نيبو ميرحتلا اذه نيب ضراعت الو
 4 زن عضل وأ ءاحوفنع امت زآ 1 مركب آل همی مال یا

 نيح ٌمَرح دق نکی مل هناف ٠٤١[« :ماعنالا] هب لا ریل ّلهأ ًاقْسف وأ سجر

 ءائيشف ائيش دّدجتی ناک میرحتلاو ةعبرالا هذه الإ معاطملا نم ةيالا هذه لوزن

 هحابآ امل عفار هنأ ال .لصنلا هنع تكس امل أدتبم ميرحت كلذ دعب رُمحلا میرحتف

 . ملعأ هللاو .اخسان نوكي نأ نع ًالضف «همومعل صّصخُم الو «نارقلا

 وه اذه ""حتفلا ماع اهُميرحت ناك امنإو «ربیخ موي ةعتملا مّرحت ملو 1 او و 2 ۲ ۳ و ي 2ھ

 يف امب اوجتحاو «ربيخ موی اهمرح هنأ ملعلا لهأ نم ةفئاط ّنظ دقو «باوصلا

 یهن 2 هللا لوسر نآ» هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم «نيحيحصلا»

 أ" '«ةيسنإلا رمحلا موحل لكأ ن نعو «ربيخ موی ءاسنلا ةعتم نع

 يف نيلي سابع نبا عمس هنع هللا يضر ایلع نأ :اضیأ (نیحیحصلا» يفو

 .رييخ موي اهنع یھ دات هللا لوسر ْنِاف « سابع نبا اي الهم :لاقف ءءاسنلا ةعتم

 نع ىهن ی ٤ هللا لوسر نأ هنع يراخبلل ظفل يفو «ةیسنالا رمحلا موحل نعو

 . ةيسنالا رمحلا موحل لكأ نعو «ربيخ موي ءاسنلا ةعتُ

 نأ ةربس نب عيبرلا ثيدح نم (۲۱) (۱8۰7) «هحیحص» يف ملسم هجرخأ اميف كلذو )۱(

 مکل تنذآ دق تنك ينإ سانلا اهيأ اي» :لاقف ويي

 .٠ . .ةمايقلا موي ىلإ كلذ مرح دق هللا نإ ءءاسنلا نم عاتمتسالا يف

 هللا لوسر ا ناک هنأ هثدح هابآ

 يهن باب :حاکنلا يفو «ربیخ ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۲۹/۷ يراخبلا هجرخآ ()
 رمحلا موحل باب :دیصلاو حئابذلا يفو اریخآ ةعتملا حاکن نع ةَ هللا لوسر

 قرفتم نيب عمجی الو عمتجم نيب قرفی الأو ةاكزلا يف باب :لیحلا يفو «ةیسنالا
 يف تعقوف ةأرما ىأر نم بدن باب :حاکنلا يف (۱8۰۷) ملسمو .ةقدصلا ةيشخ
 نباو ۰۱۲۰ ۰۱۲۵/۲ يئاسنلاو ۲ «ًاطوملا» و (۱۱۲۱) يذمرتلاو «هسفن

 .۷۹/۱ دمحأو ؛«؛ 1 يمرادلاو (۱۹۲۱) هجام

Tet 



 :اولاق ءاهمّرح مث «حتفلا ماع اهحابآ الع هللا لوسر نأ ءالوه ىأر املو
 ۵ ل ا 5 هوبا
 e ی م « بجعل مل 6« تم رج

 :اولاق «ةعتملا الإ مرح مث «حيبأ مث مر ائيش ملعا ال :يعفاشلا لاق
 لبقو حتفلا ماع الإ مرحت مل :اولاقو «نورخا كلذ يف مهفلاخو «نیترم تخسن

 ل یر اک ىلا نبا یک عمدا : رابخالا كيب هنع هلا یضر بلاط یبآ م ااو الو خام تاک كلذ

 يلع هل ىورف «امهحيبي ناك سابع نبا نأل «ةيلهألا رُمحلا ميرحتو ءاهميرحتب
 ركذ دقو «كش الب ربيخ موي رمحلا ميرحت ناكو «هيلع ادر ب يبنلا نع امهمیرحت

 ءاج امك «نمزب هديقُي ملو «ةعتملا میرحت قلطأو «رّمحلا ميرحتل افرظ ربيخ موي

 موحل مرح الع هللا لوسر نأ « حيحص دانسإب ننس مام الا لدئسملا كلذ

 مرحو «ءاسنلا ةعتم مرح : ظفل يفو «ءاسنلا ةعتم مّرحو «ربيخ موي ةيلهألا رمحلا

 نظف ءازيمم ًالصفم ةنييع نب نايفس هاور اذكه «ربيخ موي ةيلهألا رّمحلا موحل

 رصتقاف «مهضعب ءاج مث «هب امهديقف «نيميرحتلل ٌنمز ربيخ موي نأ ةاورلا ضعب
 . مهولا أشن انه اه نمف «فرظلاب هديقو ءرمحلا ٌميرحت وهو نيمّرحملا دحأ ىلع

 ىف اونذأتسا الو «تايدوهيلاب نوعتمتي ةباحصلا اهيف نكي مل ربيخ ةصقو

 *كذ اهيف ةعتّملل ناك الو «ةوزغلا هذه يف طق ٌدحأ هلقن الو دي هللا لوسر كلذ

 ًالعف اهيف تناك ةعتملا ةصق نإف «حتفلا ةازغ فالخب ءاميرحت الو العف ال «ةتبلا
 . نیتقیرطلا حصأ ةقيرطلا هذهو «ةروهشم اميرحتو

 لب «ةتبلا ًاماع امیرحت اهمرحُي مل ی هللا لوسر نأ يهو : ةثلاث ةقيرط اهيفو
 نبا ةقيرط تناك هذهو «اهیلا ةجاحلا دنع اهحابأو ءاهنع ءانغتسالا دنع اهمّرح

 دنع حابت «ریزنخلا محلو مدلاو ةتيملاك يه :لوقيو اهب يتفي ناک ىتح سابع
 ا طر «كلذ سانلا ٌرثكأ هنع مهفي ملف «تنعلا ةيشخو ةرورضلا

 لوقلا ىلإ عجر «كلذ سابع 37 ىأر املف «راعشالاب كلذ يف اوبّبشو «ةقلطم

 . ميرحتلاب



 ةعرازملا و ةاقاسملا زاوج

 نم جرخي امم ءزجب

 ضرألا

 رذبلا نوك طارتشا مدع
 ضرالا بر نم

 لصف

 وأ رمث نم ضرألا نم جرخی امم ءزجب ةعرازملاو ةاقاسملا زاوج :اهنمو

 هتافو نيح ىلإ كلذ رمتساو «كلذ ىلع ربيخ له لي هللا لوسر لماع امك «عرز

 ةرجاؤملا باب نم اذه سيلو «هيلع نيدشارلا هئافلخ لمع رمتساو «ةتبلا خسنُي مل

 تبراضملا حابأ نمف «ءاوس ةبراضملا ریظن وهو «ةكراشملا باب نم لب «ءيش يف

 ملا عفدي ملو مهلاومآ نم اهولمعي نأ ىلع ضرألا مهيلإ عفد هنأ اهنمو

 مدع هیده نأ ىلع لدف ءاعطق ةنيدملا نم رذبلا مهيلإ لمحي ناك الو ءّرذبلا

 ناك اذهو لماعلا نم نوكي نأ زوجي هنأو «ءضرأللا بر نم رذبلا نوک طارتشا

 نإف «سايقلل قفاوملا وهف «لوقنملا وه هنأ امكو «هدعب نم َنيدشارلا هئافلخ يده

 اذهلو ءاملا يقس ىرجم يرجي رذبلاو «ضارقلا يف لاملا سأر ةلزنمب ضرألا

 ةيراضملا لام سأر ةلزنمب ناك ولو هبحاص ىلإ عجري الو «ضرألا يف تومي

 وه حيحصلا ّسايقلا نأ ملعف «ةعرازملا دسقي اذهو هبحاص ىلإ هذوع طرّتشال

 . ملعأ هللاو . كلذ يف نيدشارلا هئافلخو ِةَْي هللا لوسر يدهل قفاوملا

 ةمسقلا نأو «كلذك اهتمسقو لخنلا سوؤر ىلع رامثلا صرخ :اهنمو

 .دحاو مساقو «دحاو صراخب ءافتكالا :اهنمو

 . ءاش ىتم هخسف مامالل ازئاج ًادقع ةنداهُملا دقع زاوج :اهنمو

 مهل َدَقَعامك « طرشلاب نامألاو حلصلا دقع قيلعت زاوج :اهنمو

 .اومتكي الواو ال نأ طرشب الك هللا لوسر

۳۰۹ 



aال ةلداعلا ةعيرشلا نم كلذ نآو « ةبوقعلاب مهّثلا بابرآ ريرقت زاوج  

 . ةملاظلا ةسايسلا نم

 ةنانكل يَ يبنلا لاق امك «تارامألاو نئارقلاب ماكحألا يف ذخألا :اهنمو

 ُبورحلا هتبهذأ :هلوق يف هبذك ىلع اذهب لدتساف ««بیرق ٌدْهَعلاو «ٌريثك لاملا»

 ا

 تفتلُي مل «هبذك ىلع ةنيرق تماق اذإ هلوق لوقلا ناك نم نأ :اهنمو
۳ 

 .نئاخلا ةلزنم لزنو .هلوف یلا

 تمذ مهل قبي مل «مهیلع طرش امم ًاتیش اوفلاخ اذإ ةمذلا لهأ نأ :اهنمو
 نا .ةندهلا ءالؤهل دنقع يك ا مزایا مانو مطب

 باطخلا نب ٌرمع نينمؤملا ٌريمأ ىدتقا اذهبو «مهلاومأو مهءامد َحابتسا «طرشلاب

 ائيش اوفلاخ ىتم مهنأ مهيلع طرشف «ةمذلا لهأ ىلع اهطرتشا يتلا طورشلا يف

 .ةوادعلاو قاقشلا لهأ نم لحي ام مهنم هل لح دقف ءاهنم

 ءرودقلا رسکب مهرمآ < يينلا ' ناف ایی و ديل :اهنمو

 ناو هشت واج ألقاك لات طب ال هر رد انا تایم

 .محللا لوکأم يف لمعت امن ةاكذلا نأو «هتوم ةلزنمب هتحیبذ

 ناك نإو «هکلمی مل اهتمسق لبق ايش ةمينغلا نما ذخأ نم ا اهو

 يتلا ةلمّشلا بحاص يف لاق اذهلو تمسقلاب هکلمی امنا هنأو «هقح نو

 ٌلارش» :هلغ يذلا كارشلا بحاصل لاقو را هيلع لعتفت ا : اهلغ

 رات نم

 . ۷٩ص مدقت دقو حیحص )۱(

 . ۹۷ص مدقت دقو حیحص 00

 لبق رمألا خسن زاوج
 هلعف

 ائيش ةمذلا لهأ فلاخ اذإ

 قبي مل مهيلع طرش امم
 ةمذ مهل

 ماكحألا يف ذحألا راوج

 نئارقلاب

 كلمب ال مسقلا لبق لولغلا

 قحلا نود ناك ناو



 لؤافتلا بايحتسا

 نم ةمذلا لهآ ءالجإ زاوح

 ینفتسا اذا دالسالا راد

 مهنع

 مسقو اهکرتو اهتمسق نيب ةونعلا ضرآ يف رّيخم مام الا نأ. اهتم

 .اهضعب كرتو ءاهضعب

 بابسأ نم وه امم هعمسي وأ هاري امب هبابحتسا لب لؤافتلا زاوج :اهنمو

 سوؤفلاو يحاسملا ةيؤرب هدي يبنلا لءافت امك ءهمالعإو مالسالا روهظ

 .اهبارخ يف لأف كلذ نإف ءربيخ لهأ عم لتاكملاو

 امك مهنع َينْعُتْسا اذإ مالسالا راد نم ةمذلا لهأ ءالجإ زاوج :اهنمو

 ْتَضَقَر اذإ كلب َفْبَك» :مهريبكل لاقو هللا مکرقآ ام مكّرقنا :ْج يبنلا لاق

 اذهو لی هتوم دعب ٌرمع مهالجأو ا 007 ماشلا وحن كلحار كب

 مامالا ىأر اذإ هب لمعلا موسی يوق لوق وهو «يربطلا ريرج نب دمحم بهذم

 . ةحلصملا هيف

 مالک اذهف .ةنده لهأ اوناک لب ءةمذ مهل نكت مل ربیخ لهأ :لاقی الو

 مهلاومآو مهئامد ىلع اهب اونمآ دق «ةمذ له اوناک مهناف .هتحت لصاح ال

 ةمذ لهأ اوناکو ءاهضرف لزنو «تّعرش دق ةيزجلا نكت مل معن «ارمتسم اناما

 ةمذلا هل دقعُي نم ىلع اهیرض فنؤتسا «ةيزجلا ضرف لزن املف «ةيزج ريغب
 اوسيل مهنوكل مهنم ةيزجلا ذخأ ٌمدع نكي ملف «سوجملاو باتكلا لهأ نم

 .دعب اهضرف لزن نكت مل اهنأل لب «ةمذ لهأ

 ةدمل ال ءربيخ ضرأ يف مهرارقإ ةدمل كاذف ءدّيؤم ریغ دقعلا نوک امأو

 هللا ُمُكَرقَأ ام ْمُكْرَقُتا :لاق اذهلف ءءاش ىتم ٌمامالا اهحيبتسي مث مهئامد نقح

 ةظيرقل ةمذلا ٌدقع ناك اذكهو ءانئش ام مكءامد ْنَقحن :لقي ملو «انئش ا

 الف ءاولعف یتمو «هيلع اوٌرهاظي الو «هوبراحي ال ناب «اطورشم ادقع ريضتلاو

 حابتساو «كاذ ذإ اهضرف لزن نكي مل ذإ .ةيزج الب ةمذ لهأ اوناکو «مهل ةمذ
 قح يف ايراس دهعلا ضقن لعجو مهيراردو مهئاسن يبس 5 هللا لوسر

 اذهو «براحملاو ضقانلا مكح رقملاو تکاسلا مکح لعجو «ةيرذلاو ءاسّنلا

 يف دهعلا ضقن يرسي نأ ءًاضيأ ةيزجلا دعب ةمذلا لهأ يف ة4 هیده ٌبجوم

۳۸ 



 امآ .ةعمو ةكوش مهل ًةفئاط نوضقانلا ناك اذإ اذه نکلو یهئاسنو مهتيرذ
 ىلإ ضقنلا يرسي ال اذهف «مهتيقب هقفاوی مل ةفئاط نم ادحاو ضقانلا ناك اذإ

 جرم ى .٠ کل اا 7 1 ۴
 بسی مل E ناک نمم مهءامد هتک ىلا ردها نم نأ امك «هدالوأو هح ور

 . قيفوتلا هللابو هلع لیحم ال يذلا وهو اذه جوف هيده اذهف مهتيردو مهءاسن

 اهلعجیو اهل اقادص اهقتع لعجو .هتمآ لجرلا قتع زاوج :اهنمو

 9 الو حاكنإ ظفل الو «هریغ يلو الو .دوهش الو ءاهنذإ ريغب هتجوز
 عم «كلذ ىلإ راشآ الو «يب صاخ اذه : طق لقي ملو ةّيفصب 4 لعف امك

 لب «هريغل حلصي ال اذه نإ :ةباحصلا نم دحأ لقي ملو هب هتمأ ءادتقاب هملع

 ءادتقالا نم يب هللا لوسر الو «مهوعنمي ملو «ةمألا ىلإ اهولقنو ةصقلا ووو
 َكَل ٌةَصِلاَخ# :لاق ةبوهوملاب حاکنلا يف هّصخ امل هناحبس هللاو «كلذ يف هب
 هنأ نود نم هل ةصلاخ هذه تناك ولف 0۰[۰ :بازحألا] 4نيِنِمْؤَملا نوش نم
 فالخب «مهئامإ عم تاداسلا نم كلذ ةرثكل ركذلاب ىلوأ صيصختلا اذه ناكل

 نایبلا ىلإ ةجاحلا يف هلثم وأ .هتلقو :ةقردلل لجرلل اهشفن بهت يتلا ةأرملا

 منم نع تكسي فیکف .هب اهژادتقاو «هل ةمالا ةكراشم لصالاو امیس الو

 هبش اذه ءزاوجلا یضتقم مايق عم زوجي ال يذلا عضوملا كلذ يف هب ءادتقالا

 ىلإ ٌريصملا بجيف «كلذ يف هب ءادتقالا مدع ىلع ةمالا عمتجت ملو «لاحملا

 قیفوتلا هللابو مهعامجإ

 ةعفنمو ءاهتبقر كلمی هنإف كلذ ٌزاوج يضتقي :حيحصلا سايقلاو

 كلم يقبتسيو «ةبقرلا كلم نم هّقح طقسُي نأ هلف ءاهتمدخو .اهتطو
 «شاع ام هّمدخي نأ هيلع طرشو .هّدبع قتعأ ول امك ءاهنم اعون وأ «ةعفنملا
 يف كلذ نم عنمُي مل «هتعفنم نم اعون ىتثتساو «هكلم ًةبقر كلاملا جرخأ اذإف
 ال ءعضُبلا ةعفنم تناك املو حاکنلا دقع يف هنم عنمي فيكف «عیبلا دقع

 ءاهنع نيميلا كلم لی اهقاتعإ ناكو «نیمی كلم وأ حاكن دقعب الإ مابتست

 يلي ناك اهدیسو «هجوز اهلعج «ةعفنملا هذه ةحابتسا ةرورض نم ناك
 افي

۳۰۹ 

 لجرلا قتع لعج زاوج
 ریغب اهل اقادص هتمآ

 يلو الو دوهش البو اهنذإ
 هريغ



 ىلع ناسنإلا بذک زاوج
 هریغ یلعو هسفن

 بذکلاب لصوتی ناك اذإ
 نمضتی مل ام هقح ىلإ

 ريغلا كلذ ررض

 لتق بحوم يف فالتخالا

 ةيدوهيلا

 ام هك ا ناك اه یقه اهر a ايدك

 الا می ال ینثتسملا هکلم ءاقب نأل کلم حاکنلا دقع هترورض نم ناك املو

 .ملعأ هّلاو ةحيحصلا ةنسلل قفاوملا حیحصلا سایقلا ضحم اذهف «هب

 ررض نّمضتي مل اذإ «هريغ یلعو هسفن ىلع ناسنالا بذک اوج :اهنمو
 طالع نب ُحاّجحلا بذک امك «هقح ىلإ بذکلاب لصوتُي ناك اذإ ریغلا كلذ

 نم نيملسملا تقحل ةّرضم ريغ نم ةكم نم هلام ذخأ ىتح «نيملسملا ىلع

 .نزحلاو .ىذالا نم نیملسملا نم ةکمب نم لا ام امأو بذکلا كلد

 لیمکت امیس الو «بذكلاب تلصح يتلا ةحلصملا بنج يف ةريسي ةدسفمف

 .بذکلا اذه دعب قداَصلا ربخلاب لصح يذلا نامیالا ةدايزو «رورسلاو حرفل

 امالا اذه ٌريظنو ةحجارلا ةحلصملا هذه لوصح يف ًاببس بذکلا ناکف

 امك ؛قحلا مالعتسا ىلإ كلذب لصوتیل قحلا فالخ َمصخلا ٌمهوي مکاحلاو

 كلذب لّصوت یتح نیفصن دلولا شب نيتأرملا یدح) دواد نب نامیلس مهوآ

 .هألا نيع ةفرعم ىلإ

 نيب ةباد ىلع هعم اهبوکرو «رفسلا يف هتأرماب لجرلا ءانب زاوج :اهنمو

 ۱ . شیجلا

 تلتف امك ءاصاصق هب لتف .هلثم لّثقِی شب هریغ لتق ْنَم نأ :اهنمو

 .ءاربلا نب رشبب ةيدوهيلا

 . مهماعط لو «باتكلا لهأ حئابذ نم لكألا راو :اهلمو

 دهعلا ضقنل تلتق ةأرملا لعلف :ليق ناف .رفاكلا ةيده لوبق :اهنمو

 نيح نم تلتقل دهعلا ضقنل اهلتف ناك ول :لیق ءاصاصق ال ٌمّسلاب اهبارحل

 .اهنم لكألا توم ىلع اهلتق فقوتب ملو «ةاشلا تمس اهنآ ترقأ

 .ةريره يبأ ثیدح نم (۱۷۲۰) ملسمو ۰4۷/۱۲ و ۳۳ ۰۳۳۳/۲ يراخبلا هجرخآ )١(

۳۰ 



 مامالا نإ :لاق نم ٌةجح اذه :ليق ؟دهعلا ضقنب تل ًالهف : لیق ناف

 . ریسألاک «دهعلا ضقان يف رّیخم

 امناو «دمحآ صوصتم وه امک امتح هلتق نوبجوت متنأاف :لیف ناف
 ةاشلا ةصق تناك نإ :لیق «هيف ٌمامالا ريخُي :اولاق هعبت نمو ىلعي وبأ يضاقلا
 ضقن يف َفلُتخا دقف «حلصلا دعب تناك ناو .اهیف ةجح الف «حلصلا لبق

 ىأر نمو ءرهاظف ءهب ضقنلا ري مل نمف «نيلوق ىلع ملسملا لتقب دهعلا
 بابسألا ضعب نيب لصفي وأ .هیف رّيْخُي وأ لت ٌمتحتي لهف ءهب ضقنل
 هبارحب هضقن اذإ هيف ر و ويلا یس هلتق متحتيف ءاهضعبو ةضقانلا
 ءةملسملاب ىنزلاو «لتقلاک امهاوسب هضقن ناو «برحلا رادب هقوحلو

 عت :صوصنملاف ؟مهتاروع ىلع ودعلا عالطإو «نيملسملا ىلع سّسجتلاو
 ناكو «ةبراحم كلذب تراص ءةاشلا تّمس امل ةأرملا هذهف اذه ىلعو «لتقلا
 امإ ًامتح تلتق ءمُّسلا نم نيملسملا ضعب تام املف قا م الق
 .ملعأ هللاو .لمتحم اذهف «ملسملا اهلتقب دهعلا ضقنل امإو ا

 اهضعبو ءاحلص اهضعب ناك وأ «ةونع ناك له :ربیخ حتف يف فلتخاو
 ؟ةونع

 اهانبصأف «ربیخ ازغ هب هللا لوسر نأ» سنأ ثيدح نم دواد وبآ ىورف

 .«يبّسلا عمُجف ةونع

 حتتفا 445 هللا لوسر نأ ينربخأف .باهش نبا تلأس :قاحسإ نبا لاقو

 . لاتقلا دعب ةونع ربیخ

 ربیخ حتتفا 45 هللا لوسر نأ ينغلب :باهش نبا نع «دواد وبآ رکذو

  حیحص هدانساو ربيخ ضرأ مكح باب : ةرامالا يف (۳۰۰۰) دواد وبأ هجرخأ )۱(

 ىفو ءذخفلا ىف ركذي ام باب :ةالصلا يف ٠٠١ ۰4۰8/۱ هنم متأب يراخبلا هجرخأو
 .ربيخ ةوزغ باب :داهجلا يف )۱۳70( ملسمو «ربیخ ةوزغ باب : يزاغملا

۳۱ 

 مآ ةونع ریبخ تحتف له

 ماكحألاو ؟احلص

 كلذ ىلع هبترتملا



 .'«لاتقلا دعب ءالجلا ىلع اهلهأ نم لزن نم لزنو لاتقلا دعب ةونع

 ةونع تناك اهنآ «ربیخ ضرأ يف حیحصلا وه اذه :ربلا دبع نبا لاق

 ىلع اهضرأ َعيمج مسق ب هللا لوسر َّنِإف كف فالخب ءاهيلع ابولخم اهلك
 ملو «ةيبيدُحلا لهأ مهو «باكٌرلاو ليخلاب اهيلع نيفجوُملا اهل نيمناغلا
 اذإ ضرألا مسقت له :اوفلتخا امنإو «ةموسقم َربيخ ضرأ نأ ًءاملعلا فلتخي

 ؟فقوت وأ ذالبلا تّمنغ

 ضرأب 4ء هللا لوسر لعف امك اهتمسق نيب ٌرّيخم مامالا :نویفوکلا لاقف
 .قارعلا داوسب ٌرَمَع لعف امك اهفاقيإ نمو «ربیخ
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 نأل بيخ ب هللا لوسر مس امك اهلك ضرألا مسقت :يعفاشلا لاقو

 :نافكلا لاومآ رثاسک ةمينغ ضرألا

 رئاس نم ةصوصخم ضرالا نأل «رمعل اعابتا اهفاقيإ ىلإ كلام بهذو
 نم هدعب يتأي نمل اهفاقیا نم ةباحصلا نم ةعامج يف رمع لعف امب ةمينغلا

 رمع تعمس :لاق «هيبأ نع «ملسأ نب ديز نع كلام یورو «نیملسملا
 الإ َةَيْرَق َنوُمِلْسُملا حتتفا ام ْمُهَل ءيش ال سالا ٌرخآ َكَرْثُي نأ ًالّل» :لوقی

 م

 نبا لاق امك انامهُس اھلک تّمسق ربيخ ضرأ نأ ىلع لدي اذهو
 ا

 مهو دقف «ةونع اهضعبو ءاحلص اهضعب ناك ربيخ نإ :لاق. نم امأو

 نقح يف امُهلهأ امهملسأ نيذللا نينصحلاب ةهبشلا مهيلع تلخد امنإو ءطلَغو

 ةيرذلاو ءاسنلاو لاجرلا نم نينصحلا كنيذ لهأ نكي مل املف «مهئامد

 . لسرم وهو (۳۰۱۸) دواد وبأ هج رخآ )۱(

 ضرأو 4 يبنلا باحصأ فاقوآ باب :ةعرازملا يف ۱۳/۵ يراخبلا هجرخأو )
 .؛«و ۳۲/۱ دمحأو ۳۰۲۰(۰) دواد وبأو .مهتلماعمو مهتعرازمو جارخلا

۳ 



 تیرذلاو ءاسنلاو لاجرلا يف كلذ نإ يرمعلو «حلصل كلذ نأ نظ «نیمونغم

 ناكف «لاتقلاو راصحلاب الإ مهّضرأ اوکرتی مل مهنکلو «حلصلا نم پرضک

 . اهلهآ ¿ نيب ةموسقم ًةمينغ ةونَع اهّلك ربيخ ضرأ رئاس مکح امهضرآ ٌمكح

 ثيدحب «ةونع اهفصنو «حلص ربيخ فصن نإ لاف نه ىلع ےک ارو

 : نیفصن َربيخ مسق ب هللا لوسر نأ : راسي نب ریشب نع «دیعس نب ییحی
eتل افصنو  

 نم رئاس عم هل فصلا نأ هانعم ناكل ءاذه حص ولو :رمع وبآ لاق

 مهسلا عقوف ءامهس نيثالثو ةتس ىلع تمسق اهنأل «هعم فصنلا كلذ يف عقو

 ءاهيقاب يف سانلا ٌرئاس عقوو ءامهس رشع ةينامث يف هعم ةفئاطو ايب يبنلل
 دعب اهّلهأ اهملسأ يتلا نوصحلا تسيلو هریخ مث ةيبيدُحلا دهش نمم ملک

 طلا لهآ كلمي امك اهله اهكلمل ًاحلص تناك ولو و

 هلاق ام نود قاحس) نبا هلاق ام اذه يف قحلاف «مهلاومأ رثاسو مهضرآ

 .رمع يبأ مالک رخا اذه ‹باهش نبا نع هریغو هبقع نب یسوم

 انو رام اس ناك ری نا تا نبا نع كلام کد تلق

 «ربيخ ضرأ ةبيتكلاو :كلام لاق .حلص اهیفو :ةونع اهُرثكأ ةبيتكلاو احلص

 ."""قذع فلأ نوعبرأ وهو

 حتتفا يك اع هللا لوسر نأ : تسلا نبأ نع «يرهزلا نع * كلام لاقو

 a ل
 ۲ (ةونع ربيخ صعب

 وسما

 . يوق هدنسو «(۳۰۱۰) دواد وبآ هج رخآ )۱(

 .لسرم وهو (۳۰۱۷) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 .(۳۲۰۱۷) دواد وبآ هجرخآ (۳)

Ê 

 يداو ىلإ فارصنالا

 ىرقلا



 د يبذل ١ دبع معدم لتق

 الاغ ناك هنأ نايبو

 ىرقلا يداو حتف

 ءامیت دوهب ةحلاصم

 لی يبنلا

 ربیخ دوهي رمع جارخإ

 برعلا ةريزج نم كدفو

 يمرلاب دوهي مهلبقتسا اولزن املف «برعلا نم ةعامج مهيلإ فاضنا دقو .دوهیلا

 هل ائينه :ساّنلا لاقف ي هَّللا لوسر دبع ٌمَعْذم لتقف «ةئبعت ريغ ىلع مهو

 ربي َمْوَي اهذخآ يتلا ةَلْمَّشلا َّنإ «هدیب يسفت يذّلاو الك» :ِلَي ٌيبنلا لاقف «ةنجلا
 وج

 و

 ءاج «سانلا كلذب عمس املف «هارات ْيَلَع لیتشتل مس اَمَملا اَهْبصت ْمَل «مناغَملا نم

 ناكارش ذأ رات نم ٌكلاّرش» :ِهِلي ّيبنلا لاقف «نیکارش وأ كارشب ايب يبنلا ىلإ لجر
۳ ۱ 

 رب دعس ىلإ «ءاول عفدو مهّفصو لاتقلل باحص ءَ هللا لوسر ًّبعف

 ىلإ ةيارو «فينح نب لهَس ىلإ ةيارو «رذنملا نب بابحلا ىلإ ةيارو «ةدابع

 اوزرحأ ءاوملسأ نإ مهنأ مهربخأو یالسالا ىلإ مهاعد مث ءرشب نب داّبع

 نب ُريبزلا هيلإ زربف «مهنم لجر زربف «هللا ىلع مهباسحو مهَءامد اونقحو مهلاومآ
 بلاط يبآ نب ىلع هيلإ زربف ءرخا زرب مث «هلتقف ءرخا زرب مث «هلتفف «ماّوعلا

 اعد : لجو مهنم لق املك الجر رشک دعا مهنم لتق یتح «هلتقف هنع هللا يضر

 مث «هباحصأب يلصُيف میل كلذ رضحت ةالصلا تناکو مالسالا ىلإ يقب نم

 «مهیلع ادغو اونا تع دح مهلتاقف هلوسرو هللا یلاو مالسالا ىلإ مه وعدیف دوعی

 هللا همنغو «ةونَع اهحتفو یهيديأب ام اًوطعأ یتح حمر دیف نسمشلا عفترت ملف

 ةعبرأ ىرقلا يداوب ب هللا لوسر ماقأو ءاريثك اعاتمو اثاث اوُباصأو یهلاومآ

 يديأب لخنلاو ضرألا كرتو «یرقلا يداوب هباحصأ ىلع باصآ ام مسقو «ماّيأ

 ربيخ لهأ ةي هللا لوسر هيلع أطاو ام ءامیت دوهي غلب املف ءاهيلع مهلماعو «دوهيلا

 نمز ناك املف «مهلاومأب اوماقأو ءب هللا لوسر اوحلاص «یرقلا يداوو كّدفو

 ءاميت لهأ جرخی ملو « كدفو ربیخ دوهي جرخآ «هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 ) )1١يراخبلاو «لولغلا يف ءاج ام باب :داهجلا يف ۵۹/۲ كلام هجرخآ ۰۵۱۳/۱۱

 عرزلاو منغلاو ضرألا روذنلاو ناميألا ىف لخدي له باب :روذنلاو ناميألا ىف ۶4

 «لولغلا میرحت ظلغ باب :ناميآلا ىف )١١6( ملسمو Vo) ۳۷/۷ و ةعتمالاو

 EN ىئاسنلاو )۷11( دواد وبأو

1€ 



 2 1 ِ 3 و
 ىلإ ىرقلا يداو نود ام نأ ىريو ماشلا ضرا يف ناتلخاد امهنال «ىرقلا يداوو

 ةا ىلإ عوج رلأ ا اعجار ا هللا لؤي فرصناو 0 'ماشلا نم كلذ ءارو ام نأو «زاجح ةنيدملا
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 ريشا نع نيمسلا مون مهكردأ قیرطلا ضعبب ناك اذإ یّتح هليل راس «قیرطلا ضعبب ناك املف

 مانو «هل رّدَق ام لالب یّلصف] «َلْيَللا ان ًالکا» :لالبل لاقو «سّرع «یرکلا

 «[رجفلا هجاوُم هتلحار ىلإ لالب دنتسا ٌرجفلا براقت املف هباحصأو 4 هللا لوسر

 الو «لالب الو ل 9 5 يبنلا ظقیتسب ملف « .هتلحار ىلإ دنتسم وهو «هانیع الالب تبلغف
 اهيل

 اظاقیتسا مهلژآ 2: + هللا لوسي ناک لا مهتبرض یتح هباحصأ نم ّدحأ

 «كسقتب ذحأ يذلا يسفنب ذخأ : لاقف ؟«لالب ىأ» :لاقف 2 هللا لوف عزفف

 كلذ نم اوجرخ یتح اعيش مهلحاور اوداتقاف هّللا لوسر اپ ۳۳ تنا يبأب

 نأو 2 نآ مهرمآ هزواح املق ««ناطنش هب داو اذه) : لاق مث «يداولا

 مث «سانلاب یّلصو «ةالصلا ماقأف «ًالالب رمآ مث ءرجفلا ةنس یّلص مث «اووضوتی
 يأ ای» : لاقو مهعزف نم ىأر دقو مهیلا فرصنا

 داق اذإف ست

 0 5 ۳ 7 سل

 ت
 اک هال حنا یت ا لب ىتأ لا ١ =

 ۳ کبابآ هب ربخآ ام لغمب هربخأف «الالب 3 5: هللا لوسر اعد مث مان یّتح یبصلا

 ةصقلا تناك اهنأ يوُرو «ةيبيدحلا نم مهعجرم يف تناك ةصقلا هذه نأ يوُر دقو

 ۱۶۳/۲ سانلا تيس نباو ۰8۱۳ ۰۶۱۲/۳ رقع نباو ۰٩۱/۳ يربطلا رظنا 59

 . ۲٤۹ ۰۲۷/۲ «بهاوملا حرش» و

 ءةلسرملا ملسأ نب دیز ةياور نمو «ةدنسملا ةريره يبأ ةياور نم قفلم ثیدحلا اذه ۳٩)

 (4۳0) دواد وبأو 1۸۰(۰) ملسمو ۰۱4 ۰۱۳/۱ كلام هجرخآ ةريره يبأ ثیدحف

 (1۹۷) هجام نیاو ۰۲۹۸ ۰۲۹۵/۱ يئاسنلاو ۳۱۲(۰) يذمرتلاو 8۳(۰ 1)و

 قافتاب لسرم :ربلا دبع نبا لاق ۰۱۵ ۰۱8/۱ كلام هجرخآ ملسأ نب دیز ثیدحو

 . «أطوملا» ةاور



 نب نارمع حبصلا ةالص نع مونلا ةّصِق یور دقو ‹كوبت ۱ عل

 وبآ اهاور كلذكو «تناك ةوزغ يأ يف ركذ الو ((۱)اهتدم تقوی ملو نیصح

 . ("ةظ وفحم ةليوط ةصق ىف امهالک ةداتف

 اذهو فکم قیرطب ناك كلذ 1 ملسأ نب ر ليزر نع « كلام یورو

 . ۲)لسرم

 يبأ نب نمحرلا دبع تعمس : لاق «دادش نب عماج نع هبعس ىور دقو

 .(؛غصقلا ركذف ءانأ :لالب لاقف «؟انولکی ْنَم» : يي یبنلا لاقف «ةيبيدحلا

 يدهم نب نمحرلا دبع لاقف «ةصقلا هذه يف ةاورلا تبرطضا دق نکل
 نإ :هنع ردع لاقو «دوعسم ّنِبا ناك اهيف سراحلا نإ :عماج نع «ةبعش نع
 نب رمتعملا لاقف ءاهخيرات يف ةياورلا تبرطضاو .الالب ناك سراحلا
 اهنا :هنع هریغ لاقو كوبت ةوزغ يف تناك اهنإ :هنع ةبعش نع :ناميلس

 يرهزلا ةياورو «اهيف عفو مهو ىلع لدف ةيسدحلا نم مهعجرم يف تناك

 ۱ .قیفوتلا هّلابو «كلذ نم ةملاس دیعس نع

 لصف
 ةصقلا هذه هقف ىف

 .اهرکذی وأ ظقيتسي َنيح اهتقوف «اهیسن وأ ةالص نع مان نم.نآ :اهیف

 «مالسالا يف ةوبنلا تامالع باب :ءايبنألا يف ٤١١ ۰4۲۵/۲ يراخبلا هجرخآ )١(

 .(41۳) دواد وبأو ء.ةتئافلا ةالصلا ءاضق تاب لح اسملا يف (1۸۲) ملسمو

 ملسمو «تقولا باهذ دعب ناذألا باب :تیقاوملا يف ۰4/۲ يراخبلا هجرخآ (۲)

 وبأو اهئاضق لیجعت بابحتساو «تتئافلا ةالصلا ءاضق باب :دجاسملا يف )

 .(1۳۸) و (4۳۷) دواد

 .۱۵ ۰۱1/۱ «اطوملا» (۳)

 .تاقث هلاجرو )٤٤١( دواد وبأو 14و ۳۸۱/۱ دمحآ هجرخآ (ع)

۳۹ 



 527 یضق دقو ضکارفلا یضفتامک .یضقت بتاورلا ننسلا نأ :اهیفو
 ءاضق لڪ هیده ناکو «اهدحو رهظلا َةَّنُس یضقو «اهعم رجفلا نس از هللا لوسر

 . ضئارفلا عم بتاورلا ننسلا

 ماقیو اهل نذؤي ةتئافلا رمآ هنأ .ةصقلا هذه قرط ضعب يف ناف ماقیو اهل دو ةتئافلا نأ :اهيفو

 .دواد وبأ هركذ «ماقأو نذأف «الالب رمأف اهضعب يفو «ةالصلاب ىدانف الالب

 .ةعامج ةتئافلا ءاضق :اهيفو

 روفلا ىلع ءاضقب نع اهرخأ امنإو ««اهركذ اذإ اهلصيلف» :هلوقل روفلا ىلع اهؤاضف :اهيفو
 .هنم ريخ ناكم ىلإ هنم لحتراف «ناطيش ف اناكم هنوکل اللف مهن عم ناکم
 .اهنأشو ةالصلا لغش يف مهنإف ءاضقلا ىلإ ةردابملا تّوفي ال كلذو

 شحلاو «مامحلاك «ناطيشلا ةنكمأ يف ةالصلا بانتجا ىلع هيبنت :اهيفو
 كو دال ٌيبنلا ناك اذإف < ءاهنكسيو اهيلإ يوأي يتلا هلزانم هذه ناف «یلوالا قيرطب

 ىوأمب نظلا امف اناطیش هب نإ :لاقو «يداولا كلذ يف ة ةالصلا ىلإ ةرقابملا

 . هتيبو ناطيشلا

 ةنكمأ ىف ةالصلا بانتجا
 ناطبشلا

 لصف

 عئاتم نيرجاهملا د, مهحئانم راصنألا ىلإ نورجاهملا در «ةنيدملا ىلإ اي هللا لوسر عجر املو
 ۳ «ليخنو لام ربیخب مهل راص نيح لیخنلا نم اهايإ مهوحنم اوناک يتلا راصنألا و ۶ ۳ ا ي ۰ 2. ۰ ۳

 نميأ َّمأ نهاطعأف ءاقاَذع هثا لوسر تطعأ كلام نب سنأ مآ يهو - ميل

 ىطعأو ءاهقاذع ميلس مأ ىلع ي هللا لوسر درف «ديز نب ةماسأ مأ يهو ‹ هتالوم

 .(۱ةرشع قذع لك ناكم هطئاح نم نهناکم نميأ مآ

 GG يف ثعبو «لاوش ىلإ ربيخ نم همّدقم دعب ةنيدملا يف ةي هللا لوسر ماقأو

 يف (۱۷۷۱) ملسمو «ةحينملا لضف باب :ةبهلا يف ۰ ۰۱۷۹/۵ يراخبلا هجرخآ (۱)
 . مهحئانم راصنألا ىلإ نیرجاهملا در باب :داهجلا

۳1%۷ 



 ينب ىلإ قیدصلا ةيرس
 ةرازف

 2 نا وش وحد ودع هرس

 ید روسلا هازر ني سست

 .ایارسلا كلذ لالخ

 4 ص م

 هعمو «ةرازف ينب لّبق دجن ىلإ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةيرس» :اهنمف
 و

 ا هللا لوسر هنم اهبهوتساف یانسح ةيراج همهس يف عقوف «عوكألا ْنب ةملس

 . ۲۷ةکمب اوناك نيملسملا نم ىرسأ اهب ىدافو

 نزاوه وحن ابكار نيثالث يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ٌةيرس :اهنمو

 ىلإ اعجار فرصناف ءادحأ مهنم قلی ملف مهلاحم اوواجو اوبرهف «ربخلا مهءاجف

 كددحا کف و «نيرئاس اوژاج مّعثخ نم عمج يف كل له :لیلدلا هل لاقف «ةنیدملا

 . "مهل ضرْعَي ملو «مهب 5 هللا لوسر ينرمأي مل :رمع لاقف ؟مهدالب

 ىلإ سينأ نب هللا دبع مهيف ءابكار نيثالث يف ةحاور نب هللا دبع ةيرس :اهنمو

 هوتأف «مهب هوزغيل نافطغ عمجي هنأ 4 هللا لوسر غلب هنإف يدوهيلا ماّرر نب ريسي

 ىتح  اولازي ملف «ربيخ ىلع كلمعتسيل ::: هللا لوسر كيلإ انلسرآ :اولاقف ربيخب

 ةرقرق اوغلب املف «نيملسملا نم ٌُفيدر مهنم لجر لک عم الجر نيثالث يف مه

 فيس ىلإ هديب ىوهأف ءريسي مدن  لايمأ ةتس ىلع ربيخ نم يهو - راين

 ريعبلا نع محتقا مث «هريعب رجزف «سينأ نب هللا دبع هل نطفف «سيتنأ نب هللا دبع
 يفو ريسي محتقاو ءاهعطقف هلجر برض «ریسی نم نكمتسا اذإ ىتح موقلا قوسی

 لك ًافکناف «ةّمومأم هّجشف هللا دبع هجو هب برضف ۰" طحوش نم شرخم هدي
 مو اش موج دريل نم جو ويف لاقل ور ىلع اسلا نه ل
 5 ا ٠ ابن ےل 0 ها و

 نوار موا ا او و و ay یو ی a e Dh ا ORE لا ا Rott ميسوم 1

 دمحأو .ىراسألاب نيملسملا ءادفو ليفنتلا باب :داهجلا يف (۱۷۵۵) ملسم هجرخأ )١(

 .(5591/) دواد وبأو ۶

 .۲۹/۲ «بهاوملا حرش» رظنا 41

 رجش نم برض :طحوشلاو «ناجلوصلاك سأرلا ةجوعم اصع :شارخملاو شرخملا )۳ 
 . يسقلا هنم ذختت لابجلا

 وح ُّك ر



 .()تام یتح هذؤت ملو حقت ملف «سینآ نب هللا دبع

 ءالجر نيثالث يف كدفب ةَرُم نت ىلا قر انهنألا دعم ن رک هرم :اهنمو

 تنیدملا ىلإ عجرو ناو ءاشلا قاتساف «ءاشلا ءاعر يقلف «مهيلإ جرخف

 هباحصأو ریشب لب ينف یتح لبلاب مهنومری اوتابف «لیللا دنع ُبلطلا هكردأف

 عجرو «ادیدش ًالاتق ریشب لتاقو .بیصآ ْنَم مهنم بیصأو «یّلو ْنَم مهنم یلوف
 یتح دوهي دنع ماقأف .كدف ىلإ یهتنا یتح ٌريشب لماحتو مهئاشو مهمعنب موقلا
 نم "ةقرحلا ىلإ ةيرس هيب هللا لوسر ثعب مث «ةنیدملا ىلإ عجرف «هحارج تئرب
 اوعجر املف «مئالطلا ٌريمألا ثعب مهنم اند املف .ديز نب ةماسأ مهيفو «ةنيهج

 ىنثأو هللا دمحف ماق ءاوّودهو اوبلتحا دقو اليل مهنم اند اذإ ىتح لبقأ «مهربخب

 «ينوعيطت نأو «هل ٌكيرش ال هّدحو هللا ىوقتب مكيصوأ :لاق مث «هلهآ وه امب هيلع

 اي :لاقو مهبتر مث «عاطُي ال نمل يأر ال هنإف يرمآ اوفلاخت الو ينوصعت الو

 «هلیمزو هّبحاص امكنم لک قرافی ال «نالفو تنأ نالف ايو «نالفو تنأ !نالف

 تیک اذإف «يردآ ال :لوقيف ؟كبحاص نيأ :لوقأف .مکنم دحأ عجْرَي نأ مكايإو

 موقلاب اوطاحأو «ةدحاو ةلمح اولمحو و فویسلا اودرجو ءاورّبكف

 .تمآ تمآ :مهراعشو ءاوؤاش ثيح مهنم اهنوعضي مهف «هللا فويس مهتذخأو
 ُهَمَحَلَو «هنم اند املف .كيهت نب ٌسسادرم هل لاقي مهنم لجر رثأ يف ةماسأ جرخو
 تناكو «ةّيَرَُذلاو معّنلاو الا اوقاتسا مث «هلتقف هللا الإ هلإ ال :لاق «فيسلاب
 یلع اومد املف « ملا نم اهلذع وأ لجر لكل ةرعبآ ةرشع مهنا مه

 لاق ام َدْعَي هلق < :لاقو هيلع كلذ رّبَكف ارا تل هللا لوسر

 ْنَم» : لاق مث «هبلق نَع تققش ًالهف» لاق ءًاذوعتم اهلاق امت :َلاَقف ؟هّللا الا هل ال

 لس نوكي نأ ىّبمت ىتح هيلع كلذ رركُي لاز امف «ةَماَيقلا مری هللا الإ هلإ الب كل

 ) )1١ريثك نباو ۰۱۷۷ ۰۱۷۰/۲ «بهاوملا حرش» و ۰۹۲/۲ دعس نبا رظنا ۰۶۱۸/۳ ٤۱۹ .

 يمس «ةنيهج نم رماع نب شيهج وهو ةقرحلا ىلإ ةبسن ءارلا حتفو ءاحلا مضب (۲)
 .كلذ يف غلابف لتقلاب اموق قرحأ هنأل «ةقرحلا

۲ 

 دعس ني ريشي ةئرس

 ةرم ينب ىلإ يراصنألا

 كدفب

 ةقرحلا ىلإ ةماسأ ةيرس سم

 ةنيهج نم

 ' لاق الجر ةماسأ لتق
 همحل امدنع هللا الإ هلإ ال

 فيسلاب



 ىلإ يبلكلا بلاغ ةيرس

 حولملا ينب

 هللا الإ هلا ال : لوقي الجر لثقَآ الأ ًادهع هللا يطعأ !هللا لوسر اي : لاقو (۲)ذتموپ

 . كدعب اا لاقف (يدعب) : دبع هللا لوسي لاقف

 لصف
 دیدکلاب حّولُملا ينب ىلإ يبلكلا هللا دبع نب بلاغ كي 2 هللا لوسر ثعبو

 . مهيلع ريغي نأ هرمأو

 ينهجلا هللا دبع نب ملسم نع «ةبتع نب بوقعی ينثدحف :قاحسإ نبا لاق
 ديدقب انك اذإ ىتح انيضمف «هتیرس يف تنك :لاق «ينهجلا ثیکم نب بدنج نع

 . ملسأل تنج امنإ : لاقف «هانذخأف «يثيللا ءاَّضْرَبلا نب كلام نب ثراحلا هب اتيقل

 ؛ةليلو موي طابر كّرضي الف «ملستل تئج امنإ تنك نإ : هللا دبع نب بلاغ هل لاقف

 الجيوُر هيلع تاشو اطابر هقثوأف كنم انقثوتسا «كلذ ريغ ىلع تنك نإو

 انيضمف ءهّسأر ٌرتحاف كراع اذاف «كيلع رمن ىتح هعم ثكما :هل لاقو «دوسأ

 ُتْدَمَعَف «هيلإ يباحصأ ينثعبف ءرصعلا دعب ةيشع هانلزنف «ديدكلا نطب انيتأ ىتح
 جرخف «سمشلا بورغ لبق كلذو هیلع تحطبناف ءرضاحلا ىلع ينعلطُي لت ىلإ

 ىلع ًاداوَس ىرأل ينإ :هتأرمال لاقف «لتلا ىلع احطبنم ينارف رظنف «مهنم لجر
 «كتيعوأ ضعب تّرتجا ُبالكلا نوكت ال يرظناف «راهنلا لَّوأ يف هّثیأر ام لتلا اذه

 «يلبن نم نيمهسو يسوق ينيلوانف :لاق .ائيش دقفأ ال هللاو ال :تلاقف «ترظنف

 ىلإ ديز نب ةماسأ هيي ىبنلا ثعب باب :يزاغملا ىف ۳۹۸/۷ يراخبلا هجرخآ )١(

 يف (95) ملسمو «(اهايحأ نمو) :ىلاعت هللا لوق باب :تايدلا يفو .تاقرحلا

 ,(514) دواد وأو ءهللا الإ هل ال :لاق نأ دعب رفاكلا لتق ميرحت باب :نامیالا
 انحبصف تقرحلا ىلإ ةي هللا لوسر انثعب :لاق ديز نب ةماسأ نع ۲۰۷/۵ دمحأو

 ال :لاق «هانیشغ املف «مهنم الجر راصنألا نم لجرو انأ تقحلو «مهانمزهف وفا

 ايك يبنلا غلب انمدق املف «هتلتق یتح يحمرب هتنعطف .يراصنالا فکف .هللا الإ هلإ

 لاز امف «كذوعتم ناك :تلق «۱۴هلا الز هلا ال :لاق امدعب هتلتقأ ةماسآ اي »:لاق
 .مویلا كلذ لبق تملسأ نكأ مل ينآ تینمت یتح اهررکی

° 



 ينامر مث «كرحتأ ملو هتعضوف هتعزنف «يبنج يف هعضوف ءمهسب ينامرف .هتلوانف

 امآ :هتأرمال لاقف «كرحتأ ملو هّتعضوف هثعزنف «يبكنم سأر يف هعضوف «رخآلاب

 َىَمْهَس یفتباف «تحبصأ اذإف كّرحتل ةئيبر ناك ولو «يماهس هطلاخ دقل «هللاو

 ءمهحئاور تحار اذإ ىتح مهانلهمأف :لاق «ّيلع بالكلا امهغضمت ال درو

 ءانلتق نم انلتقف «ةراغلا مهیلع اننش «ليللا ةَمَتَع تبهذو «اونکسو اوُيلتحاو

 اعارس انجرخو مهموق ىلإ مهخیرص جرخو «هب نیلفاق انهجوف «معللا انقتساو

 «سانلا ٌحيرص اناتأو ءانعم هب انقلطناف .هبحاصو كلام نب ثراحلاب رمن یتح

 دْيَدَق نم يداولا طب الإ مهنیبو اننیب نكي مل اذ| یتح «هب انل لب ال ام انءاجف

 یاب یر آی یک و

 اهانردح من راستا يف اهاندنسآ ىتح اعارس انیهذق 02 نحنو هيلع

 .''”انيديأ يف امب عوقلا انزجعأف « هنع

 . ملعأ هللاو . اهلبق يتلا ةيرسلا يه ةيرسلا هذه نإ : لیف دقو

 نایحو نافطغ و نمی عمج 5 ؟ يلا هل لاقف «ربيخ ىلإ يبنلا ليلد ناكو «ةريوث نب لیسخ مدق مث ىلإ دعس نب ریشب ةيرس ای
 (ةئيبع مهيلإ ثعب دقو «ناتحو و فا دلكرت :لاق (؟لءارو ام»

 مهو «انیلا رس نأ هيلإ اولسرأف «مكيلإ ريسن نا تاوان اوری نا

 امهل رکذف «رمعو ركب ابآ دم هللا لوسر اعدف «كفارطأ ضعب وأ «كنوديرپ

 ةئامثالث هعم ثعبو یاول هل دقعف «دعس نب ریشب ثعبا اچ الاقف «كلذ

 11۸ ۰11۷/۳ دمحآ هنعو «قاحسإ نبا نع 5٠١١ ۲ مایه نیا هجرخأ )
 الخ تاقث هلاجرو اطار هانقثوف» :هلوق ىلإ (7774) دواد وبأ ۱ هرکدو

 يف يمشيهلا هرکذو «نابح نبا ريغ هقثوي مل هناف «ينهجلا هللا دبع نب ملسم
 حرص دقف «تاقث هلاجرو «يناربطلاو دمحأ هاور :لاقو ۰۲۰۳ ۰۲۰۲/۲ «عمجملا)

 . يناربطلا ةياور يف عامسلاب قاحسإ نبا

 ۳-۱۱۸ج داعملا داز ۲۳



 دردح يبآ نبا ةيرس

 الیلد لیسح مهعم جرخو «راهنلا اوُنمكيو لیللا اوریسی نأ مهرمأو «لجر

 اوراغأف «موقلا نم اْوَنَد یتح «ربیخ لفس اوتأ یتح الا اونمکو لیللا اوراسف

 ىتأ یتح هباحصآ يف ريشب جرخف اورد عج ی علو مهحرس ىلع
 انيع اول حالسب اوناک املف «معّنلاب عجرف «دحأ اهب سيل اهدجیف مهّلاحم

 فشکنا مث ,مهوشوانف .مهب ٌرْعشي ال ةنيبعو ةنييع عمج اوقل مث هولتقف « ةنييعل

 امهب اوُمدَعف «نیلجر مهنم :م اوباصأف ءاي هللا لوسر ٌباحصأ مهعبتو «ةنييع عمج

 .۱امهلسرأف املسأف « ةي يبنلا ىلع

 لاو يق سرفه ودعت اطر هل دقو ةنييحل فرع نب فواحلا لاقو

 هيلع تنأ ام ضعب َرصبت نأ كل نا امأ :ثراحلا هل لاقف .بلطلا يفلخ ٌردقأ ال

 نم ٌتمقاف :ثراحلا لاق ؟ءيش ريغ يف عضوُت تنأ اللا اطو دق ادمحم نو

 . هلخد يذلا بعرلا الإ هوبلط الو ءادحأ یرآ امو ليللا ىلإ سمشلا تلاز نيح

 لصف

 ام هتصق نم ناكو «ةّيرس يف يملسألا دّرذخ يبأ نبا ةي

 ا ار نيج سيلا لاق ءةيواعم نب مشُج نم ًالجر نأ «قاحسإ نبا ركذ

 ىلع اسیق عمجي نأ ديرُي ةباغلاب اولزن ىتح ريثك ددع يف لبقأ .سیق نب ةعافر
 يناعدف :لاق .مشج يف فرشو مسا اذ ناكو ی هللا لوسر ةبراحم

 اونأت يح < لَجّرلا اذه ىلإ اوجرخا» :لاقف «نيملسملا نم نيلجرو 2م هللا لوسر

 هب تماق ام هللاوف ءاندحأ اهیلع لمف ؛ءاقجع افراش انيلإ مدقف «ملعو بخیه

 :لاقو تداک امو تّلقتسا ىتح مهيديأب اهفلخ نم لاجرلا اهمعد ىتح افعض

 ابيرق انثج اذإ ىتح «فويسلاو لبنلا نم انخالس انعمو انجرخف «هذه ىَلَع اون لَ

 يف انمكف «يبحاص ترمأو «ةيحان يف َتْنَمَكَف < سمشلا بورغ عم رضاحلا نم

 يف ثددشو تربك دق ينامتعمس اذإ :امهل تلق «موقلا رضاح نم ىرخأ ةيحان

 هللا لوسر ثعبو

 ۲٠۲/۲. «بهاوملا حرش» و ۰۱۲۰/۲ دعس نبا رظنا (۱) .

۳۳۲ 



 ءائيش یرن وأ ةرغ یرن نأ رظتنن كلذک انإ هللاوف «يعم اًدشو ارّبكف «رکسعلا ةيحان

 كلذ يف حرس دق عار مهل ناك دقو ءاشعلا ةمحف تبهذ یتح لیللا انّيشغ دقو

 ذح اف « سیف نب هعافر مهبحاص ماقف « هيلع اوفوخت یتح «مهیلع أطبأف « دلبلا

 ةش هباصأ دقل هللاو ءاذه انيعار رثأ َّنعَبتأل هللاو :لاقو «هقنع يف هلعجف ا

 .انأ الإ بهذي ال هللاو : لاقف «كيفکن نحن بهذت ال هللاو :ةعم نمم رقن لاقف

 املف «يب رمي ىتح جرخو هدحأ مكنم ينعبتي ال هللاو : لاقو «كعم نحنف :اولاق

 ٹززتحاف هیلا تبثوف ملکت ام هللاوف «هداؤف يف هتعضوف مهسب هّثخفن «يننكمأ

 ام هّللاوف ءارّبكف ياّبحاص دشو «ٌترّبكو .رکسعلا ةيحان يف تددش مث «هسأر

 . مهئانبأو مهتاسن نم هيلع اوُردق ام لكب كدنع كدنع : هيف ناك نمم ٌءاجنلا الإ ناك

 ىلإ اهب انئجف «ةريثك امنغو «ةميظع ًالبإ انقتساو یهلاومآ نم مهعم فح امو

 رشع هلال لبالا كلت نم يناطعأف « يعم ةا ا تح و شیت هللا لوسر

 . «يموف نم ةأرما تجوزت لق تنكو ؛يلهآ يلا تفت «يفادص يف اري

 ام هللاو : لاقف .يحاکن ىلع هئيعتسأ 4 هللا لوسر تئجف «مهرد يتٿ :ئام اهتقدصأف

 .ةيرسلا هذه ركذ مث ءامايأ تئبلف ٠ «كنيعأ ام يدنع

 لصف

 نم رفن يف ةماّنَج نب ملحمو ةداتق وبأ مهيف ناكو ءمضإ ىلإ ةيرس ثعبو
 ٌبَطوو «هل بم هعم هل دوعق ىلع يعجشألا طبضألا نب ٌرماع مهب رمف «نيملسملا
 ةماَّج نب مَّلْحُم هيلع لمحو «هنع اوكسمأف «مالسالا ةيحتب مهيلع ملسف «نبل نم

 یک هللا لوسر ىلع اوُمدق املف ءهعّيَتُمو هريعب ذخأو «هنیبو هنيب ناك ءيشل هلتقف

 ها لس يف ْْبَرَص اذ وُ نيا اهي ايو :نارقلا مهيف لزتف ٠ «ربخلا هوربخآ

 َيْنُدلا ةاّبَحلا ضرع نوت ًانمؤُم تشل الا مک یقلآ نعل الو الو هانی

 امب ناك هللا َّنإ اوُنيتَق ميل هللا َّنَمَق ُلْبَق نم م ْمُتنُك َكِلْذَك ةريثك ُمِناَعَم هللا َدْنِعَ

 . ةليزهلا : ءافجعلاو تنسملا ةقانلا :فراشلاو

۳۲۳ 

 لتقو مضإ ىلإ ةيرس

 طبضالا نب رماع
 لبق نم يعجشألا
 دعب ةماثج نب ملحم
 ةيحتب مهيلع همالس

 مالسالا



 ۰ کک و ص 5 8 2 ےس زنم
 لاقف « كلدب های هللا لوسر ربخا اومدق املف ۹٤] :عاستلا] 1 بخ ل 2

 2 سا نع 9 و

 ؟ ×١ هلاب تنما لاق امدعب هتلتقأ) : رای هللا لوسر

 1 7 و و ۱

 طبضألا نب رماع مّدب بلطي ردب نب ةنييع ءاج «ربیخ ٌماع ناك املو
4 

 ديس وهو «ملحُم نع ذري سباح نب عرقالا ناکو «سیق دّيس وهو يعجشالا
 َنيِسْمَح اتم نآلا اوذخْأت نآ ْمُكَل لع» :رماع موقل ٍِلَي هللا لوسر لاقف .فدنخ

 یتح ٌهعدآ ال هللاو :ردب نب ةنييع لاقف «؟ةنیدملا ىلإ اَنْعَجَر اذإ ّنیسمَو اریعب

 قیدلاب اوضر ےک هب لزی ملف «يئاسن قاذآ ام لثم ةقرلا نم هءاسن قیذآ
 مهللا :لاق هیدی نيب ماق املف « اي هللا لوسر هل رفغتسی یتح مّلحُمب اوژاجف

 . ”!هبوث فرطب هعومد ىقلتيل هناو ماقف ءاثالث اهلاقو ملحمل رفغت ال

 نبا لاق .كلذ دعب هل رفغتسا هنأ هموق معزو :قاحسإ نبا لاق

 نب ٌعرقألا ماق ىتح ةيدلا اولبقي مل :لاق .رضنلا وبأ ملاس ينثدحو :قاحسإ

 هنوکرتت اليتق ل هللا لوسر مكلأس !سيق رشعم اي :لاقف «مهب الخف «سباح

 مكيلع بضغي نأ متمانآ .هايإ هوشتعنمف «ساّنلا نيب هب حلص
 بت هللا لوسر مکتعلی وأ ءهبضغل مكيلع ُهَّللا بضغيف هيلي هللا لوسر

 نم نيسمخب ّنّيتال وأ بم هللا لوسر ىلإ هّئُمِلْسَتل هللاو «هتنعلب هللا مکتعلیف

 :كلذ لاق املف همد تطاق اح ام لیتقلا نآ نو ينقي ملک میمت ىف
 و ۴

 . ("ةيدلا اوذخأ

 ‹ تاقث هلاجرو ۳۷ ۱ ماشه نباو REE (دنسملا» نوف دمحآ هج رخأ )۱(

 يبأ نباو دعس نبال هتبسن دازو ۳۰ 14۹4/۲ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدزواو

 ۰۸/۷ «ممجملا» يف يمثيهلا هرکذو ؛يملسالا دردح يبأ نب هللا دبع نع «لئالدلا»

 .تاقث هلاجرو ىناربطلاو دمحأ هاور :لاقو

 دمحأو .(51؟0) هجام نباو .(5507) دواد وبأو ۰1۲۷/۲ ماشه نبا هجرخأ (۲)

 .نابح نبا ريغ هقثوي ملف ‹ةريمض نب دعس نب دايز الخ تاقث هلاجرو ۱۱۳/۵

 . 1۲۹ ۰1۲۸/۲ ماشه نبا هجرخآ (۳)

۳۲ : 



 اصف
 بل

 7 نیا و ام ل ۷ 8

 : لاق «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس ثيدح نم «نیحیحصلا» يف تبث

 رثالا ىلوأو َلوُسَولا اوُعيطَأو هللا اوُعيِطَأ اوُنمآ َنيِذّلا اهيا ا :ىلاعت هلوق لزن
 يف ملا لوسر هثعب يمهسلا ةفاذخ نب هللا دبع يف ۰۲۵٩ :ءاسنلا] ها مکنم
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 قدیبع نب ديعس نع «شمعالا ثيدح نم اضيأ «نيحيحصلا» يف تبثو

 لمعتسا :لاق «هنع هللا يضر يلع نع ءيمّلُّملا نمحرلا دبع يبأ نع

 هلاوُعمسي نأ مهرمأو مهتعب ءَةَّيِرَس ىلع راصنألا َنِم الجر ةي هللا لوسر

 :لاقف ءاوعمجف ءاَبطَح يل اوعمجا :لاقف «ءيش يف هوبضغأف : لاق ءاوعيطيو

 ؟اوعيطتو يل اوعمست نأ فا لوسر می ملأ :لاق مث ءاوُدقواف ران اوُدقْؤَأ

 الا :اولاقو «ضعب ىلإ مهضعب رظنف لاق اه لحاف لاق عمل ةاولاف

 ىلع اوُمدق املف الا تّتفطو ةع كف .ةراثلا نم و هللا لوسر ىلإ

 يف ةَعاّطلا اَمّنِإ ءاّهْنم اوجرخ ام اهولخد ْوَل» :لاقف «هل كل اوُركذ ی هللا لوسر

 هلا ةفاذح نب هللا دبع وه اذهو . "«فورُغَملا

 لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ باب :ءاسنلا ةروس ريسفت يف ۱۹۱/۸ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ريغ يف ءارمالا ةعاط بوجو باب :ةرامالا يف (۱۸۳4) ملسمو «مكنم رمالا يلوأو

 نباو ۰۱۵۵ ۰۱9/۷ يئاسنلاو (۱۷۲) يذمرتلاو ۲۱۲۶(۰) دواد وبأو «ةيصعم

 . سابع نبا ثيدح نم (۳۱۲۶4) دمحأو ۹۸۰۸(۰) ريرج

 يفو «يمهسلا ةفاذح نب هللا دبع ةيرس باب :يزاغملا يف 4۷/۸ يراخبلا هجرخآ (۲)

 ام باب :دحاولا ربخ يفو «ةيصعم نكت مل ام مامالل ةعاطلاو عمسلا باب : ماكحألا

 ۸۲/۱ دمحأآو ۱۸6۰(۰) ملسمو هتحتاف يف قودصلا دحاولا ربخ ةزاجإ يف ءاج

 . ۱۲ عو

 نب رمع قیرط نم (۲۸۲۳) هجام نباو ۰1۷/۳ دمحآ ةياور يف هب حرص دقو (۳)
 ا نب ةمقلع ثعب هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع «نابوت نب مکحلا

۳۲ 

 هعم نم ةفاذح نبا رمآ



 ول» دل هلوق ینعم

 «اهنم اوجرخ ام اهولخد

 نیلوأتم اوناکف «مهنظ يف هلوشرو هّلل ةعاط اهوُلخد اهولخد ولف : لیق ناف ۱

 ةيصعم رانلا يف مهسوفن ءاقلا ناك امل :لیق ؟اهیف نودي فیکف «نیئطخم
 َوُه له : مهنم داهتجا ريغ نم اهيلإ ةردابُملاب اوُمهف .مهسفن يلتاق اهب نونوکی
 ةعاطٌعوست الو «مهیلع مّرحم وه ام ىلع َنيِِدْقُم اوناك ؟ةيصعم وأ «ةبرقو ٌةعاط
 مهرمأ ْنَم ةعاط تناكف < «قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنأل .هیف رمألا يلو

 سفن اهنأل «ةبوقعلا ببس يه ةعاطلا هذه تناکف هلوسرو هلل ةيصعم رانلا لوخدب
 ءرمألا يلول نيعيطم اوناک ناو «هلوسرو هلل ةاصُع اوُناكل .اهولخد ولف .ةيصعملا

 لتق نم نأ اوُملَع دق مهنال هلوسرو هلل مهّتیصعم رمألا يلول مهتعاط عفدت ملف

 اوُمِدْقُي نأ مهل سيلف «مهسفنأ لتق نع مهاهن دق هللاو «ديعولل قحتسم وهف «هسفن
 . فورعملا يف الإ هّتعاط ُبجت ال نمل ةعاط يهنلا اذه ىلع

 بدع نم فيكف رمالا يلول ةعاط هسفن بذع ْنَم مکح اذه ناك اذإف

 .رمألا يلول ةعاط هثيذعت زوجي ال املسم

 مهدصق عم اهنم اوجرخ امل اهولخد ول نوروكذملا ٌةباحصلا ناك اذإف اضيأو
 ا سوما «لوخدلا كلذب هلوسرو هللا ةعاط
 .. ةيويندلا ةبهرلاو ةبغرلا

 ةعاط اوُدصق مهنوك عم اهنم اوجرخ امل ءاهوُلخد ول ءالؤه ناك اذإو
 نيسبَلُملا ءالؤه نم اهلخد نمب فيكف ءهلوسرو هلل ةعاط كلذ نأ اوُنظو «ريمألا

 ةفئاطل نذآ «قيرطلا ضعبب انك وأ ءانتازغ سأر ىلإ انيهتنا ىتح مهيف انآ ثعب ىلع

 ءردب باحصأ نم ناكو يمهسلا سيق رق نب ةفاذح نب هللا دبع مهيلع رمأو شيجلا نم

 ۱۵۵۲(۰) نابح نباو ةميزخ نبا هححصو «يوق هدنسو ...... ةياعد هيف تناكو

 ذفني بضغلا لاح يف مكحلا نأ دئاوفلا نم ثيدحلا يفو ۰۱۳۱ ۰1۳۰/۳ مكاحلاو

 نأ مهرمأ ةَ هنأل «لاوحألا معي ال قلطملا رمألا نأو «عرشلا فلاخي ال ام هنم
 لاح يفو «بضغلا لاح يف ىتح لاوحألا مومع ىلع كلذ اولمحف یمألا اوعيطي
 ريغ يف هنم ناك ام ىلع روصقم هتعاطب رمألا نأ 5 مهل نيبف «ةيصعمب رمألا

 . ةيصعم

۳۳۹ 



 رانلا نأو «لیلخلا ميهاربإ نم ٌثاريم كلذ نأ َلاَّهَجلا اوُمهوأو «نیطایشلا ناوخإ

 هيلع سوبلم ءالؤه رایخو :ميهاربإ ىلع تراص امك ءامالسو ادرب مهيلع ٌريصت دق

 ملعي ال ناك اذإف «يناطيش لاحب اهلخد امنإو «ينامحر لاحب اهلخد هنأ طی

 نم هنأ مهمهوی سانلا ىلع ْنسلُم وهف هب ملعی ناك نو «هیلع سوبلم وهف . كلذب

 لّیحتو يناتهب لاحب اهلخدی مهرثکأو «ناطیشلا ءایلوآ نم وهو «نمحرلا ءایلوآ

 سّیلمو «هیلع سوبلم :فانصأ ةثالث ایندلا يف اهلوخد يف مهف «يناسنإ

 .یقبأو اباذع دشآ ةرخالا رانو «لیحتمو

 لصف
 ةّبضقلا ةرمع يف

 عجر امل : يميَّتلا ناميلس لاقو « عبس ةنس ةدعقلا يذ يف تناك : عفان لاق

 مث .ةدعملا ال لهتسا یتح ةنیدملاب ماقأو ءايارّسلا ثعب ءربيخ نم ب هللا لوسر

 .جورخلاب ساّنلا يف ىدان

 ماع نم لبقملا ماعلا نم ة4 هللا لوسر ٌجرخ مث :ةبقع نب ىسوم لاق

 نع نوكرشملا هيف هّدص يذلا رهشلا وهو « عبس ٌةنس ةدعقلا يذ يف ًارمتعم ةيبيدُحلا

 اّجملاو فّجَحلا اَهَّلُك ةادألا عضو ۰" "جای غلب اذإ ىتح ؛مارحلا دجسملا

 نب رفعج ی هللا لوسر ثعبو ‹«فويسلا بكارلا حالسب اولخدو حامرلاو لبّتلاو

 ءهيلإ اهبطخف «ةّیرماعلا نزخ نب ثراحلا تنب ةنوميم ىلإ هيدي نيب بلاط يبآ

 .هّتحت لضفلا مأ اهتخأ تناکو «بلطملا دبع نب ساّبعلا ىلإ اهرمأ تلعجف

 :لاقف هباحصأ رمأ ی هللا لوسر مدق املف یک هللا لوسر سابعلا اهجوزف

 مهَدّلَج َنوُكِرْشُملا ىَرَيِل «فاّوَّطلا يف اوَعْساو ءبكاتَملا نع اونشک»

 ًءاسنلاو لاجرلا :ةكم لهأ فقوف «عاطتسا ام لب مهدیاکی ناكو و

 برض :فجحلاو ءاهنم لايمأ ةينامث ىلع ةكم برق عضوم :برضيو رصنيو عمسيك )١(
 ا :اهتدحاو «سارتلا نم

 -مهتنهو دق هباحصأو ادمحم نإ :تلاق اشيرق نأ سابع نبا نع ۳۰۱/۱ دمحا جرخأ _)

۳۳۷ 



 جي شا دو 3

 : لوقی فيسلاب احشوتم زجترية هللا لوسر يدي نيب ةحاور نب هللا دبعو

 هلیزنت يف نمحّرلا لزنآ دق هليبس ْنَع رافکلا يتب اولخ

 هلیقن مو مي برا هلوشر یلع یلتت فحص يف

 بیرأتیدغنگنضتمزیا لوف يفو هات يا
 "ليل ليلحلالهذُبو هليِقَمْنَحَاَهلاَل يِزيَأبْرَص

 ات لب هللا لوسر ىلإ اورظني نأ ةيهارك نيكرشملا نم لاجر بّیفتو
 هاتأ «عبارلا مويلا نم حبصأ املف ءًاثالث ةكمب يب هللا لوسر َماقأف ءاظيغو

 راصنألا سلجم يف 25 هللا لوسرو «ىّرعلا دبع نب بطیوحو ءورمع نب لی

 E امل دقعلاو هّلا ككذشانن بطیوخ حاصف تدابع نب دعس عم ثّدحتی

 ات كل مال تبذک :ةدابُع نب دعس لاقف ءٌتالثلا تضم دقف ءاتضرأ
 e ابطيوخ هک هللا لوسر یدان مث ؛جرخن ال لاو كئابا ضرآ الو

 عضتو ءاهب لخذأ یّتح 3 َتْكْمَأ نأ مکرضی امف َةَأَرْما مکنم تخكت ْدَق يّنِإ) :لاقف

 رمأف ءانع تجرخ الإ دقعلاو هللا كُّدِشاَتُت :اولاقف «انَعَم َنوُلُكأتَو «لكأتف «ماعطلا
 ّنطب لزن ىتح 5 هللا لوسر بكرو «ليحرلاب نْدأف ؛عفار اأ ةي هللا لوسر

 یتح ماقأف سمی نسل م لا عفار U فّلخو ا «فرّس

 .مهنايبصو نيكرشملا ءاهفس س نم ءانعو ىذأ اوقل دقو ءاهعم ْنَمو ةنوميم ْتَمدَق

 اولمرا» :هباحصأل لاق «هيف رمتعا يذلا هماعل ةي هللا لوسر مدق املف برشی جن

 هدانسإو .مهتنهو ام : شیرق تلاق اولمر املف «مکتوق نروكرشملا :ئريل ادا تشلات

 .(۱۳۹۲) ملسمو ۳۹۲ /۷و ۳۷۲/۳ يراخبلا رظناو «حیحص

 تاو زد يبآ نب هللا دبع ينثدح قاحسإ نبا نع ۰۳۷۱/۲ ماشه نبا جرا 1

 (حتفلا» يف ظفاحلا لاق امك نا نع نيحيحص نيهجو نم قازرلا دبع هاورو

۷ ۶.. 

۳۳۸ 



 افرسب اهب ینبف ةنوديمب هك هؤانب ربق نوکی نأ هللا ردقو «ةنيدملا مدق یتح راسو جلدا مث CE 0 زا رو 2 و5 00 هم رس 0 رم ۶

 .اهب ینب ثيح فرسب ةثوميم

 و5 لاق ها رحم وهو ا جوزت 4 دی لات هللا لوس نإ » : سابع نبا لوق اًمأو

 وهو ةنوميم هي يبنلا
 مرحم ا دلا OTT هيلع كردتسا اممف (۳۷لالخ وهو اهب

 هرکد لح ام دعب الإ لي هللا لوسر اهجّوَرَت ام «هتلاخ تناك ناو سابع نبا مهوو
 ۲ يراخبلا

 5 ا o و و

 9 هاور «فرسب

 وهو اهب یتہو لالح وهو نومیم : ع هللا لوسر جوزت» : : عفار وبآ لاقو

 هد هنع كلذ حص «امهنيب لوس شهلا تثکو « لالح

 حکن لا لوسر نأ معزي سابع نب هللا دبع اذه : بّیسملا نب دیعس لاقو

 ۰۲۰۳/۲ «بهاوملا حرش» و ۱۲۳ ۰۱۲۰/۲ دعس نباو ۰۳۷۲/۲ ماشه نبا رظنا (۱)

 و

 جیوزت باب :جحلا يفو ءاضقلا ةرمع باب :يزاغملا يف ۳۹۲/۷ يراخبلا هجرخآ (۲)

 میرحت باب :حاکنلا يف (۱8۱۰) ملسمو «مرحملا حاکن باب : حاکنلا يفو «مرحملا

 ۰۱۹۱/۵ يئاسنلاو ۸4۲(۰) يذمرتلاو ۱۸46(۰) دواد وبأو «مرحملا حاكن

 . يقهيبلاو (۱۸40) دواد يبآ دنع وه امنإو يراخبلا يف سیل بیسملا نب دیعس رثآ )۳(

 ۰۳۳۳/۰ دمحأو (۱۹16) هجام نباو (۱۸۳) دواد وبآو (۱۶۱۱) ملسم هجرخأ 0(
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 قارولا رطم نع دیز نبدامح ثیدح نم (۸۱) يذمرتلاو ۰۳۹۳/۲ دمحآ هجرخآ (ه)

 ملعت الو ؛نسح ثیدح اذه :لاقو ءعفار يبأ نع ناس نب نامیلس نع عير نع

 دقو .هثيدحب جتحی ال قارولا رطمو :یارولا طو ىع دوز“ من واح ع لسا ا

 ربلا دبع نب رمع ابأ نأ ىلع ءالسرم راسي نب نامیلس نع هنم طبضأ وهو كلام هاور
 .عفار يبأو راسي نب نامیلس نيب عاطقنالاب هلعأ

۹4 



 ءاعيمج حاکنلاو لحلا ناکو کم يي هللا لوسر مدق امناو مرحُم وهو فتتومیم

 . سانلا ىلع كلذ َهّيشف

 يف لكو نوكي نأ الإ رظن اذه يفو «مرحُي نأ لبق اهجّوزت هنإ :ليق دقو
 . ةثالث لاوقألاف «الوق كلذ ركذ یعفاشلا ٌنظأو «همارح) لبق اهيلع دقعلا

 لوقو ءاهسفن ةنوميم لوق وهو «ةرمُعلا نم هلح دعب اهجّرزت هنأ :اهدحأ

 روهمجو «بّيسملا نب ديعس لوقو «عفار وبأ وهو دي هللا لوسر نيبو اهنيب ريفسلا

 . لقنلا لهأ

 ةفوكلا لهأو سابع نبا لوق وهو مرحُم وهو اهجّوزت هنأ :يناثلاو

 ۱ .ةعامجو

 .مرحُي نأ لبق اهجّوزت هنأ :ثلاثلاو

 يف اهجوزت هنأ ىلع ٌمرْحُم وهو ءاهجوزت هنأ سابع نبا لوق لمح دقو

 دقع اذإ :لجرلا مرحأ :لاقُيو :اولاق «مارحالا لاح يف ال «مارحلا رهشلا

 : رعاشلا لوق ليلدب ًالالح ناك ناو «مارحلا رهشلا يف لخد اذإ :مرحأو مارحالا

 الوشت کر هلفاصرو ًامرخُم ةفیلخلا َناَّمَع نا اول

 .۲)مارحلا رهشلا يف ًالالح ةنيدملا يف هولتق امناو

 «هنع هللا يضر ناّمع نب نامثع ثیدح نم «هحیحص» يف ملسم یور دقو

 .«ُبطخَی الو حكمي الو ُمِرْحُملا حكي ال» :لوقي ا هللا لوسر تعمس : لاق

 قفاوم لعفلا نأل «لوقلا ٌميدقت بجول ءانه اه لعفلاو لوقلا ضراعت َرّدق ولو

 نع احيحص هلثم ءاج سابع نبأ ثیدح نأ :هیف ءاج دقف ۰۱8۳/۹ «حتفلا» رظنا (۱)
 . .ةريره يبأو ةشئاع

 .(هحیحصا يف هب مزجف نابح نبا حنج لیوأتلا اذه یلاو (۲)

 ۲۹۲/۵ يئاسنلاو ۱۸6۱(۰) دواد وبأو ۸4۰(۰) يذمرتلاو (۱۰) ملسم هجرخآ (۳)

 .(۱۹۲۲) هجام نباو
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 اذهو «ةيلصألا ةءاربلا مکحل اعفار نوکیف ءاهنع لقان لوقلاو .ةيلصالا ةءاربلل

 عفار لوقلاو «لوقلا بجومل ًاعفار ناكل «لغفلامق ولو «ماكحألا ةدعاقل قفاوم
 «ماكحألا ةدعاق فالخ وهو «نيترم مکحلا ٌرييغت ٌمزليف «ةيلصألا ةءاربلا بجومل

 . ملعأ هللاو

 لصف

 یزو يلع فالتخا اي مع اي : يدانت ةزمح ةنبا مهتعبت ةکم نم جورخلا ةي دي ٌئيبنلا دارأ املو

 :ةمطافل لاقو ءاهديب ذخأف كنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع اهلوانتف مع

 انأ : يلع لاقف یفعجو یزو يلع اهيف مصتخاف < كهتلمحف كمع َةنبا كنود

 ةنبا :ديز لاقو «يتحت اهتلاخو يمع ةنبا «يمع ٌةنبا يهو ءاهتذخأ
 لاقو م هلا ةلِْنَمِب ةلالا» :لاقو :اهتلاخل ايك هللا لو اهب 2 1

 لاقو .«يقلخو يقلخ َتْيَيْشَأ١ :رفعجل لاقو كم و ينم تند 4

 . (۱)تحص یلع قفتم ا اتوخآ تناذا :دیزل

 هذه نم طبنتسملا هقفلا براقالا رئاس ىلع ةناضحلا يف ةمّدقم ةلاخلا نأ : هقفلا نم ةصقلا هذه يفو
 ىف ةمدقم ةلاخلا ةصقلا

 ةناضحلا . نیوبآلا دعب

 هدو دمحا صن .اهتناضح طقسب ال لفطلا نم بیرقب ةتضاحلا جوزت نآو

 “نسم ةيراجلا يف اهتناضح طقسي ال اهجیوزت نأ ىلع هنع ةياور يف یلاعت هللا همحر
 هنيب قري مل ًامّرْحَم سيل معلا ْنبا ناك املو «هذه ةزمح تنب ةصقب جتحاو «ةصاخ
 لاقو «ةيراجلل اهتناضح طقسي ال ةنضاحلا جوزت :لاقو كلذ يف يبنجألا نيبو

 وآ دلولا ناك ارکذ لاحب اهتناضحل اطقسم اهجژزت نوکی ال :يرصبلا نسحلا
 طوقس ىف فالتخالا

 ماکنلاب ةناضحلا .لاوقآ ةعبرأ ىلع حاکنلاب ةناضحلا طوقس يف فلتخا دقو . یثنآ

 سبل بابو ه ةا یبللا رمتعا مک باب :يزاغملا يف ۳۹۰ ۰۳۸۵/۷ يراخبلا هجرخآ (۱)
 يفو «نالف نب نالف حلاص ام اذه بتکی فيك باب :حلصلا يفو «مرحملل حالسل
 .(۲۲۷۸) دواد وبأ هجرخأو مولعم تقو وأ مايأ ةئالث ىلع ةحلاصملا باب : داهجلا

۳۳۱ 



 ميدقت يف فالتخالا

 ةمعلا ىلع ةلاخلا

 ىلع ةمعل ! مدق نم ةحح

 ةلاخلا

 يبأو «يعفاشلاو «كلام لوق وهو «ىثنأ وأ ناك ًاركذ هب طقست :اهدحأ

 . هنع تاياورلا ىدحإ يف دمحأو « ةفينح

 . مزح نباو «نسحلا لوق وهو «لاحب طقست ال : یناثلاو

 «تطقس ًاركذ ناك نإو «ةناضحلا طقست مل ءاتنب لفطلا ناك نإ :ثلاثلاو

 مالا تجوزت اذإ :انهم ةياور يف لاقو «ىلاعت هللا همحر دمحأ نع ةياور هذهو

 نوکت يراجلا «ال :لاق ؟یبصلا لدم ةيراجلاو :هل لیق «اهنم دغا غفار

 تنبلاب قحأ اهنآ : هنع ىرخأ ًةياور یسوم يبأ نبا یکحو «نينس عبس ىلإ اهعم

 . غلبت نأ ىلإ تجوزت نإو

 ناو ءاهتناضح طقست مل «لفطلا نم بيسنب تجژزت اذإ اهنأ :عبارلاو

 : لاوقأ ةثالث ىلع لوقلا اذه باحصآ فلتخا مث .تطقس «يبنجأب تجژرت

 رهاظ اذهو «مرحم ريغ وأ ناك امَرْحَم «طقف ابيسن هئوک يفكي هنأ :اهدحأ

 . مهقالطإو دمحأ باحصأ مالك

 . ةيفنحلا لوق وهو «مرحم محر اذ كلذ عم هنوك طرتشُي هنأ : يناثلا

 ادج نوكي نأب «ةدالو لفطلا نيبو هنيب نوكي نأ كلذ عم طرتشُي هنأ :ثلاثلا .

 . يعفاشلاو «كلامو «دمحأ باحصأ ضعب لوق اذهو «لفطلل

 بلا ةبارق ىلع مألا ةبارقو «ةمعلا ىلع ةلاخلا مَّدق نمل ةجح ةصقلا يفو

 لوق اذهو كاذ ذا ةدوجوم اهتغ ةلفص تاک دقو «اهتلاخل اهب یضق هناف

 . هنع نیتیاورلا ىدحإ يف دمحأو «ةفينح يبأو «كلامو «يعفاشلا

  انخيش ٌرايتخا يهو  ةلاخلا ىلع ةمّدقم ةمعلا نأ :ةيناث ةياور هنعو

 لصألا يف لفطلا ىلع ةيالولا نأل ملا ءاسن ىلع نمّدقُي بألا ءاسن كلذكو

 ءاهونحو اهتقفشو «هتيبرت لامكو لفطلا ةحلصمل مال هيلع ْتَمَّدَق امنإو بال

 «طقف لاجرلا وأ « طقف ءاسنلا ىلإ رمألا راص اذإف «لاجرلا نم كلذب ٌموقأ ثانالاو

 ارس رکذ لك نم نلوأ تالا نوکی امک مالا ةبارق نم یلوأ بالا هبا تناک

 .ادج يوق اذهو
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 بّلطت مل ةمعلا نأب اهتمع ىلع ةزمح ةنبا ةلاخ میدقت نع باجيو
 ارفعج ناف فلاخلا فالخب «هبلطب هب اهل یضقی اهل قح ةناضحلاو .ةناضحلا

 .اهتبيغ يف اهل ی ٌئبنلا اهب یضق اذهلو .ةناضحلا بلط يف اهنع اناث ناك

 اذإ لفطلا ةناضح نم ةنضاحلا عنمی نأ لفطلا ةبارقل نأ امکف ااو

 هذخأب جوزلا يضر اذإف «هل اهغرفتو هذخأ نم اهعنمي نأ جوزللف «تجوزت

 نم ْتَنُكُم «ةياور ىلع ىثنأ لفطلا نوكل وأ «هتبارقل اهتناضح طقست ال ثيح
 .ةصقلا يف مصاخو يضر دق انه اه جوزلاو هل قحلاف «ضري مل ناو هذخأ

 .بلط اهنم نكي مل ةيفصو

 نیهجولا دحأ يف ىهتشُ ال يتلا ةيراجلا ٌةناضح هل معلا ْنباف اضيأو

 یه اهراتخي ةقث ةارما ىلإ مش ءًاضيأ اهتاضس هلف «ىهتشُت تناك ناو لب
 نم ىلوأ وهو ءاهتابصع نم بيرق هنأل ٌراتخملا وه اذهو «همرحم ىلإ وأ
 .یهتشُی نمم تناك ناو «لاكشإ الف ةلفط تناك نإ هذهو «مكاحلاو بناجألا

 .ملعأ هللاو تناضحلا لهأ نم اهجوزو يهف يتلا لإ تماس دقق

 نيبو هنيب هك هللا لوسر هدقع يذلا ءاخالا كير « يخأ ةنبا :ديز لوقو

 نيب ىخاوف «نيترم هباحصأ نيب ىخاو هنإف «نیرجاهملا نيب ىخاو امل ةزمح
 يبأ نيب یخاو «ةاساوملاو قحلا ىلع ةرجهلا لبق ضعب عم مهضعب نيرجاهملا
 «فوع نب نمحرلا دبعو نامثع نيبو «ةثراح نب ديزو ةزمح نيبو «رمعو ركب
 نب بعصم نيبو «لالبو ثراحلا نب ةديبع نيبو «دوعسم نباو ريبزلا نيبو
 نيبو «ةفيذح يبأ ىلوم ملاسو ةديبع يبأ نيبو «صاقو يبأ نب دعسو ريمع

 نيرجاهملا نيب نو :ةيناثلا ةرملاو .هللا ديبع نب ةحلطو «ديز نب ديعس

 .ةنيدملا همدقم دعب كلام نب سنأ راد يف راصنألاو

 لصف
 : رمعلل ءاضق اهنوکل وه له یاضقلا ةرمخب ةرمعلا هذه ةيمست ىف فلتخاو

 ينئدح :يدقاولا لاق .امدقت نیلوق ىلع ؟ةاضاقملا نم وأ ءاهنع اوّذص يتلا
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 يخأ ةثبا :دیز لوق ینعم
 نيب یشاو ی هنأ نایبو
 ةرجهلا لبق نیرجاهملا

 نيبو مهنیبو ةرم
 ةيناثلا ةرملا يف راصنألا

 اهنیسست يف فالتخالا

 نم له ءاضقلا ةرمعب

 ؟هاضاقملا نم وأ ءاضقلا



 نکلو ءءاضق ةرمعلا هذه نكت مل : لاق ءرمع نبا نع «هيبأ نع عفان نب هللا دبع

 . .نوکرشملا هيف مهرصاح يذلا رهّشلا يف اوُرمتعي نأ نيملسملا ىلع اطرش ناك

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع كلذ يف ءاهقفلا فلتخاو اميف ءاهقفلا فالتخا
 ۱ نع رصحآ نم ىلع بترني

 ىدحإ اذهو یاضقلاو يدهلا همزلي ةرمعلا نع رصحأ نم نأ :اهدحأ عج ناو رخت

 ۱ . هنع اهرهشآ لب ءدمحأ نع تایاورلا

 یف كلامو «یعفاشلا لوق وهو .يدهلا هيلعو هيلع ءاضف هل : ىناثلاو

 .دمحأ نع بلاط ىبأ ةياورو .هبهذم رهاظ

 . ةفينح ىبأ لوق وهو هيلع يده الو ءءاضقلا همزلي : ثلاثلاو

 .دمحأ نع تاياورلا ىدحإ وهو «يده الو «هيلع ءاضق ال : عبارلاو

 اورحن هباحصأو 4 يبنلا نأب جتحا .يدهلاو ءاضقلا هيلع بجوأ نمف

 عؤرشلاب مزلت ةرمعلاو :اولاق «لباق نم اًوَضَق مث «تيبلا نع اوُدُص نيح يدهلا

 ءاهمامت لبق للحتلا لجأل يدهلا رحنو ءاهلعفب الإ ٌبوجولا طقسي الو ءاهيف
 نم َرَسْيَْسا اف ْمُثْرِصْحُأ ناف :ىلاعت هلوقل «يدهلا بجوُي ٌةيآلا رهاظو :اولاقو

 .[۱۹۲ :ةرقبلا] *يذَهلا

 الو ءاضقلاب هعم اورصحأ نيذلا ةي ٌئيبنلا ٌرمأي مل :اولاق امهبجوي مل نمو

 مهسوژر اوَقِلْحَي نأ مهرمأ لب «ّيدهلا مهرحن ىلع لحلا فقو الو .مهنم ادحأ
 حتحا ءاضقلا نود يدهلا بجوأ نمو .هيده رحني نأ يده هعم ناك نم رمأو

 ١ .«يذقلا نر ام مُترِصْحَأ نق :هلوقب
 اذإف «عورشلاب مزلت ةرمعلا نأب جتحا .يدهلا نود ءاضقلا بجوأ نمو

 بوجولاب اهب ىتأ ءرصحلا لاز اذإف راصحالا رذعل اهزیخأت هل زاج .صخَأ
 تقو يف اهلعف نيبو الو اهب مارحالا نيب للحتلا للخت بجوُي الو «قباسلا

 هنأل ءءاضقلا نود ّيدهلا بجوُيو «لوقلا اذه ٌدري نارقلا رهاظو ءائيش ناکمالا

 . ملعأ هللاو . هنم هب ىفتكي هنأ ىلع لدف ءِرّصْحُملا ىلع ام عیمج وه يدهلا لعج ۱
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 تن تقو يده رحني ٌرّصحملا نأ ىلع ليلد دلا رصحأ امل هلل 2 ةع هرحب يفو

 ۱ ف اراق وأ درشم تاک او رس امرهم ناك ادا هيك فال ال اذهو «ه رصح

 :نالوق

 لحلا زاجف «نیکسنلا دحأ هنال حیحصلا وهو «كلذک رمالا نأ :امهدحآ

 نامزلا عیمجو «توفت ال ةرمعلا نأل «ةرمعلاک .هرصح تقو هیده رحنو «هنم

 يذلا حلا «اهتاوف ةيشخ ریغ نم اهیده رحنو اهنم رجلا زاج اذاف ابل قو
 يدهلا رحنی الو لحي ال هنإ :لبنح ةياور يف دمحأ لاق دقو «ىلوأ هتاوف یشخی

 لحم نع زجع اذإف ناکم لحمو نامز لحم يدهلل نأ اذه هجوو «رحنلا موي ىلإ

 «ينامزلا هلحم يف بجاولاب نايتالا نم هنكمتل نامزلا لحم هنع طقسي مل ناكملا

 ْمُكَسوُؤُر اوقلخت الو :هلوقل ٠ ءرحنلا موي لبق للحتلا هل زوجي ال لوقلا اذه ىلعو

 EE ةرقبلا] 4ُةَلحَم يذلا علي ىٌح

 لصف

 رصحد لطتي له لوق اذهو «للحتی ةرمُعلاب رّصحملا نأ ىلع ليلد هّلحو ب هرحن يفو
 فاخي ال هنأل للحتی ال رمتعملا نأ «هللا همحر كلام نع يور دقو .روهمجلا

 .ةيبيدُحلا يف تلزن مایل نأل ها همحر كلام نع هتحص ديت اذهو «توفلا
 كي ال امم اذهو هک اولحو «ةرمعب َنيِمرحُم مهل هباحصأو يب بنلا ناكو

 . ملعلا لهأ نم دحأ هيف

 0 رصحملا نأ ىلع لیلد «قافتالاب لحلا نم يهو ةيبيدحلاب كي هحبذ يفو
 وا لح نم رصحا ثيح

 ؟مرح ‹كلامو خاو نوهكجلا لوك الهو ا لح نم َّرصخَأ ثبح هیده رحنب

 يف الا هیده رحن هل سیل هنأ «یرحآ ةياور هللا همحر دمخآ نعو . يعفاشلاو

 هيف للحتی تقو يف هرحنی نأ ىلع الجر ءىطاوُيو «مرحلا ىلإ هثعبیف «مرحلا
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 ۳ لوق وهو «نیعباتلا نم ةعامجو .هنع هللا يضر دوعسم نبا نع یورپ اه و
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 ضّوعتي نأ وهو «ءصاخلا رصحلا ىلع هلمح يغبنيف مهنع حص نإ اذهو

 لدت رج هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلاف «ماعلا ٌرصحلا امأو .دحاول وأ ةعامجل ٌملاظ

 نم اهضعب :يعفاشلا لاق دقو «سانلا قافتاب لحلا نم ةيبيدُحلاو «هفالخ ىلع

 نم يهف الإو مرحلا نم اهفارطأ نأ هدارمو :تلق «مرحلا نم اهضعبو «لحلا
 . مهقافتاب لحلا

 فارطأ ىلع ردق اذإ رصحملا يف هللا همحر دمحأ باحصآ فلتخا 1

 . مهل ناهجو هيف ؟هیف رحنی نأ همزلي له مرحلا

 ىلع هتردق عم هعضوم يف هّيده رحن الب يبنلا نأل هٌمزلی ال هنأ :حیحصلاو

 ّلحَم غولب نع اسوبحم ناك ّيدهلا نأ هناحبس هللا ربخآ دقو «مرحلا فارطآ

 ey :مارحلا دجسملا نع مكوُدَص :يأ «هيلغ ٌدّصلا لعف عوقوب يدهلا بصنو

 ملو ماعلا كلذ رمتسا يدهلا صو مهّدَص نأ مولعمو .هلحم غولب نع يدهلا

 هللاو هرحن لحم ىلإ يدهلا ٍلِصَي ملو «مهمارحإ لحم ىلإ هيف اوُلِصَي ملف «لزي
 . ملعأ

 لصف

 ةتؤم ةوزغ يف

 «نامث ةنس ىلوألا ىدامج يف تناكو «ماشلا ضرأ نم ءاقلبلا ىندأب يهو

 هباتكب بل ينب ّدحأ يِدْزَألا ريمع نب ثراحلا ثعب يب هللا لوسر نأ اهّببس ناكو

 يناسغلا ورمع نب ليبحرش هل ضرعف «یرصب وأ مورلا كلم ىلإ ماشلا ىلإ
 .هریغ لوسر هللا لوسرل لی ملو «هقنع برضف همّدق مث ءاطابر هقئوأف

 نب دیز مهیلع لمعتساو ثوعبلا ثعبف «ربخلا هغلب نيح هيلع كلذ دتشاف
 2 2 2 نم E EE اوج ی م 5

 فعج بیصا ناف  سانلا ىلع بلاط یبآ ْنْب رفعجف بيصأ نإ : لاقو .ةثراح
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 . (۱ةحاور رب هللا دنَعف

 ءارمآ سانلا عدو «مهجورخ رضح املف .فالا ةثالث مو سانلا زهجتف
 ؟كيكبُي ام :اولاقف «ةحاور ُنب هللا دبع یکبف «مهيلع اوُمَلسو « و هللا لوسر

 لك هللا لوسر تعمس ینکلو مكب ةبابص الو ايندلا ٌبَح يب ام هللاو امآ : لاقف

 ًاَمْمَح كبر یلع ناک اهُدِراَو الا ْمُكَنم نو رانلا اهيف ٌركذي هللا باتك نم يا أرقي
 لاقف ؟دوُرّولا دعب ردصلاب يل فيك يردآ تسلف ۰۲۷۱ :ميرم] کایضقم

 لاقف «نيحلاص انیلا مکذرو «مكنع عفدو «ةمالسلاب هللا مکبحص :نوملسملا
 :ةحاور نب هللا دبع

 هوه اضن ےس اَدِبّرلافِذْقَتْعْرَف تاد ةبوضو ةَرْفْمَم نِدْخَرلالأسأ ينّدكل

 اد لاو تا فتنه ES و هُم ناوح يد بة طو 5
 دشرذَقوزاغْنم هلا دشزأات يندَج یلعاووماذ| لاقی ىَتَح

 نم فلآ ةئام يف ءاقلبلاب لقره نأ سانلا غلبف «ناَعَم اولزن یتح اوضَم مث
 املف «فلآ ةئام يلّبو «ءارهو َنْيَقْلَبو ماذجو مخل نم مهيلإ ٌمضناو «مورلا

 ىلإ بکن :اولاقو مهرمآ يف نورظني نيتليل ناعم ىلع اوُماقأ نیملسملا كلذ غلب

 .هرماب اَنَرُمْأِي نأ امإو «لاجرلاب انَّدمُي نأ امإف ءانودع ددعب هّربخنف « لَو هللا لوسر

 يذلا َّنِإ هاو :موق اي :لاقف «ةحاور نب هللا دبع ّسانلا عجشف «هل يضمنف

 ةرثک الو 43 الو ددعب الا لاش مو قداهشلا :نوبلطت جرش يتلل نوهرکت

 ىدحإ يه امنٍاف ءاوقلطناف «هللا هب انمرکآ يذلا نيدلا اذهب الإ مهلتاقن ام
 دايت اتو د اه

 : اهل لاقي ةيرقب ٌعومجلا مهتيقل «ءاقلبلا موختب اوناك اذإ ّىتح لمانلا ىضمف

 يبأ نع ۲ 3 ۳۰۰و ۳۱۵۱/۵ دمحأو ر نیا نع ۳۹۳/۸۷ يراخبلا هج رخآ ۱

 . ةداتق

 ةورع نع ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع قاحسإ نبأ نع ۶ ۳۷۳/۲ ماشه مربا ۲)

 .مدلا ةوغر :دبزلاو ءاهمد لیسی ةعساو :يأ :غرف تاذو ءالسرم

TY 



 هياحصأ ربخب

 لوخد نع لو هرابخإ

 ةنجلا ةثالثلا ءارمألا

 ىّبعتف ءاهدنع سانلا ىقتلاف «ةتؤم ىلإ نوملسملا زاحناو ءٌردعلا اندف «فراشَم .

 طاش ىتح اهب لتاقُي لزي ملف «ةثراح نب ديز دي يف ةيارلاو اولتتقا مث .نوملسملا

 لاتقلا هقهرآ اذإ ىتح اهب لتاقف «رفعج اهذخأو ET موقلا حامر یف

 يف هّسرف ّرقع نم لّوأ رفعج ناکف «لتق یّتح لتاق مث ءاهرقعف «هسرف نع محتقا

 نضتحاف «هراسی تعطقف . هراسیپ ةيازلا جاف همی تعطقف لاتقلا دنع مالسالا

 اهب مّدقتو :ًةحاوَر نب هللا دبع اهذخأ مث ءةنس نوئالثو ثالث هلو لتف یتح ةيارلا

 مع نبا هاتأف «لزن مث ددرتلا ضعب ددرتيو هسفن لزنتسي لعجف ءهسرف ىلع وهو

 «تیقل ام هذه َكماّيَأ يف تيقل دق كنإف «كّبْلْص اهب دش :لاقف محل نم قرعب هل

 : لاقف «سانلا ةيحان يف ةّمْطَحلا عمس مث «ةسهن اهنم سهتناف «هدي نم اهذخأف

 ذخأ مث «لتف ىح لتاقف «مّدقتو هفيس ذخأ مث «هدي نم هاقلأ مث ءايندلا يف تنأو

 یلع اوخلطصا !نیملسملا رشعم ای :لاقف «نالجع ينب وخآ مرفأ نب تباث ةيارلا

 نب دلاخ ىلع لسانلا حلطصاف «لعافب انآ ام :لاق .تنآ :اولاق .مکنم لجر

 ۳۳ زاحنا مث مهب شاحو مولا عفاد فیارلا لأ املف

 حیحصا يف يذلاو .نیملسملا ىلع تناك ةميزهلا نأ دعس نبا رکذ دقو

 ۲۱)مورلا ىلع تناك ةميزهلا نأ «يراخبلا

 (۲)یرحخلا نع تزاحنا ةئف لك نأ قاحسإ نبأ هركذ ام حيحصلاو

 ؛هباحصأ هب ربخأف «كلذ مهموي نم هلوسر كلذ ىلع هناحبس هللا علطأو

 يف َتْيَأَرَف بهذ نم ررس ىلع مٿ لا ىَرَي اًميف َةّنَجلا يف ّيلإ اوعفر ْدَقل» :لاقو

 . .ةتؤم ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۹۶/۷ يراخبلا هج رخأ 010

 ديس نباو ۰۱۰۷/۳ يربطلاو ۰۱۲۸/۲ دعس نباو ۳۸۹ ۰۳۷۳/۲ ماشه نبا رظنا )

 ۰۲۷۷ ۰۲۲۷/۲ «بهاوملا حرش» و ۰4٩۳ ۰4۵5/۳ ريثك نباو ۰۱۵۳/۲ سانلا

 ۳.۹ 101/٦ «دئاو زلا عمجم) و

۳۳۸ 



 اقف «؟اذه معا : یلقف نع رازوزا هحاور نب هللا دبع ریرس

 مث دّدَرَتلا ضعب بها دبع ددَرتَو ءايضَم : يل

 لاق «بیضملا نبا نع «ناعدج نا نع ف منان نع قازرلا ذيع رکذو

 مهم دحاو لک رد نم ةَمْيَح يف َةَحاَوَر ُنْباو ٌديزَو ٌرَمْعَج يل َلّثُم» : 4ک هللا لوسر

 امين اَرَمْعَج تيارو دوُدُص امهقاتغآ يف ةحاوَ َنْباو ادیز ُتْيَأَرَف ءِريِرَس ىَلَع

 وأ اًضَرْعَأ ُتْوَملا مش َنيح امهّلإ :یل لیت ذا تلات مرا
 E ج اّمأو ءامھھوجٴوب ادص امُهّنأك و

 هللا َّنإ» د یاب

 EE > ةَجلا

 رفعج ردص نيب ام اندجو» :لاق هنأ رمع نبا نع انیورو ا

 «حمرلاب ةنعطو فيسلاب ةبرض نيب ام ةحارج نيعست هنم لبقأ امو هیبکنمو

 لهآ ربخب 14ب هللا لوسر ىلع ةيثم نب ىلعي مدق : ةبقع نب ىسوم لاقو

 :لاق كرب تنش د ش ناو ينزبخأف تنش هد ش نإ : ولع هللا لوسر هل لاقف ( ةتؤم

 كعب يذّلاو :لاقف ۵ مُهفصوو لک مهربخ اي هربخأف هللا لوسر اي ينربخأ

 e ناو .هزکذت مل ادحاو افرح مهثيدح نم تکرت ام ىلا
 ۳۰ مس ۵ و و ۶

 هکرتفُم تیأر یتح ضزالا يل فر هل َّنإ» : ةا هللا لوسر لاقف

 ۱ «ةحاور نب هللا لو .ةثراح نب ات كح واااو

 .ًاغالب قاحس نبأ نع ۰ /۲ ماشه نبا هجرخآ (۱)

 نبا فعضل فیعض هلاسرإ ۳ وهو (40657) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأ )۲(

 ۱ ۱ ۱ .ناعدج

 هاور :لاقو سابع نبا ثیدح نم ۲۷۳ ۰۲۷۲/۹ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروآ (۳)

 يف امك «يناربطلا دنع رسیلا يبأ نع بابلا یفو .نسح امهدحآو نيدانسإب يناربطلا

 نبا نع «حیحصلا) يفو «فیعض وهو رانید نب تباث هدنس يفو ۱۰/۹ «عمجملا)

 يذ نبا اي كيلع مالسلا :لاق رفعج نب هللا دبع ىلع ملس اذإ ناك هنأ رمع

۳۳۹ 

 رفعح ثاحارح

 ةتّوم لوسر لب هرابخ)
 اهبف ثدح امع

 ةنّوم ءادهش



 هحاور نیا داشنإ

 داشناب يذمرتلا يف مهو

 حتفلا موي ةحاور نبا

 iT سیف نب داّیعو «حْرَس يبأ نب دعس نب ٌبهوو نوا ر د وعسمو

 « دیر نب ورمع انبا رباجو ها ير تبطع نب ورمع نب ةقارسو «نامعنلا

 . مهريغو ثراحلا نب ديعس انبا ورمعو «رماعو

 مقرأ نب ديز نع ٌتّدح هنأ ركب يبأ نب هللا دبع ينئدحو : قاحسا نبا لاق

 ىلع يفدرُم كلذ هرفس يف يب جرخف هرجح يف ةحاور نب هللا دبعل امیتی تنك :لاق

 :دشنُي وهو هتعمس ذإ ةليل ٌريسيل هنإ هللاوف «هلحر ةبيقح
 ءاسحلا دب عبر ةريس ىر تمحو يسقتذأ اذإ
 بلا يلفآ ی لا غجزآ الو لا خو يمعنا ف كن
 60 اولا یهتتشم ماشلا ضراب ينوژداغو نو ٌملْسُملا ء اجر

 لصف
 حفلا موي ةكم لحد هللا لوسر نأ هريغو يذمرتلا يف عقو دقو

 .دشني هيدي نيب ةحاور نب هللا دبعو

 ° تايبألا . . . هليبَس ْنَع راقکلا ينب اول

 رهشآ ةعبرأب حتفلا لبق يهو «ةوزغلا هذه يف لتق ةحاور نبا ناف مهو اذهو

 . لقنلا لهأ نیب هیف فالخ ال امم اذهو  ةحاور نبا رعش هیدی نيب دكني ناك امناو

 لصف
 لسالسلا تاذ ةوزغ ىف

 نيبو اهنيبو «ناتغل اهحتفو ىلوألا نيسلا مضب ىرقلا يداو ءارو يهو

 وغي ءام وهو N n غمج ۶ ءاسحلا «ءاسحلا دعب و ۳۷۷ ۳۷/۹/۲ ماشه نب )۱(

 ءاسحلا يف هناکم ديري .دجو هلع ثحب اذإف ءارخص دجي ىتح لمرلا ىف

 . ها وثم یهتنا ثيح ی .ةياهنلا نم لعفتسم ها لاق ا

 ىئاسنلاو «رعشلا داشنإ يف ءاج ام باب :بدألا يف (۲۸۵۱) يذمرتلا هجرخآ )
 . كلام نب سنأ ثیدح نم ۲۱۲ /۵و مرحلا يف رعشلا داشنإ باب :جحلا يف ۰۵

۳:۰ 



 .نامث ةنس ةرخ الا یدامج يف تناکو «مايأ ةرشع ةنيدملا

 ا هللا لوسر غلب : دعس نبا لاق

 ءارل هل دقعف :صاعلا نب ورمع هلع هلا لوسر اعدف «ةنیدملا فارطآ ىلإ اوندن

 راصنالاو نیرجاهملا ةارَس نم ةئامثالث يف هثعبو ادوس ةيار هعم لعجو « ضيبأ

 راسف نیو تّرذغو لب نم هب رم نمب نیعتسی نأ هرمأو «اسرف نوئالث مهعمو

 ثعبف ؛اریثک اعمج مهل نأ هغلب «موقلا نم َبْرَق املف .راهنلا نّمکو «ليللا

 حارجلا ّنب ةديبع ابأ هيلإ ثعبف «هّدمتسيأال# هللا لوسر ىلإ ينهجلا ثیکم نب عفار
 کب وبأ مهیفو «راصنألاو نیرجاهملا ةارَس هل ثعبو «ءاول هل دقعو «نیتئام يف

 دارأ هب قحل املف ءافلتخي الو اعیمج انوکي نآو «ورمعب قحلی نأ هرمأو ءٌرمعو

 هعاطأف نیمالا انأو اددم ىلع تشدق امنإ :ورمع لاقف «نمانلا ّمْوَي نأ ةديبع وبأ

 اهخّودف «ةعاضق دالب ءىطو ىتح راسو «سانلاب ىَّلصُي ورمع ناكف «ةديبع وبأ

 نوملسملا مهیلع لمحف ءاعمج كلذ رخآ يف يقلو .مهدالب ىصقأ ىلإ ىتأ ىتح

 ىلإ ادیرب يعجشألا كلام نب فوع ٌتعبو ءاوقّرفتو .دالبلا يف اوُبرهف
 ۱۱ مهتازغ يف ناك امو مهتمالسو مهلوفقب هربخأف 5 هللا لوسر

 +7 و را ل ۳4 - .عر

 نأ نودیرپ اوعّمجت دق ةعاضق نم اعمج نأ

 :لاق «لسلسلا :هل لاقي ماذجل ءام ىلع مهلوزن قاحسإ نبا ركذو

 رماع نع «دواد نع «يدع يبا نب دمحم انثدح :دمحأ مامالا لاق

 ىلع ةديبع ابأ لمعتساف «لسالّسلا تاذ شیج هب هللا لوسر ثعب :لاق

 ةاغواطت9 :امهل لاقو «بارعالا یلع صاعلا ني ورجع لمعتساو «َنیرجاهملا

 لا ان نا gepa نكت لع او رعت نأ اود ون اكون اننا
 دل :لاقف ةديبُع يبأ ىلإ ةبعش نب ةريغملا قلطناف :لاق ءهلاوخأ اركب
 كل سيلف «موقلا رمآ عبتا دق نالف نبا ناو ءانيلع كلمعتسا ةَ هللا لوسر

 . ۱۳۱/۲ «دعس نبا تاقبط» (0)

۳:۱ 



 نم صاعلا نبا ممت ةصق

 ةبانجلا

 9# هاصع ناو اب هللا لوسر

 لصف
 ةدراب هليل تناکو «صاعلا نب ودمع شیجلا ديم ملتحا ةوزغلا هذه يفو

 كلذ اورکذف «حبّصلا هباحصاب یلصو میت یاملا نم هسفن ىلع فاخف

  يللاب هربخأف .«؟بثج ا َكِباَحْصَأب َتْيَّلَص ءورمع اي» :لاقف رای يبنلل

 راك هللا نإ مُكَسْفْنَأ ولت الو : لوقي هللا تعمس ينإ :لاقو «لاستغالا نم هعنم
 ّيتحا دقو عیش لقي ملو هَ + هللا لوسر ٌكحضف «[۲۹ :ءاسنلا] 4ًاّميِحَر مكب

 ديا اجو لَك یبنلا نال ,ثدحلا عفري ال ممیتلا نا :لاق ْنَم ةّصقلا هذهب

 : ةبوجآ ةئالثب كلذ يف مهعزان نم ٌباجأو «هممیت

 هلأسف «بنج وهو ؛حبصلا انب ىّلص :اولاق هوکش امل ةباحصلا نأ : اهدحآ
 نايا EE OE كباحصاب َتْيَّلَص» :لاقو كلذ نع يب ٌئيبنلا
 . كلذ ىلع هرقأ «ةجاحلل مّميِت هنأو ةر ةريخأ امل: اهةليعتفاو

 أّضوتو هنباغم لسغ هنأ اهيف هنع يوُرف «هنع تفلتخا ةياورلا نأ :يناثلا

 نم ىوقأ ةياورلا هذه نأكو «َمميتلا ركذي ملو «مهب ىّلص مث «ةالصلل هءوضو
 اذهو :لاق مث ءاهلبق مميتلا ةياور ركذو اهركذ دقو قحلا دبع لاق «مميتلا ةياور

 ىلوم سيقلا يبأ نع «يرصملا ريبج نب نمحرلا دبع نع هنأل ءلوألا نم لصوأ

 ىلوأف ءارمع كردي مل يبعشلا وهو ارماع نأل «عاطقنا هيفو ۰۱۹۱/۱ دمحأ هجرخأ )١(
 . هدم ابأ كردي مل نأ

 يقهيبلاو «ممیتی دربلا بنجلا فاخ اذإ باب :ةراهطلا يف (۳۳۶) دواد وبأ هجرخآ (0)

 ظفاحلا هاوقو ۰۳۸۵/۱ «هحیحص» يف يراخبلا هقلعو «يوق هدنسو ۳۱۳۰/۸۱

 يرذنملا هنسحو «یيبهذلا هقفاوو ۷۷/۱ مکاحلاو ۲۰۲(۰) نابح نبا هححصو

 ءاوس كالهلا ءاملا لامعتسا نم عقوتي نمل ممیتلا زاوج ثیدحلا يفو : ظفاحلا لاق
 نمز يف داهتجالا زاوجو «نیئضوتملاب ممیتملا ةالص زاوجو ريغ زا دوي لحال ناك

۳: 



 ؛ريبج نب نمحرلا دبع ةياور نم «مميتلا اهيف يتلا ىلوألاو ."''ورمع نع ءورمع

 . سيق ابأ امهنيب ركذي مل «صاعلا نب ورمع نع

 لاقف لاستغالا هكرت يف ورمع َهقف ملعتسی نأ دارأ ي دلع ئبنلا نأ : ثلاثلا

 .ههقف ملع ةجاحلل میت هنأ هربخآ املف .«؟بنج َتْنَأَو كباحضاب َتْيَلَصا : هل

 ةيشخ  ملعأ لاو  مميتلا نم ورمع هلعف ام نأ هيلع لديو هیلع رکنی ملف

 ىلع رکنم ريغ ةزئاج لاحلا هذه يف مميتلاب ةالصلاو ءهب ربخأ امك «دربلاب كالهلا

 . ملع هللاو . هملعو ههقف مالعتسا دارأ هنأ ملعف ءاهلعاف

 لحصف

 طّبَحلا ةيرس يف

 هب انأبنأ اميف نامث ةنس بّجر يف تناكو «حارجلا نب ةديبع ابأ اهريمأ ناكو

 يدنع وهو «هل ؛رثألا نويع» باتك يف سانلا دّيس نب دمحم حتفلا وبأ ظفاحلا

 ۱ . یلاعت هللا ءاش نإ هرکذنس امك ءمهو

 نم لجر ةئامئالث يف حارجلا نب ةديبع ابآ ی هللا لوسر ثعب :اولاق

 يلي امم ةّيلْبقلاب ةنيهج نم يح ىلإ باطخلا نب ٌرمع مهیفو .راصنالاو نیرجاهملا
 ديدش عوج قیرطلا يف مهباصأف «لايل نسمح ةنيدملا نيبو اهنيبو ءرحبلا لحاس
 ملو ءاوفرصنا مث «هنم اولکاف ءاميظع ًاتوح رحبلا مهيلإ ىقلأو و

 انثعب» :لاق رباج ثیدح نم «نيحيحصلا» يف ناف ءرظن اذه يفو دیک اولی

 ؛شرقل ای دضرت حرجلا نب ةدیب رب انزمأ ؛بکار ةنامنالفيف هع هللا لوسر

 ثالث لجر رحنف طلا شي يمسف لا انلكأ ىتح ديدش عوج انباصأف
 ىقلأف یاهن ةديبع ابأ نإ مث ءرئازج ثالث رحن مث «رئازج ثالث رحن ّمث <

 ىتح اهکدّو نم انهداو «رهش فصن اهنم انلكأف ءٌربنعلا :اهل لاقي باد ٌرحبلا انيلإ

 «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأو «حيحص اهدانسإو (۳۳۵) دواد وبأ اهجرخأ (۱)

۳:۳ 



 لوطآ ىلإ رظنف هعالض نم اعلض ةديبع وبآ ذخآو EY انماسجآ الا تباث

 «قئاَشَو همحل نم اندوزتو «هتحت رمو هيلع لمخف «لمج لوطأو شیجل | يف لجر

 مك قژر وه : لاقف كلذ هل انرکذف بی هللا لوسر انيتأ ةنيدملا انمدق املف

 ةع هللا لوسر ىلإ اشراف «(؟اتوُمعطت ۶ يش همخل نم ْمُكَعَم لف كَل هللا

 . (۱لکأف

 ةرمع لبقو «ةندهلا لبق تناك ةوزغلا هذه نأ ىلع لدي قايسلا اذهو :تلق لبق اهذآ فلصملا حیجرت
 و و و < ع 1 و تسلو ةيبيدحلا ةرمع

 ناك لب ءاريع مهل دصري نكي مل ةيبيدحلاب ةكم لهأ حلاص نيح نم هنإف ‹ ةيبيدحلا نامث ةنس

 هجولا اذه ىلع طّبخلا ةيرس نوكت نأ دعبيو حتفلا نيح ىلإ ةندهو نمأ نمز

 . ملعأ هللاو «هدعب ةّرمو ءحلصلا لبق ةرم : نيترم

 ةصقلا هذه هقف ىف

 ءاظوفحم بجرب اهيف خيراتلا ٌركذ ناك نإ مارحلا رهشلا يف لاتقلا زاوج اهيفف ا
 اغآ الو مارحلا رهشلا يف
 يف ازغ هنآ يلع يبنلا نع ظفحُي مل ذإ .ظوفحم ٌريغ مهو هنأ ملعأ هللاو - رهاظلاو ةر هيف تعب وو هيف

 نیملسملا نوكرشملا ريغ دقو .ةّيرس هيف ثعب الو هیف راغآ الو مارحلا رهشلا

 لحتسا :اولاقف «يمرضحلا نب ءالعلا ةصق يف بجر لّوأ يف (۳!مهلاتب

 لاتق a را نع كولاش :كلذ يف هللا دمحم

 :ةكرشلا يفو ءرحبلا فيس ةوزغ باب :يزاغملا يف 14 ۰۲۳/۸ يراخبلا هجرخآ (۱)
 ىلع دازلا لمح باب الا يفو «ضورعلاو دهنلاو ماعطلا يف ةكرشلا باب

 هجرخأو (رحبلا ی : یلاعت هللا لوق باب :دیصلاو حئابذلا يفو «باقرلا
 يئاسنلاو فلا ) دواد وبأو رحبلا تاتيم ةحابإ باب : ديصلا يف ۱۹۳ ۵) ملسم

CTA ۰ ۷/۷ءملسلا فرو لاو ءرباج ثيدح نم ۱ ۳۰۹/۲۳ دمح و  

 حضنی الو ءالغإ یلغیف ذخؤي محللا وه :دیبع وبأ لاق :یئاشولاو ءمحشلا : كدولاو
 . هنم ةدحا ولا : ةقيشولاو نافسأالا یفق لمحیو

 رخا :باوصلاو «لصألا يف اذکو (۲)

EC 



 لاتقلا میرحت ىلع ٌلدّیسا دقو «هخسن ىلع ةمألا تعمجأ الو «هيلإ ٌريصملا بجي
 ُتْيَح نیکر شملا اولتفاف مرحلا ُرُهشَألا خلَسنا اد :ىلاعت هلوقب مرحلا رهشألا يف

 رهشآ يه انه اه مرحلا رهشالا نأل اذه يف ةجح الو 15 : ةبوتلا] 4 مُهَوُمُتْدَجَو

 اهلوأ ناكو ءاهيف نوُنمأي ضرألا يف نيكرشملا اهيف هللا رّيس يتلا ةعبرألا رييستلا

 حيحصلا وه اذه ءرخآلا عيبر رشاع اهرخاو «ةّجحلا يذ شاع ربكألا جحلا موي

 اي ضاوش اذه نسل ةدیدع هوجول ةيالا يف

 . ضرالا شع كلذکو .ةّصَخملا دنع رجشلا قرو لكأ زاوج :اهیفو

 اوُجاتحا ناو مهروهظ رحن نع ةازْعلل شیجلا ریمأو مامالا يهن زاوج : اهیفو
 اذإ ةعاطلا مهیلع بجیو یهّودع ءاقل دنع مهرهظ ىلإ اوجاتحی نأ ةيشخ هيلإ

 . مهاهن

 رحبلاةتيم طاذاوج تم : لجو زع هلوق يف لخدت مل اهنأو ءرحبلا ةتيم لكأ زاوج :اهيفو
 رحبلا ديِص مکل ّلحأ» :ىلاعت لاق دقو [۳ :ةدئاملا] #مّدلاو ملا مک

 نب هللا دبعو ءقيّدَّصلا ركب يبأ نع حص دقو 0 : : ةدئاملا] کمک اعام ُهُماَعَطو
 تام ام هّماعطو .هنم ديص ام رحبلا دیص نأ «ةباحصلا نم ةعامجو «سابع

 ی ی اوو عرف ره ريض دیتا ع و دس قون ۳۳
 ثیدح 3 E دبکلاف : َناَمَّدلا اَمَأَو دارجلاو كَمَسلاف : ناتتيملا ام

حو ءاذك انل لحأ يباحصلا لوق نأل عوفرملا مکح يف فوقوملا اذهو ف
 ۱ مَر

 .795 /9 يقهيبلاو ۲۹۷(۰) :(757817) يربطلاو ۰9۲۹/۹ «يرابلا حتف» رظنا )۱(
 ثيدح نم )۳۳۱١( هجام نباو ۰۹۷/۲ دمحأو ۰1۲5/۲ يعفاشلا هجرخأ )۲(

 نمحرلا دبعو «رمع نبا نع «ملسأ نب ديز نع لس نب ديز نب نمحرلا دبع
 نع «ملسم نب يلع قيرط نم ٥٤١ ۰0۳۹ ص ينطقرادلا هجرخأو «فیعض
 رمع نبا نع ملسأ نب ديز امهيبأ نع «هللا دبع نع فرطم قيرط نمو «نمحرلا دبع
 نع «لالب نب ناميلس نع «بهو نبا قيرط نم ۲۵6/۱ يقهيبل هجرخأو ۳2

 ینعم يف وهو «حیحص دانسٍ اذهو :لاق مث اقرت ره وع ا نيك ولسا نت
 . هللا ست لاق امك مفرلا مکح هلو .دنسملا

۳: 



 . همیرحتو دل هلك عینلا لالحا ىلإ فرصنی انیلع

 اهلكأب اوّمه امل اذهلو ا يابس نجلا

 ةاولكأف .نورطضم حتر هلك هللا لوسر لسر حتا :اولاقو .ةتیم اهنا :اولاق
 مهنآ بیر ال :لیق .اهنم اولکآ امل ءاهنع نينغتسم اوناک ول مهنآ ىلع لیلد اذهو
 ههل كي يبنلا لاق دقو ءهّلحأو هّبيطأ قزرلا نم مهل هلل ايه نکلو «نیرطضم اوناک
 هیت يبنلا هنم لكأف «معن :اولاق «؟ءيش همخل نم ْمُكَعَم يب له :اوُمِدَق نأ دعب
 هنم لكأي مل رطضم قزر اذه ناك ولو .«مکت هللا ُهَقاَس قژر وه اَمَّنِإ) :لاقو

 مهل ٌغاس فیکف «ةرورضلل اهنم مهلكأ ناك ول مث «رايتخالا لاح يف يب هللا لوسر
 ال ءاهقفلا نم ريثكف اضيأو «مهتادبأو مهبايث هب اوسُجنِیو اهکدّو نم 00 8
 ا .قمرلا دس اهنم نوزوجي امن «ةتيملا نم عبشلا زوجي

ee El 

 تتام دق ةّبادلا كلت تناك اذإ ةصقلا هذهب لالدتسالا مكل متي امنإ :ليق ناف

 نوكي نأ لمتحُی كلذ لَمَحُي امك هنأ «مولعملا نمو «ةتيم اهاقلأ مث ءرحبلا يف
 ناويح ةاكذو اهئاکذ كلذو املا ةقرافُمب تتامف «ةيح يهو .اهنع َرَّرَج دق ٌرحبلا
 ره ثيدحلا قرط ضعب يفو فيك «لامتحالا اذه عفد ىلإ ليبس الو ءرحبلا
 نوكي داكي هناف ءادج هدعُب عم لامتحالا اذه : لیق «برظلاك توخ ْنَع رخ
 هجبتو رحبلا هل يف نوكت امنإ ةيح تناك اذإ ةبادلا هذه لثم ناف قداعلل اقرح
 هنأل .لحلا يف كلذ يفكي ال هناف اضیاو «ربلا نم اندو هنم قر امو «هلحاس نود

 تیم ری زا ی شیپ و لذ ناویحلا هب تام يذلا ببسلا يف كشااذإ

 :ءاملا يف دجوُي مث ؛مهسلاب ىمري ديصلا يف يب يبنلا لاق امك «ناويحلا لحي

 ولف «كمهس وأ هل ُءاملا يِرْدَت ال کف هلكأت الف ءءاّملا يف ًاقيِرَع هَتْذَجَو ْنإو»
 هيف ملعي ال امم اذهو .ْحَبُي مل ءرحبلا يف تام اذإ ًامارح رحبلا ناويحلا ناك
 .ةمئألا نيب فالخ

 یحصلا لمايقلا ناكل «نیحیبملا عم صوصتلا هذه نكت مل ولف اضيأو

 ۳٦



 ءاهيف ثیبخلا مدلاو تالضفلاو تابوطدلا ناقتحال َْتَمّرَح امنإ ةتيملا نإف «مهعم

 ال ٌثوملاف الاو «لحلا ببس تناك «تالضفلاو مدلا كلذ لیزت تناك امل ةاكذلاو
 ناويحلا يف نكي مل اذإو ءاهريغب لصحي امك ةاكذلاب لصاح هنإف .میرحتلا يضتقي
 ءدارجلاك ةاكذ هلحل طرتشُي ملو «توملاب ْمُرْحَي مل «ةاكذلا اهليزت ٌتالضفو مد
 هامهوحنو «ةلحّلاو تان ذلاك «ةلئاس هل سفن ال ام توملاب نكي ال اذهلو
 لحي مل .هتومب نقتحت تالضفو مد هل ناك ول هنإف .برضلا اذه نم كمسلاو

 مولعملا نم ذإ .هجراخ هتومو ءاملا يف هتوم نيب قرف نكي ملو «ةاكذ ريغب هتومل

 ىف تام اذإ نيمرحملا دنع هُمّرحُت يتلا تالضفلا كلت بهذي ال ربلا يف هتوم نأ
 .ملعا هللاو ًايفاك ٌسايقلا اذه ناكل .صوصن ةلأسملا يف نكي مل ولو «رحبلا

 ىلع هرارقإو يلب يبنلا ةايح يف عئاقولا يف داهتجالا زاوج ىلع ليلد اهيفو

 ةعجارم نم مهنكمت مدعو ءداهتجالا ىلإ ةجاحلا لاح ىف ناك اذه نکل .«كلذ

 ةدع يف ا هللا لوسر يدي نيب امهنع هللا يضر رمعو نکب وبأ دهتجا دقو «صنلا

 ةماع ماكحأ يف ال يدم هرج ابق يف نك .كلذ ىلع امُهّرقأو ‹عئاقولا نم

 . ةتبلا يب هروضح يف ةباحصلا نم دحآ نم می نمل اذه ناف «ةيلك مت ئارشو

 مظعألا حتفلا يف

 هدلب هب ذقنتساو «نيمألا هبزحو «هدذلنجو و فيد هب ُهَّللا ّرعأ يذلا

 يذلا حتفلا وهو «نيكرشملاو رافكلا يديأ نم نيملاعلل یده هلعج يذلا هتیبو

 ٌانلا لخدو «ءازوجلا بكام ىلع هّرِع بانطأ تبرضو «یامسلا لهأ هب رشبتسا
 هل جرخ ءاجاهتباو ًءايض ضرألا هجو هب قرشأو ءاجاوفأ هللا نيد يف هب

 نم هضم رشعل نامث ةئيس نیمی دونجو مالسالا ٠ باتکب ا وتو

 نبا لاقو . يرافغلا نیصح نب موثلک مهر اأ جا ىلع ی «ناضمر

 .موتکم ٌمَأ َّنْب هللا دبع لمعتسا لب : . دلعس
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 عئاقولا ىف داهتجالا زاوج
 لك هتايح يف



 شرق ةناع| وه هببس

 ةعارخ ىلع ركب ينب
 لَم هدهع يف ةلخادلا

 يعازخلا ورمع جورخ
 دم هنم ةرصنخلا بلطل

 يزاغملاو ريسلا لهآ ٌمامإ ركذ اميف هيلإ ادحو «هيلإ رج يذلا ببسلا ناكو

 ىلع ْثَدَع ةنانك نبا ةانم دبع نب ركب ينب نأ ءراسي نب قاحسإ نب دمحم رابخألاو

 كلذ جاه يذلا ناكو «مهنم اولتقو مهوُیبف : ریتولا : هل لاقُي ٍءام ىلع ْمُهو «ةعازخ

 ضرأ طّسوت املف ءًارجات جرح داّبع نب كلام : هل لاقي يمرضحلا ينب نم الجر نأ

 " ةعازخ ينب نم لجر ىلع ركب وب تدعف «هلام اوذخأو .هولتقف هيلع اًوَدَع «ةعازخ

 مهولتقف بدو موشلکو یملَس مهو دوسألا ينب یلع ةعازخ تدعف هولتقف

 ءاجو ةي هللا لوسر تب املف «ثعبملا لب لک اذه ۲مّرَحلا باصنأ دنع ةفّرَعب

 َنيب ةيبيدُحلا حْلص ناك املف .هنأشب سانلا لغاشتو «مهنی زجح مالسالا

 دنقَع يف لخدي نأ بحآ نم هنأ : طرشلا عقو «شيرق َنيبو ا هللا لوسر
 لعف «مهدهَعو شيرق دقَع يف لخدي نأ ًبحأ نمو «لعف «هدهعو ع هللا لوسر

 ل هللا لسر دقَع يف ةعازخ تلخدو «مهدهعو شيرق دقع يف ركب ونب تلخدف

 مهنم اوُبيصُي نأ اودارأو قعازخ نم رکب ونب اهمنتغا دلا ت وتا املف هدهعو .

A4 ۱ كل 7 ۱  ETةعازخ تّيبف رکب ينب نم ةعامج يف ىليّدلا ةيواعم نب لفون جرخف « ميدقلا َرأثلا  

 رکب ينب شیرق تناعأو ءاولتتقاو اوشوانتو الاجر مهنم اوباصاف «ريتولا ىلع مهو

 :مهنم دعس نبا رکذ ءًاليل ایفختسم لتاق نم شيرق نم مهعم لتاقو «حالّسلاب

 ةعازخ اوزاح ىتح ‹« صفح نب زركمو «ىزعلا دبع نب بطیوخو «ةيمأ نب ناوفص

 كهلإ مرحلا انلخد دق انإ !لفون اي :رکب ونب تلاق «هيلإ اوهتنا املف «مرحلا ىلإ
 مكنإ يرمعلف «مكرأث اوُبيصأ ركب ينب اي «مويلا هل هلال : ةميظع ةملك لاقف .كهلإ

 ىلإ اووجل كم ةعازخ تلح املف !؟هیف قرأت نوئيضت الفآ مرحلا يف نوقرستل

 ملاس نب ورمع جرخیو «عفار : هل لاقي مهل یلوم رادو يعازخلا ءاقرو نب لیدُب راد

 يف سلاج وهو .هیلع فقوف «ةنيدملا ةي هللا لوسر ىلع مق یتح يعازخلا

 : لاقف هباحصآ ينارهظ نيب دجسملا

 زاد الا تفاوت بنا ساخت اتم لييشات یا نواس
 رس

 .مرحلاو لحلا نيب تامالع لعجت ةراجح (۱)

۳:۸ 



 نينار او اذهل تک اف

 ادنآارضت ها لادهرّصناف

 E E لو سر مهیف

 یی و

 اتش موی ا اينو
 | وا ىف يا

 ف تفاو لذا بو

7 ELادي غرنن منو ا  

 اهد ماوس ی ها دا بع عداو

 ادبز شير جی ر خاک ليف يف
 اد کو ملا كل قا تیماوضقن

 دن يوب ۱ مع

 اي

 ی ی يل

 لهتسل َةَباَحَّسلا هذه ْنِ» :لاقف لا لوسرل م  تصرع مت ۵۲۱۷ لا

 ىلع ات ىتح هام نم رفن يف ءاقرو نب ليدي جرخ مث ه«بفگ ينب رتب
 مث «مهيلع ركب ينب شيرف ةَرَهاظُمِبو ‹ مهنم بيصأ امب هوربخأف « هِي هللا لوسر
 شل ءاج ذقو واتش يبأب مکنأک» ۰ سانلل ةَ هللا لوسر لاقف «ةكم ىلإ اوعجر

 . (ةّدّملا يف َديِزَيَو دَقَعل

 نافسعب برح نب نايفس ابأ اوُقَل ىتح هباحصأ يف ءاقرو نب لیدب ىضمو
 يذلا اوُبهَر دقو «ةدملا يف ديزيو دقعلا ا اع هللا لوسر ىلإ شيرق هتئعب دقو
 نظف ؟لیدُب اي تلبقأ نيأ نم :لاق «ءاقرو نب لیدب نايفس وبأ يقل املف ءاوعنص
 «يداولا اذه نطب يفو «لحاسلا اذه يف ةعازخ يف ترس :لاقف ةَ يبنلا ىتأ هنأ
 نعل :نايفس وبأ لاق «ةكم ىلإ ليدُب حار املف ءال :لاق ؟ادمحم تج ام وأ :لاق
 ءاهرعب نم ذخأف «هتلحار َكَرْبَم ىتأف «ىونلا اهب فلع دقل «ةنيدملا ءاج ناك
 .ًادمحم لیدب ءاج دقل هللاب فلحأ :لاقف «یونلا اهيف ىأرف .هّتفف

 هلصوو «دنس الب قاحسإ نبا نع ۳۹۵ ۰۳۹۶/۲ «ةريسلا» يف ماشه نبا هجرخأ (۱)
 اهنع هللا ىضر ثراحلا تنب ةنوميم ثيدح نم ۲۲۲ ص (ريغصلا» ىف یناربطلا
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 ىلإ نایفس يبآ جورخ
 دقعلا تدثیل ةتيدملا

 هبیخلاب هعوجرو

 ع ؛ةنيدملا ٌمِدَق ىتح نايفس وبأ جرخ مث أ هتنب

 يردأ ام ةينُب اي :لاقف ءهنع ُهْنَوَط كي هللا لوسر شارف ىلع سلجيل بهذ

 شارف وه 5 :تلاق ؟ينع هب تبغر مأ ؛شارفلا اذه نع يب تبغرأ

 .رش يدعب كباصأ دقل هللاو :لاقف جن كرشُم تنأو ب هللا لوسر

 بهذ مث ءائيش هيلع دری ملف ٠ همّلكف ی هللا لوسر | ا

 ىتأ مث «لعافب انأ ام :لاقف لب هللا لوسر هَل ملکی نأ هملکف «رکب يبأ ىلإ

 مل ول هللاوف ؟45 هللا لوسر ىلإ مكل عفشآ انآ :لاقف همّلكف باطخلا نب رَمَع

 هدنعو «بلاط يبأ نب يلع ىلع لخدف ءاج مث «هب مکتدهاجل بدلا الا دجآ

 يب موقلا سم كنإ يلع اي :لاقف ءامهيدي نيب بدي ٌمالغ ٌنسحو .ةمطاف
 ىلإ يل عفشا ءابئاخ تئج امك َّنَعِجْرَأ الف «ةجاح يف تثج دق ينإو ءامحر

 ام رمأ ىلع 4 هللا لوسر مزع دقل هللاو «نایفُس ابأ اي ٌكحيو :لاقف ءدمحم

 كتبا يرُّمأت نأ كل لَه» :لاقف ةمطاف ىلإ تفتلاف ی للطن

 e :تلاق ؟رهدلا ىلإ برعلا ديس نوكيف ؛ساتلا نی جف كاف

 5-5 ام هللاو :لاق «ینحصناف .یلع تدتشا دق َرومألا ىرأ ىنإ نسحلا ابآ اي

 قحلا مث «سانلا نيب زجأف مقف «ةنانك ينب ُدّيس كنكلو .كنع ينغي ائيش كل

 ينكلو ینظآ ام هّللاو ال : لاق ءائيش ينع اينغم كلذ یرت وأ :لاق كضراب

 دق ينإ !سانلا اهيأ :لاقف دجسملا يف نایفس ربآ ماقف «كلذ ريغ كل دجأ ام

 ام :اولاق «شيرق ىلع مدق املف قلطناف «هریعب بکر مث «سانلا نيب ترجآ

 يبأ نبا تثج مث ءائيش َىلع در ام هللاوف «هتملکف ادمحم تثج :لاق ؟كءارو

 ودعلا ىدعأ هتدجوف «باطخلا نب رمع تثج مث کوا ملف فا

 ام هّلاوف «هتعنص ءيشب يلع راشآ دق «موقلا نيلأ هتدجوف ًایلع تئج مث

 ريجأ نأ ينرمأ :لاق ؟كرمأ مبو :اولاق ؟ال مآ ءائيش ينع ينغي له «يردآ

 كلیو :اولاق .ال :لاق ؟دمحم كلذ زاجأ لهف :اولاقف «تلعفف سانلا نيب
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 .كلذ ريغ تدجو ام هللاو ال :لاق كب بعل نأ ىلع لجرلا داز نإ هللاو

 وبأ لخدف .هوزهجی نأ هلهأ رمأو .زاهجلاب سانلا ایک هللا لوسر رمأو

 بی هللا لوسر زاهج ضعب كرت يهو ءاهنع هللا يضر ةشئاع کا ےک

 :لاق ءزهجتف «معن :تلاق ؟هزیهجتب ب هللا لوسر نکرمآ فینب يآ :لاقف

 .يردآ ام لاو ال :تلاق دیر ُهتیرت نيأف

 دجلاب مهرمأف ءةكم ىلإ رثاس هنأ سانلا ملعأ يب هللا لوسر نإ مث
 يف اهتْغْبَن ىح شیرف نع ٌراّبخالاو نوُيعلا ذخ َّمِهَّللا» :لاقو ءزيهجتلاو سوم ام مو ی لا ت0 ور ی دا 9

 الا زهجتف «اعالي

 يبأ نب بطاح ةباتك ٍريسمب مهربتي ًاباتك شیرف ىلإ َةَعَتْلَب يبأ نب بطاح بتکف

 ءاشيرق هغلبت نأ ىلع ًالعج اهل لعجو ةأرما هاطعأ مث .مهيلإ ای هللا لوسر

 تسعد : ل وقي قاحسا نبأ ريغو . ریبزلاو الع ثعبف ؛بطاح ون امب ءامسلا

 شرق ىلإ ةعتلب

 رابخإو مهبلإ 805 دریسمی
 كلذب ب هل يحولا

 ةنيعظ اهب ناف «خاخ ةضْوَر ايتأت ىح اقلطنا :لاقف .ریبزلاو دادقملاو ايلع

 كلب ةأرملا ادجو ىتح هام امهب ىداَعَت اقلطناف «شيرق ىلإ باتك اهعم
 اشتفف .باتك يعم ام :تلاقف ؟ٌباتك كعم :الاقو ءاهالزنتساف «ناكملا

 ام هللاب فلحآ :- هنع هللا يضر يلع اهل لاقف ءائيش ادجي ملف ءاهلْحَر
 املف ءَكنَدْرَجُنل وأ باّتكلا َّنَجِرْخُتل هللاو ءانبذك الو هلي هللا لوسر بذک
 تجرختساف ءاهسأر نورف تّلحف .ضرعاف «ضرْعَأ :تلاق «هنم ّدجلا تأر
 دا : هيف اذاف الك هللا لوسر هب ايتأف ءامهيلإ هتعفدف ءاهنم باتكلا

 ابك هللا لوسر اعدف ءمهيلإ يَ هللا لوسر ريسمب مهربخي شيرق ىلإ ةعتلب ييآ

Eهللاو «هللا لوسر اي ىلع لَّجْعَت ال :لاقف ؟بطاخ اب اذه ام :لاقف  
 7 ىو 3 ۱ ۱

 اقصلم اء رمآ تنك ىنكلو «تلدب "لو  تددترا امو هلوسرو هللا نمومل ينإ

 .دنس الب قاحسإ نبا نعو ۰۳۹۸ ۰۳۸۹/۲ ماشه نبا (۱)
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 مهيف يل سیلو «دلوو ةريشعو لهآ مهيف يلو .مهسفنآ نم تسل شيرق يف

 ينتاف ذإ تببحأف «مهنومحي تابارق مهل كعم ْنَم ناكو «مهنومحي «ةبارق
 اي ينعد :باطخلا ُّنِب ُرَمْع لاقف «يتبارق اهب نومحي ادي مهدنع ذختأ نأ كلذ

 :.لافف فان قو تل سرو, شل نا لف ناف مع توضأ هللا لر

 ىَلَع ملا دق هللا لعل ءٌرَمع اي كيرذب امو ءارذب هش دق ُهَّنإ» :د هللا لوسر

 *لاقو. رع اع كفر «مکل ثزرفغ ْدَقَف 0 ام اولمغا : لا رد له

 .' ملعآ هلوسرو هلل

 اوناک اذإ یتح مایص ٌسانلاو مئاص وهو ة4 هللا لوسر یضم مث

 ۳" هعم سانلا رطفأو رطفآ  ًادْيَدَق عویلا ٌنماَنلا هيمست يذلا وهو - دیّدکلاب

 «فالا ةرشع هعمو نم نطب وهو «نارهظلا رم لزن یتح ىضم مث

 نايفس وبأ ناكو «باقتراو لجو ىلع مهف ءشيرق نع رابخألا هللا ىّمعو
 ءاقرو نب لیدبو «مازح نب میکحو وه جرخف رابخالا سست جرحي

 املسم هلايعو هلهأب كلذ لبق جرخ دق ْنساَبعلا ناكو «رابخألا َنوُسَسحتي اباو سابعلاة هاق
 5 ا 7 نبا ثراحلا نب نایفس
 نيف هيقل نمم ناكو «كلذ قوف : ليقو ةفحجلاب ةي هليا لوسر یقلف رجاهم يبآ نبا هللا دبعو همع

 - 7 - 5 2 هتمع نبا ةيمأ

 .ءاوبألاب هايقل ةيمأ يبأ نب هللا دبعو «ثراحلا نب نايفس وبأ همع نبا قيرطلا

 ىذألا ةَّدش نم امهنم هاقلي ناك امل امهنع ضرعأف ءهتمع نباو همع نبا امهو
 e و هو و ا 9 ۳۹ ۳ و

 لبق نم 5 هللا لوسر تئا :رمع وبآ هاکح امیف نایفس یبال ىلع لاقو
 e و لا را 1 5 ۱ ۶ ۲ ۳

 ناو انیلع هللا كّرثا دقل هللات# : فسویل فس وي ةوخإ لاق ام هل لقف « ههجو

 :يزاغملا يف ۲۳۷/۷ يراخبلا هجرخأو دنس الب ۳۹۹ ۰۳۹۸/۲ ماشه نبا هجرخأ )

 ملسمو «ةنحتمملا ةروس باب :ريسفتلا يف 587/48و ءآردب دهش نم لضف باب

 ,(5190) دواد وبأو ءردب لهأ لئاضف نم باب :ةباحصلا لئاضف يف (7445)

 . هنع هللا يضر يلع ثيدح نم ۸۰/۱ دمحأو (۳۳۰۲) يذمرتلاو

 . سابع نبا ثيدح نم (۱۱۱۳) ملسمو ۰۳ ۰۲/۸ يراخبلا هجرخأ )
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 ًالوق هنم نسحآ دحأ نوکی نأ ىضري ال هنإف ۱ : فسوی] * نيئطاخل تک
 ففي مويلا ُمُكيَلَع برنت الا :ل هللا لوسر هل لاقف «نایفس وبأ كلذ لعفف
 : اهنم اتايبأ نایفس وبآ هدشنأف ۰۹ : فسوی] #* نيمحاولا محرآ َوُهَو مكل هللا

 و

 دمحم لح تاللا لیخ بل ةيار لمخأ نیح ينإ كُرْفَعَل

 يدَتْهأَنىَدْهَأَنيحيناوأاَذِهَف هُلْيَلَمَّلظَأ ناَرْيَحلا جِلَدُملاَكل

 (دّرطم لك ينتدّرط تنأ» :لاقو هردص 4 هللا لوسر برضف ا و e ا . ای نرم هد 5

 . كلذ دعب همالسإ

 ناكو «هنم ءايح ابا ذنم ل هللا لوسر ىلإ هسأر عفر ام هنإ :لاقيو

 نم افلح نوکی نَا ف :لاقو """ةنجلاب هل دهشو «هبحی داي هللا لوسر

 ذنم ةئيطخب تقطن ام هللاوف «ّيلع اوکبت ال :لاق «ةافولا هترضح املو «٤ةَرْمَح

 :تيملسا

 اودقوأف «شيجلا رمأف ءءاشع نر «نارهظلا تم هب هللا لوسر لزن املف

 نب مع سرا ىلع هلك هلا لوسر لعجو «ران فالآ ٌدرشع تّدقوأف «ناریثل
 جرحو ءءاضيبلا يب هللا لوسر ةلغب سابعلا بکرو «هنع هللا يضر باطخلا

 نونمأتسي اوجرخیل ًاشيرق ربخي ادحا وأ «ةباّطحلا ضعب دجي هلعل ٌسمتلي
 مالک تعمس ذإ اهيلع ريسأل ينإ هللاو :لاق َهَوْنَع اهلخدي نأ لبق ة4 هللا لوسر

 ةليللاك تيأر ام :لوقي نايفس وبأو «ناعجارتي امهو ءاقرو نب ليدبو «نايفس يبأ

 مكاحلا هححصو «ديج هدنسو «سابع نبا ثيدح نم ٤٤ ۰8۳/۳ مكاحلا هجرخأ )1١(

 .يبهذلا هقفاوو

 نب دامح ثيدح نم (۵۳۷) «ةباصالا» يف ظفاحلا هركذ اميف مكاحلا دمحأ وبأ جرخأ (0)

 ثراحلا نب نايفس وبأ» هك © هللا لوسر لاق :لاق ءهيبأ نع ءةورع نب ماشه نع ةملس

 . لسرم هنكل «تاقث هلاجرو «ةنجلا لهأ نايتف ديس

 17 "ofج داعملا داز م١١

 نارهظلا رمي ثارينلا داقبإ

 نایفس ابآ سابعلا ىقل
û 

 دو هبلإ هعم هبوكرو



 قدرك تقع ةعازخ هّللاو هذه :لیدب رقي :لاق كركم الو طق نایب

 لا اه غو اهن رفا هده نوک نا نم لذاو ا ع ناف وا لوقف

 «معن :تلق ؟لضفلا ابآ :لاقف .يتوص فرعف !ةلظنح ابأ : تلقف «هتوص تفرعف

 حابصاو سانلا يف ا هلع هللا لوسر اذه :تلق :لاق ؟يمأو يبآ كادف كلام : لاق

 ٌنَبرْضَيَل كب رفظ نعل هللاو :تلق ؟يمأو يبآ كادف ةليحلا امف :لاق هّللاو شيرق

 كل هنمأتسأف « زی هللا لوسر كب ّيتا ىتح ةلغبلا هذه زجع يف بكراف «كقنع

 نارين نم ران ىلع هب تررم املكف «هب تئجف :لاق اَبحاَص عجرو يفلخ بكرف

 مع :اولاق ءاهيلع انأو ييي هللا لوسر َةلغب اؤأر اذإف «؟اذه ْنَم» :اولاق «نيملسملا

 ؟اذه نم :لاقف «باطخلا نب رمع رانب تررم ىتح «هتلغب ىلع ے٤ هللا لوسر

 دمحلا «هللا ُوُدَع نايفس وبآ :لاق «ةبادلا زجَع ىلع نايفس ابأ ىأر املف «ّلِإ ماقو

 اب هلا لوسر وحن دتشي جرخ مث ءدهع الو دقع ريغب كم َنكْنأ يذلا هلل

 وَ هللا لوسر ىلع تلح تلغبلا نع تمحتقاف ( تَقَبَسَف تلغبلا تضكرو

  هقنع ٍبرضآ ينعدف «نایفس وبآ اذه !هللا لوسر اي :لاقف مع هيلع لخدو

 نت هللا لوسر یلا تسلج مث یترجآ دق ينإ يج هللا لوسر اي :تلق :لاق

 .هنأش يف ٌرَمَع رثكأ املف «ينود دحأ ةليللا هیجانی ال هللاو :تلقف هسآأرب ثذخأف

 ءاذه لم َتْلَق ام بعك نُب يدع ينب لاجر نم ناك ول هللاوف «رمع اي الهم : تلق

 ْوَل ٍباَّطَخلا مالْسِإ نم ىلإ بح ناك َكُمالْسإل هّللاوف» مایع اي الهم :لاق

 نم زا هللا لوسر ىلإ بح ناك َكَمالْسِإ َّنأ تفرع ْدَق يا الا يب امو لا

 اذاف كلخَر ىلإ ساّبع اي هب ْبَهْذا» : تم هللا لوسر لاقف «فاطخلا مالسإ

 هار املف « دن كو هللا لوسر ىلإ هب تودغ «تحبصأ املف تبهذف «هب ينتأف تحَبْصأ

 یا الإ هل ل نآ منت نآ تل نم اأ ای َكَحْيَو» : لاق ج هللا لوسر

 عم ناك ول نأ تدنظ دقل .كلصوأو .كمرکأو .كملحآ ام يمأو تنأ يبأب : لاق

 فن كَل ٍنأ لآ «نايفس ابأ اي کیو :لاق .دمب ائيش ىنغأ دقل یخ له

 هذه امأ ءٌكلصوأو َكَمركأو َكملحأ ام «يمأو تنأ يبأب :لاق «؟هللا لوس ع
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 ال نأ دهشاو «ملسأ َكحيو :سابعلا هل لاقف ءائيش اهنم نالا یتح سفنلا يف ناف

 ةداهش دهشو ملسأف كقنع بّرضت نآ لبق هّلا لوسر ادمحم نآو لا الا لا

 هل لعجاف ءرخفلا بحي لجر نايفس ابآ نإ !هللا لوسر اي :ٌسابعلا لاقف «قحلا

 رهف «هباب ِهْيَلَع قلغآ ن ْنَمو نما رهف نایفُس يبأ راد لخد ْنَم ْمَعَن» : لاق هایش

 .«نما وهف «مارحلا َدِجْسَملا لحد ْنَمَو نما

 7 یتح لبجلا مطخ دنع يداولا قيضمب نايفس ابأ َسِبحَي نأ سابعلا رمأو

 : لاق ٌةليبق هب ثّرم املك ءاهتايار ىلع لئابقلا تّرمف «لعفف ءاهاريف «هللا ٌدونج هب
 هب رمت مث ءميلُّسلو يلام :لوقيف :لاق میلُس :لوقأف ؟هذه ْنَم «سابع اي

 «ةنيزملو يل ام :لوقيف «ةَنْيَرُم :لوقأف ؟ءالؤه ْنَم !شابع ای :لوقیف «ةليبقلا

 يل ام : لاق مهب هتربخآ اذاف ءاهنع ينلأس الإ ةليبق هب مت ام «لئابقلا تّدفَن یتح

 نورجاهملا اهيف «ءارضخلا هتبیتک يف ی هللا لوسر هب رم یتح نالف ينبلو
 نم «سابع اي هللا ناحبس :لاق دیدحلا نم قّدحلا الإ مهنم ىري ال «راصنألاو

 دحأل ام :لاق «راصنألاو نيرجاهملا يف ةي هللا لوسر اذه : تلق :لاق ؟ءالؤه

 ملا كيخآ نبا ُكْلُم حب دل !لضفلا ابأ اي هّللاو :لاق مث «ةقاط الو لبق ءالؤهب
 ءاجّنلا :تلق :لاق ءًأذإ معنف :لاق قول اهنإ :نايفس ابأ اي تلق : لاق املك

 . كموق ىلإ

 مریلا :هل لاق «نايفس يبأب رم املف «ةدابُع نب دعس عم راصنألا ةيار تناكو
 .ًاشْيَرق هللا لذ مریلا ةمرحلا َلَحَتْسُت مويلا ءَةَمَحْلَملا مری

 لاق ام غمست ملأ هللا لوسر اي :لاق «نايفس ابأ 5 هللا لوسر ىذاح املف
 اي :فوع نب نمحرلا دبعو نامثع لاقف ءاذكو اذك :لاقف لاق امو :لاق ؟دعس
 مریلا لب» ل ءةلوص شيرف يف هل نوكي نأ نمأن ام !هلا لوسر

 5 هللا لوسر لسرأ مث . “اشير هيف لا َّرَعَأ می مریلا بلا هيف مت موي

 رو نطلاو ءالسرم هيبأ نع «ةورع نب ماشه ثيدح نم ۷ ۰1/۸ يراخبلا 0010
 ۳۹ ۰۱۳/۲ «بهاوملا

۳ ۵ ۵ 



 ىلإ نایفس يبأ عوجر

 شیرق

 ةكم لک هلوخد

 صضعب نسلسم | ةلناقم

 شيرق ءاهذس

 نع ٌجّرخي مل ءاوللا نأ ىأرو «هنبا سيق ىلإ هعفدو «ءاوللا هنم عزنف ءدعس ىلإ

 اهعفد فیارلا هنم عزن امل يع يبنلا نأ يورو : رمع وبآ لاق «هنبا ىلإ راص ذإ دعس

 .ريبزلا ىلإ

 رشعم اي ر . هنوص یلعاب م حرص ءاشيرق ءاج اذإ یتح نابفس وبا يضم و

 وهف «نايفس يبأ راد لخد نمف «هب مكل لبق ال اميف مكءاج دق دمحم اذه «شیرف

 ()تیمحلا اولثقا :تلاقف «هبراشب تذخأف «ةبتع تنب دنه هيلإ تماقف نما

 نم هذه مکترفت ال مكليو :لاق «موق ةَعيلط نم حبق «نيقاّسلا شمخألا مسدلا

 نما وهف «نايفس يبأ راد لخد نم «هب مكل لبق ال ام مكءاج دق هنإف «مكسفنأ

 نمو :لاق «كُراد انع ينغت امو «هللا كلتاق :اولاق نما وهف ءدجسملا لخد نمو

 ىلإ ٌنمانلا قرفتف نما وهف دجسملا لخد نمو «نما وهف «هباب هيلع قلغأ

 هل تَبِرَضو ءاهالعأ نم ةكم لخدف بیپ ؟ هلا لوسر راسو «دجسملا ىلإو مهرود

 ىلع ی ل ةلاخ نع هللا لوسر رمأو «ةبق كلانه

 نم لئابقو «ةنيهجو «ةنيزُمو «رافغو یيلسو «ملسأ اهيفو «ىنمُيلا ةبْدَجملا

 .مهعم حالس ال نيذلا مهو «رّسحلاو ةلاجرلا ىلع ةديبع وبأ ناكو «برعلا لئابق

 ىتح ًادصح مهودصحاف «شيرق نم ٌدحأ مكل ضرع نإ :هعم نمو دلاخل لاقو

 شيرق ءاهفس عّمجتو «هومانأ الا دحأ مهل ضرع امف ءافصلا ىلع ينوفاوت

 ةَمَدْنَحلاِب ورمع نب ليهسو «ةيمأ نب ناوفصو «لهج يبأ نب ا

 لبق احالس ُدِعُي ركب ينب وخآ دلاخ نب سيق نب سامح ناکو «نيملسملا اولتاقیل
 دمحمل :لاق ؟ىرأ ام دعت اذامل :هتأرما هل تلاقف ی هللا لوسر لوخد

 نأ وجرأل هّللاو ينإ : لاق «ءيش هباحصأو دمحمل ُموقي ام هللاو : تلاق «هباحصأو

 :لاق مث مهضعب كمدخ

 لاو لماک السام .هلعيناشق مولا اولی نإ

 .كلذب اههجاو ثيح هلوقل اماظعتسا نایفس ابآ ريثت .نمسلا قز :تیمحلا (۱)
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 هللا رس نیرارغوذو
 مُهَيقَل املف ءورمع نب لیهسو ةمرکعو ناوفص عم ًةَمنحلا دهش مث

 نب سینخو «يرهفلا رباج نب زرک لتقف «لاتق نم ائيش مهوشوان نوملسملا
 اكلسف «هنع اّذشف «دیلولا نب دلاخ لیخ يف اناکو «نیملسملا نم ةعيبر نب دلاخ

 مث الجر رشع ينثا وحن نيكرشملا نم بیصأو ءًاعيمج التقف «هقيرط ريغ ًاقيرط
 يقلغأ :هتأرمال لاقف «هتيب لخد ىتح حالسلا بحاص سامح مزهناو ءاومزهنا

 :لاقف ؟لوقت تنك ام نيأو :تلاقف « يباب ىلع

 هَمِرْكيَرسَقَو ناو ٌرفْذإ همَدْنَخلا موی تذهشؤل كن

 تحت ريماس لک تل هَملْسَملا فو یشلا باتو

 ملک ید ملا يف يقطنت مَ
 ىدحإ ىلع ریبزلا ثعبف کم لخدف جب هللا لوسر لبقأ : ةريره وبأ لاقو

 َّنب ةديبع ابآ ثعبو «یرخالا ةبنجملا ىلع دیلولا نب دلاخ ثعبو «نیتبنجملا

 دقو :لاق «هتبیتک يف يب هللا لوسرو يداولا نطب اوذخأو < رَّسُحلا ىلع حارجلا
  مهعم انك ءيش شيرقل ناك ناف یالوه مدن : :اولاقف اهل اشابوآ شیرق تشٌبو

 تاب ٤ :تلقف ؟ةريره ابآ اي :35 هللا لوسر لاقف ءانلئس يذلا انيطعأ اوُییصأ ناو

 فتهف .«يراصنأ ال ا الو «راصنألاب يل ْفتْما» :لاقف «كيّدعسو هللا لوسر
 شیر شایژآ ىلإ َنْوَرَتَأ» :لاقف تي هللا لوسرب اوفاطأف ءاوؤاجف «مهب
 ينوفاوت ىَّبح ادضَح مُهوُدّصْحا» :ىرخألا ىلع امهادحإ هيديب لاق مث « معانا
 هجو مهنم دحأ امو «ءاش الإ مهنم لتقي نأ انم دحأ ءاشي امف ۱ ملا

 ا

 .نیدح وذ فیس :نيرارغ وذو «لیوط نانس اهل ةبرحلا :ةلألا )١(

 دواد وبأو م نو 8 تکم حتف باب : داهجلا يف (۱۷/۸۰) ملسم هجرخآ )۲

(۳۰۲۶). 
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 دجسملا لوخد

 ةيعكلا ي هلوخد

 .حَتفلا دجسم دنع نوجحلابء هللا لوسر ةيار ثّزکرو

 «هلوحو و هیدی نيب راصنألاو نورجاهملاو يَ لا لاتو ضهب مث

 ىفو «تيبلاب فاط مث «هملتساف .دوسألا رجحلا لا لبقأف .دجسملا لخد ىتح

 سوقلاب ا لعجف «امنص نوتسو ةئامنالئ هیلعو تلا لوحو ۰ سوق هدي

 ءاج# ۸١[ :ءارسألا] «ًاقوُمَر ناک َّلطاَبلا َّنِإ لطاّبلا َقَمَرَو قحلا ءاَج :لوقيو
 یلع طقاستت مانصألاو ۹ اسا دعت مو لطابلا ءیدنب مو قلا

 .' اههوجو

 فاوطلا ىلع رصتقاف «ذئموي امرحم نكي ملو .هتلحار ىلع هفاوط ناکو
 ر و

 ‹تحتفف اهب رمأف «ةبعكلا حاتفم هنم ذخأف .ةحلط نب نامثع اعد .هلمكأ املف

 نامسقتسي ليعامسإو ميهاربإ ةروص اهيف ىأرو ءَرّوّصلا اهيف ىأرف اهلخدف

 .(۲۱«طق اهب امسقَتسا نا لاو لا مهلتاق» : لاقف مالزالاب

 . تیحمف رّوَصلاب رمأو «هديب اهرسکف «نادیع نم ةمامح ةبعکلا ىف ىأرو

 لباقي يذلا َرادجلا لبقتساف لالبو ةماسآ یلعو «بابلا هيلع قلغآ مث

 راد مث .كانه یّلصو فقو «عُرْذَأ ةئالث ٌردق هتیبو هتيب ناك اذإ یتح ءَبابلا

 تألم دق شيرقو «بابلا حتف مث .هللا دخوو هیحاون يف رّبكو «تیبلا يف

 تحت مهو «بابلا يتداضعب ذخأف ‹ عصي ادام نو رظتنی ًافوفص دجسملا

 رم ےس و زا رس ۵ ت 7 س و ر ۳ ۱ ۳ ۹

 مزهو «هدبع رصنو هدعو قدص هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال : لاقف

 يفو «حتفلا موي ةيارلا يَ يبنلا زكر نيأ باب :يزاغملا يف ۱6/۸ يراخبلا هجرخآ (۱)

 باب :ءارسالا ةروس ریسفت يفو ءرمخلا اهيف يتلا ناندلا رسکت له باب :ملاظملا

 نم مانصألا ةلاز باب :داهجلا يف (۱۷۸۱) ملسمو «لطابلا قهزو قحلا ءاج لقو

 .(۱۷۰۲) نابح نباو ۳۱۳۷(۰) يذمرتلاو تبعکلا لوح

 ةيفص ثيدح نم قاحسإ نبا نع ۰4۱۲ ۰8۱۱/۲ ماشه نبا لوألا مسقلا جرخآ (۲)

 زكر نيأ باب :يزاغملا يف ۱4/۸ هتیقب يراخبلا جرخأو «يوق هدنسو «ةبيش تنب

 يفو «ةبعکلا يحاون يف ربك نم باب :جحلا يفو «حتفلا موي ةيارلا یی يبنلا
 .سابع نبا ثیدح نم (الیلخ ميهاربإ هللا ذختاو) :یلاعت هللا لوق باب : ءایبنألا
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 دس الإ نيتاه يمَدَق تخت 7 ِ ذأ لام وأ رم لك الأ ُهَدْحَو باحال
 0 هيفف .اصعلاو طولا دْمَعلا ُهْبش ًاطحلا لو الأ «ٌّجاَحلا اولا
 نا نرو م ای اهدالوا نر يف اهل َنوُعَبرَأ «لبالا نم ةئام َةَظَلْعُم
 نم مدا مد نم سالا .ءابآلاب اهمظعتو ةّيلهاَجلا َةَوْخَن مکنع بهذ ذق هللا
 اتلعَجَو ىتنأَو رکذ نم مگاتقلخ ان سان ای ایل :ةیالا هذه الت مث ۰بار
 بخ میلع هللا نإ هللا دنع مُكَمَرْكأ نإ اوفراعتل لئابقو اب ل

 :اولاق «؟مکب لعاف يّنأ نورت ام م شرف رشم اَي) :لاق مث ۱۳[۰ :تارجحلا]
 :هتوخإل فو لاق امك مک لوقآ يلاف» : : لاق «ميرك خآ ¿ هی

 .۱ءاعطلا متناف اوُبَه دا ویلا مکیلَع بیرثت ال

 دمحأ جرخأو ؛ملعلا لهآ ضعب ينثدح قاحسإ نبا نع ٤۱۲/۲ ماشه نبا هجرخأ (۱)
 نبا ثيدح نم (؟771) هجام نباو )٤٥٤۷(« دواد وبأو .(5067)و (15۳۳)
 هللا الإ هل ال» :لاق مث .ًاثالث ربكف .ةكمب حتفلا موي بطخ لا لوسر نأ ورمع
 يف تناك ةرثأم لك نإ الأ هدحو بازحألا مزهو «هدبع رصنو هدعو قدص «هدحو
 ةنادسو جاحلا ةياقس نم ناك ام الإ يمدق تحت لام وأ مد نم ىعدتو ركذت ةيلهاجلا
 «لبالا نم ةئام اصعلاو طوسلاب ناك ام دمعلا هبش أطخلا ةيد نإ الأ :لاق مث «تیبلا
 يفو .ناطقلا نباو ۱۵۲7(۰) نابح نبا هححصو «اهدالوأ اهنوطب يف نوعبرأ اهنم
 ۰1۲/۸ يئاسنلاو )٤٥٤۹(« دواد يبأو ۰۲۱۳/۲ يعفاشلا دنع رمع نبا نع بابلا
 هدنس يفو (4۹۲7) و (1۵۸۳) دمحأو ۰۳۳۳ ص ينطقرادلاو ۳۳۸(۰) هجام ن نباو
 يبآ نیا جرخأو «دهاوشلا يف نسح هثيدحو ‹فيعض وهو ناعدج نب ديز نب يلع
 موي ال٤ هللا لوسر فاط :لاق رمع نبا ثيدح نم ۲۱۷/4 ريثك نبا هركذ اميف متاح
 يف اخانم اهل دجو امف هدي يف نجحمب ناكرألا ملتسي ءاوصقلا هتقان ىلع ةكم حتف

 نإ مث «تخينأف ليسملا نطب ىلإ جرخف ءلاجرلا يديأ ىلع ب لزن ىتح دجسملا
 مث «لهأ هل وه امب هيلع ىنثأو «یلاعت هللا دمحف ؛هتلحار ىلع مهبطخ لي هللا لوسر
 ا اهمظعتو ةيلهاجلا ةّيبع مكنع بهذأ دق ىلاعت هللا نإ سانلا اهيأ اي» :لاق

 ا ال ل ی «یلاعت هللا ىلع ميرك يقت رب لجر : :نالجر سانلاف
 مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ ای :لوقي لجو زع هللا نإ یه
 لوقأ» : يب لاق مث « ريبخ ميلع هللا نإ مکاقت ماوس و نا اوفراعتل لئابقو ًابوعش

 = وهو «يذبرلا ةديبع نب یسوم هدنس يفو «مکلو يل هلل رفغتسأو اذه يلوق
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 يف ةبعکلا حاتفمو «هنع هللا يضر ىلع هيلإ ماقف دجسملا يف سلج مث لآ يف ةبعكلا حاتفم ءاقبإ

 كيلع هللا یّلص ةياّقسلا نس ةناكجلا انل َْمجا a ا »

 كاه» :هل لاقف هل يعدف ۳«ةحْلط ُنْب ْناَمْثُع َنْيَأ» :ع هللا لوسر لاقف

 اف رب مْوَي مریلا ا ٌكَحاتفم

 حتفن انك :لاق «ةحلط نب نامثع نع «تاقبطلا» يف دعس نبا ركذو

 نأ دیر اموي يب هللا لوسر لبقأف «سيمخلاو «نینئالا موي ةيلهاجلا يف ةبعكلا

 اي» :لاق مث «ينع َملحف ءهنم تلنو هل تظلغأف «سانلا عم ةبعكلا لخدي

 دقل + تلقف «تشش ثيح هخضأ يديب اموي حاتفملا اذه یرتس كّلعل نامثع

 بعکلا لخدو «ذتموی ثّرعو تقع لب :لاقف «تلذو لوي شیرق تکله

 ناک املف «لاق ام ىلإ ریصیس رمالا نآ ذغموب تننظ ًاعقوم ينم هّثملک تعقوف

 هعفد مث «ينم هذخأف .هب هتيتأف «حاتفملاب ينتئا نامثع اي :لاق «حتفلا موی

 هللا َّنِإ نامش اي ءٌجلاظ الا مکنم اهغزی ال َةَدِلاَت ٌةدلاخ اهوذخ :لاقو ىلإ
 "لاق فو تلا تسلا اذه نم مكيلِإ لصَي ا اولکف «هتیب ىلع مکتمأتسا

 : لاق «؟َكَل تلف يذلا نكي كك[ :لاقف هيلإ تعجرف «ينادان و املف

 هعضآ يديب حاتفملا اذه یرتس كلعل :ةرجهلا لبق ةكمب يل هلوق ترکذف

 هل دهشی نکل «هنع هاور ثیدحلا اذهو رانید نب هللا دبع يف امیس الو « فيعض -

 .نسح وهو )01١7( دواد ىبأو ۰41۱/۲ دمحأ دنع هوحنب ةريره ىبأ ثيدح

 نب ىزعلا دبع نب هللا دبع ةحلط يبأ مساو تحلط يبآ نب ةحلط نب نامثع وه )1١(

 تمظعملا ةيعكلا بجاح يردبعلا يشرقلا بالك نب يصفق نب رادلا دبع نب نامثع

 ملسأ .هلسن يف ةباجحلا هيلإ تراص يذلا ةحلط يبأ نب نامثع نب ةبيش مع نبا وهو

 لتقو «دحآ موي نيكرشملا ءاول نم ناكف .ةحلط يبأ نب نامثع همع امأو «صاعلا

 .ارفاک ذتموی

 . ۱۲/۲ ماشه نبا (۳)
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 داي لار نا دهسا نب : تلقف « تعش فوت

 اجر يف عا ألو او ی سیا رک

 . ةحلط نب نامثع ىلإ ة5 هللا لوسر هّدرف مشاه ينب نم

 ةبعكا ىلع لالب نانا نب نایفس وبأو «ةبعكلا ىلع نذؤيف دعصي نأ ات هللا لوسر رمأو
 ءانفب ٌنسولج شیرق فارشأو «ماشه نب ثراحلاو ؛دیسآ ني باّتعو «برح
 ام هنم َعمسيف هاذه َعمس نوكي الا ایم هللا مركأ دقل | :باّتع لاقف تبعکلا

 ؛نایفس وبآ لاقف هتعبتال قح هنأ ملعأ ول هّللاو امآ :ثراحلا لاقف ا
 جرخف ءءابصحلا هذه ينع تربخأل تملکت ول “اشيش لوقآ ال هللاو امآ

 لاقف ءمهل كلذ رکذ مث ؛مّتَلَق يذلا ْتْمِلَع ذق» :مهل لاقف 4ب ٌبنلا مهیلع
 ناك دحآ اذه ىلع ملطا ام هّلاو «هللا لوسر كنأ دهشن :باّتعو ثراحلا

 .؟۲"كربخآ :لوقنف ءانعم

 حتفلاةلص  ْنامث یلصو «لستغاف «بلاط يبأ تنب ءىناه مرد هلك هللا لوسر لخد مث
 هذه امنإو ىحضلا ةالص اهنظ نم اهنظف < ")یحض تناكو ءاهتيب يف تاعكر

 هذه حتفلا بیقع اًوّلص ءادلب وأ انصح اوحتف اذإ مالسإلا ٌءارمأ ناكو «حتفلا ةالص
 هلل ًاركش حتفلا ببسب اهنآ ىلع لدي ام ةصقلا يفو ء3 هللا لوسرب ًءادتقا ةالصلا
 .اهدعب الو اهلبق اهالص هتيأر ام :تلاق اهنإف « هیلع

 نیومح :یناه مآ ةراجإ ْنَم انرجآ دق) یخ 2 هللا لوسر اهل لاقف ¢ اهل ِنْيَوَمَح ی ٠

 اھل س
۱ ۱ 

 .۳۱ ۰۳۶۰/۲ «بهاوملا حرش» رظناو ۰۱۳۷ ۰۱۳۲/۲ «دعس نبا تاقبطا )۱(

 ۱۳/۲ ماشه نبا )

 ص رظناو « یحضلا ةالص يف 4 هيده يف لصف لوالا ءزجلا يف رم دقو هيلع قفتم )

 .ءزجلا اذه نم ۰

 )٤( يراخبلاو .یحضلا ةالص باب :ةالصلا رصق يف ۱۵۲/۱ كلام هجرخأ ۰۱۹۵/7 =

۳٦۱ 



 حرسلا يبآ نبا

 لهج يبآ ند ةمرکع

 لصف

 رمأ هنإف «رفن ةعست الإ مُهّلك سا يَ هللا لوسر َنمأ «حتفلا رقتسا املو

 رس يبأ نب دعس نب هللا دبع مهو «ةبعكلا راتسآ تحت اوُدِجُو ناو مهلتقب

 «بهو نب لیفث نب ثراحلاو ءلّطَخ نب یزعلا دبعو لهج يبآ نب ةمركعو

 ءاجهب نايّتَْت اتناك «لطخ نبال ناتنیقو ءدوسألا نب رائهو «ةبایص نب سيقمو

 .بلطملا دبع ينب ضعبل ةالوم ةراسو ایک هللا لوسر

 هل نمأتساف «نافع نب نامثع هب ءاجف «ملسأف حرَس يبأ ٌنباامأف

 ةباحصلا ضعب هيلإ ٌموقی نأ ءاجر هنع كسمأ نأ دعب هنم لبقف باي هللا لوسر

 . ةكم ىلإ عجرو «دترا مث ءرجاهو «كلذ لبق ملسأ دق ناكو «هلتقيف

 بال يبنلا هنمأف «رف نأ دعب هتأرما هل تّئَمأتساف «لهج يبأ ْنب ةمركع امأو

 . همالسإ نحو ملسأو َمدقف

 ناکو ءاولتقف هن اا یدحاو ؛سیقمو «ثراحلاو اق با انأو

 وهف .دوسالا نب راه امأو «نيكرشملاب قحلو «لتقو ٌدترا مث < ملسآ دق سیقم

 تطقس یتح اهب سخنف «ترجاه نيح يب هللا لوسر تنب بنیزل ضرع يذلا

 . همالسٍا نشحو ملسأ مث «ّرفف ءاهتينج تطقسأو «ةرخص ىلع

 :اتملسأف اًمهكأَف «نيتنيقلا ىدحإلو ةراسلوإإ هللا لوسر نمؤتساو

 َدِمَحَف ءابيطخ سانلا يف هللا لوسر ماف ؛حتفلا موي نم دلا ناك املف

 می ةَكَم ْمّرَح هلن سال ای ايد :لاق مث هلعآَُ امب هدٌجمو «هيلع ىتنأو لا

 لحي الف مالا مَ ىلإ هللا ةَمْرحب ٌماَرَح يهف ضزالاو تاواّمَسلا ىل
 ما ۾

 ریس

 دحآ ناف ةرجش رجش اهب َدْضْعَي وأ امد اهيف كف نأ رخآلا میل ِهّللاب ُنمْؤُي ءىرمال

 او مك ندب هلو «هلوشَيل أ هللا نإ: الك هللا لوُسَر لاتقل صخرت

 يف (۸۲) ء(١۳۳) ٤۹۸/۱ ملسمو «نهراوجو ءاسنلا نامآ باب :داهجلا يف 7 ص

 . ىحضلا ةالص بابحتسا باب :اهرصقو نيرفاسملا ةالص

۳ 



۱ 

 للف «سالاب اهیمزخک مولا اًهُتَمْرُح ثداَع ذقو هراهن نم َةَعاَس يل تلخ
 ۱ 0 بئاغلا ُدهاَّشلا

 يبكي دعا راصنألا لاق «هدلومو هنطوو یدلب يهو .هلوسر ىلع ةكم لا حتف املو

 وهو .اهب َميقي نأ هدلبو هضرأ هيلع هللا حتف ذإ ي هللا لوسر نورتآ : مهنيب اميف

 ءيش ال :اولاق ؟متلق اذام :لاق «هئاعُد نم غرف املف ؟هيدي اعفار افصلا ىلع وعدي
 اًيخملا « هللا َداَعَم» : هك هللا لوسر لاقف «هوربخآ ىَّتح مهب لی ملف ها لوسر اي
 : (۳مکتاَمَ تاَمَملاو «مکایحم

 هك يبنلا لتقب مه نم .تیبلاب فوطی وهو عج ا هللا لوسر لی نأ حّولملا نب ریمغ نب ةلاضف مهو

 : لاق هللا لوسر اي ةلاضف معن : لاق ؟ةلاضفآ : 4 هللا لوسر هل لاق نم اند املف

 مث هلك نلا ٌكَحَضَف «هللا رکذآ تنك ءيش ال :لاق ؟كّسفن هب ُتَدَحَت تنك اذام
 :لوقي ةلاضف ناكو «هّبلق نكسف .هردص ىلع هدي عضو مث ««هللا ٍرفْعَتْسا» :لاق
 : ةلاضف لاق ههنم لا بحأ ًائيش هللا قَّخ ام ىتح يردص نع هدي ٌعفَر ام هاو

 ىلإ مله :تلاقف ءاهيلإ ثدحتآ تنك ةآرماب ٌتررمف «يلهأ ىلإ تعجرف
 :لوقي ةلاضف ثعبناو ءال : تلقف . ثیدحلا

 مالشالاو ها كل یباب ال تلفن تیدحلا ىلإ لف تا
Eم 2 1 ؟نعوی فلاب ۳ قوا ۱ م - و _ِ 7:  

 :ملعلا يفو «حتفلا 0 ا 2 باب يف ۸ ا هجرخآ )١(

 (۱۳۵۳) ملسم ت .حیرش ۳ ثيدح نم ۳۲ ۰۳۱/۶ دمحأو ۰۲۰5و
 يبآ ثیدح نم (۱۳۵۵) ملسم هجرخأو «سابع نبا ثیدح نم ۲۰۳/۵ يئاسنلاو

 ریز
 نم ٥۳۸/۲ دمحأو تکم حتف باب :ريسلاو داهجلا يف (۱۷۸۰) ملسم هجرخآ (۲)

 .ةريره ۳ ثيدح

۳۳ 



 ةمرکع و ناوفص رارف

 ةمرکع ةجوز مالسإ

 ناثوألا رسك

 ىرعلل دلاخ مده

 ال ظالا فجر یشنیكرشلاو اتیبیخضآ هلند تار ل

 نمأتساف «ناوفص امأف .لهج يبآ ْنب یوتاب ناو اورو

 اهب لخد يتلا هتمامع هاطعأو هنّمأف «ة هللا لوسر يحّمجلا بهو نب ٌريمع هل

 رايخلاب هيف ينلعجا :لاقف «هّدرف رحبلا بكري نأ ٌديِرُي وهو ٌريمع هقحلف «ةكم

 "”رهشأ ةعبرأ هيف رايخلاب تنأ :لاقف «نيرهش

 «لهج يبأ نب ةمركع تحت ماشه نب ثراحلا تنب ميكح ما تناكو

 «هتّدرف هتنمأف «نميلاب هب تقحلف هنمأف هلع هللا لوسر هل تنمأتساو «تملساف

 . "لوألا امهحاکن ىلع ناوفصو وه ةي هللا لوسر امهرقأو

 . “مرحلا باصنأ ددجف يعازخلا دیسآ نب میمت ةي هللا لوسر رمآ مث

 تك «ةبعكلا لوح تناك يتلا ناثوألا ىلإ هايارس ی هللا لوسر ثبو

 َناَك ْنَم» ةكمب هيدانم ىدانو «ىرخألا ُةئلاثلا ًةاَنمو «ىّرُعلاو تاللا اهنم اهلك

 هرس ال امنص هی يف غَ الف «رخآلا ملا لب نمی
 ناضمر رهش نم نیقب لال سمخل ا ىلإ دایر نيدلاخ تعب

 مث اهمدهف ءاهيلإ اوُهَتْلا یّتح هباحصأ نم م اسراف نيثالث يف اهيلإ جرخف ءاهمدهيل

 َكنإف» :لاق ءال : لاق هانی تیر لمد :لاقف «هربخأف ی 5 هللا لوسر ىلإ عجر

 تجرخف مما اك يرسل ير رجالا عجزاف اهُمدهت مل

 اهبرضف ءاهب حیصی نداَسلا لعجف «سأرلا ةرشان ٌءادوس ةنايرُع زوجع ةأرما هيلإ
 یا كلي جعل :لاقف «هربخاف ها لوسر ىلإ عجرو «نیتناب اهلزجف دلاخ

 ص
 امي

 ىنب عیمجو شیرقل تناکو ل تناكو ادب مکدالب يف نأ تنس 1 دقو

 . ۱۷/۲ ماشه نبا (۱)

 . ۱۸/۲ ماشه نبا (۲)

 . 1۱۸/۲ ماشه نبا (۳)

 .مرحلاو لحلا نيب تامالع لعجت ةراجح )٤(

 .ةكم نم موی ىلع (۵)

“4 



 نابيش ینب اهتندس ناکو یهمانصآ مظعأ تناکو «ةنانك .  6 eسوپ (6 47

 عاوسا صاعنانبامده :ورمع لاق .همدهبل لّيذهل منص وهو «عاوُس ىلإ صاعلا نب وّرمع ثعب مث
 نأ هك هللا لوسر ينرمأ :تلق ؟دیرت ام :لاقف .نداسلا هدنعو هيلإ تيهتناف
 تنأ نآلا ىح :ُتلق .عنمت :لاق ؟مل :تلق «كلذ ىلع ُرِدقَت ال :لاقف همدم
 ثرمأو «هئثرسكف هنم ٌثوندف :لاق ؟رِصْنُي وأ ٌعَمْسَي لهف كحيو «لطابلا ىلع
 ؟تیأر فيك :نداّملل تلق مث ءائيش هيف ذجن ملف هتنازخ تيب اومدهف يباحصأ

I 
 هلل تملسأ : لاق

 TT سوألل ا دنع للشُملاب تناكو ةانم ىلإ يلهشألا ديز نب دعس ثعب مث

 اهدنعو اهيلإ ىهتنا ىتح اسراف نيرشع يف جرخف مهریغو ناسغو جرزخلاو
 دعس لبقاف كاذو تنأ :لاق تام مدح: تلف ؟یرث ام: نداكلا' لاقف «نداس
 لیولاب وعدت «سأرلا ةرثا «ءادوس ةنايرع ةأرما هيلإ جرختو ءاهيلإ يشمي
 دعس اهبرضف «كتاصُع ضعب كنود ةانم :نداسلا اهل لاقف ءاهّردص ٌبرضَتو

 هتنازخ يف اودجي ملو .هورسکو همدهف هباحصأ هعمو «منصلا ىلإ لبقأو ءاهلتقف
 )ر
 ا

 انبإ

 ةميذج ىنب ىلإ ديلولا نب دلاخ ةيرس ركذ

 هلك هللا لوسرو «یّرعلا مده نم ديلولا نب دلاخ عجر املو :دعس نبا لاق

 يف جرخف «ًالتاقم هثعبي ملو «مالسإلا ىلإ ابعاد ةميّدُج ينب ىلإ هثعب تکمب ٌميقم
 .مهيلإ ىهتناف میلُس ينبو راصنألاو نيرجاهملا نم الجر نيسمخو ةئامثالث
 يف دجاسملا انینبو دمحمب انتّدصو انلض دق نوملسم :اولاق ؟متنآ ام :لاقف

 نم موق َنْيَبو انتیب نإ :اولاق ؟مکیلع حالسلا لاب امف : لاق نايك اذا و اس

Tag ۲ 
121/۲ O 
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 ةرمع يف ناسح داشنإ

 ةيببدحلا

 نأ اوئسحی ملو ءانأبص اولاق مهنإ :ليق دقو مه اونوكت نأ انفخف ةوادع برعلا

 رّسأتساف «اوّرسأتسا : مهل لاقف «هوُعضوف «حالسلا اوُعضف :لاق ءانملسأ :اولوقي

 ءرحسلا يف ناك املف «هباحصأ يف مهقّرفو ءاضعب فتكف مهضعب رمأف وقتا

 اولتقف «ميلس ونب امأف هَقْنُع برضیلف نیسآ هعم ناك نم :ديلولا نب ٌدلاخ ىدان

 لكك يبنلا غلبف مهارسا اولسراف .راصتالاو نورجاهملا امأو مهیدیآ يف ناك نم

 لیدر ایلع ثعبو .«ٌدِلاخ ٌعَص اعم كل ار يا مهللا : لاقف «دلاخ عنص ام

 . 'مهنم بهذ امو مهالتق

 غلبف كلذ يف رشو مالک فوع نب نمحرلا دبعو دلاخ نيب ناکو

 E رم رو ا < دقو 9

 مث ابهذ ٌدحأ كل ناك ول هللاوف يباحضصآ َكْنَع غد ٌدلاَخ ای ًالهَم» : لاقف « لي یبنلا

 . ۲۷هَتَحَوَر الو یباخصآ نم لَجر ةوذغ تکرذَ ام هللا ليبَس ىف ةَتقفن

 و 5 5 8 ۳۹ 3 ۰

 : ةيبيدحلا ةرمع ىف لاق دق هنع هللا یضر تباث نب ناسح ناکو

 اا هو اوم 5 م د دك
 دخ | ۳ ءارد ح || ءاوجلاف عباصالا تاذ تفع

 يراخبلا هجرخأو ۰4۳۱ ۰8۲۸/۲ ماشه نباو ۰۱4۸ ۰۱4۷/۲ «دعس نبا تاقبط» )١(

 .ةميذج ينب ىلإ دیلولا نب دلاخ لَ يبنلا ثعب باب :يزاغملا يف 1 ۸

 بس میرحت باب :ةباحصلا لئاضف يف (۲۵6۱) ملسم هجرخأآو 1۳۱/۲ ماشه نبا (؟)

 دیلولا نب دلاخ نيب ناك :لاق دیعس يبآ ثيدح نم مهنع هللا يضر ةباحصلا

 نم ادحآ اوبست ال» : ا هللا لوسر لاقف «دلاخ هبسف ءءيش فرع نب نمحرلا دبعو

 .«هفيصن الو مهدحأ َّدُم كردأ ام ابهذ دحأ لثم قفنأ ول ول مكدحأ ناف «يباحصأ

 ۲6 ۰4۲۱/۲ «ماشه نبا ةريس»و ۰۱۸ ۰۱۷/۱ «ناسح ناويد» يف تایبألا (۳)

 ۰۵۸۸ ۰۵۸۷/۳ ریثک نباو ۰۱۸۱/۲ سانلا ديس نباو ۲ يليهسلاو

 نم ديرب ىلع :ءارذعو ءرمش يبأ نب ثراحلا لزنم وهو ماشلاب مضوم :ءاوجلاو

 يدع نب رجح نایفس يبأ نب ةيواعم لتق اهبو .اهنم يقرشلا لامشلا ىلإ قشمد
 . هباحصأو يباحصلا يدنكلا

TT 



 درو ةو سا ساو < || : اب مراد

 و نأ هب لار ال ت 6 و

 4 3 ین همس و ر

 تادعصم کر

 تار مما تاج لت

 سماورلا 0010

 الاورام (۱) و

 ءاشو معنا جور لالخ

 الا اا يي

E EET 

 ؛ادسفلا عار لاب يطل
 ( )ر ت

 ءاحل و ثم

EE E EEایست  

 منا کاکاذا

 ۲۱ کا هد عوم .E E ( 3 9ہ

 “ظلال سالا فا تک ىلع
 (V) و 2 و ۶ ع وو و

 .اهیطختو راثالا سمرت ىلا حایرلا
 تناك دقو «يدوهيلا مکشم نب مالس ةئبأ يه : ناسح اهب بیش يتلا هذه ! ءائعش 030

 هلاق «سارف ۹۹ ةيملسالا نهاک تنب ءاثعش اهمسا ةأرما افرا ناسع تفت
 . يليهسلا

 هنأل كلذب یمس ندرالاب نصح :سأر تیبو «اهب نونضملا ةنوصملا رمخلا : ةئيبخلا )۳(
 فوذحم «نأک» ربخو .دبرإ لامش لايمأ ةعبرأ وحن دعب ىلع يهو لبج سأر يف
 . ةئيبخ اهيف نأك :هريذفت

 رمخلا ىلع هانلمح انم كلذ ناك اذإف :لوقي :بابسلا :ءاحللاو لاتقلا :ثغملا )€(
 هيلع مالي ام یت أ اذإ :ةمالإ میلی لجرلا مالأ :لاقي

 نی را يف يتلا ةينثلا :ءادکو «رابغلا : عقنلا هر
 :ناویدلا ةياور 90

(¥) 

 تایفصم ةّنسألا 0

 قبسيل ضكري سرفلا نأکف .هحمر لجرلا عجضي نأ وه :ةنسألا اهتارابمو
 . حامرلا :لسألاو « نعطلل تا ۳ :تايغصملاو «نانسلا

 ءاسلا برضت :نهمطلتو «اهتعرس نم لیخلا روهمج نم تاجراخ :تارطمتم
 = هبا لقنو «اهسأر ةأرملا هب يطفت ام وهو :رامخ عمج :رمخلاو «نهدرتل نههوجو

 ضخ



(۱) 

(۲) 

O PT 

 میدالجلاووبصاف الاو
 ته 9 ر

 انيف وللا لوسر لير بجو
 ال اش اف هللا لاو

RET 
 ااه نم يفارقلاب مك

 يلع ناسا غلب الآ

a 

 فكي ل تلو

 ءاطغلا فشكناو تقلا نا کو

 ءافک هل سیل سذ قلا ٌحوُرَو

 یو و

 ءاشنالوموقتالمشلقن

 ءا قلا فنضر عزا صنالا مه

 ءاجهزآ لات رأ باس

 هام لا ط تخت سيح برتر

 ۲۱۶ فخلا حر بد تقفءلغلغُم

 ءامالاا هتداسراّدلا در

 روس ۳

 تارسطمتما.ندایج لفتت

 ر ےس ےس
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 افینح ارب اكراّبم توجه

 كيلا يوري ناك ليخلا نأ «ةرهمجلا») ىف ديرد

 ا لا 1 ۱ 8 هرم

 ملطلا نم رابغ نم نهيلع ام نهرمخ ءاسنلا ضفني ىنعمب هلعجيو «نهمطلت» ركنيو

 .دامرلا نم اهيلع ام ضفنتل كديب ةلملا ةزبخ كبرض وهو.

 يف يب يبنلا فلأی ناکو «هئاجه يف تليق تایبالاو «ثراحلا نب نایفس ابآ ينعي

 و ا او حتفلا ماع ملسأ مث «هاجهو هاداع ثعب املف «ةيلهاجلا

 : تيبلا نم يناثلا رطشلا ىوريو .رمألا حضتاو رتسلا فشكنا : ءافخلا حربو «ةلاسرلا

 ءاوه بخت فّوجم تنأف

 ابجلا :ءاوهلاو لقعلا بهاذ :يأ .داوفلا بختنمو بوخنمو بخن لجر : لاقي

 . (ءاوه مهتدئفأو) : لیزنتلا يفو غراف هنأكف هل بلق ال هنأل

 يفو الا امهرش وه :لاقی الأ فورعملا نأل ةعاشب ظفللا رهاظ يفو :يليهسلا لاق

 نع صقن اذإ "كنم رش لجرب تررم» :لوقت : هباتک يف لاق هیوبیس نکلو . . . رش امهیلک
 » :مالسلا هيلع هلوق هنم وحنو «لوألا مالکلا نع ةعانشلا عفدی اذهو «هلثم نوکی نأ

 . لوألا ظح نع مهظح ناصقن ديري (اهرخا لاجرلا فوفص

۳۸ 



 (8)۱ سم م و هر و و ی و د رم
 )۶اوص هرصنیو هحد یو مکنم هللا لوسر وجهي نما

 و هلا 6م . م < و ۰ ۰ رو مس و رام 0 5 ٠
 0 يصرعو هدلاوو يبا ناف

 ءالذسلا هر کتال يرحب هيف بْيَع ال ٌمراَص يناَسل

 رصف

 فئاطللاو هقفلا نم

 لمانلا ّنمَأ «میظعلا حتفلا اذه يدي َنيِب ةئطوتو ًةمّدقم ةيبيدحلا حلص تناك

 نيملسملا نم ىفتخا نم نكمتو «مالسالا يف هرظانو اضعب مهضعب 0 « هب

 يف ٌريثك رشب هببسب لخدو هیلع ةرظانملاو هیلا ةوعدلاو « هيد راهظا نم 1

 2[ ١ :حتفلا] 4ًانيبم ًاحْنَف كل انختف ۲ وی و تو تیر

 . ")معنا : لاق ؟وه حتف وأ اللا لوسر اي :رمع لاقف ا نأش يف تلزن

 يقرا :لاقف ءاحتف هنوک رکذ یلاعتو هناحبس داعأو

 همیظعتو «هیناب رکذو «هب هیونتلاو همیظعتو هئانبو تیبلا ةصق ةلبقلا خسن

 ةلماشلا هتردقو هل ةيضتقملا هتمکحو «خسنلا ركذب هّلک كلذ لبق أطوو هحدمو

 ناّهكلا تاراشبو «ليفلا ةصق نم د32 هلوسر ثعبم يدي نيب , مدق ام اذکهو «هل

 يدي نيب ةمّدقم تناك لَك هللا لوسرل ةحلاصلا ايؤوّرلا كلذكو «كلذ ريغو ( هب

 هوجهت فيكف ءانم هحدم نمو مكنم هاجه نم يوتسي ال يأ ءيراكنالا ماهفتسالل ة ةزمهلا (۱)

 ری تام و

 ثیدح نم یی نا هی تاپ :داهجلا يف (۲۷۳۲) دواد وبآ هجرخأآ (۲)

 . نسح هدنسو يراصتالا ةيراج نب عمجم

۳*۹ 

 میدقت هناحیس هناش نم

 رومالا يدب نيب تامدقم

 لخدملاک نوکن ةمدظعلا

 ةصقک اهن ةهبنملا اهبلإ

 ةلبقلا خسن و حبسملا

 امهریغ و



 ءدرلا دهع ضاقتنا

 اوضر اذإ نیرشابملاو
 كلذب

 نمو .داهجلاب رمألا يدي نيب ةمدقم تناك ةرجهلا كلذکو «ةظقيلا يف يحولا
 . بابلألا هتمكح ٌرَهْبَت ام كلذ نم ىأر ردقلاو عرشلا رارسأ لمأت

 لصف

 هدهعو هراوجو مامالا ةمذ يف مه نم اویراح اذإ دهعلا لهآ نأ :اهیفو

 الو مهرايد يف مهب نأ هلف كهع هنیبو مهنيب قبي ملو كلذب هل ابرح اواص

 اذإف «ةنايخلا مهنم فاخ اذإ مالعالا نوكي امنإو «ءاوس ىلع مهملعی نأ حاتحي

 .هدهعل نيذبان اوراص ءاهقّقحت

 لصف

 كلذب اوضر اذإ مهیرشابمو مهئدر «كلذب مهعیمج دهع ضاقتنا : اهيفو

 اولتاقی مل «مهضعب شیرق نم ركب ينب اوُناعأ نيذلا ناف «هوركنُي ملو هيلع اوُرقأو

 دقع يف اولخد مهنأ امك اذهو هل هللا لوسر مهازغف اذه عمو «مهعم مهلك

 هیلع اوذقأو هب اوضر دق ذٍ حلب مهنم دحاو لک ذرفنی ملو ءاعبت حلصلا

 . ىرت امك هيف كش ال يذلا 4 هّللا لوسر يده اذه دهعلل مهضقن مکح كلذكف

 يضر اذإ ةمذلا لهأ نم دهعلا يضقان ىلع ٌمكحلا اذه نايرج اذه ُدرطو

 دوهي ٌرَمُع ىلجأ امك هدهع ضقنی ام مهنم دحاو لک رشابُي مل ناو هب مهتعامج

 لتق دق لب «هدي اوُعَدَمَف راد رهظ نم ِهْوَمَرو «هنبا ىلع مهضعب ادع امل ربيخ
 ضقن له :مهنم لجر لك نع لأسي ملو «ةظيرف ينب ةلتاقم عیمج ها لوسر
 «نالجر لتقلاب َّمَه يذلا ناك امنإو «مهّلك ريضُتلا ينب ىلجأ كلذكو ؟ال مآ دهعلا
 قو ربع فق «يبأ نب هللا دبع هنم مهبهوتسا ىتح عاَقْنْيَق ينبب لعف كلذكو

 يف رشابملا مکح ءدّرلا مكح نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو «هيف كش ال يذلا

 دحاو دحاو لك ةرشابم باوثلا يف الو «ةمينغلا ةمسق يف طرتشُي الو .داهجلا

 .لاتقلا

 امنإ رشابملا نل «مهرشابم مکح مهئدر مکح « قیرطلا عاطق مکح اذهو

۱ ۳۷۰ 



 ٌباوصلا وه اذهو «هيلإ لصو ام ىلإ لصو ام مهالولو «نیقابلا ةوقب داسفالا رشاب

 . مهریغو ‹ةفينح ىبأو «كلامو دمحآ بهذم وهو هيف كش ال يذلا

 زوجي لهو «نينس ّرشع لاتقلا عضو ىلع برحلا لهأ حلص زاوج : اهيفو

 ناك اذإ امك حجارلا ةحلصملاو ةجاحلل زوجي هنأ :باوصلا ؟كلذ قوف

 ٌةحلصم رشعلا نع داز امل دقعلا يفو «مهنم ىوقأ مهژودعو ٌفعض نيملسملاب

 . مالسالل

 نع تكسف بجیال وأ «هلذب زوجي ال ام لئّس اذإ هریغو مامالا نأ :اهيفو

 .دهعلا َديدجت ي هللا لوسر لأس نايفس ابأ ناف «هل ًالذب هتوكس نكي مل .هلذب

 . هل ادهاعم توكسلا اذهب نكي ملو «ءيشب هبجي ملو « ةي هللا لوسر تکسف

 لتقي الرافكلالوسر مكح هيلع ىَرَج نمم ناك نايفس ابأ نإف «لتقُي ال رافكلا لوسر نأ :اهيفو

 . هيلإ هموق لوسر ناك ذإ يَ هللا لوسر هلتقی ملو .دهعلا ضاقتنا

 مهتغلب دق تناك اذإ مهرايد يف 'هّتضفاغُمو «رافكلا تبيبت زاوج :اهيفو

 دعب هنذإب مهيلع نوريغيو ءرامكلا نویی ل هللا لوسر ايارس تناك دقو توعدلا

 . هتوعد مهتخلب نأ

 نإو سوساجلا لتقزاوج لأس هنع هللا یضر رمع نأل املسم ناك ناو سوساجلا لتق زاوج :اهیفو
 املسم ناك ق ا 0 3 ص 1 7 5

 لقي ملو «ربخلاب ةكم لهآ ربخي ثعب امل ةعتلب يبأ نب بطاح لتق 4 هللا لوسر

 .ةرغ ىلع مهذخأ : يأ ١١

۳۷۳۱ 



 ةأرملا دیرجت زاوج
 ةماعلا ةحلصملل

 نود امم ةمدلخعلا ةريدكلا

 ةنسحلاد رفكت دق كرشلا

 ةيحاملا ةريبكلا

 دق هللا لَ َكيِرْدُي اّمو» :لاق لب ملسم هنإ هلتق لحي ال : 35 هللا لوسر

 لتق ف اها ناتا (متتش ام اولَمعا لاف رب له ی للا

 سیل سوساج لا اوج یلع ین اذهب باوجلا يفو ءآردب هذوهش وهو
 لاقو و بهذم يف نیهجولا دحأو كلام بهذم اذهو «عناملا اذه لثم

 نوجتحی ناقیرفلاو دمحآ بهذم رهاظ وهو لتقب ال : ةفينح وبأو يعفاشلا

 هلتق يف ىأر ناف «مامالا يأر ىلإ عجار هلتق نأ :حيحصلاو .بطاح ةصقب
 . ملعأ هللاو .هاقبتسا حلصأ هژاقبتسا ناك ناو .هلتق «نیملسملل ةحلصم

 لصف

 ناف ةماعلا ةحلصملاو ةجاحلل اهفيشكتو اهلك ةأرملا ديرجت زاوج :اهيفو
 اهُديرجت زاج اذإو «كنفشکنل وأ َباتكلا ّنجِرْخُتل :ةنيعظلل الاق و الغ
 نيملسملاو مالسالا ةحلصمل اهذیرجتف ءاهيلإ وعدت ثيح كلذ ىلإ اهتجاحل

 لأ ۴

0-5 

 هلل ًابضغو ًالّوأتم رفکلاو قافنلا ىلإ ملسملا بست اذإ لجرلا نأ :اهيفو

 باتي لب «هب ُمثأي ال لب «كلذب رفكي ال هنإف .هظحو هاوهل ال هنيدو هلوسرو
 ةفلاخمل نوُعدبیو نورفکی مهناف عدبلاو ءاوهألا لهآ فالخب اذهو .هدصقو هتيث

 .هوعّدبو هورفک نمم كلذب یلوآ مهو مهلحنو مهئاوهآ

 لصف

 ةريبكلا ةنسحلاب رفکن دق كرشلا نود امم ةميظعلا ةريبكلا نأ :اهيفو

 هيلع تلمتشا ام ناف ءاردب هدوهشب ًارّمكم بطاح نم ُسسَجلا عقو امك «ةيحاملا
 هحرفو ءاهب هاضرو اهل هللا ةبحم نم ةتنمضتو «ةحلصملا نم ةميظعلا ةنسحلا هذه

 نم جلا ٌةئيس هيلع تلمتشا امم ٌمظعأ ءاهلعافب ةكئالملل هتاهابمو ءاهب
 .هلازأف .فعضالا ىلع ىوقألا بلغف ءاهل هللا ضغب نم هتکضتو تدسفملا

- 

۳۷ 



 تانسحلا نم نیئشانلا ضرملاو ةحصلا يف هللا ةمكح هذهو .هاضتقم لطبأو

 ةحصلا يف یلاعت هتمکح ٌريظن يهو هضرمو بلقلا ةحصل نیبجوملا «تائیسلاو

 هل مکحلا ریصیو «بولغملا ُرَهََي امهنم ىوقألا نإف «ندبلل نیقحاللا ضرملاو
 يف هتمکح كلتو .هئاضقو هقلخ يف هتمکح هذهف فعضالا ٌرثأ بهذي یتح

 .هرمأآو هعرش
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 نإ یا 7 تانسحلاب تاثیسلا وحم يف تباث هنأ امك اذهو

 ام " رئابک اوبنتحت وينتحت ت نو :ىلاعت هلوقو ١5[« :دوه] #تاتّيَّسلا نهی تاَئَسَحلا

 كسلا میت + اک هلوقو ۰۲۳۱ :ءاسنلا] مكناس ۷" هفکن ٌهلَع ندهن ر ب

 ی و یو وعرب هاب لا

 اوغفزت ال اوُنَمآ نیذلا ای ای : هلوقو «[۲۹6 :ةرقبلا] «یذالاو ّنملاب ْمُكَئاَنَدَص
 نو تی ل هک ا

NEEا 0  

 طبح رصعلا الص َكَرَت ْنَم١ :(هحیحص» ىف يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا ىف

 ۲۲۸و ۱۵۸و ۱۵۳/۵ دمحأو «(۱۹۸۸) يذمرتلا هجرخآ حیحص ثيدح (۱)

 : لاق 5 هللا لوسر نع لبج نب ذاعمو رذ يبآ ثیدح نم ۳۲۳/۲ يمرادلاو

 .«نسح قلخب سانلا قلاخو ءاهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتاو «تنک امثیح

 ةأرما نأ ةيلاعلا نع «قاحسإ نا نع ۳۳۰/۵ يقهيبلاو ۳۱۱/۲ ينطقرادلا هجرخآ (۲)

 هنم هترتشاو «ةئيسن ةئامنامثب مقرأ نب دیز نم هتعاب دبع نع اهتلأسف .ةشئاع تتأ
 يغلبآ تعتبا ام سئبو تیرتشا ام سئب ۰ eS ءادقن ةئامتسب

 ىلإ بهذو «تاقثلا» يف نابح نبا اهرکذر «نامامإ امهو انبار ا اهنع ىور

 لبنح نباو كلامو «هباحصأو ةفينح وبأو ىعازوألاو يروثلا اذه اهثيدح

 دوج «حيقنتلا» بحاص نأ «ةيارلا بصن) یعلیزلا لقنو «حلاص نب نسحلاو

 . هدانسا

۳۷۳ 



 تانسحلا عادت ىلع ةلادلا راثآلاو صوصتلا نم كلذ ريغ ىلإ 55
 اذه ىلعو «هّتود امب اهنم يوقلا رثأ باهذو ءاضعب اهضعب لاطبإو «تائيسلاو

 اذهلو «نابراحتمو نالواصتم نايصعلا ضرمو ناسحالا ةوقف ةلمجلابو

 «صقانتو طاطحنا ةلاحو كالهلا ىلإ مارتو ديازت ةلاح ةوقلا هذه عم ضرملا
 رخالا امهذحأ رهقی نأ ىلإ لباقتو او ةلاخغو  ضیرملا تالاح ريخ يهو

 ام :نيتطخلا ٌدحأ بلقلا ظحف «ةزجانملا ةعاس وهو “"نارحُبلا تقو لخد اذإو
 ئضر ٌهبجوُت يتلا تابجاولا لعف تقو نوكي نارحُبلا اذهو ا ا ا
 كل :يوبنلا ءاعدلا يفو هتبوقعو هّطخس بجو وأ «هترفغمو ىلاعت ٌبرلا
 ىلإ عفرو (**هَحلط بَجْوَ» :ذئموي ةحلط نع لاقو ۰۳"ٌكتمْحَر تابجوُم
 يفو . 4*6 اوقتَْا» :لاقف .بجوآ دق هنإ هللا لوسر اي :اولاقو لجر ی یبنلا
 ْنَم» :لاق . ملعا هلوسرو ُهّللا :اولاق «؟ناتّبجوُملا ام َنوُرْدَتَأ» : حیحصلا ثیدحلا
 ء٠ راتلا لحد اتش هللاب ُكِرْشُي َتاَم ْنَمو ةّنجلا لحد اعيش هّللاب رب ال تام

 نب ةديرب ثيدح نم رصعلا كرت نم باب :ةالصلا تیقاوم يف 51/1 يراخبلا هجرخآ (۱)
 .:تیصخلا

 يف ةدحاو ةعفد لیلعلل ثدحي يذلا ریغتلا نومسی ءابطالاو :«ناسللا» يف لاق (۲)

 انار ةداعلا نمارمألا

 یفوآ يبأ نب هللا دبع ثيدح نم (1784) هجام نباو 4۷۹۱(۰) يذمرتلا هجرخأ (۳)
 «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأو «فيعض وهو نمحرلا دبع نب دئاف هدنس يفو

 . يبهذلا هقفاوو «هححصو دوعسم نبا ثيدح نم 0١

 نابح نبا هححصو «يوق هدنسو (۳۷۳۹) يذمرتلاو ۰۱۲۵/۱ دمحأ هجرخآ )٤(
 .نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو يبهذلا هقفاوو ۳۷۹/۳ مکاحلاو ۲۲۱۲(۰)

 نب فیرغلا هدنس يفو «قتعلا باو يف باب :قتعلا يف (۳۹۱۸) دواد وبأ هجرخآ (۵)
 . لتقلاب رانلا :ينعي «بجوآ» :هلوقو «نابح نبا ريغ هقثوي مل يمليدلا

 ثيدح نم ةنجلا لخد ائيش هّلاب كرشي ال نم باب :نامیالا يف 0 ملسم هجرخأ (7)

 . هللا دبع نب رباج

۳۷ 



 ءاعطق لتاقلا مسلا ةلزنمب امهف ءاهلصأو تابجوملا سأر كرشلاو ديحوتلا نأ ديري

 .اعطق يجنملا قایرتلاو

 الف «اهفعضتو هتّوق نهو ةمزال ةئيدر ٌبابسأ هل ضرْعَت دق ندبلا نأ امکو

 ةدسافلا داوملا كلت اهلیحت لب «ةعفانلا ةيذغالاو ةحلاصلا بابسألاب اهعم عفتني

 تابار ةحلاص داوم هب موقت دقو ءاضرم الإ اهب زی الف ءاهتّوقو اهعبط ىلإ
 تابسألا هرضت داكت الف ءاهبابسأو ةحصلا نم م هلکمتو هتوف بجوت ةقفاوم

 بلقلا ةحص داوم اذکهف ءاهعبط ىلإ ةلضافلا اول كلت اهلیحت لب «ةدسافلا

 .هداسفو

 عم هّسفن هلذبو ا ايما يا دام ني ا لاا

 ينارهظ نيب مهو هتبارقو هتريشعو هموق ىلع هلوسرو هللا هراثيإو نك هللا لوسر
 هتهجاومو ناميإ دح نم لف الو .همزع َناَنِع كلذ نی ملو مدل نو ودعلا

 لا تای خلا ضرم ءاج املف «مهدنع هيراقأو هتريشعو هلهأ نمل لاتقل

 هل هب نكي مل نأك «ضيرملا ماقو «ضرملا عفدناف احلاص نارحُبلا ناكو هم

 دارآ نمل لاق هترهقو هّسَج ضرم ىلع تلعتسا دق هناميإ ةوق ٌبیبطلا یأر املو

 ٍلْهَأ ىَلَع عطا هللا َّلَعَل َكيِرْدُي امود داصف ىلإ ضراعلا اذه حاتحي ال :هدصف

 يميمتلا ةرصيوخلا وذ اذه سكعو «مكَل ُتْرَمَع ْدَقَ :مّتْش ام اوُلَمْعا :لاقف رذب

 دح ىلإ ةءارقلاو ماّيّصلاو ة ةالصلا يف مهداهتجا غلب نيذلا جراوخلا نم هبارضأو

 .«داع لن مهال مهتکرذآ ن : مهیف لاق فيك هعم هلمع ةباحصلا دح ٌرَقْحَي
 تخت یلنق وش» :لاقو . ؛َلَتَق ْنَمل هللا دنع ارج مهلثق يف داف مولف : لاقو
 ةكلهملا ةدسافلا داوملا كلت عم ةميظعلا لامعألا كلتب اوُعفتني ملف“ «ِءاّمَّسلا ميدأ
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 ثيدح نم (۱۰5۷) و ديعس ىبأ ثيدح نم (۱۰16) «هحیحص» يف ملسم هجرخآ (۱)

 هدنسو ع ةمامأ ىبأ ثیدح نم (°T) يذمرتلاو « ۲و Yor /o دمحأو رد یبآ

 . نسح

Vo 

 يف بطاح ناميإ ةوق
 عدص ام تحم ردب دوهش



 نیدهاعملا ةتغابم زاوج
 دهعلا اوضقن اذإ

 نیملسعلا ةرثک بایحتسا
 !وؤاج اذإ ودعلا لسرل

 مامإلا ىلإ

 عفتني مل «هسفن يف ةنماك ةكلهملا ةداملا تناك امل سيلبإ لاح يف لّمأتو

 هاتا يذلا كلذكو «هب ىلوأ َوُه امو هتلكاش ىلإ عجرو «هتاعاط نم فلس امب اهعم

 «هلاكشأو هبارضأو نيواغلا نم ناكف ءْناَطْيَّسلا ُهَعَبْنأَف ءاهنم َحلسناف «هتايا ُهّللا

 ّساحن بل يذلا ريسكإلا يهف «ممهلاو تايتلاو دصاقملاو رئارسلا ىلع لّوعملاف

 .قیفوتلا هللابو ءاكبخ اهدري وأ ءابهذ لامعألا

 هعافتناو «اهیلا هتجاح ةدشو ةلأسملا هذه َرْدَك ملعی «لقعو ابل هل نمو
 «هقلخ يف هتمکحو هناحبس هللا ةفرعم باوبأ نم میظع باب ىلع اهنم ٌعلَّطيو ءاهب
 حورلا ىلإ ملالاو ةذللا لاصیاو «ةنزاوملا ماكحأو «هباقعو «هباوثو ءهرمأو

 نمم ةغلاب ةيضتقم بابسأب كلذ ىف بتارملا توافتو «داعملاو شاعملا يف ندبلاو

 . تبسک امب سفن لک ىلع ٌمئاق وه

 لصف

 مهیلع ةراغالاو دهعلا اوضقن اذإ نیدهاعملا ةتغابم اوج ةصقلا هذه یفو

 كلذ زوجي الف .دهعلاب ءافولاب نیمئاق اوماد ام امأو «مهيلإ هریسمب مهملعُي الأو

 ۱ ا

 لسرل مهتئيهو مهتكوشو مهتوقو نيملسملا ةرثك بابحتسا لب زاوج :اهیفو
 داقيإب يب يبنلا رمأ امك «مالسالا كولم لعفي امك مامالا ىلإ اوژاج اذإ ودعلا

 «لبجلا مطخ دنع نايفس ابآ سبحي نأ سابعلا رمأو «ةكم ىلإ لوخدلا ةليل نارينلا
 ديحوتلا ةباصعو مالس الا رکاسع هيلع تضرع یتح هنم قیاضت ام وهو

 . ىأر امب اشيرق ربخأف «هلسرأ مث «قدحلا

 .ريمألا ةسارحب صاخلا دنجلا مه (۱)

۳۷٦ 



 لصف

 لاتغلل ةكم لوخد زاوج دی هللا لوسر لخد امك «مارحإ ريغب حابملا لاتقلل ةكم لوخد زاوج : :اهيفو

 مارحإ سقفی حايملا

 وأ جحلا دارأ نم 1 اهلخدي ال هنأ فالحخ الو هبف فالخ ال اذهو «نوملسملاو

 ةررکتم ةجاحل لوخدلا نكي مل اذإ كلذ یوس امیف فلتخاو مارحاپ الا ةرمعلا

 : لاوقآ ةث هارد ياست حال

 مارحإ ريغب ةكم زوجي له هژرا يضر سابع نبا بهذم اذهو ,مارحإب الإ الو ا اي ۰ اهدج|
 جحلا درب مل ن مل

 !ةرمعلاو .هیلوق دحأ ىف یعفاشلاو .هبهذم رهاظ ىف دمحأو «هنع

 لوقلا اذهو «مارحإ ریغب اهلخدیف باّطحلاو شاشحلاک هنأ : يناثلاو
 .دمحأ نع ةياورو « ىعفاشلل رخ الا

 ناو «مارحإ ریغب هلوخد زاج تیقاوملا لخاد ناك نإ هنأ :ثلاثلاو
 يدهو ةفينح ۳ بهذم اذه و مارحاب الإ لخدي مل ؛ تيقاوملا جراخ ناك

 تبجاو الف امهادع ْنَم امأو كسنلا دیرمو نوه راض ع هللا لوسر

 الالم فسا زا سرو هللا هما امالا

۰ 

 حر دي

۶ 

 ایم

 هونع هم تحتف  «ملعلا لهأ روهمج هيلإ بهذ امك َةوُنَع تحتف و ايفو
 منانغلا مسق يف فالخلاو 5 57 3 ۳ و

 : لاقو ا TY يمفاشلا لوق ىكح احلص تخت اهنأب

 . هبهذم اذه

 ۳ ۳۷۳۵ وا تع

 حلص دقع اذه ناك یهنمأف یلسآ امل ةكم لهأل نايفس وبأ نمأتسا املو :اولاق

 اهب قحأ اوناكو ءاهروّدو اهعابر نومناغلا كلمل «ةونع تحتف ولو :اولاق .مهعم

۳۷۷ 



 و اک راک هللا لوسر مکحی مل ثیحف ءاهنم مهجارخإ زاجو ءاهلهأ نم

 نيذلا يديأب يهو ءاهنم اوُجرخأ يتلا مُهَروُد نيرجاهملا ىلع ری مل لب مکخلا

 ءاهب عافتنالاو ءاهانكسو اهتراجاو اهئارشو رودلا عیب ىلع مهّرقأو مهوجرخآ

 ْنَم" :لاقف ءاهلهأ ىلإ رودلا ةفاضاب حرص دقو قونعلا حوتف ماکحال فانم اذهو

 .«ْنما وهف راد لخد ْنَمَو نما وهف ناّیفس يبآ راد لخد

 لك لوخدب دّيقملا هنامأل نكي مل مهحلاص دق ناك ول :ةونعلا بابرآ لاق

 یتح دیلولا نب ؛ ذلاخ مهلتاقی ملو ةتدئاف هحالس هئاقلاو باب هفالغاو «هراد دحاو

 لطخ نب هللا دبعو ةبابص نب سیقّم لق اّملو «هيلع رکنی ملو ةعامج مهنم لتق
 هاعطق ءالؤه هيف ينتتسال ءعقو دق ناك ول حلصلا دقع ناف ءامهعم ٌركذ نمو

 صخرت ّدَحَأ ْنإف» :لاق دقو یهلتاقی مل ءاحلص تختف ولو ءاذهو اذه لقنلو

 اذه نأ مولعمو کل ذي ْمَلَو هلو َنْذآ هللا نإ :اوُلوُقَف ءال هللا لوس لاتقب

 نذالا نإف .حلصلا يف ال لاتقلا يف نذالا وه امن اب هللا لوسرب صتخملا نذإلا

0 

 هراهن نم ٌةعاس هل اهلحأ دق هللا نإ : لقی مل ءاحلص اهختف ناك ولف اضيأو

 ةمرحلا نع حْلّصلاب جرخت ملو ءاهتمرح ىلع ةيقاب تناك احلص تحف اذإ اهنإف
 برحلا ةعاس ءاضقنا دعب اهنأو ءامارح نكت مل ةعاسلا كلت يف اهنأب ربخأ دقو

 .ىلوألا اهتمرح ىلإ تداع

 ةنميَم مهتلاجرو مهتلايخ :هشيج :یبعی مل ًاحلص تحتف ول اهنإف اضيأو

 مهب فتهف ««راصنالاب يل فتها» :ةريره يبال لاقو «حالّسلا مهعمو «ةرسيّمو

 : مث .«ْمِهِعاَبْنَأو شير شابزآ ىلإ نورد : لاقف ديدي
 ری

 . افلا ىَلَع ينوفاوت یئ ۳ یا ایام بابا

 ب هللا لوسرب اوفاطآف اوژاجف

 عم نوکی نأ لاحم اذهو .«ْنما رهف باب َقَلْعَأ ْنَم» : ةي هللا لوسر لاقف

 . اذه نودب ضقتنی هناف  ًالكو - حلص مدقت دق ناك نإف حلصلا

۳۷۸ 



 ملو «باکرلاو لیخلا فاجیاب تحتف امنإو ءاحلص نوكي فيكف ًاضيأو
 َكلَذ نإف «ةيبيَدُحلا حلّص موي اهسبح امك ءاهنع هباكرو هلوسر ليخ ُهَللا سبح
 ٌءاَوْصَقلا تأالخ :اولاق «هب تكرب امل ءاوصقلا ناف اچ حلصلا موي ناك َمويلا

 هللاو» : لاق مث ۰«لیفلا سباخ اهَسَبَح ْنكْلَو قلب اهل امو تالخ ام» : لاق

 . اَهوُمُهّتَْطْعأ الإ هللا ِتاَمْرُح نم َةَمْرُح اهیف دوم طخ ينولاس ال

 نیملسملا نم الم رضحمو ءدوهشلاو باتکلاب حلصلا ٌدقع یرج كلذکو

 موي يف حلصلا اذه لثم یرجف ؛ةثامعبرأو فل فلا دوي ةوملسفلاو ا ةيكرتشملاو
 طورشلاو هتيفيك لقني الو : از هیلع دهشي الو بتكي الو «حتفلا

 لیفلا ّةکم ْنَع سی َهَللا نإ» :هلوق لمأتو هعانتما بلا عنتمملا نم اذه «هيف
 نيبلاغلا هدنجو هلوسر رهق نأ هنم مهفي فيك «نینموملاو هلوسر اهيلع طلسو
 طّلسو مهنع هسبحف «ةونَع مهیلع اهلخدی ناك يذلا لیفلا رهق نم مظعأ اهلهال

 لالذإو «ةونعلا ناطلسو ءرهقلا دعب ةونع اهوحتف یتح مهیلع نینموملاو هلوسر
 قرص ّمتأو یا رهظاو ءارطخ مظعأو ءاردق لجأ كلذ ناکو ؛هلهأو رفکلا
 مهطورشو ودعلا حارتقاو «حلصلا قر تحت مهلخدی نأ نم ةملك ىلعأو

 هب َّرعأو «هلوسر ىلع هحتف حتف مظعأ يف اهرفظو اهزعو ةونعلا ناطلس مهعنمیو
 . نیملاعلل هيا هلعجو « هنيد

 بم اذهف «نیمناغلا نيب تمسُقل «ةونع تختف ول اهنإ :مكلوق امأو :اولاق
 دعب نيمناغلا نيب هناحبس ُهَّللا اهمسق يتلا مئانغلا يف ةلخاد ضرألا نأ ىلع
 ضرالا نأو كلذ فالخ ىلع مهدعب ةمئألاو ةباحصلا ٌروهمجو ءاهسيمخت

 «نیدشارلا ءاَملْخلا ةريس تناك هذهو «اهتمسق بجت يتلا مئانغلا يف ةلخاد تسيل
 ههنيب مسی نأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نم اوبلط امل هّباحصأو الالب ناف
 اهسمخ ذخ :هل اولاقو ءاهّلوح امو ٌماشلا يهو ةونَع اهوحتتفا يتلا ضرالا

 ىلعو مكيلع يرجي ًائيف هسبحأ نكلو «لاملا ٌريغ اذه :رمع لاقف ءاّهْمِسقاو
 : رمع لاقف ءاَتَئيِب اهمسقا :مهنع هللا يضر هباحصأو «لالب لاقف .نيملسملا

۳۷۹ 



 رئاس قفاو مث .فرطت نيع مهنمو لوحلا لاح امف ««هيوذو الالب ينفكا ٌمهللا»

 یرج كلذکو «كلذ ىلع هنع لا يضر - ّرمع - مهنع لا يضر - ةباحصلا

 مسقی مل ةونع تحتف يتلا دالبلا رئاسو «سراف ضرأو ؛قارعلاو رصم حوتف يف

 .ةدعاو رق نودشا رلا ءافلخلا اهنم

 دق مهناف مهاضرب اهمقوو «مهسوفن تاطتسا هنا : لاقي نأ حصي الو

 هللا يضر - هباحص و لالب ىلع اعدو مهیلع قا وهو «كلذ يف هوعزان

 «تّمسق ول ذإ «قيفوتلا ضحمو باوصلا َنيع هلعفو هار يذلا ناکو - مهنع

 وأ ةدحاو ةأرما ىلإ ريصت دلبلاو ةيرقلا تناکف «مهبراقأو كئلوأ ةثرو اهثراوتل

 «هربكأو داسفلا مظعا كلذ 5 ناكف , مهيديأب ۶ یش ال ةلتاقملاو « ریغص ْیبص

 همسق ا هناحبس هللا هقفوف ( هنم هلع هللا یضر رمع فاحخ يذلا وه اذهو

 رخا اهنم وزغي یتح ائيف مهیلع يرجت ةلتاقملا ىلع افقو اهلعجو «ضرألا

 .ةمئالا روهمج هقفاوو .هلهأو مالسالا ىلع هنمّیو هيأر ةكرب ترهظو «نیملسملا

 رثكأو دمحأ مامالا بهذم رهاظف «ةمسق الب اهئاقبا ةيفيك يف اوفلتخاو

 ناك نإف توهش َرييخت ال ةحلصم َرييخت اهيف رّيخم مامالا نأ ىلع « هصوصن

 مهتعامج ىلع اهفقي نأ حلصالا ناك ناو اهمسق كهتمسق نیملسملل حلصألا

 تب هللا لوسر ناف .هلعف .ضعبلا فقوو ضعبلا ةمسق حلصألا ناك ناو «اهفقو

 مسقو «ةكم ةمسق كرتو ءريضّتلاو ةظيرق ضرآ مس هناف «ةثالثلا ماسقألا لعف

 .  .نیملسملا حلاصم نم هبوني امل اهضعب كرتو «ربيخ ضعب

 نم اهیلع ءالیتسالاو روهظلا سفنب افقو ريصت اهنآ :ةيناث ةياور دمحآ نعو

 . كلام بهذم يهو «اهفقو مامالا ءیشنپ نأ ريغ

 الإ لوقنملا مهنيب مسی امك «نیمناغلا نيب اهمسقی هنأ : ةثلاث ةياور هنعو

 اهیف اهبابرآ رقي نأ نيبو «ةتمسقلا نيب رّیخم مامالا :ةفينح وبآ لاقو

 . جارخلا مهیلع برضی نیرخا اموق اهیلا ذفنیو اهنع مهّيلجي نأ نيبو «جارخلاب

۳۸۰ 



 ضرالا ناف نارقلل فلاخمب - هنع هللا يضر  ٌرمع لعف يذلا اذه سیلو
 ” غ اهنا :رمع لاق اذهلو ءاهتمسقو اهسیمختب هللا رمأ يتلا مئانغلا يف ةلخاد تسيل
 ءاهصئاصخ نم وه لب «ةمألا هذه ريغل نكت مل مئانغلا ةحابإ نأ هيلع لديو «لاملا
 لحت ملو ئاتلا يل تّلحأر» : :هتحص ىلع قفتملا ثیدحلا يف ةي لاق امك

 نم انلبق نمل ٍرافكلا يديأب تناك يتلا ضرألا هناحبس هللا لحأ دقو «يِبَ دحال
 ىسوم لاق اذهلف یون SS لسرلا عابتأ

 ىَلَع اودنْرَت الو ءمكل هللا بك يتلا ةَس دلا ضزالا اولخذا مْوَق ای : هموقل
 زافکلا اولتاق هّموقو یسومف [۲۱ :ةدئاملا] 4َنيرساخ من مكر ابدأ
 ءامسلا نم ٌرانلا تلزن مث «مئانغلا اوعمجف «مهلاومأو مهرايد ىلع اًولوتساو
 «مئانغلا نم تسيل اهنأ ملعف مهیلع مَّرَحَت ملو رایّدلاو ضرألا اوئنکسو ءاهتلكأف

 . ءاشي ْنَم اهّثروُي هلل اهنأو

 اهادع ام ٌةمسق تبجو ولو اهتمسق نم عنمي رخآ ائيش اهيف ناف کم امأو
 ترلا ُمَرَحو ؛قلخلا ٌدّيعتمو كسلا اد اهنإف «كلمت ال اهنأ يهو .ىرقلا نم
 ىلع هللا نم فقو يهف «دابلاو هيف فكاعلا ًءاوس سانلل هلعج يذلا ىلاعت

 اوُمَمُك َنيذلا و :ىلاعت لاق قبس نم خانم ىنمو ءاوس اهيف مهو «نيملاعلا
 هيف فک اعلا ءاوَس سال هلَعَج يذلا مارخلا دجشَلاو هللا لیبس ْنَع َنوُدصَيَو

 دجسملاو ۲۵[۰ : ححلا]  ميلأ ب باذع | نم هفذن ملظب د داکلاب هيف ذرب ْنَمَو دابلاو
 برقی الف جن نوکر لا انا : یلاعت هلوقک < لک مرحلا هب دارملا ءانه مارحلا
 لزز فلک مرحلا هب دارملا اذهف ۲۸ : : ةبوتلا] اذه ْمهماَع دعب ب مارحلا َدِحْسَملا

 دحْسَملا ىلإ ماَرَحلا دجشَملا نم دن هدّيَعِب یرسآ يذلا ناخش :هناحبس
 ١ eR e O ميحصلا يفو ء[١ :ءارسالا] 4 ىّصْقألا

 الو هاجرخي مل هناف «حيحصلا ىلإ كلذ ةبسن يف هللا همحر فلؤملا مهو دقل (۱)

۳۸1 

 راد اهنأل ةكم ةمسق عنمي

 كسن



 مدع ىلع ةمئألا روهمج

 ةكم يضارأ عيب زاوج
 اهتويب ةراجإ الو

 رتل و[ :ةرقبلا] ؟ماَرَحلا ٍدِجْسَملا يرضاخ ُهَلهَأ ْنُكَي ْنَمِل َكلْذ#ل : ىلاعت

 .هنم برقلاو مرحلا ٌروضح وه امنإو ءاقافتا ة ةالصلا عضوم سفن ٌروضح هب دارملا

 نم ةا ملظب والا يف ذرب نو ل ل

 ملک مرحلا هب دارملا لب ءاعطق ةالصلا ماقمب ٌصتخي ال اذهو میلآ باذع

 نمو «هنع دص ْنَم دّعوت يذلا وه ءدابلاو هيف فكاعلا ءاوس سانلل هلعج يذلاف

 ءىنمو ىعسملاو «ةورملاو افّصلاك هّرعاشمو ٌمرحلاف «هيف ملظلاب داحلالا دارأ

 ذإ «سانلا نيب ةكرتشم يه لب ءدحأ نود ٌدحأ اهب ٌصتخي ال «ةَملَدْرُمو ءةَقَرَعو

 اذهلو «هقلخل هعضوو هفقو «هّلا نم دجسم یهف مهدبعتمو مهکسن لحَم يه

 نم خانُم یتم» : لاقو هرحلا نم هّلظُي ینمب تيب هل ىنبُي نأ ی بتلا عنتما

a 

 عيب زوجي ال هنأ ىلإ «فلخلاو فلسلا نم ةمئألا روهمج بهذ اذهلو

 كلامو «ةكم لهأ يف ءاطعو دهاجم ٌبهذم اذه ءاهتويب ةراجإ الو «ةكم يضارأ

 نب دمحأ مامالاو «یروثلا نایفسو «قارعلا لهأ يف ةفينح يبأو ةنیدملا لهأ يف

 .هيوهار نب قاحساو «لبنح

 ةكم عابر تناك :لاق ةلضن نب ةمقلع نع «هللا همحر دمحأ مامالا یورو

 نمو نکس جاتحا نم ءرمعو ركب يبأو 45 هللا لوسر دهع ىلع بئاوّسلا ىعدت

 نکس ىتغتسا

 یاب اهتاف کم ین رجا نكأ قتلا ی نو هللا دبع نع بقنا كورو

 کر ها هيفو کک ينلا ىلإ اعوفرم ينطقرادلا هاور «منهج ران هنطب يف
 میس ےس

 . ؛اهنَمُث لكأَو اهعار عيب مارحف

 «يناربطلا دنعو «قاحسإ نبا قيرط نم ٤٠۲/۲ ماشه دنع وه امنإو امهدحآ <

 وبا ةهدئس يفو « یلعی 5 دنع و .كورتم وهو رواسملا ىب ۰ نب ىلعألا دع هدنس يفو

 ۷/۱ «دئاوزلا عمجم "و 9 0 او ٠ . فيعض وهو 0 تا
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 سوواطو «ءاطع نع هاني نع ءرمعم انثدح :دمحأ مامالا لاقو

 .اهتويب ىركت وأ ةكم عابر عابت نأ هرکی :اولاق مهنأ ءدهاجمو

 ءارك نم لكأ نم :لاق «نمحرلا دبع نب مساقلا نع ءدمحأ مامالا ركذو

 .ًاران هنطب يف لكأي امنإف ءةكم تویب

 نب هللا دبع نع «دهاجم نع ءجاّجح انثدح میشه انثدح :دمحأ لاقو

 :لاق ءاطع نع ركذو .اًهِعابَر يب ْنَعو ةّكَم تويُب ةراجإ ْنَع یهن :لاق «رمع
 1 .ةكم تويب ةراجإ نع ىهن

 بتك :لاق «كلملا دبع انثدح :لاق فسوي نب قاحسإ انثدح :دمحأ لاقو

 هنا :لاقو «ةكم تويب ةراجإ نع مهاهني ةكم لهأ ريمأ ىلإ زيزعلا دبع نب ُرَمَع
 لزنیل «ًاباوبأ رودلل ةكم لهآ دخت نأ ىهن هنأ ءرمع نع دمحأ ىكحو .مارح
 ثاوبآ لغت نأ ىهن هنأ «هيبأ نع «رمع نب هللا دبع نع ىكحو ءءاش ثيح يدابلا
 قلی نأ باب هرادل نمو ءاباب اهل دَ نأ هرادل باب ال نم ىهنف «ةکم رود
 . مسَّملا مايأ يف اذهو

 ةنسو هللا باتک كلذ زاوج ىلع ليلدلا :ةراجالاو عيبلل تو لال
 َنيِرِجاَهَملا ءاّرقفلل : : ىلاعت هللا لاق .نیدشارلا هئافلخو هباحصأ لمعو .هلوسر

 اوُوَجاَه َنیذلاف» :لاقو ۰۲۸ :رشحلا] *ْمِهلاَومَأَو مهراید نم اوجرخا َنيِذْلا
 َنيذلا نع لا مکانی ام : : لاقو ۰۱۹۵ :نارمع لا] مهراد نی اوُجِرْحَأَ
 نیل E : ةنحتمملا] 4م نم مک وجرخآو نيّدلا يف مُكوُلتاَق
 ؟ةكمب كرادب ادغ لزنت نيأ :هل ليق دقو 4 ال يبنلا لاقو «كيلمت ةفاضإ هذهو

 ىلع مهّرقأ لب يل راد ال هنإ :لقي لقي ملو «؟00>عابر نم لیقع ان كرت له" ١ : لاقف
 مهيلإ مهرود ٌةفاضإو «هدي نبی ملو اهيلع ىلوتسا ًاليقع نأ ربخأو «ةفاضإلا
 نب دمحأ يبأ رادو «ةجيدخ رادو «ءىناه مأ رادك «رکذت نأ نم رثکآ ثيداحألا يف

 .اهئارشو اهعيبو ةكم رود ثيروت باب :جحلا يف ۳۱۰/۳ يراخبلا هجرخأ (۱)
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 عنم فنصملا حیجرت

 عیبلا راوجو ةراجالا

 عنمل ةعيرشلا يف رئاظن

 عیبلا راوجو ةراجإلا

 : 6 يبنلا لاق اذهلو لوقنملا نوئراوتی امك اهنوئراوتی اوناکو ءاهريغو شحج

 ناك هناف «بلاط يبآ َر رود ثرو وه ليقع ناکو .«لرَم نم ليقع اتل كرت لَهَو»

 ىلع ليقع یلوتساف ءامهنيب نيدلا فالتخال «هنع هللا يضر يلع هئري ملو «ًارفاك

 هنر تام نم «هدعبو ثعبملا لبق لب «اهدعبو ةرجهلا لبق اولازی ملو . رودلا

 - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمعل ًاراد ةيمأ ْنب ناوفص عاب دقو ءنآلا ىلإ هراد

 زوجأ ةراجالاف «ُثاريملاو «ٌعيبلا زاج اذإو ءانجس اهذختاف ءمهرد فآلا ةعبرأب
 ال روهظلاو ةوقلا يف مهججحو «ىرت امك نيقيرفلا مادقأ فقوم اذهف ءزوجأو

 بجيو ءاضعب اهضعب ُقّدَصُي لب ًاضعب اهضعب لطي ال هثایبو هللا ججخو عفدت

 . ناک نيأ قحلا غانا بجاولاو لک اهبجومب لمعلا

 «بهوتو «كلمت ٌرودلا ْنأو نیبناجلا نم ةلدألا بجومب لوقلا باوصلاف

 لاز ولف .ةصرعلاو ضرألا يف ال ءانبلا يف كلملا لقن نوکیو «عابتو «ثروتو

 اهب ا وهو «تناک امک ا نآ هلو «ضرألا عیبی نأ هل نكي مل «هژانب

 FER جيس هل سيلو_ءءاش نم اهيف ُنِكْسُيو اهنكسي

 هقبسل اهب صتخيو ريغ ىلع اهیف مق نآ قحتسی ر امن ةعفنملا هذه ناف ةراج الا

 يف سولجلاک «اهیلع ضواعی نأ هل نكي مل ءاهنع ینغتسا اذاف «هتجاحو

 نایعألاو عفانملا نم اهریغو نداعملا ىلع ةماقالاو .ةعساولا قرطلاو «باحّرلا

 هل نكي مل «ىنغتسا اذإف «عفتني ماد ام اهب قحأ وهف ءاهيلإ قبس نم يتلا ةكرتشملا

 عقي امنإ اهعابر يف كلملا لقنو عیبلا نأب لوقلا اذه ٌتابرأ حرص دقو «ضواعُب نأ

 . ةفينح يبأ باحصأ هركذ «ضرألا ىلع ال ءانبلا ىلع

 «ةعيرشلا يف ٌريظن اذهل لهف «عيبلا مئزوجو «ةراجالا متعنم دقف :ليق ناف

 زوجتو نی عنتمی دقف «میبلا نم عسوآ ةراجالا نأ ةعيرشلا يف دوهعملاو

 میبلا نم دحاو لك : لیق ؟هب انل دهع الف «سكعلا امأف رحلاو فقولاک «ةراجالا

 «فلتخم امهدرومو «هعانتماو هزاوج يف رخالل مزلتسم ٌريغ لقتسم ٌدقع ةراجالاو

 عئابلا ناك يذلا لحملا ىلع دراو هنأل عیبلا زاج امنإو «ةفلتخم امهُماكحأو
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 يهو «ةعفنملا ىلع درت امناف ةراجالا امأو «ءانبلا وهو «هريغ نم هب صخآ
 نود عيبلا انزجأ اذهلف .تضواعملا نود مدقتلا هم اا اللو فک شف
 هیصیو «هعیب هدیسل زوجي بتاكملا اذه :ليق نیظنلا الا متیبآ ناف «ةراجإلا

 اهکلم يتلا هباسکأو هعفانم ٌلاطبإ اهیف ذإ هُتراجإ هل زوجي الو «هیرتشم دنع ابتاکم
 اهعابرو اهضرآ عفانم تناك ناو «عیبلا عنمي ال هنأ ىلع . ملعأ هللاو ةباتكلا دقعب

 نا ةعفنملا ةكرتشم كلذک ئرعشملا دنع نوکت اهناف «نیملسملا نيب ةكرتشم
 لاطبلاهعیب يف سيلف «عئابلا دنع تناك امك نکس «ینغتسا ناو .نکس جاتحا
 هکلم لاطبإ بتاکملا عيب يف سيل هنأ امك «ةعفنملا هذه يف نیملسملا كارتشا

 اهفقو يتلا جارخلا ضرأ عيب زاوج اذه ٌريظنو «ةبتاكملا دقعب اهكلم يتلا هعفانمل
 ًاميدق ةمألا لمع نم هيلع لاحلا رقتسا يذلا حيحصلا ىلع هنع هللا يضر رمع
 ةلتاقملا قحو «عئابلا دنع تناك امك .ةيجارخ يرتشملا ىلإ لقتنت اهنإف ءاثيدحو
 ناف ثروت اهنأ ىلع ةمألا تقفتا دقو «عيبلاب َلّطَبَي ال وهو ءاهجاّرخ يف وه امنإ
 دقو ءاهثاريمل ةلطبم اهتيفقو نوكت نأ يغبني كلذكف ءافقو اهنوكل اهعيب نالطب ناك
 قادصلاب اهيف كلملا لقن زاج اذإف «حاكنلا يف اقادص اهلعج زاوج ىلع دمحأ صن

 .ملعأ هللاو .ًاهقفو كلامعو سايق اهيف ٌعيبلا زاج «ةبهلاو ثاريملاو 2

 رئاسك اهعرازم ىلع ُجارخلا برضُی لهف «ةونع تحف دق ةكم تناك اذإف
 نالوق ةلأسملا هذه ىف :ليق ؟ال مأ كلذ اولعفت نأ مكل زوجي لهو «ةونعلا ضرأ

 :ةونعلا باحصأل

 جارخ ال هنأ «هريغب لوقلا زوجي ال يذلا روصنملا صوصنملا : امهدحآ
 ال «جارخلا اهيلع برضُي نأ نم مظعأو لجأ اهنإف «ةونَع تحتف ناو اهعرازم ىلع

 مرحو «سوژرلا ىلع ةيزجلاك ضرالا ىلع وهو «ضرألا ةيزج وه جارخلاو امیس
 ا ىلإ تواط ار هو تی هه برق نأ نس یار, رف لا ترا

  ۱ “Aoج داعملا داز ۱۳۵-۳

 ىلع جارخلا برضي له

 ؟ةونعلا



 داف هل باسلا لتق نيبعت

 عضوم وه ذإ مالسالا لهأ هيف ٌكرتشي انما امرح اهنوک نم هيلع هللا اهعضو
 . ضرألا لهأ ةلبقو مهدبعتمو مهكسانم

 امك «جارخلا اهعرازم ىلع نأ  دمحأ باحصأ ضعب لوق وهو - يناثلاو

 هللا همحر دمحأ صنل فلاخم دساف اذهو «ةونعلا ضرأ نم اهريغ عرازم ىلع وه

 الف مهنع هللا يضر هدعب نم نيدشارلا هئافلخو ي هللا لوسر لعفلو «هبهذمو

 . ملعأ هللاو « هیلا تافتلا

 «ةونع تحف اهنوك ىلع ةَّكم عابر عيب میرحت باحصألا ضعب ىنب دقو

 اذه نالطب رهظف ءادحاو ًالوق عابت ةونعلا ضرأ نكاسم نإف «حيحص ُريغ ءانب اذهو

 . ملعأ هللاو ءانبلا

 .هئافيتسا نم دب ال ّدح هلتق نأو تا هللا لوسرل ٌباَّسلا لتق نییعت :اهيفو

 اتناك نيتللا نيتيراجلاو «لطخ نباو «ةبابص ّنب سيقم نّمْؤُي مل ةَ ّيبنلا ناف
 لتقب رمأ دقو «ةيرذلا لتقت ال امك نلتقي ال برحلا لهأ ءاسن نأ عم «هئاجهب نايت

 اهّبس لجأل اهدیس اهلتق امل ىمعألا دلو ٌمأ مد ردهأو «نيتيراجلا نيتاه

 ىذا ذق ُهَنِإف بغکل ْنَم» :لاقو «يدوهيلا فرشألا نب بعك لتقو ي يبنلا

 مهل ملعُي الو «نیدشارلا ءافلخلا نم ٌعامجإ اذهو «هبسي ناكو "لورو هللا

 دقو يملسألا ةزرب يبأل لاق  هنع هللا يضر  قيّدّصلا ناف «فلاخم ةباحصلا يف

 هللا يضر  رمع رمو هوي هللا لوسر ريغ دحأل اذه نكي مل : هّبس نم لتقب مه

 مل انإ «هتلتقل هتعمس ول :لاقف . ةا هللا لوسر ٌةبسي اذه : هل ليقف «بهارب  هنع

 مدلا ميرحت يف ۱۰۸ ۰۱۰۷/۷ يئاسنلاو ءدودحلا يف )٤۳١١( دواد وبآ هجرخآ (۱)

 لاقو «يوق هدنسو «سابع نبا ثيدح نم ٤ يبنلا بس نم مکح باب يف امهالک

 ةيميت نبا فلوملا خيش هبتک ام مجارو «تاقث هلاجر «مارملا غولب» يف ظفاحلا

 دق هناف عوضوملا اذه يف «لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراصلا» هباتک يف هللا همحر

 .دیزتسمل ةدايز عدي ملو هقح هافو

 . ۱۷۲ص حیحص وهو ءهجيرخت مدقت (۲)
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 دیلاب ةبراحملا نم انل ةياكنو ةّيذأ مظعأ انیبن ٌبّسب ةبراحملا نأ بیر الو
 ا

 ياو بسلا نود كلذب لتقيو هدهع ضقنُي فيكف .ةنسلا يف ةيزج رانيد عنمو

 بسم هنا انیبن ابّسب هترهاجم عنم ةدسفم یلا ةتسلا ىف ًاراتید هعم ةدسفمل ةيسن

 هتبراحم ةدسفم ىلإ دیلاب هتبراحم ةدسفمل ةبسن ال لب «داهشالا سوژر ىلع

 هدهع ضقتنی الو ءب هللا لوسر ٌةبس هنامأو هدهع هب ضقتنا ام یلوأف «ٌبسلاب

 یضتقمو «سايقلا ضحم اذهف .هناحبس قلاخلا هّبس الإ هنم ّمظعأ ءيشب

 ةلأسملا هذه یلعو - مهنع هللا يضر  نيدشارلا ءافلخلا عامجاو .صوصنلا

 .الیلد نیعبرآ نم رثکآ

 ةنيدملا ىلإ انعجر نئل لاق دقو يبآ نب هللا دبع لثقی مل و یبنلاف : لیق ناف

 «لدغا :هل لاق دقو يميمتلا ةرصيوخلا اذ لتقي ملو «لذألا اهنم ٌرعألا َّنَجرْخُيل

 "هب يلختستو يغلا نع ىهنت كنإ :نولوقي : هل لاق نم لتقي ملو «لدعت مل كإف

 امل هل لاق نم لتقي ملو «هّللا هو اهب َديِرَأ ام َةَمْسقلا هذه َّنِإ : هل لئاقلا لتقي ملو
 هغلبي ناك نمم ءالؤه ریغو «كتمع َنبا ناك نأ :يقسلا يف هميدقتب ريبزلل مكح

 .صقتتو هل ىذأ مهنع

 نأ هدعب نمل سيلو ءهّطقْسُي نأ هلو «هّيفوتسي نأ هلف هل ناك قحلا :ليق

 دحأل سيلو ءطقسُي نأ هلو «هّقح یفوتسی نأ هل ىلاعت ٌبرلا نأ امك «هّمح طقشُي

 مهریغو مترکذ نم لتق كرت يف ناك دقو فيك «هبوجو دعب یلاعت هّمح طقْسُي نأ

 يي ا م ع يع

 ۱۳ ليي لع ىلا كدب لو أ مهغلب ول هنإف
 (”«هباحضأ لی ادّمَحُم نأ َساَللا غلبي ال» : يبأ نب هللا دبع لتقب هيلع راشأ ع

 « نسح هدنسو یدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب ثيدح نم 5و ۲/۵ دمحأ هجرخأ )۱(

 .درفتتو هب لقتست : يآ «هب يلختستو

 (۲۵۸4) ملسمو «نیقفانملا ةروس ریسفت باب «ریسفتلا يف ۹۸/۸ يراخبلا هجرخآ (۲)
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 هتايح يف رايخلا 4 هل
 هبس نم لتقل

 لتقي هنآ مهغولب مدعو
 هباحصأ



 هدنع مظعَأ تناك هيلع بولقلا عمجو فیلأتلا اذه ةحلصم نأ بیر الو

 ةحلصم ترهظ امل اذهلو «هاذاو هّبس نم لتقب ةلصاحلا ةحلصملا نم هيلإ ًبحأو

 رهاج هناف فرشألا نب بعکب لعف امك تالا لتق «ادج تحُجرتو لتقلا

 «سيقمو «َلَّطَح نبا لتق كلذكو «هئاقبإ نم حجرآ هلتق ناکف سلاو ةوادعلاب

 ةحلصملل فکو تحجارلا ةحلصملل لقت یمعالا دلو مأو نیتیراجلاو

 . هقح اوطقسُي نأ مهل نكي مل «هئافلخو «هباّون ىلإ رمألا راص اذاف «ةحجارلا

 لصف

 ملعلا عاونأ نم حتفلا موي يناث ةميظعلا هتبطخ يف امين
 میرحت اذهف سالا اًهْمّوَحُي لو للا اهَمَوَح ةّكَم َّنِإ» :هلوق اهنمف کهن میرن

 هلیلخ ناسل ىلع هب رهظ مث «ملاعلا اذه قلخ موي هّردق هب قبس يرّدق يعرش
 ات هنأ ءهنع (حيحصلا» يف امك امهيلع همالسو هللا تاولص دمحمو «ميهاربإ

 دابخإ اذهف «ةتيدملا ٌمّرحَأ ينو كَم مر تلیلخ ميهار نإ ملل :لاق
 اذهلو «ميهاربإ ناسل ىلع ضرألاو تاوامسلا قلخ موي قباسلا ميرحتلا روهظ نع

 ءةنيدملا ميرحت يف اوعزانت ناو ءاهميرحت يف مالسالا لهأ نم دحأ عزاني مل

 نع اثیدح َنورشعو ةعضب هيف حص دق ذإ «اهمیرحت هب عوطقملا باوصلاو

 . ”)هجوب اهيف نعطم ال جم هللا لوسر

 ال» ظفلب ۳۹۳/۳ هدنسملا» يف دمحأو «نیقفانملا ةروس ريسفت باب :ريسفتلا ب

 ا اهم نأ سانلا ثدحتي

 يف ۳۷/4 و «بئاغلا دهاشلا ملعلا غلبيل باب :ملعلا يف ۱۷۷/۱ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ملسمو .حتفلا ةوزغ باب :تاوزغلا يف ۱۷/۸ و مرحلا رجش دضعي ال باب :جحلا

 .اهرجشو اهالخو اهدیصو ةكم میرحت باب : جحلا يف (۱۳۹۶)

 ىلع ربصلاو ةنيدملا ینکس يف بیغرتلا باب :جحلا يف (۱۳۷6) ملسم هجرخآ (۲)

 . اهئاوژل

 ۰۲۳۸/۱۳ و ۱۹/۱۱ و ۲۹۲ و 18/1 و ۲۹۰ و ۷۷ و ۷۲/۶ يراخبلا رظنا (۳)

 -(755١)و (۱۳۱۵) و (۱۳۱۳) و (۱۳۱۲) و (۱۳۱۱) و (۱۳۲۰) مقر ملسو
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 اهیف مدلا كفس میرحت مدلا كفسل میرحتلا اذه امد اهب كسی نآ دَحأل لحي الف» : هلوق :اهنمو

 نأ امك ءامرح اهنوكل اهيف مرحّيو ءاهريغ يف حابُي يذلا وهو ءاهب ٌصتخملا
 . ناهي خم رمآ ره هایت طاقت ءاهنالخءالتخا داير رجلا وشق حرض
 ةدئاف تلطب الإو «دحاو ماظنو «دحاو مالک يف عیمجلا ذإ ءاهريغ يف حابم وهو

 : ٌعاونأ اذهو .صیصختلا

 مامالا ةعيابم نم اهب و 5 و

 .مهیلع قینجنملا ٌبصنو مهلاتق نكي ملف ریبزلا نبا اوعیابو «ديزي ةعيابم

 ديعس نب ورمع كلذ يف فلاخ امنإو عامجالاو صنلاب ازئاج هلا مّرَح لالحاو

 ال مَرحلا َّنِإ :لاقف ماوهو هيأرب يب هللا لوسر صن ضراعو «هّتعیشو ۲" قسافلا
 كفس نم هذعُی مل ولو هللا باذع نم ايصاع ْذيعُي ال وه : هل لاقيف ءايِصاَع ذيب

 ناويحلاو ريطلا ىلإ ةبسنلاب امرح ناكو «نییمدالا ىلإ ةبسنلاب امرح نكي مل «همد
 ماقو «هّمالسو هيلع هللا تاولص ميهاربإ دهع نم ةاصعلا ذيعُي لزي مل وهو «ميهبلا

 مس نمو «لطخ نباو «ةبابص نب سیقم دعي مل امناو «كلذ یلع مالسالا
 برحلا ةعاس تضقنا املف «الح لب ءامّرَح نكي مل ةعاسلا كلت يف هنأل ءامهعم
 ىف ٌبرعلا تناكو .ضرألاو تاوامسلا هللا قلخ موي هيلع عضو ام ىلإ داع

 (۲۰۳۸) و (۲۰۳۷) و (۲۰۳۱) و (۲۰۳) و (۲۰۳۲) دوادوبأو .(۱۳۷۲) و

 (أطوملا»و (۳۱۱۳) ةجام نباو (۳۹۱۸) و (۳۹۱۷) يذمرتلاو (۲۰۳۹) و

 ۱۵۹ و ۱۸۹/۳ و ۱۸۵ و ۱۸۱ و ۱۹۹ و ۱۱۹/۱ «دنسملا» يف دمحأو ۲

 ۱ را ۹و

 لاق .قدشالاب فرعی .يومألا يشرقلا ةيمأ نب يصاعلا نب دیعس نبورمع وه ()

 وهو «ناسحاب نیعباتلا نم ناك الو .ةبحص هل تسيل ۱۷۱/۱ «حتفلا» يف ظفاحلا

 هنوکل ریبزلا نب هللا دبع لاتقل ةكم ىلإ شویجلا لسري ناکف «ةنيدملا ىلع ديزي يلاو
 ذئاع يمسف هللا تيبب ريبزلا نب هللا دبع مصتعاو «ةیواعم نب ديزي ةعيابم نم عنتما
 ۱ .تیبلا
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 مهنيب كلذ ناکو «هجیهُی الف «مرحلا يف هنبا وأ «هيبأ لتاق لجرلا ىري اهتيلهاج

 ملعو «هاوقو كلذ َدكأف .مالسالا ءاج مث ءامرح اهب راص يتلا مرحلا ةيصاخ

 «قاحلالا عطقف ءلتقلاو لاتقلاب هلالحإ يف هب یّسأتی نم ةمألا نم نأ ةي ٌئبنلا

 َنذأ هللا 71 :اولوقف ديك لا لوَسَر لاتقل رک را ناف» : هباحصال لاقو

 مرحلا جراخ اصاصف وآ ا یتآ نّمف اله ىلعو ا لذا لَو هلوسرل

 نع دمحآ مامالا رکذو .هيف هيلع هتماقإ زجَي مل «هيلإ أجل مث «لتقلا بجوی

 هتسسم ام باطخلا لتاق هيف تدجو ول :لاق هنأ هنع هللا یضر باطخلا نب رمع

 ام رمع لتاق هيف تيقل ول :لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع ركذو .هنم جرْخي یّتح

 ىتح هتجه ام مرحلا يف يبأ لتاق تيقل ول :لاق هنأ «سابع نبا نعو ا

 الو يعبات نع ظفحي ال لب .مهدعب نمو نيعباتلا روهمج لوق اذهو «هنم جرخپ

 دمحأ ٌمامالاو «قارعلا لهأ نم هقفاو ْنَمو ةفينح وبأ بهذ هيلإو هفالخ يباحص

 . ثيدحلا لهأ نم هقفاو نمو

 يف هنم ىفوتسي امك «مرحلا يف هنم ىفوتسي هنأ ىلإ ٌنيعفاشلاو كلام بهذو

 ىلع ةلادلا صوصُنلا مومعب لوقلا اذهل جتحاو ءرذنملا نبا ٌرايتخا وهو «لحلا

 «لطخ نبا لتق 4 يبنلا نأبو «نامزو ناکم لك يف صاصقلاو دودحلا افشا

 ذیعی ال مرحلا نِإ» :لاق هنأ ی يبنلا نع ىورُي امبو .ةبعکلا راتسأب قلعتم وهو
 نود اميف صاصقلاو ٌدودحلا ناك ول هنأبو ««ةبْرُخب الو مدب اراف الو اَيِصاَع

 بجوُي امب هيف یتآ ول هنأبو «هيلع هتماقإ نم هعنمی ملو «مرحلا هذعی مل «سفنلا

 هاتأ اذإ كلذکف هیلع هتماقإ نم عنمُی ملو «مرحلا هذعي مل ءاصاصق وأ ادح

 «نيرمألا نيب فلتخی ال .هتمصع ىلإ ةبسنلاب امَّرَح هنوك ذإ «هيلإ أجل مث هجراخ

 .757ص هجيرخت مدقت )

 ءهتهدن ام :هلوقو )٩۲۲۹( و (4۲۲۸) «فنصملا» يف قازرلا دبع نيرثألا جرخأ )

 .هترجز ام : يأ

 يراخبلا يف امك 4# يبنلا لوق نم سيلو «قدشألا ديعس نبورمع لوق نم وه (۳)
 ۱ ۱ .هللا همحر فلؤملا هنیبیسو (۱۳۵6) ملسمو ۷/۸
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 نيبو «مرحلا ىلإ ًاثجال هلتق نيب لاحلا قرتفي ملف «هداسفل هّلتق حيبأ ناويح هنأبو

 نا ور فعلا بلکلاو «ةأدجلاو «ةيحلاك «هیف هلتق حيبأ ام بجوأ دق هنوک

 لحلا يف : نهلتقب هبنف «۱«مرحلاو لجلايف نقی قساوف سمخ» : لاق و يبنلا
 نم ًاعنام مرحلا ىلإ نهَءاجتلا لعجی ملو ؛نهقسف يهو .ةلعلا ىلع مرحلاو
 . لتقلا بجوتسا دق يذلا مدا ينب قساف كلذکو ۰ نهلتق

 هلوق امیس الو ةلدألا نم انرکذ ام ضراعُي ام اذه يف سیل :نولوألا لاق

 رمألا ینعمب ربخ ام اذهو ۹۷[۰ :نارمع لا] 4انمآ ناك هلخَد ْنَمَو» :ىلاعت

 يف هعرش يذلا هنیدو هعرش نع ربخ اماو «یلاعت هربخ يف فلخلا ةلاحتسال

 مالسالاو تا 2 دوهعملا رمألا نع ٌرابخإ امإو «همرح
 4ْهِهِلْوَح نم سال فطر اما ًامَرَح انلَمَج انآ اوري ْمَل وأ :یلاعت لاق امك

 اَنِضْرَأ نم ْطَخَتُت َكَعَم ىَدُهلا عبق ْنِإ اولاقو# : یلاعت هلوقو [71۷ : توبکنعلا]

 ادع امو [6۷ : صصقلا] 4 ءيش لَك ثارمث هيلإ یخ اتما ًامرح ْمُهَل ْنَكَمْن مل وأ
 نم انما ناك هلخد نمو : مهضعب لوقك «هيلإ تفتلُي الف «ةلطابلا لاوقألا نم اذه
 مكف «كلذ وحنو «مالسالا ريغ ىلع توملا نم انمآ ناك : مهضعب لوقو «رانلا

 .ميحجلا رعق يف وهو هلخد نمم

 «ناكمو نامز لک يف صاصقلاو دودحلا ءافیتسا ىلع ةلادلا تامومعلا امأو

 ال امك «هناکم الو «ءافيتسالا نامزل تامومعلا كلت يف ضعت ال :ًالوأ لاقیف

 .هنّمضتب الو هعضوب اهیلع لدي ال ظفللا ناف «هعناوم مدعو هطورشل اهیف ضّرعت

 فقوت نإ : می مل «عنام وأ طرش مکحلل ناك اذإ اذهلو ءاهيلإ ةبسلاب قلطم وهف
 کل ّلحأو» :یلاعت هلوق نإ :لّصَحم لوقی الف ماعلا كلذل صیصخت هيلع مکحلا
 نذإ ريغب وأ ءاهتدع يف ةحوكنملاب صوصخم [۲4 :ءاسنلا] #مکلذ َءاَرَو ام
 ال صاصقلاو دودحلا ءافيتسا يف ةماعلا صوصنلا اذكهف .دوهش ريغب وأ ءاهيلو

 الا ل وانت رذق قلو ةةغئام لز ةر الو فاك الو قمرا اه ضر

 .جحلا باتك رظنا مدقت دقو «هيلع قفتم )١(
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 بجوو ءاهبجوم لّطبي الثل «عنملا ىلع ةلادلا ةلدالاب ةصيصخت بجول «كلذل
 تامومعلا كلت مّتصصخ اذإو «هرئاظن رثاسک اهادع ام ىلع ماعلا ظفللا لمح

 یافیتسالل ةمرحملا لاحلاو .هژرب ىجري يذلا ضیرملاو .عضرملاو «لماحلاب

 ناو ؟ةلدالا هذهب اهصیصخت نم عناملا امف ءرحلا وأ ؛دربلا وأ .ضرملا ةّدشك

 .ءاوسب ءاوس عاصلا اذهب مكل انلک ءاهقلطمل ادیبقت لب ءاصیصخت كلذ سیل : متلق

 عطق 4 يبنلاو «لحلا تقو يف ناك هنأ مدقت دقف لطخ نبا لتق امأو

 ةَعاَس ىل تّلحأ اَمَّنِإو» :ِللَي هلوقو هصئاصخ نم كلذ نأ ىلع منو «قاحلالا

 ةعاسلا كلت يف مرحلا ريغ يف لالح مد ُكفس هل لحأ امن هنأ يف حیرص "راه ْنم

 يف حیرص اذهو ةعاسلا كلتب صتخی مل «تقو لك يف ًالالح ناك ول ذإ .ةصاخ

 ال ْمَرَحلا» : هلوق امأو «ةعاسلا كلت ادع امیف ءاهيف مارح اهریغ يف لالحلا مدلا نأ

 تریدح هب «قدشألا ديعس نب ورمع سالا مالک نم وهف اضاع

 يف انيبم ءاج امك «ثیدحلا اذه يبعكلا حيرش وبأ هل ىور نيح ةي هللا لوسر

 ءهنم مرحلا هی مل «سفنلا نود اميف صاصقلاو ّدحلا ناك ول : مكلوق امأو

 ءدمحأ مامالا نع ناتصوصنم ناتیاور امهو «ءاملعلل نالوق اف ا هن

 اهنود امو سفنلا ىلإ ةبسنلاب ةمصاعلا ةلدالا مومع ىلإ رظن ءافیتسالا عنم نمف
ETيف همیرحت نم ٌمزلی الو «لتقلا ىلإ فرصنی امنإ مدل تا  

 :اولاق ءٌّدشأ لتقلاب كاهتنالاو ءمظعأ سفنلا ةمرح نأل «هنود ام ٌميرحت مرحلا

 دّيَسلا بيدأتك هنم عنمي ملف «بيدأتلا ىرجم يرجي عطقلا وأ دلجلاب دحلا نألو

 وبأ لاق «كلذ يف اهنود امو سفنلا نيب قرف ال هنأ بهذملا اذه ٌرهاظو «هّدبع

 الإ مرحلا يف ماقت اهلك دودحلا نأ ءهّمع نع لبنحل اهتدجو ةلأسم هذه :ركب

 رخي ىتح ٌدحلا هيلع مقي مل مرحلا لخد ناج لك نأ ىلع لمعلاو :لاق «لتقلا

 امو سفنلا نيب ناك نإ هنأ وهو بگرملا باوجلاب مكّبيجنف ذئنيحو :اولاق «هنم
 انيّوس ءرثؤم قرف امهنيب نكي مل ناو «مازلالا لطب ءرثؤم قرف كلذ يف اهنود
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 . نیریدقتلا ىلع هنالطب ققحتف .ضارتعالا لطبو «مكحلا يف امهنیب

 ام هيف ىتأ ذإ ةمرحلا هيف كهتنا نم ذیعی ال مرحلا نإ :مکلوق امآو :اولاق

 ةباحصلاو هلوسرو هللا قرف ام َنيب عمج وهف «هيلإ ءىجاللا كلذکف ءدحلا بجوُي
 «سوواط نبا نع «رمعم انثدح «قازرلا دبع انثدح ءدمحأ مامالا ىورف ءامهنيب

 e مث لجلا يف لف وأ َقَرَس ْنَم :لاق سابع نبا نع «هيبأ نع
 هيلع 7 هْيَلَع َماَقْيف ذخ ويف ری ۳ شات هّنكلو و الو ملکی الو سلاجی

 اار 8 امرکلا يف هی مي مرحلا يف لق وأ َقَرَس ناو كلا

 بیو واسم راسب .:اضيأ سابع نب

 ۹ دن )نفاق و کت ال

 ءیجاللا نيب قرفلا : هوجو نم هيف كتهنملاو ءىجاللا نيب قرفلاو
 ا نم فالخب « هيف ةيانجلا ىلع همادقاب هتمرحل كتاه هيف يناجلا نأ :اهدحا

 سایقف « هیلا هناا اهب رعشتسم هتمرخل ٌمظعم هّئاف «هيلإ أجل مث هجراخ ىَنَج

 . لطاب رخالا ىلع امهدحآ

 هراد يف كلملا طاسب ىلع يناجلا دسفملا ةلزنمب هيف يناجلا نآ : يناثلا

 طاسب جراخ ىج نم ةلزنمب لاف ءهيلإ أجل مث «هجراخ ینج ْنمو «همّرَحو
 .اریجتسم همّرح ىلإ لخد مث همّرحو ناطلسلا

 هتیب ةمرحو «هناحبس هللا ةمرخ كهتنا دق مرحلا يف يناجلا نآ :ثلالا

 . هريغ فالخب نیتمرحل كتاه وهف «همّرحو

 کا شعر ژان عمل مرحلا يف ةاَتجلا ىلع ٌذحلا مقي مل ول هنأ : عبارلا

 مهلاومأو ؛مهسوفن ةنايص ىلإ ةجاحلا يف مهریفک مرحلا لهأ نإف « هللا مرح يف

 تلطعتل «مرحلا يف عئارجلا بكترا نم قح يف دحلا عرشُي مل ولو «مهضارعأو
 . هلهآ و مرحلل ٌررضلا معو هللا دودح

 .(4755) «فنصملا7 ىف وهو ١ حيحص هدانسا (۱)
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 ةكم رجش علق زوجي له
 ؟يمدالا هتبنأ يذلا

 ىلإ ءىجاللا «لصنتملا بئاتلا ةلزنمب مرحلا ىلإ ءىجاللا نأ :سماخلاو

 «جاهی نأ همرحو هتيب لاح الو هلاح بسانُي الف هراتسأب قلعتملا «ىلاعت برلا تيب

 سابع نبا هلاق ام نأ نّیبتو «قرفلا رس رهظف «هتمرح كاهتنا ىلع مدقُملا فالخب

 . هقفلا ضحم وه

 بلکلاک مّرَحلاو لحلا يف هلتق حیباف ءدسفم ناویح هنإ :مکلوق امأو

 مرحلا 586 ۳ یذالا هعبط روقعلا بلکلا ناف «سایقلا حِصَي الف روقعلا

 امناو «ةميظع هّثمرحو «ةمرحلا هيف لصالاف خمدالا امأو یلهآ نع هاذآ ناب

 مرحلا ناف «تالوکأملا نم ةحابملا تاناویحلا نم لئاصلا هبشآف .ضراعل ا

 ةأدحلاو «ةيحلاو ءروُقَعلا بلكلا لتق ىلإ مرحلا لهأ ةجاح ناف اهنأو

 . اهب ررضلا مهيلع مظعَ مرحلا اهذاعأ ولف «ءاوس لحلا لهأ ةجاحك

 لصف

 دضعِی الو» : رخالا ظفللا يفو ءارَجَش اهب ُدَضْعُي الو» : ةا هلوق :اهنمو

 فم فالخ ال "*اهکش طبخت الر» : «ملسم حیحص» يف ظفل يفو «' )هک

 ظفللا اذه نم دارم هعاونآ فالتخا ىلع ْیمدالا تی مل يذلا یربلا رجشلا نأ

 بهذم يف يهو «لاوقأ ةثالث ىلع مرحلا يف رجشلا نم ٌئمدالا هتبنآ امیف اوفلتخاو

 : دمحآ

 أو «لیقع نبا ٌرايتخا اذهو «هیلع نامض الو «هعلق هل نأ :اهدحآ

 .امهریغو باطخلا

 لوق وهو «لاح لکب ٌءازجلا هيفف «لعف ناو «هغلق هل سيل هنأ :یناثلاو

 :جحلا يف (۱۳۰6) ملسمو .مرحلا لضف باب :جحلا يف ۳۵۹/۳ يراخبلا هجرخآ ()
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۳۹: 



 . «هلاصحخ) ىف ءانبلا نبا هركذ يذلا وهو «یعفاشلا

 . ين هتنآ ام نيبو ؛مرحلا يف هّسرغ مث «لحلا يف هتبنآ ام نیب قرفلا :ثلاثل
 اذهو لاح لکب ءازجلا هیفو علقُي ال : يناثلاو «هيف ءازج ال : لوالاف «الّوأ مرحلا

 ۱ . يضاقلا لوق

 لوأللاف هوحیو یلسلاو حوّدلاک «هسنج یمدالا تبني ال امو هوحیو «لخنلاو

 . ءازجلا هیفو ا : یناثلاو هیف ءازج الو هعلق زوجي

 رجشلا میرحت يف ثیدحلا مومعب ذخألا یلوألاو :«ينغملا» بحاص لاق
 عرزلا نم هوتبنآ ام ىلع سایقلاب مهرجش سنج نم یمدالا تبنأ ام الا دلك
 َسّنأت ام نود ايسنإ هلصأ ناك ام ديصلا نم انجرخأ امنإ اننإف «ناويحلا نم يلهألاو
 يف راصف «عبارلا لوقلا اذه رايتخاب هنم حيرصت اذهو ءانه اه اذك .يشحولا نم
 .لاوقاٌهمیرآ دمحا بهذم

 ال :يعفاشلا لاقو «جّسْوَعلاو كوشلا مطق میرحت يف ادج رهاظ ثیدحلاو

 «باطخلا ىبأ رایتخا اذهو  عابسلا هاف « ةعبطب سانلا يذؤي هنأل عطق مرحي

 .امهريغو دهاجمو ءاطع نع يورم وهو ‹ ليقع نباو

 «اهکوش یخی ال» :رخالا ظفللا يفو ابك دضعی ال : هلک هلوقو

 اهعبطب ٌدصقت كلت ناف «ةيداعلا عابسلا ىلع هّسايق حصي الو «عنملا يف حیرص
 .هنم ْنْدَي مل نم يذؤُي ال اذهو «ىذألا

 «سبايلا عطف اوُرَّرج دق نكلو «سبايلاو رضخألا نيب قرفي مل ثیدحلاو
 لدي ثيدحلا قایسف اذه ىلعو «فالخ هيف فرعُي الو «تيملا ةلزنمب هنأل :اولاق
 سبايلا ذخأ يف سيلو «دیصلا ريفنت ةلزنمب هلعج هنإف ءرضخألا دارأ امنإ هنأ ىلع

 ىلع بنا سرغ اذهلو ءاهّبر دمحب حست يتلا ءارضخلا ةرجشلا ةمرح كاهتنا

۳۹ 



 ام ةكم شیشح علقب ال

 ايطر اذ

 رب

 نیا ےس
 ل

 هر 9 ۳ و 9

 ففخي هلعلا :لاقو «نیرضخآ نينصغ نيربقلا

 «ٌنصغلا رسکنا وأ ءاهسفنب ةرجشلا تعلقنا اذإ هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 . هيف عازن ال اذهو وه ُهْدْضْحَي مل هنأل ءهب عافتنالا زاج

EE 

 هریغل وآ هل زوجی لهف «اهکرت مث «علاق اا و امف :لیق ناف
 ههبش نم :لاقف «ةلأسملا هذه نع دمحآ مامالا لئس دق :لیف ؟اهب عفتني نأ

 هنأ «رخا هجو هيفو . هب عفتنی هعطق اذإ عمسأ مل :لاقو اهبطحب عفتني مل « دیصلاب

 ول امك هب غافتنالا هل حيبأف هلعف ريغب عطق هنال «هب عافتنالا عطاقلا ریغل زوجي

 لف إف «هريغ ىلع ُمُرْحَي ثيح مرحم هلتق اذإ دیصلا فالخب اذهو «حيرلا هتعلق
 وآ .حیوص ایر طبخي الوا : رخالا ظفللا يف هلوقو .ةتيم هلعج هل مرحملا

 لاقو هللا همحر  دمحأ بهذم اذهو «قرولا عطق میرحت يف حیرصلاک

 ناف .سایقلاو ضصنلا رهاظل حصآ لوألاو ءءاطع نع یوریو هذخآ هل : يعفاشلا

 سبي ىلإ ةعيرذ قرولا ذخأ ناف اضيأو «هنم رئاطلا شير ةلزنم ةرجشلا نم هتلزنم
 .اهتیاقوو اهّسابل هنإف .ناصغالا

 لصف

 هسفنب تبني ام كلذ نم دارملا نأ فالخ ال «اهالخ یخی الو» زی هلوقو

 «ةصاخ بطّرلل وه لب .ثیدحلا يف سبایلا لخدی الو «نویمدالا هتبنآ ام نود

 شیشح وهف سی اذإف ءابطر ماد ام بطرلا شیشحلا :رصقلاب الخلا ناف
 نبا ناك : ثیدحلا هنمو «هعطق :ىَّلَخلا ءالتخاو ءاهالخ رك «ضرألا تلخأو

 ءاعو يهو :ةالخملا تیمس هنمو «یلخلا اهل عطقی أ هسرفل يلَتخَی رمع

 ةدارا ىلع لیلد ءانثتسالاب هصيصخت يفو ‹ صنلاب ینثتسم :رخذالاو « یلخلا

 يف (۲۹۲) ملسمو «ربقلا ىلع ةديرجلا باب :زئانجلا يف ۱۷۹/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)
 نبا ثيدح نم هنم ءاربتسالا بوجوو لوبلا ةساجن ىلع لیلدلا باب : ةراهطلا

 . سابع

۳۹٦ 



 :امهدحآ نالوق هيف اذه : ليق ؟ال مأ يعرلا ثیدحلا لوانتی لهف : ليق ناف

 مل نإو «هانعمب هلوانتي :يناثلاو .يعفاشلا لوق اذهو نیعرلا زوجیف «هلوانتي ال

 باحصأل نالوقلاو «ةفينح يبآ بهذم وهو يعرلا زوجي الف «هظفلب هلوانتی
۶ 

 .دمحا

 ةبادلا لاسرإ نيبو «ةبادلل همیدقتو هئالتخا نيب قرف أو : نومرحملا لاق

 ؟هاعرت هيلع

 ملو «هیف رثکتو «مرحلا لخدت نأ ایادهلا ةداع تناك امل :نوحیبملا لاق

 . یعرلا زاوج ىلع لد اههاوفآ دست تناك اهنآ طق لقي

 نأ نيبو «كلذ ىلع اهطلسیو «یعرت اهلسري نأ نيب قرفلا :نومرحملا لاق

 امك «اههاوفآ دی نأ هيلع بجي ال وهو «اهبحاص اهطَلسُ نأ ريغ نم اهعبطب یعرت
 دّمعتي نأ هل زجی مل ناو «بيطلا مش نع مارحالا يف هفنآ َّدُّسي نأ هيلع بجي ال

 ءهقيرط يف ًاديص ءىطوُي نأ ةيشخ ريسلا نم عنتمي نأ هيلع بجي ال كلذكو «هّمش

 ثيدحلا ىف لخدي لهف :ليق ناف .هرئاظن كلذكو كلذ دصقي نأ هل زجي مل ناو

 ةلزنمب هنأل هیف لخدي ال :ليق ؟ضرألا يف ًابيغم ناك امو «عقفلاو ةأمكلا ذخأ
 ۱ ۰ 8 ۳ 50 5 ع ب 0 0 هه

 : قرشعلاو سیبافضلا مرحلا رجش نم لكؤي :دمحا لاق دقو «ةرمثلا

 دیصلا لتق ىلإ بّیستلا میرحت يف حیرص «اهدیص رفتی الو) : هڪ هلوقو

 اذه يف مّرتحم ناويح هنأل «هناکم نع هرفنی ال هنإ یتح «ببس لكب هدايطصاو

 نأ الإ ءيش هلكأي داكي الو ءكوش هل سيلو قرولا ضيرع ضرألا ىلع شرفني رجش

 . اليلق ائيش هنم ىزعملا بيصي

۳4% 

 اهديص رفنب ال



 مرحلا ةطقل كلمت ال

 قبس اذإ مرتحملا ناویحلا نأ اذه يفف «هب قحأ وهف «ناكم ىلإ قبس دق «ناكملا

 لصف

 لحت لو : ظفل يفو .«اهفرع ْنَم الا اهتطقاس طی الو» لكي هلوقو

 طقتلت ال اهنأو لاحب كلمت ال مرحلا ةّطقُل نأ ىلع لیلد هيف .«دشنمل الا اهتطقاس

 دقو ءالصأ ةدئاف كلذب ةكم صیصختل نكي مل الاو كيلمتلل ال فیرعتلل الا

 یدح) اذهو ءءاوس مرخلاو لحلا ُةَطَقَل : ةفينح وبأو كلام لاقف «كلذ يف َفلّتخا

 سابع نباو «رمع نبا نع یوریو «يعفاشلا يلوق دحأو «دمحآ نع نیتیاورلا

 لوقلا يف يعفاشلاو «ىرخألا ةياورلا يف دمحآ لاقو مهنع هللا يضر ةشئاعو

 هاهطقتلا ناف ءاهبحاصل اهظفحل زوجي امناو «كيلمتلل اهطاقتلا زوجي ال :رخآلا
 هدیبع يبو يدهم نب نمحرلا دبع لوق اذهو «اهبحاَص يتأي یتح ادب اهفّرع
 : دشانلاو  فّرعملا :لفتملاو « هيف 'حيرص الا ‹ حيحصلا وه اذهو

 :هل وق هنمو «بلاطلا

 .دشنملل دشاّنلا ةخاص)

 لاقو 2ّجاَحلا َةَطَقَل ْنَع ىَهَن١ للص يبنلا نأ : «هننس» يف دواد وبأ ىور دقوا

 . '''اهبحاص اه جي یتح اهكرتي ينعي : بهو با

 يف قافالا رئاس نيبو اهنيب ىو ادع نع اوو ا لاق

 ةلاضلا بحاص نكمتي الف «ةفلتخملا راطقالا ىلإ اهنع نوقّرفتي سانلا نأ «كلذ

 . دالبلا نم اهريغ فالخب اهنع لاژسلاو اهبلط نم

 نامثع نب نمحرلا دبع ثیدح نم ةطقللا ىف (۱۷۱۹) دواد وبآ همامتب هجرخآ (۱)

 نبا 1 نود V\) £( « هححصا يف ملسم هجرخأو ‹ حيحص هدانساو « يميتلا

 . بهو

۳۹۸ 



 کن «لتقي نأ ام نیرظتلا ریخب وهف «ليتق هل لتف نمو» : ةبطخل لا يف 36 هلوقو

 .صاصقلا ىف نّيعتي ال دمعلا لتقب بجاولا نأ ىلع لیلد هيف «ةّيّدلا ذخأًي نآ امر

 . ةيدلا اماو «صاصقلا اما : نيئيش ذحأ وه لب

 .دمحأ مامالا نع تایاور يهو «لاوقآ ةثالث كلذ يفو

 يف ةريخلاو «ةيدلا امإو ءصاصقلا اما ؛نیئیش دحآ بجاولا نأ :اهدحأ

 لو ااو دلا نا لاو انام وتلا اغا ا قيم اولا ىلإ كلذ

 هيف «ةيدلا نم رثكأ ىلع ةحلاصملا :عبارلاو .ةثالثلا هذه نيب هرييخت يف فالخ

 وأ ةيدلا الإ لام ىلع وفعلا هل سيل :يناثلاو .هزاوج :ابهذم امهرهشأ .ناهجو

 دعب هّبلط كلمي ملو دوقلا طقس تیدلا راتخا ناف ءاليلد حجرآ اذهو ءاهنود

 .  كلام نع نیتیاورلا یدحاو «يعفاشلا بهذم اذهو

 الا ةيدلا ىلإ وفعی نأ هل سیل هنأو ءانيع دوقلا هجوم نأ : يناثلا لوقلاو
 بهذم اذهو «هلاحب هدوقف «یناجلا ضري ملو ةيدلا ىلإ لدع ناف «يناجلا یضرب

 . ةفينح ىبأو ىرخألا ةياورلا يف كلام

 مل ناو «ةيدلا نيبو هنيب رییختلا عم انيع ُدوقلا هّبجوم نأ :ثلاثلا لوقلاو
 ناو «لاكشإ الف «يناجلا يضرف «ةيدلا ىلإ صاصقلا نع افع اذإف «يناجلا ضري

 :انلق ناف ءاقلطم دوقلا نع افع ناف ءانيع صاصقلا ىلإ ٌدوعلا هلف «ضري مل

 قرح طقس اع صاصقلا بجاولا :انلق ناو «ةيدلا هلف «نیئیشلا ذحأ بجاولا

 .اهنم

 : امهدحأ :نالوق كلذ ىف :انلق ؟لتاقلا تام ول امیف نولوقت امف :لیق ناف -

 دقو ءانیع صاصقلا مهدنع بجاولا نآل «ةفينح يبأ بهذم وهو «ةيدلا طقست

 شرآ ناف «يناجلا دب ۱ ؛ هئافي ا ناف « یناجلا دخلا تام ول ام هبشأف « لاقت هلا لعفب هئافیتسا لحم لاز
 فتح «نماضلا تومو نهرلا فلت فالخب اذهو ديلا ةكذ ىلإ لقتنی ال ةيانجلا

۳۹۹ 



 رخذالا عطق ةحابإ

 . ةقيثولا فلتب طقسي ملف .هنع نومضملاو نهارلا ةمذ يف هتوبثل قحلا طقسی ال

 صاصتقلا ٌءافیتسا ردت هال فكرت یف دلا ع :دمحأو یعفاشلا لاقو

 : ليق نإف .اناجم ةيدلاو مدلا نم ةثرولا بهذي الثل ةيدلا بجوف «طاقسإ ريغ نم

 انلق ؟كلذ هل له «ةيّدلا ىلإ وفعلا هدعب راتخا مث صاصقلا راتخا ول نولوقت امف

 ىلإ لاقتنالا هل ناکف «یلعآ صاصقلا نأل كلذ هل نأ :امهدحآ «ناهجو هيف اذه

 ةيدلا طقسأ دقف ءصاصقلا راتخا امل هنأل كلذ هل سیل :یناثلاو .یندالا

 .اهطاقسا دعب اهيلإ دوعی نأ هل سيلف « هل هرایتخاب

 لتق ْنَم» : ل هلوق َنيبو «ثیدحلا اذه نيب نوعمجت فیکف : لیق ناف

 . ذرت رهف ادمَع

 لتقب دوقلا بوجو ىلع لدي اذه ناف .هجوب امهنیب «ضّراعت ال :لیق .

 هل بجاولا اذه ءافیتسا نيب هرييخت ىلع لدي E :هلوقو «دمعلا

 :یلاعت هلوق ریظن ٌثیدحلا اذهو !؟ضراعت ناف  ةيدلا وهو .هلدب ذخأ نیبو

 نيب هل قحتسملا رییخت يفني ال اذهو ۱۷۸[۰ :ةرقبلا] 4 ٌصاَصقلا ُمُكْيَلَع بتُك#

 .ملع هللاو . هلدب نيبو «هل بتک ام

 تخذالا الإ :هل سابعلا لوق دعب ««رخُذالا ال» :ةبطخلا يف ةي هلوقو

 : نيتلأسم ىلع لدي

 . رخذالا عطق ةحابإ :امهادحإ

 يئاسنلاو «موق نيب ءايمع يف لتق نم باب :تايدلا يف (40۳۹) دواد وبأ هجرخأ (۱)

 دؤفلا نيبو وج يلو نيب لاح نم باب : تایدلا يف )۲٠( هجام نباو ۳۹/۳۸

 يف ًايَمع يف لتق ْنَم١ ناجي هيلز عجم هدو «سابع نبا ثيدح نم ةيدلا وأ

 ءأطخلا لقع هلقعو .أطخ وهف اصعب برض وأ طايسلاب وأ ةراجحب مهنيب نوكي امر

 هنم لبقي ال هبضغو هللا ةنعل هيلعف es .دی دوق وهف ادمع لق نمو

 . (لدع الو فرص

(e 



۳ ١ 

 ءانثتسالا يف طرتشي ال لبق الو «مالکلا لوأ نم هّيوني نأ ءانثتسالا ىف طرتشي ال هنأ :ةيناثلاو

 ءهمامت لبق وأ ءهمالك لوأ نم رخذالا ءانثتسال ايوان ناك ول ةا يبنلا نأل «هغارف

 هنم مهل َّدب ال مهنأ همالعإو «كلذ هل سابعلا لاؤس ىلع هل هژانثتسا فقوتي مل

 نأ دعب ردب ىراسأ نم ءاضيب نب ليهسل « ٤ هؤانثتسا اذه ريظنو .مهتويبو مهني

 نا لاق ل وا الا مه نت :لاقف ريس به هر

 َنْب لیهس ال» : لاقف مالسالا ركذي هتعمس ينإف یاضیب نب لیهس الا :د

 . همالک لوآ ا يح

 فا ةام ىلع هيلا فول :لاق امل نامیلسل كّلَملا لوق اضیآ هریظنو

 ىَلاَعَت هللا ءاش ْنِإ :لق : ُكَلَملا هل لاقف .«هللا لیبس يف لتاقي امالغ ةأرما لك دل

 هللا لیبَس يف اولتاقل لات هللا ءاش نا لا ول» : ةي سلا لاقف لقي ملف
 يف هنم عقو ول ءانثتسالا اذه نأ ربخأف ("!(هتَجاَحل اکرد ناکلا ظفل يفو نجا

 .هعفني ال :لوقي ةينلا طرتشي نمو «هعفنل ةلاحلا هذه

 مث ثالث «اشیرف َنَوُرْغَأل هللاو ءاشْيَرف درز هّللاو» : لكك هلوق اذه ریظنو

 ءاشنإ نمضتي وهو «توكس دعب ءانثتسا اذهف « هللا ءاش نإ» :لاق مث .تکس

 وهو «هزاوج ىلع دمحأ صن دقو «هیلع توكسلاو مالكلا نم غارفلا دعب ءانثتسالا

 ةحيرضلا ةحيحصلا ثیداحألا هذه بجوم یلا ریصملاو بیر الب باوصلا

 . قیفوتلا هللابو . یلوآ

 نع «ةديبع يبأ نع ةرم نب ورمع نع لوطم ثيدح نمض ۱ دمحأ هجرخآ (۱)

 .هيبأ نم عمسی مل ةديبع ابآ نأ الإ تاقث هلاجرو .دوعسم نب هللا دبع

 امهالک ناميألا يف )١505( ملسمو «نامیالا يف 7 ۵۲6/۱۱ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .ناميألا يف ءانثتسالا باب يف

 ؛توكسلا دعب نيميلا يف ءانثتسالا باب :ناميألا يف (۳۲۸۵) دواد وبأ هجرخأ (۳)

 . فيعض هدئسو

6٠١ 

 مالكلا لوأ نم هتين

 ةغارف لبق الو



 ملعلا ةباتك ىلع لدلدلا

 ناکملا ىف ةالصلا
 نم ةهارک دشآ روصملا

 مامحلا يف ةالصلا

 داوسلا سبل زاوج

 لصف

 اوبتکا :لاقف «ماق هاش وبأ :هل لاقي ةباحصلا نم الجر نأ :ةصقلا يفو

 ةباتك ىلع ليلد هيفف هتبطخ دیر "هاش يبأل اوُببَكا» :5 يبنلا لاقف «يل

 نیش ع بتک نما : لاق 5 يبنلا ناف «ثيدحلا ةباتك نع يهنلا خسنو ءملعلا

 يذلا ٌيحولا طلتخي نأ ةيشخ مالسالا لوأ يف ناك اذهو ''!ُةَحْمَيْلَف .نارقلا ری

 . هثيدحل ةباتكلا يف نذأ مث «ىلتي ال يذلا يحولاب یلتی

 ةفيحص هبتك امم ناكو ۳" هثیدح بثکی ناك هنأ ورمع نب هللا دبع نع حصو

 نم يهو «هنع هيبأ نع «بیعش نب ورمع هديفح اهاور يتلا يهو تقداصلا یّمست

 عفان نع بويأ ةجرد يف اهلعجی ثیدحلا لهأ ةمئأ ضعب ناکو «ثيداحألا حصآ

 .اهب اوجتحا مهريغو ةعبرألا ةمئألاو رمع نبا نع

 لصف

 تیحُم ىتح هلخدي ملو «هيف ىَّلصو «تيبلا لخد ةي يبنلا نأ :ةصقلا يفو
 ةهاركلاب قحأ اذهو «رّوصملا ناكملا يف ةالصلا ةهارك ىلع ليلد هيفف .هنم ٌروصلا

 تساجنلا نظم هنوكل امإ «مامحلا يف ةالصلا ةهارك نأل مامحلا يف ةالصلا نم

 «كرشلا َةّلظَمَف ءروصلا لحم امأو «حيحصلا وهو «ناطيشلا تيب هنوكل امإو

 . روبقلاو روصلا ةهج نم ناك ممألا كرش بلاغ

 لصف
 سبل زاوج ىلع ليلد هيفف .ءادوس ةمامع هيلعو تکم لخد هنأ و هلا يفو

 .قيرطلا يف هومتدجو اذإ باب :ةطقللا يف 54/5 يراخبلا هجرخأ )

 .ملعلا ةباتك مكحو ثيدحلا يف تبثتلا باب :دهزلا يف (۳۰۰).ملسم هجرخأ )۲(

 ةريره يبآ نع ملعلا ةباتك باب :ملعلا يف ۱۸4/۱ «هحيحص» يف يراخبلا جرخأ )

 نب هللا دبع نم ناك ام الا ينم هنع اثیدح رثکآ دحآ 2 يبنلا باحصآ نم ام :لاق

 ۱ . بتکآ الو بتکی ناك هناف ءورمع

۲ 



 «مهل را داوسلا سبل سابعلا ينب ءافلخ لعج ن نمو ؛انایحآ داوسلا

 ناك الو هابتار ًاسابل هسبلی مل ي يبنلاو مهئابطخو «مهتاضقو «مهتالولو
 ةمامعلا سبل هل قفتا امنإو «ةتبلا ماظعلا عماجملاو .عمجلاو دایعالا يف هّراعش

 لي هاوس اوب هال راس نكي ملو تباحصلا رئاس نود حتفلا موی ءادوسلا

 . ضیبآ هؤاول ناك

 لصف

 نم هجورخ لبق اهمّرح مث «ءاسنلا ةعتُم ةحابإ قوزغلا هذه يف عقو اممو

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع «ةعتملا هيف تمرح يذلا تقولا يف فلتخاو «ةكم

 يعفاشلا :مهنم .ءاملعلا نم ةفئاط لوق اذهو «ربیخ موي هنأ :اهدحأ

 .هريغو

 . ةفئاطو «ةنييع نبا لوق اذهو کم حتف ماع هنأ : يناثلاو

 ادا «يناثلا لوقلا وه ةقيقحلا يف اذهو نینح ماع هنأ : ثلاثلاو

 عع
 هّمهو هيف رفاس ةاورلا ضعب نم مهو وهو «عادولا ةجح ماع هنأ : عب بارلاو

 ةَجَح ىلإ ةنارعجلا ةرمع نم ةيواعم مهو رفاس امك «عادولا ةجح ىلإ ةكم حتف نم
 دقو « هتجح يف ةورملا ىلع صقشمب دع هللا لوسر نع ترصق :لاق ثيح عادولا

 نمو «ناکم ىلإ ناكم نمو «نامز ىلإ نامز نم مهولا زر رفسو «ححلا يف مدقت

 . مهنود نمف ظافحلل ضرعي ام اریثک «ةعقاو ىلإ ةعقاو

 حیحص) يف تبث دق هنال تو و امن ةعتملا نأ :حیحصلاو

 نمز ميرحتلا ناك ولو «"هنذاب ی يبنلا عم حتفلا ماع اوعتمتسا مهنآ «ملسم

 اهیف هم غقی الو قتيلا ةمیرشلا يف هلثمب دهع ال انهو «نیترم سا مز « ربیخ
 له ءاسن ةحاباو «تایدوهب یک امناو «تاملسم اهیف نکی مل ريك ناف :اضیاو

 .۳ ۰۱ص هجیرخت مدقت )1(

 ةعتم تمرح ىتم

 ؟ ءاسنلا

 میرحت فنصملا حیجرت

 حتفلا ماع ةعتملا



 ۶ :هلوقب ةدئاملا ةروس يف كلذ دعب َنْحبأ امنإ «دعب تتبث تتبث نكت مل باتکلا

 مهلا لح مُکاطو مک لح باتكلا ویو نيذلا ۳ تایل مک لح

 4 مکلف نم تالا اونو نیل نم تاتصخُملاو تانمْوَملا نم تانصخملاو

 ۰۲۳ :ةدئاملا] *؟مکنید مل ٌتلَمْكَأ مریلا :هلوقب لصتم اذهو «[0 :ةدئاملا]

 رخا يف ناك اذهو ۰1۳ :ةدئاملا] # مكنيد نم اورفک نیل سئي ویلا : هلوقبو

 َنمز ةتباث باتکلا لهأ ءاسن ةحابإ نكت ملف .اهیف وأ «عادولا ةجح دعب رمألا
 دعبو «حتفلا لبق مهودع ءاسنب عاتمتسالا يف ةبغر نيملسملل ناك الو «ربيخ

 .نيملسملل ًءامإ نرصو «نهنم ٌقرُّتسا نم قرّتسا حتفلا

 يبأ نب يلع ثيدح نم «نيحيحصلا» يف تبث امب نوعنصت امف :ليق نإف

 رُمُحلا موخل لكأ نعو «ربیخ موي ءاسنلا ةعتم نع ىهن ةي هللا لوسر نأ» : بلاط

 . ؟حيرص حيحص اذهو ا

 :ىناثلاو .امهذحآ اذه :نیظفلب هئياور تّسص دق ثیدحلا اذه :ليق

 موي ةيلهألا رمحلا موحل نعو تعتملا حاكن نع یی يبنلا يهن ىلع راصتقالا

 نب نایفس لاق :غبصآ نب مساق لاق .يرهزلا نع ةنييع نبا ةياور هذه ءربيخ

 قعتملا حاكن نع ال «ربيخ نمز ةيلهألا رمحلا موحل نع ىهن هنأ ينعي : ةنييع

 او رت نو نع مب 311 و وب دف «ىهتنا «سانلا ٌرثكأ اذه لاو مو ها فتا فاو أ هركذ

 نمز ةعتملا لَك هللا لوسر مرح :هاورف نهميرحتل فرظ ربيخ موي نأ ةاورلا ضعب

 مرح :لاقف «ثيدحلا ضعب ةياور ىلع مهضعب رصتقاو فقیلهالا رّمحلاو «ربيخ

 .نيّبلا طلغلاب ءاجف «ربيخ نمز ةعتملا ةي هللا لوسر

 يف اعقو دق انوکی مل اذإ «نیمیرحتلا نيب عمجلا يف ذ ةدئاف يأف : ليق نإف

 يبأ نب يلع هاور ثيدحلا اذه : ليق ؟رُمُحلا ميرحت نم ةعتملا ني او دحاو تقو

 یف سابع نب فا دبع همع ونا یلع هبأاجتحم - هنع هلا يقر بلاط

 .۳۰4ص هجیرخت مدقت ()
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 يف بلاط يبأ نب يلع هرظانف .رمخلا موحلو ةعتملا حيبي ناك هنإف «نيتلأسملا

 ميرحت قلطأو ربیخ نمزب رمحلا َميرحت دّيقو «نيميرحتلا هل یورو «نيتلأسملا

 رمحلا موحل مّرحو «ةعتملا مرح دك هللا لوسر نإ .هئات ؤرما كنإ :لاقو ةعتملا

 نیرمالا یورف « سانلا رثکا هیلعو د هلاق امك ربيخ موي ةيلهالا

 .قفوملا هللاو ربيخ مويب امهل ادّيقم ال ا ایت

 حابث ال يتلا شحاوفلا میرحت اهمرح لَه :هنأ وهو «رخا رظن انهاه نکلو
 ُنبا هيف رظن يذلا وه اذه ؟رطضملل اهحابأو ءاهنع ءانغتسالا دنع اهمرح وأ «لاحب

 ملو ؛عسوت ْنَم اهيف عّسوت املف «مدلاو ةتيملاك رطضملل اهتحبأ انآ :لاقو سابع

 نبا ناك دقو . ترا LSE ياما

 هللا َّلَحأ ام تائّيط او رحُ ال اوُنَمآ َنيذّلا ای ايل :أرقيو اهتحابإ ىري دوعسم

 اب هللا لوسر عم وزغن انك :لاق هنع «نيحيحصلا» يفف ء[۸۷ : ةدئاملا] مک

 بوئلاب ةأرملا حكنن نأ انل صخر مث ءاناهنف ؟يصتخن الأ :انلقف «ءاسن انل سیلو
 مُكَ هلال ام تاّیط اوُمْرَحُت ال اونم نیذلا ای ایل : هللا دبع أرق مث «لجأ ىلإ

 .[۸۷ : ةدئاملا] ۲۳ َنيِدَْعَملا ٌتحْيل هللا دل اودع الو

 درلا یه نیرمآ لمتحی ثیدحلا اذه بیقع ةيالا هذه هللا دبع ةءارقو

 ی هللا لوسر اهحابأ امل تابيطلا نم نكت مل ول اهنأو ءاهمرحي نم ىلع

 ءاقلطم اهحابآ نم یلع درلا وهو «ةیالا هده حا دارآ نوكي نآ :یناثلاو

 وزغلا يف ةجاحلا دنعو ترورضلل اهیف صخر امن ب هللا لوسر ناف دتعم هنأو

 ةرثک عم رضحلا يف اهیف صخر نمف  . ةأرملا ىلإ ةجاحلا ةدشو «ءاسنلا مدع دنعو

 .نیدتعملا بحي ال هللاو « یدتعا دقف داتعملا حاکنلا ناکماو «ءاسنلا

 رباج ثيدح نم «هحیحص» يف ملسم ىور امب نوعنصت فكيف : لیق ناف

 ملسمو ءاصخلاو لتبتلا نم هرکی ام باب :حاکنلا يف ۱۰۲/۹ يراخبل هجرخآ (۱)
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 نا : لاقف ةا هللا لوسر يدانم انیلع جرخ :الاق عوکالا نب ةملسو

 ناك اذه :ليق < ءال ةع : ينعي «اوعتمتست نآ مکل نذأ لق ي هللا لوسر

 ۱۳9 یک را ا ياا نیت لح تب

 ءاثالث ةعتُملا يف ساطوأ ماع 4# هللا لوسر انل صخر : لاق عوكألا نب ةملس نع

 حتفب ةلصتم ساطوأ ةازغ نأل «حتفلا ماع وه : ساطوأ ماعو .'''اهنع ىهن مث

 نب رباج نع ««هحیحص) يف ملسم هاورامب نوعنصت امف :ليق ناف

 دهع ىلع َمايألا قيقدلاو رمتلا نم ٍةَضْبَقلاب عتمتسن انك :لاق «هللا دبع

 5 . "”ثيرح نب ورمع نأش يف ٌرمع اهنع ىهن ىتح ركب يبأو « ي ع هللا لوسر

 ةعتم يح يزال ارجو ا اا : لاق هنأ رمع نع تبث

 . حلا ةعتمو ءاسنلا

 ىهنو اهمّرح يذلا وه رمع نإ :لوقت ةفئاط : ناتفئاط اذه يف سانلا : ليق

 ةفئاطلا هذه رت ملو «نودشارلا ء ءافلخلا هنس ام عابتاب ةي ء هللا لوسر رمأ دقو ءانع

 ةياور نم هنإف «حتفلا ماع ةعتملا ميرحت يف دبعم نب ةربس ثيدح حيحصت

 ري ملو «نيعم نبا هيف ملكت دقو «هدج نع «هيبأ نع ةربس نب عيبرلا نب كلملا دبع

 نم الصأ هنوکو ثیلا ةحاجلا ةدش 2 ( هححص) يف ثيدح جارخإ ٌيراخبلا

 ولو :اولاق «هب جاجتحالاو هجارخإ نع ربصي مل «هدنع حص ولو «مالسالا لوصأ

 .(۱2۰۵) ملسم هجرخآ (۱)

 .(۱۸) (۱8۰۵) ملسم هجرخآ (۲)

 .(۱5) (۱ع۰۵) ملسم هجرخآ (۳)
 «هحیحص) يف و یاب نسح هدنسو .رباج ثيدح نم ۳۲۵/۳ دمحآ هجرخآ (ع)

 :لاق ءرمع ماق املف « 4 هللا لوسر عم انعتمت :لاق رباج ثيدح نم )11۷(

 جحلا اومتأف «هلزانم لزن دق نآرقلا ناو یاش امب ءاش ام هلوسرل لحي ناك هللا نإ»

 لجأ ىلإ ةأرما حكن لجرب ىتوأ نلف ءاسنلا هذه حاكن اوتبأو هللا مكرمأ امك ةرمعلاو

 .«ةراجحلاب هتمجر الإ

٤“ 



 جتحیو ؛اهولعف مهنآ يوري یتح دوعسم نبا ىلع ّفخي مل «ةربس ثیدح حص

 انأو يب هللا لوسر دهع ىلع تناك اهن :رمع لقي مل «حص ولو اضيأو فیالاب
 ولو :اولاق .اهنع یهنو اهمّرح 45 هنإ :لوقی ناك لب ءاهيلع بقاعأو ءاهنع یهنآ

 .ًاقح ةوبنلا ةفالخ ٌدهع وهو قیدصلا دهع ىلع لعفت مل .حص
 ثیدح ٌحص دقف .حصی مل ولو ل : ةيناثلا ةفئاطلاو

 ثيدح لمح بجوف یاسنلا ةعتم مّرح 3 3 هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر ىلع

 ىتح رهتشا دق نكي ملو ميرحتلا هغلبي مل اهلعفب اهنع ربخأ يذلا نأ ىلع رباج

 اذهبو ءرهتشاو اهُمیرحت رهظ «عازنلا اهيف عقو املف «هنع هلل يضر رمع نمز ناك

 . قيفوتلا هللابو . اهیف ةدراولا ثيداحألا فلتأت

 لصف

 نیلجرلاو لجرلل اهنامأو ةأرملا ةراجإ زاوج :هقفلا نم حتفلا ةصق يفو

 . اهیومحل ءىناه ّمأ نامأ ةَ لک ٌئبنلا زاجآ امك

 نإف و دترملا لتق زاوج هقفلا نم اهيفو
 يحولا بثكي ناکو «رجاهو ملسأ دق ناك حرس يبآ نب دعس نب هللا دبع

 نب نامثع هب ىتأ «حتفلا موي ناك املف تکمب قحلو ترا مث دك هللا لوسرل

 تكسأ ات :لاقو «هعیاب مث ءاليوط هنع كسمأف «هعيابيل لكي هللا لوسر نافع
 بام لجر هل لاقف «هقنع برضیف «مکضعب هيل | موقیل هنع

 ظّلغت دق ناك اذهف ۳ نیغألاٌةتناخ ُهَل نوکت نأ بتل يغبْني اما :لاقف ؟هللا لوسر

 نعطي نيكرشملاب قحلو ٌدترا مث .يحولا ةباتكو «هترجهو «هناميإ دعب هتدرب هرفک
 نافع رب نامشع هب ءاج ءاملف «هلتق ديري هک مهلا لوسر ناگ 3 هبیعیو مالسالا ىلع

 مالسالا هيلع ضرعی الو ریسالا لتف باب :داهجلا يف (۲۷۸۳) دواد وبأ هجرخآ )١(
 ىف ٠١5 ۰۱۰۵/۷ یئاسنلاو ءدترا نمیف مکحلا باب :دودحلا يف (۳۵۹) و

 مکاحلا هححصو « صاقو يبآ نب دعس ثيدح نم دترملا مكح يف باب : میرحتلا

 . یبهذلا هقفاوو »0/۳

۹% 

 ةأرملا ةراجإ زاوج
 نيلجرلل اهنامآو

 يذلا دترملا لتق زاوج
 ریغ نم هتدر هللة

 ةباتتسا



 موقیل هعیابی ملو «نامشع نم ًءايح هلتقب لب بلا رمأي مل .ةعاضرلا نم هاخآ ناکو

 ههنذإ ریغب هلتق ىلع اومدی نأ ةي هللا لوسر اوباهف «هلتقیف هباحصآ ضعب هيلإ

 اس ها وام نالا لا عار منابع ی هللا لوصو ىجا

 : هلوقب هللا ینثتسا نمم ناکو «هعیابف حوتفلا نم كلذ دعب هنم رهظ امم هللا دبعب

 بد هر او رج ی ويس

 ناو یا هلل ةن مد مخارج تل ملال ول يده أل ها

 تیر اب بالا مهم تی ال ايق نیدلاخ نییَمج

 » : ةع هلوقو ۸۲-۰۱۸۹ :نارمع لا[ همیحر زوفغ هللا نف ا كلذ

 و لع يبنلا نأ : يأ ء«نْيعألا ُةئِئاَح هل نوکت نأ سل يغني

 e حرص لب «هب موي مل ءهرمأو لا مک ذغن اذاو «هتینالع هرس الو

 ۱ ا

 لقت

 ساطوأ ةوزغ یمستو ''”نينح ةوزغ يف

 بو ءاهناكم مساب وزغلا تیئشف ؛فئاطلاو ةكم نيب ناعضوم امهو

 . ةي هللا لوسر لاتقل ازت نيذلا مهنأل «نزاوه ةوزغ

 نم هيلع لا حتف امو « هللا لوسرب نژاوه تعمس املو : قاحسا نبا لاق

 ءاهّلك فيقث نزاوه عم هيلإ عمتجاو ۲۳"يِرَضلا فوع ْنب كلام اهعمج «ةكم

 مهو لاله ينب نم انو ءركب نب ذعسو ءاهّلك مَتِجو ُرَضُم هيلإ تعمتجاو

 الو «بعک نزاوه نم اهرضحی ملو «ءالؤه الإ ناليَع سيق نم اهدهشي ملو «ليلق

 يربطلاو ۰۱۵۸ ۰۱8۹/۲ دعس نباو ۰۵۰۰ ۰8۳۷/۲ ماشه نبا يف هری رظنا (۱)

 «بهاوملا حرشاو ۰1۵۱ ۰۱۰/۴ ریثک نباو ۰۱۸۷/۲ سانلا ديس نباو 2۱۵9/۳
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 فتاطلا ةوزغ دعب ملسأ «ةيواعم نب رصن یلعالا هدج ىلإ ةبسن ةلمهملا داصلاب (۲)

 . قشمد حتفو ةسداقلا دهسو بحصو
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 «برحلاب هّتفرعمو ةأر الإ هيف سیل ریبک خيش ةمّصلا نب ذیرد مشج يفو «بالک
 ءدوسألا نب براق فالخألا يفو «مهل ناَدّيس فیقث يفو ءابّرجم اعاجش ناکو
 ىلإ سانلا رمآ عامجو «ثراحلا نب رمحآ هوخأو ثراحلا نب عیبس كلام ينب يفو

 سانلا عم قاس يب هللا لوسر ىلإ َريسلا عمجأ املف ءيرصّتلا فوع نب كلام
 نب دید مهيفو ٌسانلا هيلإ عمتجا ءساطوأب لزن املف «مهءانبأو مهءاسنو مهلاومأ

 «ليخلا لاَجَم معن :لاق اِ :اولاق ؟متنآ داو يأب :لاق لزن املف .ةمصلا

 ءريمحلا قاهو «ريعبلا ءاغُر عمسأ يلام ۱ هد او دو رخال
 مهءاسن سانلا عم فوع نب كلام قاس :اولاق ؟ءاشلا راعیو .يبصلا ءاکبو

 كلام اي :لاق .هل يعدو «كلام اذه :ليق ؟كلام ّنْيَأ :لاق .مهءانبأو مهّلاومأو

 يلام مایألا نم هدعب ام هل نئاک ٌموي اذه ناو .كموق نسیئر تحیصآ دق كن

 تقس :لاق . !۴ءاشلا راعیو «ريغصلا ءاکبو ءريمحلا قاهنو «ريعبلا ءاغُر عمسأ
 فلخ لعجأ نأ تدرآ :لاق ؟ملو :لاق .مهلاومآو مهءاسنو مهءانبآ سانلا عم

 ءزهنملا دری لهو .هّللاو "نأض يعار :لاقف . مهنع لتاقيل هلامو هلهآ لجر لک

 «تكیلع تناك ناو «هحمرو هفیسب لجر الإ كغفني مل كل تناك نإ اهن «ءيش
 اهذهشی مل :اولاق ؟بالکو ٌبعک تلعف ام :لاق مث «كلامو كلهأ يف تخضف
 ٠ هنع ْبْعَت مل «ةعفرو ءالع موي ناك ول جلاو "دخلا باغ :لاق .مهنم ٌدحأ

 اهدهش نمف «بالكو ٌبعك تلعف ام متلعف مكنأ تذدولو «بالک الو ٌبعك
 نم '؟”َناَعَدَجلا كناذ :لاق ؟رماع نب فوعو «رماع نب ورمع :اولاق ؟مکنم
 نزاوه ةضيب ةضيبلا میدقتب منصت مل كنإ !كلام اي .نارضی الو ناعفنی ال «رماع

 ام :سهدلاو ةددحم ةراجح هيف يذلا :سرضلاو «ضرألا نم عفترا ام :نزحلا )

 .المر نوكي نأ غلبي ملو «ضرألا نم نالو لهس
 :رعاشلا لاق امك كلذب هلهجي )

 نالا ار یم كرو ااا هبجعأ نأضلا يعارل اءزه تحبصأ
 ۱ اا .رومألا یف ءاضملاو ةعرسلاو طاشتلا :دحلا ۳)

 .هنس يف عذجلا ةلزنمب بوحلا يف نافیعض امهنآ ديزي )4(
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 “ةابّصلا قلا مث مهموق ایلغو مهدالب عّنمتُم ىلإ مهعفرا ءائيش لیخلا روحن ىلإ
 كامْلأ «كيلع تناك نإ «كءارو ْنَم كب قحل «كل تناك ناف «ليخلا نوتم ىلع

 ريكو تزربک دق كنا «لعفآ ال هّللاو :لاق .كلامو كلهأ تزرحأ دقو «كلذ

 رخی ىتح فيسلا اذه ىلع ّنئكَتأل وأ نزاوه َرّشعم اي يتْعيطْتل هّللاو «كلقع

 : دیرد لاقف «كانعطأ :اولاقف «يأرو ركذ اهيف دیردل نوكي نأ هركو «يرهظ نم

 . ينقي ملو هدهشأ مل موي اذه

 اًهيفأبحخأ غنجا فن يشيل اب
 ما شا ک مع لا ءافطودو تا

 ر

 مضأر

 هدف سرت ؛مکفویس نوفج اورسکاف مهوُتیار اذ : سانلل كلام لاق مث

 ام مکلیو : لاق مهلاصوآ تقّرفت دقو ِهْوَنَأف < هلاجر نم انویع ثعبو «دحاو لجر

 ام اًئَباصأ نأ انكسامت ام هّللاو قلب ليخ ىلع اضی ًالاجر انيأر :اولاق ؟مكنأش

 .ديرُي ام ىلع ىَضَم نأ ههجو نع كلذ هدر ام هّللاوف «ىرت

 .يملسألا دّرذح يبأ نب هللا دبع مهيلإ ثعب هِي هللا يبن مهب عمس املو

 «مهربخب هيتأي مث «مهملع مّلعي ىتح مهيف میقیف «سانلا يف لخدي نأ هرمأو
 برح نم هل اوعمج دق ام ملعو عمس ىتح مهيف لخدف «دردح يبأ نبا قلطناف

 ىتأ ىتح لبقأ مث «هيلع مه ام نزاوه رمأو كلام نم عمَسو هِي هللا لوسر

 .ربخلا هربخأف كي هللا لوسر

 ةيمأ نب ناوفص دنع نأ هل َرِكُذ «نزاوه ىلإ ريسلا لب هللا لوسر عمجأ املف

 كحالس انزعأ !ةيمآ ابآ اي :لاقف كرشم دموي وهو «هیلا لسرأف ءاحالسو ًاعاردآ

 اذهب مهنومسی اوناک مهدنع نوملسملا مهو «ةاضقو ضاقک زومهم ريغ يباص عمج (۱)

 .مالسالا ىلإ ةيلهاجلا نيد نم اوجرخ :يآ «مهنيد نم اووبص مهنال مسالا
 :عمزلاو «رعشلا ةليوط :ءافطولاو ریسلا نم نابرض :عضأو بخأو «باشلا :عذجلا (۲)

 ؛لیخلا فصو يف دومحم وهو «اذكه اهتفص اسرف ديري ةبادلا ديق طبرم قوف رعشلا
 . ریقحلاب الو میظعلاب سيل نیلعو نيب لعو :يآ عدصو «لعولا :انه ةاشلاو
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 ةّيراع لب : لاق ؟دمحم ا : ناومص لاقف ادغ انودع هيف یقلن اذه

 امب عرد ةئام هاطعاف «سأب اذهب سيل :لاقف ۰« [ دوز E هم

 .لعفف هاهلمح مهفکی نآ هلأس ها لوسر نآ اومعزف «حالسلا نم اهیفکب

 هباحصأ نم فالا ةرشع عم کم لهآ نم نافلآ هعم هيب هللا لوسر جرخ مث
 نب باّتع لمعتساو «افلآ رشع ينثا اوناکو کم مهب هللا حتفف «هعم اوجرخ نیذلا

 . نزاوه ءاقل كيري یضم مث ءاريمأ کم یلع دیسآ

 نب نمحرلا دبع نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدحف :قاحسإ نبا لاق
 يف انردحنا «نينح يداو انلبقتسا امل :لاق «هللا دبع نب رباج هيبأ نع «رباج

 رفو :لاق .ًارادحنا هيف ردحنن امنإ " طوط فوجأ ةماهت ةيدوأ نم داو

 هئانخأو هباعش يف انل اوُنَمَکف «يداولا ىلإ انوقبس ٌموقلا ناكو .حبصلا ةيامَع

 ن تم نعود تار اهم غا وب وو ا دك هك اما

 يولي ال نيعجار ٌسانلا رمشناو «دحاو لجر هذه انیلع اوُدش دق «بئاتکلا الا

 أ ىلإ لاف مث «نيميلا َتاذ ةي هللا لوسر زاحناو «دحأ ىلع مهنم دحأ

 عم يقبو ««هّللا دْبَع نب دمحم نأ هللا لوس انا ّيلإ لا اهنآ

 نم هعم تبث نمیفو «هتيب لهأو راصنالاو نیرجاهملا نم ٌرفن 45 هللا لوسر
 نب نایفس وبأو سابعلاو يلع هتیب لهأ نمو رمعو ركب وبآ اا
 «دیز هم هما ثراحلا دو رز  سابعلا نب لضفلاو «هنباو ثراحلا

 رمحآ هل لمج ىلع نزاوه نم لجرو :لاق .ذئموي لتقو «نميأ مأ نبا نميأو
 كردآ اذإ هفلخ ناو «نزاوه مام لیوط حمر سأر يف ءادوس ةيار هديب

 كلذك وه انيبف «هوعبتاف هءارو نمل هحمر عفر سانلا هتاف اذإو هحمرب نعط

 ينئدح قاحسإ نبا قیرط نم ۸٩/۲ يقهيبلاو ۰4۸/۳ مکاحلا هجرخآ .حیحص ثیدح (۱)

 اذهو «هللا دبع نب رباج هيبأ نع «رباج نب نمحرلا دبع نع «ةداتق نب رمع نب مصاع
 15/1 و ۶۰۱/۳ دمحأو (؟675) دواد وبأ هجرخأ ۳ قیرط هلو «حیحص دنس

 .دهاوشلا يف نسح وهو ۰۸۹/۲ يقهيبلاو 57/١ مکاحلاو

 .ردحنم : طوطحو «عستم :فوجأو زاجحلا ضرأ نم ضفخنا ام :ةماهت (۲)
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 ىتأف :لاق «هنادیرپ راصنالا نم لجرو «بلاط يبأ نب يلع هيلع ىوهأ ذإ

 يراصنالا بثوو «هزجع ىلع عقوف .لمجلا يبوقرع برضف «هفلخ ْنم يلع

 :لاق هلحر نع فعجناف هقاس فصنب همّدق نطأ ةبرض هبرضف «لجرلا ىلع
 ا یتح مهتميزه نم سانلا ا تعجر ام هللاوف :لاق . سانلا دلتجاف

 . ۰2 هللا لوسر دنع یراسالا

 عم ناك نم ىأرو «نوملسلا مزهنا املو :قاحسإ نبا لاق

 مهسفنأ يف امب مهنم لاجر مّلكت تميزهلا ةكم لهأ ةافج نم هيي هللا لوسر

 ناو ءرحبلا نود مهتمیزه يهتنت ال e وبأ لاقف «نغضلا نم

 هباوص :ماشه نبا لاقو  لبنحلا نب ةلبج خرصو .هتنانک يف هعمل مالزألا

 :اکرشم می نکو همال هوخآ E «مويلا ُرْحَّسلا لطب الأ : ةّدلك

 أ نم ّىلإ ٌةبحأ «شيرق نم لر ينبري نأل هللاوف «كاف هللا ضف تکسا

 (نزاوم نم لجر ۱

 حتفلا ٌماع ناك امل :لاق «يبجَحلا ا رکذو

 «نینحب نزاوه ىلإ شيرق عم ٌريسأ :تلق «ةونع ةکم اِ هللا لوسر لخد
 تمق يذلا انآ نوكأف «هنم َرأثأف و نأ ۷ نإ یسعف

 e عبتا الإ دحأ مجعلاو برعلا نم قبي مل ول :لوقأو اهلک زاب

 3 يم را ب و تنکو «ادبآ هّتعبت ام

 2 «فیسلا تلصاف .هتلغب نع ةي هللا لوس 0 «سانلا طلتخا املف

 د طار يل م عفرف داتا فا دن شب تمفرو ناف و ادا

 ىلإ تفتلاف «هيلع انو يرصب ىلع يدي تعض وف ينشحمی داك قربلاک ران

 مث يرذَص َحَسَمْف كنم ُتْوَنَدَف يتم نذا بیش اید : ینادانف هفت هللا لوسر

 نم ّيلإ بحأ ذتعاس ناك وهل هّللاوف :لاق «ِناَطِيَّشلا َنِم ُهْذِعَأ َمُهَّللا» : لاق

 .حیحص هدنسو 2440 ۰48۲/۲ ماشه نبا هجرخأ (۱)

 .455 ۰41۳/۲ ماشه نبا (۲)
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 ندا :لاق مث ءيسفن يف ناك ام ُهَّللا بهذأو «يسفنو «يرصبو .يعمس
 لک يسفنب هّيقأ نأ بحأ ينأ ٌملعي هللا «يفيسب برضأ هّمامأ تمدقتف ؛«لتاقف
 تلعجف ؛فیسلا هبٌتعقوال ايح ناك ول يبأ ةعاسلا كلت ثيقل ولو ی

 ةلغب ْتَبرَقو «دحاو لجر ةرك اوُرکف «نوملسملا عجارت ىتح همزل نميف هّمزلأ
 هجو لک يف اوقّرفت یتح مهرثآ يف جرخو «اهیلع یوتساف هيب هللا لوسر
 يريغ دحأ هيلع لخد ام «هیلع 9 «هءابخ لخدف «هركسعم ىلإ عجرو

 هم هد لب ُهَّللا دارأ يذلا !بْیَش اي» :لاقف ءهب ارورسو ءههجو ها ای
 رکنا نكأ مل ام يسفن يف ُترمضأ ام لب يتدح مث هتل َتْدَرَأ
 مث لع هللا لوسر كنأو لا الإ هلإ ال نآ دهشآ يناف :تلقف :لاق طق

 .(۱«كْل هللا َرَفَع» : لاقف . يل رفغتسا : تلق

 هيبأ نع «سابعلا نب ريثك نع «يرهزلا ينئدحو :قاحسا نبا لاقو

 هتلغب ةّمَكَحِب ذخا زی هللا لوسر عمل ينإ :لاق «بلطملا دبع نب سابعلا
 :لاق :هكوصلا» دش امیسج ًاءرما تنکو اهب اهتزكش دق .«ءاضيبلا
 :لاق «؟ن سنا ای َنْيَأ ىلإ» : سانلا نم ىأر ام ىأر نيح لوقي منكي 6 هللا لوّسر

 ءِراَصْنَألا رشْعَم أي : خرصا سابع اي» : لاقف .ءيش ىلع نولي سانلا 0 ملف

 نل لجرلا بهذیف :لاق . كل كس : اوباجأف a)» ةَرمَسلا ۷ د1 مق ۳

 هفیس ذخأيو قنع ىف اهفذقیف هعرد ذخأيف كلذ ىلع ُردقي الف «هّريعب

 يهتني یتح توصلا مویو  هلببس يلخيو .هریعب نع محتقیو هسرتو هسوقو

 اولتتقاف سال اولبقتسا فئام مهتم هيلإ عمتجا اذإ ی ۰ ا هللا لوسر لا

 «جرزخلل اب تصلح مت «راصتألل أي تناك ام لا ةوعدلا تناعف

 دلَتُجُم ىلإ رظنف هبناکر يف كي هللا لوسر فرشأف لا ین اوناکو

 .هريغ دازو «٠٠ سیطولا يمح < نآلا» : لاقف «نودلتج مهو «موقلا

 . ۳۹٤١ ت «ةباصالا» رظنا (۱)

 - يف رعشلاو حیحص هدنسو قاحسإ نبا نع 440 ۰188/۲ ماشه نبا هجرخآ (۲)
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 5 1 وس هه و 5 هد < رت نک ۳ ع

 تلطملا كيع نیا انا تيك دل لااا

 يف .اهب یمرف «ِتاَيصَح 3 هللا لوسر ذخأ مث :«ملسم حیحص» يفو |
 تلر امف «مهامر نأ الا وه امف ءهدَّمَحُم ٌبَرَو اوُمَرَهْنا» :لاق مث «راًمَكلا هوجو

 دم مهرمأو الیلک مُهَدَح ىرأ

 مث «ضرألا بارت نم ةضبق ضبق مق فلغبلا نع لزن هنا :هل ظفل يفو

 ألم الإ اناسنإ مهنم ُهَّللا قلخ امف ««هوُجولا تهاش» : لاقو مههوجو اهب لبقتسا

 ."”نيربدم اولوف «ةضبقلا كلتب بارت هينيع

 موقلا ةميزه لبق  تيأر دقل :لاق معطم نب ریبج نع قاحس) نبا رکذو

 اننيب طقس یتح ءامسلا نم لبقأ «دوسألا داجبلا لثم - نینخ موي نولتتقی سانلاو

 ةميزه الا نكي ملف «يداولا ألم دق ثوثبم دوس لمن اذاف ٌترطنف «موقلا َنيِب
 . ةكئالملا اهنأ كشأ ملف «موقلا

 نب كلام مهعمو «فئاطلا اوتأ «نوكرشملا مزهنا املو :قاحسإ نبا لاق

 ثعبو ةلخن وحن مهضعب هّجوتو «ساطوأب مهضعب رکسعو «فوع

 سانلا نم كردأف «ٌيرعشالا رماع ابأ ساطوأ لبق هجوت نم راثآ يف ةي هللا لوسر

 یسوم وبآ ةيارلا ذخأف لتقف مهسب يمّرف «لاّئقلا هوشوانف «مزهنا نم ضعب

 يبأ لتاق لتقو هللا مهمزهف «هيلع هللا حتفف مهلتاقف هيخأ نبا وهو «يرعشألا
 موی هلعجاو ءهلْهَأَو رماع يبأ ديل زفغا ّمُهَّللا» :ة هللا لوسر لاقف «رماع

- 
 مس

 )۳) a اتا م کک 5*2 ا
 . . یسوم يبال رفغتساو «كقلخ نم ريثك قوف ةَماّيقل

 .(۱۷۷۲) ملسمو ۰۲/۸ يراخبلا

 دمحأو )4۷٤١( قازرلا دبعو .نينح ةوزغ باب :داهجلا يف (۱۷۷۹) ملسم هجرخآ (۱)

 ۰۳۲۷/۳ مکاحلاو ۱

 .(۱۷۷۷) ملسم هجرخآ (۲)

 باب :داهجلا يف 70/5 يراخبلا هجرخآو 4۵۵ ۰۵4/۲ «ماشه نبا ةريس» (۳)

۶۱ 



 لع هللا لوسر رمأو فیقث نصحب نصحت ىتح فوع نب كلام ىصم و دم 3 ٠ سو ت 5 ۰

 سل | ناکو تنارعجل | ىلإ هوهجوو هلک كلذ عمجف عمت نأ مئانغلاو بت اب

 اش فلآ نيعبرأ نم رثکآ منغلاو ءافلأ نیرشعو ةعبرأ لبالاو سارق ف

 عضب نيملسم هيلع اومّدقی نأ كي هللا لوسر مهب ىنأتساف ف هوا فقالا ةغبرأو

 . ةليل ةرشع

 مهيولق ةفلؤملا 28: ىطغا نأ أف  سانلا لوا ةفلؤملا أو ءاهمسقف لاومألاب أدب
 وبأ مهنم سانلا لوأ یا 3 5 مهبولق ومل نمای هایت ۱ 37

 مازح نب ميكحو نايفس تیبا :لاقف ؟دیزی ينبا : لاقف «لبالا نم ةئامو , بترا نیعیرآ برح نب نایفس

 ةّيقو دعا ةوطغأ) : لاق ؟ةيواعم ينبا :لاقف .«لبالا نم ًةئامَو ٌةّيقوأ ل

 ىرخأ ةئام ا «لبالا نم ةئام مازح نب ميكح ىطعأو ,«لبالا نم ةئامَو

 نب ءالعلا ىطعأو «لبالا نم ةئام ةدلك نب ثراحلا نب رضنلا ىطعأو «هاطعاف

 ىطعأو  نيسمخلا باحصأو  ةئاملا باحصأ ركذو نیسمخ يفقثلا ةثراح

 . ةئاملا هل لمكف ءًارعش كلذ يف لاقف «نيعبرأ سادرم نب َسابعلا

 تناكف «سانلا ىلع اهضف مث «سانلاو مئانغلا ء ءاصحاب تباث نب ديز رمأ مث

 رشع ينثا ذخأ اسراف ناك ناف .ةاش َنيعبرأو ليإلا نم اعبرأ لجر لكل مُهماهس

 .ةاش ةئامو نیرشعو اریعب

 «دیبل نب دومحم نع ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدحو :قاحسإ نبا لاق راصنالا لك هژاضرا

 يف اياطعلا كلت نم ىطعأ ام يب هللا لوسر ىطعأ امل :لاق يردخلا ديعس يبأ نع
 نم ْیحلا اذه دجو ؛ءيش اهنم راصنألا يف نكي ملو ؛برعلا لئابق يفو « شيرق
 هللاو يقل : مهلئاق لاق یتح ةلاقلا مهيف ترثک ىتح مهسفنآ يف راصنألا

 اذه نإ !هللا لوسر اي :لاقف «ةدابع نب دعس هيلع لخدف ءهّموق ي هللا لوسر
 يذلا ِءيفلا اذه يف تعنص امل مهسفنأ يف كيلع اودجو دق راصنألا نم ّيحلا

 باب :ةباحصلا لئاضف ىف (۲8۹۸) ملسمو ۰۳۵ ۰۳۹/۸ و ءندبلا نم مهسلا عزن

 . نییرعشالا رماع يباو ىسوم يبأ لئاضف نم

۶ ۵ 



 يف نكي ملو «برعلا لئابق يف اماظع اياطع تیطعأو «كموق يف تمسق «تبصأ

 اي :لاق (ُدْعَس اي كلذ ْنم َتْنَأ ا :لاق .ءيش اهنم راصنالا نم ّيحلا اذه

 : لاق ؟ةَريظحلا هذه يف كموق يل ْعَمْجاَف : لاق .يموق نم الإ انآ ام !هللا لوسر

 املف ءمهدرف نورخا ءاجو ءاولخدف مهکرتف «َنيرجاهملا نم لاجر ءاجف

 مهاتأف ءراصنألا نم ٌئحلا اذه كل عمتجا دق :لاقف دعس ىتأ ءاوعمتجا

 راّصنألا َرْشْعَم ايا :لاق مث هلهأ وه امب هيلع ىنثأو هللا َدِمَحَف كي هللا لوسر

 هللا مکان ًالالض مکیآ ما «مگشآ يف اَهوُْئدَجَو ٌةدجو منع يلب اق ا

 ا :اولاق «؟مکبولف َنْيَب ُهَّللا فَلاَ َءاَدعأو «يب ُهّللا ُمُكاَنْعأَ عو مو

 اي كن ام :اولاق ؟راَصْنالا َرَشْعَم اي ينوُبيجُت اد :لاق مث .لضفاو نما

 ل مثتش ول هّللاو اما :لاق . لّفلاو نملا شور هل هلل ءهّللا لوسر

 اديرطز اس الوذخمو .ٌكاْفَّصف ابلکم ان :متفدصلو مفصل

 نم ةَعاَعل يف مکسفآ يف رام ا رت یا هر

 رشعَم ای نوضرت الآ مکمالسا ىلإ مکتلکوو TE اهب تفت ندا

 06 ىلإ هّللا ٍلوُسَرِب َنوُعِجْرَتو «ریعّبلاو ءاّشلاب سال 5 نأ راضنالا

cl CC 

 ا راف هثكلشو ارا سانلا كلش رو ءراصْنألا نم اءرما

 مَحْرا 21 ناثد ٌساَّنلاو ءٌراَعش ٌراصنألا ءاهيداوو راصنألا بغش تكلَسل

 راد صولا ىكبف :لاق «راصنألا ءانبأ ءانبأو ءراصُنألا اوال

 ايك هللا لوسر فرصنا مث ءاظحو امن ةي هللا لوُسرب اتیضر :اولاقو «مهاحل
)۱( ۰ ou 

 اوفرفتو .

 ا ل و 04 و 8 5

 نم دلم هللا لوسر تحخأ یزعلا دبع نب ثراحلا تنب ءامیشلا تمدقو

 نع ۷۱/۳ «دنسملا» و ۰14٩ ۰4۹۸/۲ «ماشه نبا ةريس» يف وهو «حيحص هدانسإ )١(

 ملسمو EY ۳۸۹/۸ يراخبلا دنع ديز نب هللا دبع نع بابيلا ىفو « قاحسإ نیا

 . ۲/۶ دمحأو (۱۰۲۱)

۳ 



 ؟لكلذ ةمالغ امو : لاق ةعاضرلا نم م كتخأ ينإ ! هللا لوسر اي :تلاقف ةعاضرلا

 الك هللا لوسر فرعف :لاق . كئکروتم انأو .يرهظ يف اهينتضَضَع ةضع :تلاق

 ةماقالا تْبَبْحَأ نإ :لاقف ءاهرّيخو هيلع اهسلجأو ؛هَءادر اهل طسبف «ةمالعلا

 لب :تلاق ؟«كمّوق ىلإ يعجرتف كعّبمأ نأ تّببخأ ناو ةَمَّركُم ةَبّيحم يدنعف

 : هل لاقب ًامالغ اهاطعآ هنأ دعس ونب تمعزف « لعفف «يموف یلا ۳ ينعتَمت

 . ةيقب امهلسن نم مهيف لزي ملف ءرخألا نم امهادحإ تجوزف «ةيراجو لوحكم
 ام راو قع نا لا لرو اهاطعاف لاف عرف ویا لار

 . ۳ بقل ءامیشلاو :لاقو . ةفاذح اهامسو تاشو

 لصف
 مهسأرو الجر رشع ةعبرأ مهو لك هللا لوسر ىلع نزاوه دفو مدقو

 رمي نآ هولأسف .ةعاضرلا نود ها لوسر مه ناقرب وب مهیفو هدرص نب ریهز

 7 ثيدحلا ًبحأ نا و نم يعم نا :لاقف لاومالاو يِبَّسلاب مهیلع

 لدعت انك ام :اولاق ؟مکلاون ما مکیلا ُبَحَأ مكؤاسنو ؟ماتباف ءُةَقَدَصَ
 عفت الإ :اولوقف اوشوقق ةاَدَعلا تیلص اذإ : ناف انيق تاسخ الات

 اوُذُرَي نأ كك هّللا لوُسَر ىلإ نیموُملا حالو «َنيِنمْؤُملا ىلإ ي هّللا لوس

 ام امأ» : يك لا لوسر لاقف كلذ الاف واف ااا یا املف م

 نورجاهملا لاقف "سان کل لاسأسو مک ووك بلطْملا دنع ينبلو يل ذا
 ونبو انآ امآ :سباح ْنب ٌعرقألا لاقف ب هللا لوسرل وهف انل ناك ام :راصنألاو

 نب سابعلا لاقو .الف ةرازف ونبو انآ امأ :نصح نب ةنييع لاقو «الف ءميمت

 عیب هام ناکام ؟ییکس اتاق ات ار ابا رم

 نِا» : ی هللا لوسر لاقف ينومتنُهو : : سادرم نب سابعلا لاقف ءَ هللا لوسرل

 ملف ءمهترّيخ دقو مُهَيْيَس تيِبَتْسا تن قو «َنيِمِلْسُم اوُؤاَج ذق َمَّْقلا ءالُؤه

 تاقث هلاجرو «يدعسلا ديبع نب ديزي ینئدح :قاحسإ نبا نع 158/7 ماشه نبا )۱(

 .۳۳۵/۶ «ةباصالا» و (۷۰4۹) «ةباغلا دسأ» رظناو «عطقنم هنكل

 ۱ (۳-۸ج داعملا داز ۶ ۷

 ` نزاوه دفو مودق



 يوم ع ل ی و ا. E تم ل احا 24 5 به
 هدر نأب هسفن تباطف ییش ّنهنم هدنع ناك ْنمف ءائيش ءاسّنلاو ءانب الاب اولدعي

 و رم ےس و م 2 ر أ نا ا و ۾ ۵ رار 5 ۰

 تس ةضيرف لكب هلو هیلع ٌدَریلف هقخب َكسْمَتْسَي نأ ًبحأ نَمَو ‹ كلذ ليبسف

 : لاقف . يب هللا لوسرل انبيط دق : سانلا لاقف ««انيلع ُهَّللا ءىفي ام لأ نم ضئارف
 26 ۳۹ فا و 7-5 را وع, وم هو ٠ ي 2 8 هر و 5

 رز رع اجلا قرر تح ارعجراف كرب ل نكي رك يور نرخ
 و ر

 أ" هءانبأو مهءاسن مهيلع اودرف مک ما

 تراص ازوجع دري نأ ىبأ هناف ‹نصح نب ةنييع ريغ دحآ مهنم فلختی ملو

 و و 0 ۱ ِ ۱
 . ةيطبق ةيطبق يبّسلا ةَ هللا لوسر اسکو «كلذ دعب اهّدر مث «هيدي يف |

 لصف
 ةوزغلا هذه هتنمضت ام ضعب ىلإ ةراشالا ىف

 ةيمكحلا تکللاو ةيهقفلا لئاسملا نم

 «ةكم حتف اذإ هنأ ءدعولا قداص وهو «هّلوسر دعو دق لجو زع ُهَّللا ناك

 :نيبملا حتفلا هل مت املف ءاهرسأب ٌُبرعلا هل تنادو ءاجاوفأ هنيد يف سال لخد
 5 مر تن ۹ ی د ےہ نراوه برح تییست

 هزازعإ ٌمامتو .هللا رمآ رهظیل «نيملسملاو ةي هللا لوسر برحل اوبلأتيو اوعمجی

 هللا رهظیلو حتفلا لهال انا رکش مهمئانغ نوکتلو هنیدل هرصنو «هلوسرل

 نوملسملا قلی مل يتلا ةميظعلا ةكوشلا هذهل هرهقو «هدابعو هلوسر - هناحبس

 حولت يتلا ةرهابلا مکحلا نم كلذ ریغلو «برغلا نم ٌدحَأ دعب مهمواقي الف ءاهلثم

 .نیمسوتملل ودبتو نیلمأتملل

 5 1 3 Nf هو گم و 1 نيملسملا ةميزه تناك
 عم ةرسكلاو ةميزهلا ةرارم ال وا نیملسملا قادا نا هناحبس هتمکح تضتفاو ا

 ۱ 0 5500 و 0 ارتغالا مدع مهميلعتل
 لخدت ملو «حتفلاب تحفر اسوؤر نماطيل مهتكوش ةوقو  مهددعو مهددع ةرثک 0

 نع ةا روغ تش د نب ورمع ىنثدح قاحسا نبا نع A4 /۲ ماشه نبا هجرخآ )۱

 نع ۳۹/۶ دمحأو ۳۷ ۳:۸۸ يراخبلا هوجحتب هجرخآو . نسح دنس اذهو «هدح

 .اعم ةمرخم نب روسملاو ناورم

4۱۸ 



 هنقذ نإ یتح «هسرف ىلع اینحنم هسأر اعضاو ةي هللا لوسر هلخد امك همرحو هّدلب

 هل لخآ نآ (هتزعل ةناکتساو هتمظعل اعوضخو ةا اعضاوت هجرس کک

 ْنل» : لاق نمل هناحبُس نيبيلو «هدعب دحأل الو هلق دحأل لحي ملو «هدلبو همرح

 هل بلاغ الف «هّرصني نم هنأو «هدنع نم وه امنإ رصنلا نأ «ةلق نع َمْوَيلا بل

 ال «هنیدو هلوسر رصن ىّلوت يذلا وه هناحبس هنأو «هريغ هل رصان الف هلذخی نمو

 ترسکنا املف «نيربدُم مثیلوف ءائيش مکنع نفت مل اهناف ءمكتبجعأ يتلا مکئرثک
 هلوسر ىلع هتنیکس هللا لزنأف رصنلا ديرب عم ربجلا ملخ اهيلإ تلسرآ مهبولق

 رصنلا َعلخ نأ هّتمکح تضتقا دقو اهورت مل ادونج لزنأو «نينمؤملا یلعو

 يف اوفيضتشا َنيِذَلا ىَلَع نم نیرو «راسکنالا لهأ ىلع ضيفت امنإ هّرئاوجو
 َنْوَعْرَف يرنو «ضرألا يف ْمُهَل َنُكَمْنو َنيثراولا ْمُهَلَعْجَنو «ةّمئأ ْمُهَلَعْجَتَو ضْرألا
 .[1 :صصقلا] 4َنوُرَدْحَي اوُناَك ام مُهْنم امُهَدوُنَجو َناَماَهو

 ةرينكلا مئانغلاب مارعإلا ءابهذ اهنم اوُمنغي ملف «ةكم مئانغ شيجلا عنم امل هناحبس هللا نا :اهنمو
 ةكم مئانغ اوعنم نأ دعب ۲ 9 5 ص هس 8

 ( هبنم نب بهو نع «دواد وبا ىور امك اضرا الو انيس الو اعاتم الو تضف الو

 اهوحتف دق اوناکو ال :لاق ؟اتیش حنا می اومنغ لَه :ارباج تلأس :لاق

 هيلإ جاتحی ام ىلإ ةجاح مهیفو «فالا ةرشع مهو .باکرلاو لیخلا فاجیاب

 يف فذقو «مهوزغل نیکرشملا ٌبولق هئاحبس كّرحف قوقلا بابسأ نم شيجلا

 تفایضو «الزن مهعم مهیبّسو یهئاشو مهمعنو یهلاومآ حارخا مهبولق

 مهل حالأو ءرفظلا يف مهعمطأ نأب هناحبس هریدقت َمّمتو «هدنجو هبزحل اکو

 رس ىلع اه للل وا اف روا اما هللا قفل رضا داب

 ةحاح ال : ليف هلوسرو هللا ماهس اهيف ترجو ءاهلهأل مئانغلا تدربو ةةئالوأفو

 ةبوتلا مهبولق ىلإ هناحبس ُهَّللا ىحوأف .مكيرارذو مكئاسن يف الو «مکئامد يف انل

 مکیلع د نأ مکنایئاو مکمالس) رکش نم نا :لیقف .نیملسم اوژاجف «ةيانآلاو

 هلاجرو .ةکم ربخ يف ءاج ام باب :ةرامالاو جارخلا يف (۳۰۲۳) دواد وبآ هجرخآ (۱)
 ۱ . تاقث
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 أ امم ًاريخ مکن رخ مکیولف يف ُهَّللا ملی ناو و مکیتسو مکاتب مکان
 .[۷۰ :لافنألا] محو هو لاو مُكَل زفْیو منم

 ةوزغب مهوزغ متخو «ردب ةوزغب برعلا وزغ حتتفا هناحبس هللا نإ :اهنممو 2 ىدعدسرتس
 ناك ناو «نینحو ٌردب :لاقیف «رکذلاب نیتازغلا نيتاه نيب اذهلو «نينح نينحو ردب يتوزغ

 نیتازغلا نيتاه يف نيملسملا عم اهسفنأب تلتاق ةكئالملاو «نينس عبس امهنيب

 تّئفَط نيتازغلا نيتاهبو ءامهيف ءابصحلاب نيكرشملا هوجو يف ىمر الي يبنلاو

 نم ترسکو مهتفوخ :ىلوألاف «نيملسملاو بيَ هللا لوسر وزغل برعلا ةرمج
 مل ىتح مّهعمج تلذأو مهّماهس تدفنتساو «مهاوق تغرفتسا :ةيناثلاو ءمهَّدَح
 . هللا نيد يف لوخدلا نم اب اودجي

 رصنلا نم هولان امب مهحّرفو «ةکم له اهب َرَبَج هناحبس هللا نأ :اهنمو
 مهفرعو .مهربج نيع ناك ناو «مهرسک نم مهلان امل ءاودلاك تناكف منخملاو

 تقاط مهب مهل نكي مل هناف «نزاوه رش نم مهنع فرص امب مهيلع هتمعن مامت

 كلذ ريغ ىلإ .مهژدع مهلكأل «مهنع اودرفأ ولو ؛نيملسملاب مهيلع اوُرِصن امنإو
 . یلاعت هللا الإ اهب طيحي ال يتلا مكحلا نم

 لصف

 هودع نيب لخدي ْنَمو نويعلا ثعبي نأ هل يغبني مامالا نأ هقفلا نم :اهيفو 508

 دُعقي ال ةعمو ةوق هشيج يفو «هل هّردع دصقب عمس اذإ مامالا نأو «مهربخب هيتأيل "رب مس

 . نينحب مهيقل ىتح نزاوه ىلإ ال هللا لوسر راس امك «مهیلا ٌريسي لب «مهرظتني

 امك «هودع لاتقل مهتدعو نيكرشملا ٌحالس َريعتسي نآ هل مامالا نأ اتش 5-06

 نيكرشملا

 هل هدصقب عدس

 ماو وهو «ناوفص عاردأ هم هللا لوسر راعتسا

 اردق اهتاببسمل هللا اهبصن يتلا بابسألا لامعتسا لكوتلا مامت نم نأ :اهنمو 52201

 نوفل اتاك اهنإ و1 الكوت یا لكا هباحصأو ةر هللا لوسر و

 ةضيبلاو «ةكم يب هللا لوسر لخدو «حالسلا عاونأب نونصحتم مهو «مهّودع

 ع"



 .[1۷ : ةدئاملا] سالا نم كُمِصْمَي ةللاو# : هيلع هللا لزنآ دقو هسأر ىلع

 سیاکتیو ءاذه لکشتسی ملعلا يف خوسر الو هدنع قیقحت ال نمم ریثکو

 .ةیالا لوزن لبق ناك اذه نأب ةراتو «ةمال امیلعت هلعف اذه نأب ةرات باوجلا يف

 وبأ هرکذ ٌتيدح هل ّرکذ دقو «ءارمألا ضعب اهنع لأس ةلأسم رصم يف تعقوو

 هل تدهأ نأ دعب ناك يح هللا لوسر نأ «ریبکلا هخیرات» يف رکاسع نب مساقلا

 . همَّدق نم هنم لكأي ىتح هل َمّدَق اماعط لكأي ال ةمومسملا ةاشلا ةيدوهيلا

 اذه نيب عمجي فيك :لئاق لاقف . كلذ يف كولملل ةوسأ اذه يفو :اولاق

 هل نمض دق هناحبس هللا ناک اذإف 4ساّئلا ّنم َكُمِصْمَي ُهَّللاو# :ىلاعت هلوق نيبو

 . هيلإ رشبل ليبس ال هنأ ملعي وهف «ةّمّصعلا

 ناك اذه نأب مهضعبو «ثيدحلا فعض ىلع لدي اذه نأب مهضعب باجأو

 نأ ءالؤه لمأت ولو .اهّدعب كلذ لعفيل نكي مل تلزن املف «ةيالا لوزن لبق

 ناف «فّلكتلا اذه نع مهانغأل ءاهبابسأل هيطاعت يفانُي ال .ةمصعلا هل هللا نامض
 فيفانُي الو «سانلا نم هّسارتحا ضقانُي ال ىلاعتو كرابت هبر نم هل نامضلا اذه

 هرمأ ضقانُي ال «هيلعُيو «هّلَك نيّدلا ىلع هّئيد رهظُي هنأب هل هناحبس هللا َرابخإ نأ امك
 نذحلاو دجلاب ذخألاو «ليخلا طابرو .ةوقلاو «ةدعلا دادعإو «لاتقلاب

 «ةوزغلا دارأ اذإ ناكف «ةيروتلاو «برحلا عاونأب هتبراحمو «هودع نم سارتحالاو

 ای هلو لاح اع وع اس هه حرف راز ذه نال كلدو ع قو

 ملعأ لكك وهو هل ةيضتقم كلذ ىلإ ةيضفُم هللا اهلعج يتلا بابسالا نم هاطاعتی
 امل ةبجوم هتمکحب هل هللا اهلعج يتلا بابسألا لّطعي نأ نم هرمال عبتأو «هّبرب

 هناحبس هنأ امك اذهو هودعل هتبلغو «هنيد راهظإ رفظلاو رصنلا نم هب هدعو

 نم ةايحلا بابسآ ءىطاعتي وهو «هنيد رهظيو «هتالاسر غلبي یّتح هتايح هل نمض
 «سانلا نم ریثک هیف طاذي ٌمضوم اه کسر نسل تر لاو ناكاملا

 نإ لوژسملا نأل «هيف ةدئاف ال هنأ معزو ءءاعّدلا كرت نأ ىلإ مهضعبب كلذ لا یتح

 ؟ءاعدلاب لاغتشالا يف ةدئاف يأف «هلني مل ءرّدقُي مل ناو «دب الو هلان رد كا
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 ؟ةنومضم ةيراعلا له

 كيلع يقب : طلاغلا اذهل لاقيف «ةدأبع ءاعدلا : لاق نأب «باوجلا يف سا مث

 هل لصح «هاطاعت نإ ببسب هّبولطم هل رق دق هنأ - قحلا وهو - رخا مسق

 3 بابسألا مظعأ نم ءاعدلاو .بولطملا هتاف تتتسلا لطع ناو تولطملا

 ىل رّدق دق هللا ناك ناو : لوقی نم لثم الإ طلاغلا اذه لثم امو .بولطملا لوصح

 مل وأ تلكأ عبشآ مل «عبشلا يل ردقي مل نإ «لكا مل وأ تلكأ عبشآ انأف « عبشلا

 ىلاعت هللا ةمكحل ةيفانملا ةلطابلا تاهّدُّدلا هذه لاثمأو ؟لكألا ةدئاف امف «لکا

 قيفوتلا هللابو «هعرشو

 ةيراع لبا : لاقف «نامضلا ةيراعلا يف ناوفصل طرش ةَ 2 يبنلا نآ :اهيفو

 هللا هعرش فصوب اهل فصوو «ةيراعلا يف هعرش نع رابخإ اذه لهف «ةَنوُمْضَم
 ءادالاب اهنامض نع رابخإ وأ «بوصغملا نمضُي امك نامضلا اهمكح نأو ءاهيف

 ؟اهنیعب كيلإ اهدرآ لب «بهذت ال اهنأو ءاهتيدأت كل نماض ينآ : هانعمو كهنیعب

 نيعلا نأ وهو «كلام بهذم يف لیصفت ىلع درلاب ةنومضم اهنأو «يناثلاب كلامو

 رهظي نأ الإ فلتلاب نمضت مل «راقغلاو ناويحلاك «هيلع باغي ال امم تناك نإ

 ةنيبب یتأی نآ الا فلتلاب تنمض «هوحنو یلحلاک هیلع باغی امم تناک ناو «هبذک

 ‹ةفينح وبأ لاق امك ةنومضم ریغ ةنامأ ةيراعلا نأ هبهذم رسو «فلتلا ىلع دهشت

 ال امو «هيلع باغی ام نيب قرف كلذلف رهاظلا فلاخی امیف هلوق لبقی ال هنأ الإ

 . هيلع باغی

 اهنآ هب دارأ له «ةئوَمَضَم ةّيراع لب" : ناوفصل هيب هلوق نأ ةلأسملا ذخأمو

 وهو «اهّدر كل نمضآ وأ «تفلت نإ اهنمضآ :يأ ؟فلتلاب وأ درلاب ةنومضم

 : هجوأ ةثالثل رهظآ درلا نامض يف وهو «نیرمالا لمتحی

 :هلوق نأ يبي اذهف ««ءادَعُم ةيراع لب» :رخالا ظفللا ىف نأ :اهدحآ
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 . ءادالاب ةنومضملا : هب دارملا « (ةنومضم)

 بصغ ذخأ ينم اهذخأت له هلأس امنإو ءاهفلت نع هلأسی مل هنأ : يناثلا

 اهفلت نع هلأس ناك ولو .«كيلإ اهيدؤأ ةيراع ذنغأ لب ال» : لاقف ؟اهنيبو ىنيب لوحت

 . تفلت نإ اهل نماض انآ :لوقي نأ بسانل .بهذت نأ فاخأ : لاقو

 ناكل فلت نامض ناك ولو ءاهسفن اهل ةفص َنامضلا لعج هنأ :ثلاثلا

 . ءادأ نامض هنأ ىلع لد ءاهتاذ ىلع ْنامضلا عقو املف ءاهلدبل نامضلا

 نأ يَ يبنلا هيلع ضرعف ءعاض عوردلا ضعب نأ ةصقلا يفف :ليق ناف

 وأ ابجاو ارمآ هيلع ضرع له :ليق «ٌبغرأ مالسالا يف مويلا انأ :لاقف ا

 مل ءابجاو نامضلا ناك ولو .نامضلا هيلع ضرع هنأب يناثلا حجرتي دقو ؟ةعيرشلا

 هنیعب بهاذلا ناک ول امک «تلفح اذه ؛لوفیو «هب هل یفی ناک لب هلع هضرعی

 . هلمأتف هدر هيلع ضرعیل نكي مل هنإف ءادوجوم

 امك «هلتق ىلع انوع كلذ ناك اذإ هبوکرمو ودعلا سرف رقع ٌزاوج :اهيفو

 حسمو هل اعد لب هلجاعی ملو هلتقب مه نمع ی هللا لوسر وفع :اهیفو

 . ميمح يلو هنأك «داع یتح هردص

 نم «ةلاسرلا تایاو ةوبنلا تازجعم نم ةازغلا هذه يف رهظ ام :اهنمو

 : لوقی وهو «سانلا هنع یلوت دقو «هتابث نمو «هسفن ىف رمضآ امب ةبيشل هرابخ)

 دعا ذكال كبلات ْبِلَطُملا

 . نيكرشملا بئاتك هتلبقتسا دقو

 هنم دعبلا ىلع هئادعأ نويع ىلإ اهب ىمر ىتلا هتضبق هللا لاصيإ :اهنمو

{Y۳ 

 ودعلا بوكرم رقع زاوج
 هلتق ىلع انوع ناك اذإ

 هلتقب مه نمع ی هوفع

 امب ةييش ةي هرابخإ
Nهتابثو ةذ يف  

 سانلا هنع یلوت دق و



 رافکلا مالسا راظتنا زاوج
 مهلاومآ مهیلع درت ىتح

 اهمسق لبق

 يذلا ءاطعلا له

 شيرقل ی هاطعا
 لصا نم مهبولق ةفلّوملاو
 وأ سمخلا نم وأ ةمينغلا

 ؟سمخلا سمخ نم

 ءاهيف هتازجعم نم كلذ ريغ ىلإ «موقلا ّنيعأ تألم ىتح «ةضبقلا كلت يف هتکربو

 . نیملسملا ضعب مهارو «ةرهج ٌردعلا مهار ىتح «هعم لاتقلل ةكئالملا لوزنك

 ءةعاطلا يف مهّلوخدو رافكلا عالس! مئانغلا مسقب مامإلا راظتنا زاوج :اهنمو
 كلمت امنإ ةمينغلا نإ :لوقي نمل ليلد اذه يفو .مهّيبسو مهمئانغ مهيلع دريف

 مل «ءاليتسالا درجمب نوملسملا اهكلم ول ذإ ءاهيلع ءاليتسالا درجمب ال «ةمسقلاب
 لبق نيمناغلا نم دحأ تام ولف اذه ىلعو .مهيلع اهدريل يب ٌئبنلا مهب نأتسي

 اذهو «هتثرو نود نيمناغلا ةيقب ىلع هّبیصن دَر «مالسإلا رادب اهزارحإ وأ «ةمسقلا
 دعب تام ولو «ءيش هتثرول نكي مل ءاليتسالا لبق تام ول «ةفينح يبأ بهذم

 .هتثرول همهسف «ةمسقلا

 لصف

 نم وه له «مهبولق ةفلؤملاو «شيرقل ةَ ٤ يبنلا هاطعأ يذلا ءاطعلا اذهو

 وه :كلامو يعفاشلا لاقف ؟سمخلا سمخ نم وأ «سمخلا نم وأ ةمينغلا لصأ

 ريغ وهو «سمخلا نم هل هللا هلعج يذلا يب همهس وهو «سمخلا سمخ نم
 كلت يف نيمناغلا نذأتسي مل ات يبنلا نأل منفملا نم هبيصُي ام ٌريغو ٌيفّصلا

 اهزوحب اهوكلم مهنأل مهنذأتسال «ةمينغلا لصأ نم ءاطعلا ناك ولو .ةيطعلا
 نم اذإ وهف تسمخ ىلع موسقم هنأل « «سمخلا لصأ نم سیلو كهیلع ۳۳

 سام ةعيرآ نم وكي لقا نأ ىلع دمحأ مامإلا صق دقو . .سُمْحلا سمخ

 رتاشعلاو لئابقلا ّسوور هب 4# نا لفت «لفنلا نم وه ءاطعلا اذهو «ةمينغلا

 دعب ثلثلا ليفنت نم زاوجلاب یلوآ وهف «مالسالا ىلع مهموقو هب هب مهمّلأتيل
 بالجتساو «هلهأو هتكوشو مالسالا ةيوقت نم هيف امل «هدعب عبرلاو «سمخلا
 يناطعأ دقل :مهلفن يذلا ءالؤه ت لاق امك ءاوس عقو اذکه «هيلإ هودع

 قلخلا بحأل هنإ ىتح ينيطعي لاز امف لر قلخلا ضغبأل هنإو هيي 2 هللا لوسر

 هب بلجتساو .«هبرحو َرفكلا لذآ و له و مالسالا یوق ءاطعب كنظ امف

 اذإو «مهعابتأ مهبضغل بضع «اوُبضغ اذإ نيذلا رئاشعلاو لئابقلا سوؤر بولف

 ۶ ۲ ء



 می رس

 هلِلَف مهموق نم ٌدحأ مهنع فلختی مل یالوم ملسأ اذاف .مهاضرل اوضَر اوضر

 .هلهأو مالسالل هعفنأو هادجآ امو «ءاطعلا اذه مقوم مظع ام

 .رمألا ىدعتي ال هرمأ ثيح هلوسر اهّمسقي هلوسرلو هلل لافنالا نأ :مولعمو

 ةمكحلا نع جرخ امل «ةماعلا مالسالا ةحلصمل ءالؤه يف اهرسأب مئانغلا عضو ولف

 هذه نع هبارضأو يميمتلا ةرصيوخلا يذ ٌراصبأ تّيمع اّملو «لدعلاو ةحلصملاو

 هذه نإ :ههبشم لاقو .لدعت مل کناف لدغا :مهلئاق هل لاق .ةمكحلاو ةحلصملا

 .هلوسرب قلخلا لهجأ نم ءالؤه نإ هللا رمعلو هللا هجو اهب ديرأ ام ةمسقل

  هناحبس  هللو «هّل هعنمو «هلل هئاطعإو «هلدع مامتو هل هتعاطو «هبرب هتفرعمو

 کم مئانغ مهعنم امك ةلمج نيمناغلا اهعنمي نأ هلو «بحي امك مئانغلا مسقي نأ

 ءاهلكأت ءامسلا نم ًاران اهيلع طلسُي نأ هلو «مهباكرو مهليخب اهيلع اوفجوأ دقو

 كلذ نم هلعف ام لعف امو «نيمكاحلا ٌمكحأو «نيلداعلا لدعأ هلك كلذ يف وهو
 سو نزار ناسا مک ا ی الو جانع

 ىلإ مهدر موف ىلع هتمعن منا دقلو هتمحرو هتمکحو «هتزعو هملع لامك

 ةمعنلا هذه ردق فرعی مل نم ىضرأو مهراید ىلإ هنودوقی ةَ هلوسرب مهلزانم

 بیبللا لقاعلا يطعيو «هتفرعمو هلقع بسانی ام ریغصلا يطعي امك ریعبلاو ةاشلاب

 نوبجویف «هقلخ نم دحآ رجح تحت هناحبس وه سیلو هلضف اذهو «هبساني ام
 .e و 8 ۶

 .هرمال ذفنم هلوسرو « لوم رحیو مهلوقعب هيلع

 عم اذه لثم ىلإ تاقوألا نم تقو يف مامالا ةجاح تعد ولف :ليق ناف
 ؟كلذ هل غوسي له «هودع

 ناف .نيدلا مايقو مهحلاصمل فّرصتی نيملسملا نع بئان مامالا :ليق
 هيلإ هئادعأ سوؤر بالجتساو هتزوح نع بذلاو «مالسالا نع عفدلل كلذ نّيعت

 ريغ ةعيرشلا زوجت لهو «هيلع نيعت لب «كلذ هل غاس .مهرش نوملسملا نمأيل
 اذه فيلأت تاوف نم ةعفوتملا ةدسفملاف «ةدسفم نامرحلا يف ناك نإو هنإف ءاذه
 ءامهاندأ لامتحاب نيتدسفملا ىلعأ عفد ىلع ةعيرشلا ىنبمو .مظعا ودعلا
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 ىلع نیدلاو ایندلا حلاصم ءانب لب امهاندآ تیوفتب نیتحلصملا لمكأ لیصحتو

 . قیفوتلا هللابو . نيلصألا نیذه

 ضئارف تس ةّضيرف لب ُهَلَف «هّسفن بّیطْی مل نم» : لاف ميج يڪ يبنلا نأ :اهيفو

 هل هللا ءیفی ام لقآ نم

 ةئيسن ضعبب هضعب ناویحلا لب «قیقرلا عیب زاوج ىلع لیلد اذه يفف ۾ قيقرلا عيب زاوج
 صعبب هضعب ناويحلاو

 .الضافتمو الضافتمو ةئيسن

 زهجی نأ هرمآ ل هللا لوسر نأ ءورمع نب هللا دبع ثيدح نم «ننسلا» يفو

 هیعبلا ذخأي ناكو ءةقدصلا صئالق ىلع ذخأي نأ هرمأف «لبالا تدفنف شيخ

 .(۱ةقَدَصلا لبإ ىلإ نيريعبلاب
 ناويحلاب ناویحلا عیب نع ىهن هنأ 4ج هنع ءرمع نبا نع «ننسلا» يفو

 0 ' هححص و ةرمس نع نسحلا ثیدح نم يذمرتلا هاورو ل

 : لاق رباج نع «ريبزلا يبأ نع «ةاطرأ نب 0۳ ل

 لاق «ديب ادي هب ساب الو و : ل هللا ۳ لاق

 ةلاهج هدنس يفو ۰۵۷ ۰۵۱/۲ مکاحلاو (۳۳۰۷) دواد وبأو (۷۰۲۵) دمحآ هجرخآ (۱)

 جیرج نبا ينربخآ بهو نبا قیرط نم ۳۱۸ ص ينطقرادلا هجرخآ نکل «بارطضاو

 ۲۸۸ ۰۲۸۷/۵ يقهيبلا هجرخآو ...هدج نع «هيبأ نع هربخآ بیعش نب ورمع نآ

 . ٤/ ۳٤١۷ «حتفلا» يف ظفاحلا هيلإ راشآو .هححصو ينطقرادلا قیرط نم

 نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق امن «ننسلا لهآ نم دحآ هجرخی مل رمع نبا ثیدح (۲)

 يف نسح هدنسو ۲۲۹/۲ «راثالا يناعم» حرش يف يواحطلا هاور دقو ...رمع نبا

 ۲۹۲/۷ يئاسنلاو ۳۳۵(۰) دواد وبآ هجرخآ ةرمس نع نسحلا ثیدحو .دهاوشلا

 (۱4۱۳۳) قازرلا دبع دنع سابع نبا نع بابلا يفو (۲۳۷۰) هجام نباو

 .(۱۱۱۳) نابح نبا هححصو ۰۲۲۹/۲ يواحطلاو ۰۳۱۹/۲ ينطقرادلاو

 = نأ عم حیحص نسح :يذمرتلا لاقو (۲۲۷۱) هجام نباو (۱۲۳۸) يذمرتلا هجرخآ (۳)

۶ ۲ ۲ 



 نع تایاور یهو «لاوقآ ةعبرآ ىلع «ثيداحألا هذه ىف سانلا فلتخاف

 يبآ بهذم وهو «دیب ادیو فسا و ءالضافتم كلذ زاوج :اهدحأ

 . يعفاشلاو « ةفيلنح

 .الضافتم الو ‹ ةئيسن كلذ زوجي ال : یناثلاو

 امهدحآ عم عیبلا زوجیو «لضافتلاو ءاسنلا نيب عمجلا مرحي :ثلاثلاو

 للا ةمج ر كلام لر وهز

 فلتخا ناو ءءاسللا مرَحو «لضافتلا زاج «سنجلا دحتا نإ :عبارلاو

 . ءاسّنلاو لضافتلا زاج سنجلا

 : كلاسم ةئالث اهنیب فیلأتلاو ثيداحألا هذه يف سانللو

 یوس هنم عمسی مل هنأل «ةرمس نع نسحلا ثیدح فیعضت :اهدحآ

 . ةاطرأ نب جاجحلا ثیدح فیعضتو امهنم اذه سيل نيثيدح

 مّدقتملا نم اهنم رخأتملا نيبتي مل ناو .خسنلا ىوعد :يناثلا كلسملاو

 عيب نع يهنلا نأ وهو «ةفلتخم لاوحأ ىلع اهلمح :ثلاثلا كلسملاو

 عئابلا ناف «تایوبرلا يف ةئيسنلا ىلإ ةعيرذ هنأل ناك امنإ «ةئيسن ناويحلاب ناويحلا

 يوبرلا عيب ىلإ هرجت لب «هيلع هسفن رصتقت مل حبرلا نم عيبلا اذه يف ام ىأر اذإ

 مرح امو «هيف ءاسّنلا نم عنمو «ديب ادي هحابأو ءةعيرذلا مهيلع دسف «كلذك

 ةحلصملل ايارعلا ةنبازملا نم حابأ امك تحجارلا ةحلصملل حابي ةعيرذلل

 ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب كلذكو ءاهنم ةجاحلا هيلإ وعدت ام حابأو «ةحجارلا

 ةجاحو «داهجلا يف عقو امنإ رمع نبا ثيدح يفو .ةصقلا هذه يف ًالضافتم

 .دهاوشلل حلصي نكل «ریبزلا يب أو ةاطرأ نب جاجحلا سيلدت هيف

۶۳۷ 



 ةفحتسم بالسألا له

 ؟طرشلای وأ عرشلاب

 يف ةدسفملا نم حجرآ هزیهجت ةحلصم نأ مولعمو «شیجلا زیهجت ىلإ نیملسملا
 ةا ا اعل لس ال ةعيرتفلاو ‹«ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب

 ذإ ءاهيف ءالیخلا ٌزاوجو «برحلا يف ريرحلا سبل زاوج اذه ريظنو «ةحوجرملا

 هادهآ يذلا ريرحلا ءاّبقلا هسابل كلذ ٌريظنو «هسبل ةدسفم نم حجرأ كلذ ةحلصم

 دعب اذه ناكو «هربجو هفیلأت يف ةحجارلا ةحلصملل هعزن مث «ةعاس ةليأ كلم هل

 نم مرحيو لحي اميف رييختلا» باتك يف ىفوتسم هانيب امك «ريرحلا سابل نع يهنلا

 ريرحلا سابل نع ّيهنلا نأو «عست ةنس دوفولا ماع ناك اذه نأ انّيبو «ريرحلا سابل
 ءاهايإ هاطعأ يتلا ريرحلا ةلحلا سبل نع رمع ىهن هنأ ليلدب «كلذ لبق ناك

 كلم ةيده ب هسابلو «حتفلا لبق ناك اذهو «ةكمب اکرشم هل احا رمع اهاسکف

 «سمشلا عولط لبق ةالصلا نع ی هّيهن اذه ریظنو «كلذ دعب ناك ةليأ

 ءاضق نم ةحجار ةحلصم هيف ام حابأو «رافكلاب هبشتلا ةعيرذل ادس ءرصعلا
 اهلعف ةحلصم نآل دجسملا ةيحتو تزانجلا ةالصو «ننسلا ءاضقو «تئاوفلا

 . ملع هللاو . يهنلا ةدسفم نم حجرآ

 زاج «دودحم ريغ ًالجأ امهنیب العج اذإ نیدقاعتملا نأ ىلع لیلد ةصقلا يفو

 ةدم رايخلا يف هنع ةياور يف هزاوج ىلع دمحآ صن دقو «هب ايضرو هيلع اقفتا اذإ

 يف روذحم ال ذإ «حجارلا وه اذهو .هاعطقی ىتح ازئاج نوكي هنأ «ةدودحم ريغ
 امهالکف «دقعلا بجومب یضرو ةريصب یلع لخد دق امهنم لکو «رذع الو «كلذ

 .املظ كلذ نوکی الف «رخالا یلع ةيزم امهدحأل سیلف «ءاوس هب ملعلا ىف

 هلاقو ۲۳هّیلَس لف « هيب هيلع هل ءاليتق لتف ْنَم» :لاق هنأ ةوزغلا هذه يفو

 وأ عرشلاب قحتسم بلسلا اذه له «ءاهقفلا فلتخاف ءاهلبق ىرخأ ةوزغ يف
 .دمحأ نع ناتياور امه «نيلوق ىلع ؟طرشلاب

 .هيلع قفتم (۱)

20 



 . یعفاشلا لوق وهو هطرشُی مل وأ ٌمامالا هطرش , عرشلاب هل هنأ اینها

 كلام لاقو . ةفينح يبأ لوق وهو مامالا یو ی : يناثلاو

 لاق 0007 0 دوو ع وك ر ال : هللا همحر

 وهو «يتفملاو «مکاحلاو مامالا وه ناك هلك يبنلا نأ عازنلا ذخأمو

 ةمايقلا موي ىلإ اماع اعرش نوكيف و سو لا
 يف عر ن» :هلوقو . . هر وُ هل ام اذه ترن يف ثخآ نم : هلوقك

 دهاّشلاب» همكحكو قف هلو بيش عررلا نم 4 سیف مهن ريفي مو ضر

 . نقب مل اميف ةعفُشلابو»  «نيميلاو
 دقو ءنايفُس يبآ ةأرما ةبتُع تنب دنهل هلوقک «یوتفلا بصنمب لوقي دقو

 دلو كيفكي ام يذخا :اهيفكي ام اهيطعي ال هنأو اجور ا هر اك

 باوج نع هلأسي ملو «نايفس يبأب عدي مل ذإ مکح ال ايتف هذهف ””«ٍفوُرْعَمْلا

 .ةنيبلا اهلا الو .یوعدلا

 كلذو «تقولا كلذ يف ةمالل ةحلصم نوکیف «ةمامالا بصنمب هلوقي دقو

 بیس نام e )نی مپ نب زلت «لاحلا كلت یلعو «ناکملا

 يف ةمئالا فلتخت انه اه نمو «الاحو ًاناكمو انامز ةي 5 يبنلا اهاعار يتلا ةحلصملا

 .مدقت دقو «ةشئاع ثیدح نم (۱۸) (۱۷۱۸) ملسمو ۰۲۲۱/۵ يراخبلا هچرخآ ۸
 نم (؟1755) هجام نباو ۳۰۳(۰) دواد وبأو ءك5/١51و 5:١6 /؟ دمحأ هجرخآ )۲(

 . ظفحلا ۶ يس وهو « كيرش هدنس يفو جیدخ نب عفار ثيدح

 نبا ثیدح نم دهاشلاو نیميلاب ءاضقلا باب :ةيضقالا يف (۱۷۱۲) ملسم هجرخآ 7
 . سابع

 . هللا دبع نب رباج ثيدح نم (۳۵۱۶) دواد وبأو ۳۳۹/4 يراخبلا هجرخأ 0

 ذخأت نأ ةأرمللف «لجرلا قفني مل اذإ باب :تاقفتلا يف 480/٩ يراخبلا هجرخأ 000

 .دنه ةيضق باب :ةيضقألا يف )١71١5( ملسمو «هملع ريغب

۹ 



 له «هبلَس ٌهلف اليتق لّتف ْنَم» : 2م هلوقک ٠ هَ هنع رثآ اهیف يتلا عضاوملا نم ریثک

 قوبنلاو ةلاسرلا بصنمب وأ «ةمئالاب اقلعتم همکح نوکیف فمامالا بصنمب هلاق

 عرش وه له “ل يهف تیم اض ایخَآ ْنَم» :هلوق كلذکو ؟اماع اعرش نوکیف

 كلمت الف تمئالا ىلإ عجار وه وأ .نذأي مل وأ «مامالا هيف نذأ «دحأ لكل ماع

 رهاظ يف دمحأو يعفاشلل :لوألاف «نيلوقلا ىلع ؟مامالا نذإب الإ ءايحالاب

 .امههذم

 هيف حاشتی ال امو «ةعساولا تاولفلا نيب كلام قرفو ةفينح يبال :يناثلاو .

 . لوألا نود يناثلا يف مامالا نذإ ربتعاف «حاشتلا هيف عقی ام نيبو «سانلا

 :: نيكل اع ىلع لبلد (ةنیب هيلع هل) : ای هلوقو بالسالا يف ءافتکالا
 ريغ نم دحاو دهاشب

 7 و

 . هبلَس قاقحتسا ىف لبقت ال رفاکلا اذه لتق هنأ لتاقلا ىوعد نأ :امهادحإ نیمی

 تبث امل «نيمي ريغ نم دحاو دهاشب یوعدلا هذه توبث يف ءافتکالا : ةيناثلا

 هانیقتلا املف «نینح ماع ی ةي هللا لوسر عم انجرخ : لاق ةداتق يبآ نع حیحصلا يف

 «نیملسملا نم اخر الع دق نیکرشملا نم الجر تیرف هل شب امال تاک

 ینمضف «ّىلع لبقأو « هقناع لبح ىلع هتبرضف «هئارو نم هتيتأ یتح هيلإ تردتساف

 نب رمع تقحلف «ينلسرأف .توملا هکردآ مث .توملا حير اهنم ثدجو «ةمض

 SS SS لا

 : تلقف تمقف :لاق بس هلف ب هْيَلَع ُهَل البتق لتق ْنَم١ :لاقف ا هللا لوسر

 مث ؟يل دهشي نم : تلقف تمقف :لاق كلذ لثم لاق من .تسلج مث ؟يل دهشي نم

 تيفو (؟ةداتق ابأ اي كل ام : : يع هللا لوسر لاقف تمقف .ةثلاغلا كلذ لاق

 ليتقلا كلذ ٌبلسو «هللا لوسر اي قدص :موقلا نم لجر لاقف ءةَّصقلا هيلع

 نم دّسَ ىلإ ُدمْعَي ال اذإ هللا اهل : قيدصلا ركب وبآ لاقف «هقح نم هضرأف «يدنع

 .اتاوم اضرآ ايحأ نم باب :ةعرازملا ىف ۱4/۵ يراخبلا اور )١(

{۰ 



 قّدص» لَك هللا لوسر لاقف هبلس كيطعیف .هلوسرو هللا ْنَع لتاَمی هللا دشآ

 وال هناف «ةملس ينب يف ًافرخم هب ت تعتباف  عردلا تعبف تعبف «یناطعاف ««هاّبِإ هطغأف

 . مالسالا يف هنأت لام

 .دمحأ بهذم يف هجو وهو ءاهدحأ اذه «لاوقأ ةثالث ةلأسملا يفو

 وهو  ثلاثلاو .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإك «نیمیو دهاش نم دب ال هنأ : يناثلاو

 الا لبقت الف «لتق ىوعد اهنأل «نيدهاش نم دب ال هنأ  دمحأ مامالا صوصنم

 . نیدهاشب

 ظفلتلا ةداهشلا يف طرتشُي ال هنأ يهو «ىرخأ ةلأسم ىلع لیلد ةصقلا يفو

 دنع رهشألا ناك نإو «ليلدلا يف دمحأ نع تاياورلا حصأ اذهو «دهشأ» ظفلب

 نم دحأ نع فرعی الو :انخيش لاق . كلام ُبهذم يهو طارتشالا هباحصأ

 لاجر يدنع دهش : سابع نبا لاق دقو ةداهشلا ظفل طارتشا نیعباتلاو ةباحصلا

 رصعلا دعب ةالصلا نع ىهن يلي هللا لوسر نأ ءرمع يدنع مهاضرأو «نویضرم

 .رابخإ درجم ناك امن .دهشآ ظفلب هل اوظفلتی مل مهنآ :مولعمو .حبصلا دعبو
 درجم هنم ناك امنإو «هّمجر تاداهش عبرآ هسفن ىلع دهش املف زعام ثیدح يفو

 هللا عَم َّنَأ نودهنت مکن لق :یلاعت هلوق كلذكو «رارقإ وهو «هسفن نع رابخإ

 َنِسْفْنأ ىَلَع اَنْدِهَش اولاق» :هلوقو ۱٩[۰ :ماعنألا] 4ُدَهْشَأ آل نف یرخآ ةهلآ

 .[ : ماعنألا] 4َنيِرفاَك اوناک ْمُهَنَأ مهِسْفْنَأ یلع اوذهشو ال يلا منع

 للاب ىَمَكوَنوُدَهْشَي کیلو هم هَلْ َكِيِإ لر ابد هللا نكلإ» 3

 اولاق يرصا مکل ىلع مُنذخأو متررقأ 11 :هلوقو ١55[. :ءاسنلا] # دیش

 دهش :هلوقو ۸۱[۰ :نارمع لا ]4 نیدهاّشلا نم ْمُكَعَم انآو اوُدَهْشاَف َلاَق 99

 ىلإ ۱۸[۰ :نارمع لا]4 طشقلاب ًامئاَق ملعلا ولوو ٌةَكئالَملاَو وه الإ هلإ ال هنأ هللا

 ءاليتق لتق نمو «بالسألا سمخي مل نم باب :سمخلا يف ۱۷۷/۲ يراخبلا هاور (۱)

<۳١ 

 ةداهشلا ىف طرتشد ال

 دهشآ ظفلب ظفلتلا



 لتاقلل بلسلا عیمج

 سمخي الو

 دهجملا ربخلا ىلع ةداهشلا ظفل قالطإ نم ةنسلاو نارقلا ىف درو امم كلذ فاعضأ

 . دهشآ ظفل نع

 لاقف «ةنجلاب ةرشعلل ةداهشلا يف ینیدملا نب يلعو دمحأ مامالا عزانت دقو

 :دمحأ مامالا لاقف . ةنجلا يف مهنآ دهشآ :لوقأ الو ةنجلا يف مه :لوقآ :يلع

 يف طرتشُي ال هنأب هنم حیرصت اذهو .تدهش دقف «ةنجلا يف مه :تلق یتم

 . كلذ يف ججحلا نيبأ نم ةداتق يبأ ثیدحو . دهشآ ظفل ةداهشلا

 يدنع وه : هلوقب ارارقإ ناك امنإ بلسلا هدنع ناك نم رابخ| : لیق ناف

 :هلوقب ًارارقإو ةداهش همالک نمضت :ليق .ءيش يف ةداهشلا نم كلذ سیلو

 لَك يبنلاو «هدنع هنأب هنم ٌرارقإ «يدنع» وه : هلوقو «هلتق هنأب هل ةداهش ««قدص»

 .ةنيبلا وه اذه قیدصت ناكو ءةنيبلا دعب بلسلاب یضق امنإ

 حرص دقو «سّخم ریغ هلک هبلس هل نآ یلع لیلد اهبلس هلف) : ع هلوقو

 . ؟ٌعَمْجَأ ُهُبَلَس هلا : اليتق لتق امل عوكألا نب ةملسل هلوق يف اذهب

 .اهدحأ اذه «بهاذم ةثالث ةلأسملا ىفو

 وهو «ماشلا لهأو ىعازوألا لوق اذه و ةمينغلاک سمخی هنآ : ىناثلاو

 . ةمينغلا ةيا يف هلوخدل سابع نبا بهذم

 لوق وهو هسّمخي مل هلقتسا ناو ءهسّمخ هرثكتسا نإ مامالا نأ :ثلاثلاو

 نأ «نيريس نبا نع «هننس» ىف ديعس ىورف «باطخلا نب رمع هلعفو «قاحسإ

 هيَراوس ذخأو هل َّقَدَق «هنعطف «نيرحبلاب ةبزارملا نابزرم زراب كلام نب ءاربلا
 شخ ال انك ان :لاقف هراد یف ءاربلا ىتأ نهظلا ٌرمع یّلص املف «هبلسو
 ىف سمح بلس لو ناكف ءهّسماخ انآو الام غلب دق ءاربلا بلس نإو «َبَلّسلا
 مل ةي هللا لوسر ناف ءحصأ :لوألاو .ًافلأ نيثالث غلبو «ءاربلا بلس مالسإلا

۲ 



 هدعب قیدصلا ةنسو هتنس كلذ ىلع تضمو «عمجأ هل وه : لاقو بلسلا سّمَحُي

 ۱ نانا كل رعب

 «لتاقلل هب ىضق  يبنلا ناف «ةمينغلا لصأ نم هنأ ىلع لدي ثيدحلاو

 وه : كلام لاقو «سمخلا سمخ نم هجورخ رابتعاو «هردقو «هتميق يف رظنب ملو

 نم هل مهسی ال نمو «هل مهسی نم هقحتسی هنأ ىلع لدیو ؛سمخلا سمخ نم
 الإ بلسلا قحتسی ال : هیلوق دحآ يف يعفاشلا لاقو «كرشمو دبعو «ةأرماو يبص

 يبصلاو دبعلا هقحتسي مل اذإ هيلع عمجملا مهسلا نآل .مهسلا قحتسی نم

 لوق یرجم راج هنألو «مومعلل حصأ لوألاو «یلوآ بلسلاف «كرشملاو ةأرملاو

 هيف امم اذک هلف «سأرب ءاج وأ «نصح ىلع لد وأ ءاذكو اذک لعف نم :مامالا

 بلسلاو «لعف هنم نكي مل ناو روضحلاب قحتسم مهسلاو داهجلا ىلع ضیرحت
 ۱ . ةلاعجلا یرجم یرجف «لعفلاب قحتسم

 بلس لتاقلا قحتسي وبأ ركذ دقو .اورثک ناو .هلتق نم عیمج بلس قحتسی هنأ ىلع ةلالد هفو

 اورتک ناو هلتق نم عیمج ۰ 7م 5

 .()مهبالسأ ذخأف ءالجر نيرشع نينح موي لتق ةحلط ابأ نأ دواد

 فئاطلا ةوزغ ىف

 ريسملا لك هللا لوسر دارآ املو :اولاق :دعس نبا لاق نامث ةنس لاوش يف

 ل ام جرخف «فئاطلاب هيفاويو هم وف دف نأ هرمأو همدهب « يسودلا

 : لوقیو هقّرحيو ههجو يف رانلا شحب لعجو ‹ نیفکلا اذ مدهف « هموق

 ىف یمرادلاو لتاقلا یطعی بلسلا ىف باب :داهجلا ىف (۲۷۱۸) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 ثيدح اذه :دواد وبآ لاقو ؛ حیحص هدنس و «سنأ ثيدح نم ۲۹۹/۲ «هننس)

 ا ا



 اکدالیم نم مد فا تدالیم كداب نم تسل نیفکلااذاب

 اكداؤف یفراّللا تششح ينإ

 همدقم دعب فئاطلاب كي 6 يبنلا اوفاوف «اعارس ةئامعبرآ هموق نم هعم ردحناو

 . ۲ قینجنمو ةَباَّبَدِب مدقو «مايأ ةعبرأب

 مد ‹فئاطلا ديري نینح نم ةي هللا لوسر جرخ املو : دعس نبا لاق

 ام هيف اولخدأو .مهنصح امر دق فيقث تناكو .هتمدقم ىلع ديلولا نب دلاخ

 مهیلع هوقلغأو مهصح اولخد ساطوآ نم اومزهنا املف ءةنسل مهل حلصي

 ركسعو «فئاطلا نصح نم ابیرف لزنف اک هللا لوسر راسو لاتقلل او ویهئو

 نم مان بيصأ ىتح داّرج لجر هنأك ءاديدش ایمر لبنلاب نیملسملا اوَمرف كانه
 عضوم ىلإ ةي هللا لوسر عفتراف الجر رشع انثا مهنم لتقو «ةحارجب نيملسملا

 نر اميل يرش «بنيزو ةملس مَا هئاسن نم هعم ناكو .مويلا فئاطلا دجسم

 لاقو ۳! اموی رشع ةينامث مهرصاحف «فئاطلا راصح ةدم نیتبقلا نيب يلصي ناکو

 . ةليل نیرشعو اعضب : قاحسإ نبا

 .مالسالا يف هب يمر ام لوآ وهو «قینجنملا مهیلع بصنو يف هب يمر قینجنم لوآ
 نا ا 5 مالسالا

 نع .دیزی نب رو نع «نایفس انئدح تصیبق انئدح :دعس نبا لاقو

 .۳) اموی نيعبرأ فئاطلا لهأ ىلع قینجنملا بصن یو يبنلا نأ لوحکم

 اهیف لخدبو :هدولجب یشفتو هبشخ نم حه برحلا تالا نم هل :ةبابدلا .(۱)
 یمرت ةلا يهو ةبرعم ةظفل :قینجنملاو ءاهوبقنيل راوسألا ىلإ اهب نوبدیف .لاجرل
 میملاو رسکتو میملا حتفب هب اهوطیضو نوصحلا كدل اهوحنو ةليقثلا ةراجحلا اهب

 اهيف ةملك لك :عارك لاق نیو تدئاز نونلاو «هیوبیس دنع ةيلصا

 . ۱۵۸/۲ «دعس نبا تاقبط» (۲)

 (۱۳۲) (۱۰۵۹) ملسم حیحص يفو «لسرم هنکل «تاقث هلاجرو ۰۱۵۹/۲ دعس نبا )۳)

 . .ةليل نيعبرأ مهانرصاحف فئاطلا ىلإ انقلطنا مث . . . كلام نب سنآ ثيدح نم

۳ ۶ 



 رفن لخد «فتاطلا رادج دنع َةَحْدّشلا موی ناك اذإ یتح :قاحس) نبا لاق

 ؛هوقرحیل فئاطلا رادج ىلإ اهب اولخد مث «ةبابد تحت و هللا لوسر باحصأ نم

 مهتمرف «اهتحت نم اوجرخف «رانلاب ةامحُم دیدحلا كکس فیقث مهیلع تلسراف

 مقوف «فیقث بانعآ عطقب ب هللا لوسر رمأف الاجر مهنم اولئقف «لبّتلاب فیقث
 نامش اعف نان

 يناف) : ةع هللا لوسر لاقف «محرللو هّلل اهعدی نآ هولأسف تفت نبا لاق

 جرخو نصحلا نم لزن دبع امّيأ : دا هللا لوسر يدانم یداتف «محرللو هلل اهعدأ

 مهقتعاف قرکب وبآ مهنم «الجر رشع ةعضب مهنم جرخف ءرح وهفانيلإ
3 

 ىلع كلذ قشف «هنومی نيملسملا نم لجر ىلإ مهنم لجر لک عفدو 2 هللا لوسر
 ۱ . ةديدش ةقشم فئاطلا لهأ

 َنب لفون هي هللا لوسر راشتساو «فئاطلا حتف يف كك هللا لوسرل َنْذؤُي ملو

 .هتذخأ هيلع تمقأ نإ ءرْخج يف ةبلْعث :لاقف ؟ىرت ام :لاقف «يليّدلا ةيواعم

 سانلا يف نذأف «باطخلا نب ّرمع ةع هللا لوسر رمأف .كرضي مل هتكرت ناو

 لاقف ؟فئاطلا انيلع حتفي ملو لحرن :اولاقو «كلذ نم سانلا ّجضف «ليحرلاب

 لاقف «تاحارج نيملسملا تباصأف اّّدغف «لاتقلا ىلع اوُدغاف» : ةي هللا لوسر

 اولعجو ءاونعذأو كلذب اوُوْسف ««هللا ءاش نإ ادغ َنوُلفاَ نإ : دم هللا لوسر

 نو الرق ا | انف فاش آلو ا

 : لاقف . فيقث ىلع هللا عدا !هللا لوسر اي :ليقو ««نودماَح ابر نودباَع نوبنات

 . موب تفاو افق ده مهلا"

 ةوزغ باب :يزاغملا يف ۳۰/۸ يراخبلا هرثکآ جرخآو ۰۱۵۹/۲ «دعس نبا تاقبط» (۱)

 نبا ثيدح نم فتاطلا ةوزغ باب :ریسلاو داهجلا يف (۱۷۷۸) ملسمو «فئاطلا

 لفق اذإ يح هللا لوسر ناك :لاق رمع نبا ثیدح نم (۱۳6) ملسم یورو «رمع

 نودماح انبرل نودباع نوبئات نوبیا» :لاق ةرمعلا وأ جحلا وأ ایارسلا وأ شویجلا نم

 - «افیقث دها مهللا» :هلوقو «هدحو بازحالا مزهو هدبع رصنو ءهدعو هللا قدص

{o 

 فیقت بانعآ عطق

 فئاطلا نم لی هليحر

 اهحتف نود



 ةنارعجلا ةرمع

 ذقت دق و

 5 هللا لوسر جرخ مث «ةعامج فتاطلاب  هّلا لوسر عم دهشتساو

 مجر مث «هترمع یضقف «ةرمُعب امرحم اهنم لخد مث .ةنارعجلا ىلإ فئاطلا نم
 .ةنيدملا ىلإ

 لصف
 مدقو ءناضمر يف كوبت نم ةنيدملا 4 هللا لوسر مدقو :قاحسإ نبا لاق

 فرصنا امل ك هللا لوسر نأ : مهثيدح نم ناكو «فيقث ٌدفو رهشلا كلذ يف هيلع
 نأ هلأسو ملسأف «ةنیدملا لخدی نإ لبق هکردآ یتح دوعسم نب ةورع هرثآ عملا مهنع

 مهنآ كموق ثدحتی امك :ةثني هللا لوسر هل لاقف «مالسالاب هموق ىلإ عجري
 لاقف «مهنم ناك يذلا عانتمالا ةوخن مهیف نأ 45 هللا لوسر فرعو «كولتاق
 ًابيحم كلذک مهیف ناکو مهراکبآ نم مهيلإ ٌبحأ انآ ؟هللا لوسر اي :ةورع
 املف مهیف هتلزنمل هوفلاخُي الأ ءاجر مالسالا ىلإ هموق وعدي جرخف ؛اغاطم

 لبنلاب هزّمر «هتيد مهل رهظأو «مالسالا ىلإ مهاعد دقو «هل ةّيَلُع ىلع مهل فرشآ
 ةمارك :لاق ؟كمد يف ىرت ام :ةورعل ليقف هلتقف مهس هباصأف .هجو لك نم

 عم اوُلتف نيذلا ءادهشلا يف ام الإ ّيف سيلف «يلإ هللا اهقاس ةداهشو ءاهب هللا ينمركأ
 نأ اومعزف «مهعم هوئفدف «مهعم ينونفداف .مكنع لحتري نأ لبق 5 هللا لوسر

 همت يف سپ بحاص لک «همّوق يف هم :هيف لاق 5 هللا لوسر
 ال هنأ اوأرؤ ءمهتيب اورمتئا مهنإ مث ءارهشأ ةورع لتق دعب فيقث تماقأ مث

 اولسري نأ اوعمجأف ءاوملسأو اوعياب دقو «برعلا نم مهلوح نَم برحب مهل ةقاط
 نب ورمع نب ليلاي دبع اوملكف «ةورع اولسرأ امك ءالجر ب هللا لوسر ىلإ

 يشخو لعفي نأ ىبأف .كلذ هيلع اوضرعو «دوعسم نب ةورع نس يف ناكو «ريمع

 هلاجرو قا دبع نب رباج ثیدح نم (۳۹۳۷) يذمرتلاو ۰۳۶۳/۳ دمحل هج رخآ
 فتاطلا 4 يبنلا رصاح امل :لاق ةبيش يبآ نبا دنع ريبزلا نبا لسرم يفو «تاقن

 مهللا» :لاقف .مهیلع هللا عداف «فيقث لابن انتقرحأ كك هللا لوسر اي : هباحصأ لاق
 . «افیقت دها

E 



 الاجر يعم اولسرت یتح لعافب تسل :لاقف «ةورعب عنص امك هب عنصي نأ

 .ةتس نونوكيف «كلام ينب نم ةثالثو «فالحألا نم نيلجر هعم اوثعبي نأ اوعمجأف

 كلام ينب نمو «ناليغ نب لیبحرشو .بهو نب ورمع نب مكحلا هعم اوثعبف

 اوند املف «مهب جرخف «ةشرخ نب ريمنو «فوع نب سوأو «صاعلا يبأ نب نامثع

 لك هللا لوسر رشبيل ٌدتشاف ءةبعش نب ةريغملا اهب اوقل ةانق اولزنو «ةنيدملا نم

 درسر ىلا يتيح ۲ هاي تع حبا یو یاب بیو

 هربخأف 3 هللا لوسر ىلع ركب وبآ لخدف «لعفف ها انآ نوكأ ىتح 35 هلل

 يي ورا ا م

 لوسر یلع اومدق املف .ةيلهاجلا ةيحتب الا اولعفی ملف 355 هللا لوسر نوّیحب

 . نومعزی امك هدجسم ةيحان ىف ةبق مهیلع ترض الكي هللا

 نير .مهنیب يشمي يذلا وه صاعلا نب دیعس نب ذلاخ ناکو

 ال اوناکو .هبتک يذلا وه دلاخ ناکو مهباتک اوبتتکا یتح 232 هللا لوسر

 یتح «دلاخ هنم لكا یتح لک هللا لوسر دنع نم مهيتأي اماعط نولکای

 السا

 ال تاللا يهو «ةيغاطلا مهل عدي نأ 34 هللا لوسر اولأس اميف ناك دقو

 تنس ةنس هنولأسي اوحرب امف «مهيلع ة4 هللا لوسر یبآف «نینس ثالث اهمدهب

 اهعدي نأ مهيلع ىبأف «مهمولق دعب ادحاو ارهش هولأس یتح .مهیلع یبأیو

 مهئاهفس نم اهکرتب اوُمَلْسَي نأ نورهظی امیف كلذب نودیرب امناو یّمسم ًائيش

 مهلخدی یتح اهمدهب مهموق اوعوری نأ نوهرکیو «مهيرارذو مهئاسنو

 نب ةريغملاو برح نب نایفس ابآ ثعبی نأ الإ يَ هللا لوسر ىبأف السا

 «ةالصلا نم مهيفعُي نأ ةيغاطلا كرت عم هنولأسپ اوناک دقو ءاهنامدهي ةبعش

 مكناثوأ ٌرسك امآ» :ة55 هللا لوسر لاقف . مهيديأب مهناوآ اورسكي ال نأو

 املف .«هيف ةالص ال نيد يف ريخ الف تالصلا امأو «هنم مکیفعنسف مکیدیآب

 «صاعلا يبآ نب نامثع مهيلع رّمأ ؛اباتک ةي هللا لوسر مهل بتکو اوملسا

CTY 

 يبآو ةریخدلا ثعب

 تاللا مذهل نایفس



 فيقث نم نیلجر مودق
 امهنع نیدلا ءاضق و

 : بع هللا لوسر هل لاقف «يموف مامإ يدعجا لاك يبنلل لاق يذلا وهو 000

 یالسالا يف هقفتلا ىلع مهصرحأ نم ناك هنأ كلذو ءانس مهثدحأ نم ناكو
 ."نارقلا مّلعتو

 ثعب «نيعجار مهدالب ىلإ اوهجوتو مهرمآ نم اوغرف املف
 ءةيغاطلا مده يف ةبعش نب ة ةريغملاو «برح نب نايفس ابأ مهعم دا هللا لوسر

 ابأ مد نأ ةبعش نب ةريغملا دارآ .فئاطلا اومدق اذإ یتح «موقلا عم اجرخف

 وبآ ماقآو .كموق ىلع تنأ لخدا :لاقف .نایفس وبآ هيلع كلذ ىبأف «نایفس

 اهْبرضي اهالع «ةبعش نب ةريغملا لخد املف «مذهلا يذب هلامب نايفس

 تورع بيصأ امك باصي وأ ىمري نأ ةيشخ بم ونب هنود ماقو لوعملاب

 اهبرضی ةريغملاو - نایفس وبأ لوقیو ءاهيلع نيكبي ارح فيقث ءاسن جرخو

 او ایل ناو شا امده علف كل هار كا هاو ىنا

 .عْرَجلاو ةضفلاو بهذلا نم اهلام عومجم نایفس يلوا لسرا

 هلك هللا لوسر ىلع امدق دوسالا نب براقو ةورع نب جیلم وبآ ناك دقو

 ىلع مهاعماجي ال نأو «فيقث قارف ناديري ةورع لق نيح فيقث دفو لبق
 و : الاق «اّمتتش ْنَم ايّلوت» : اف هللا لوسر امهل لاقف ءاملسأف ذأ ءيش

 :الاقف (برح ی بأ امکلاخو» : لا لوسر لاقف «هلوسرو هللا

 .نایفس ابآ انلاخو

 هيبأ نع يضقي نأ ی هللا لوسر حیلم وبآ لأس «فئاطلا لهآ ملسأ املف

 هل لاقف عن : هيي هللا لوسر هل لاقف «ةيغاطلا لام نم هيلع ناك اور

 ناوخآ دوسالاو ةورعو - هضقاف هللا لوسر ای دوسالا نعو :دوسالا نب براق

 نب براق لاقف (ًاكِرْشُم تام ا نإ : لک هللا لوسر لاقف  مأو بأل

 نیا امناو ءهّسفن ينعي «ةبارق اذ املسم لصت نكل !هللا لوسر اي :دوسألا

 «مهمامإ تنآ»

 (۵۳۱) دواد ونا هجرخآ هارجآ هناذآ یلع ذعای ال نه لاو یهفعضأب دتقاو

 . حیحص هدانسإو ۲۱۷/4 دمحأآو ۰۲۳/۲ یئاسنلاو

۰۳۸ 



 و مس ۳ 7 5 ۶ سم 02 و 2 0 2 ۳

 هورع نيد ىضقي نأ نایفس ابا رای لا رماف « هب بلطا يذلا اناو ¢ ىلع

 . لعفف «ةيغاطلا لام نم دوسألاو

 : میحرلا نمحرلا هللا مسب» :مهل بتك يذلا ی هللا لوسر ٌباتك ناكو

 ال «مارح هّديصو ْجو هاضع نإ «نینموملا ىلإ هللا لوسر يبنلا دمحم نم

 ىّدعت ناف «هبایث عزنتو ءدلجُي هناف كلذ نم ًائيش ٌمنصي دجو نم ءدضعُي
 دمحم يبنلا ٌرمأ اذه ناو .دمحم يبنلا ىلإ هب غلبیف ءذخؤي هناف كلذ

 . یی هللا لوسر

 )لا هادعتی الف « هللا دبع نب دمحم لوسرلا رمأب ديعس نب دلاخ بتکف

 ىلإ اهلوآ نم فیقث ةصق هذهف . ها لوسر دمحم هب رمآ امیف هسفن ملظیف

 ءاهريغو كوبت ةازغ اهمالساو اهوزغ نيب للخت ناو «يه امك اهانقُس ءاهرخآ

 هقف ىلع مالکلا عقيل اهرخاب اهلّوآ مظتنی نأو .مهتصق عطقن ال نأ انرثا نکل

 .دحاو عضوم يف اهماکحآو ةصقلا هذه

 ميرحت خسنو «مرحلا رهشألا يف لاتقلا زاوج :هقفلا نم اهيف :لوقنف

 ناضمر رهش رخاوأ يف ةكم ىلإ ةنيدملا نم جرح ةي هللا لوسر ناف «كلذ

 «هدنسم» يف دمحأ هاور ام هيلع ليلدلاو «هنم ةليل ةرشع نامث يضم دعب

 نع «ثعشالا يبأ نع «ةبالق يبأ نع یاذحلا دلاخ نع ليغامسإ انثدح

 عيقبلاب مجتحي لجر ىلع حتفلا َنَمَز ات هللا لوسر عم رم هنأ «سوأ نب دادش
 مجاحلا َرطفأ» :لاقف «يديب خا وهو «ناضمر نم تلخ ةليل ةرشع نامثل

 نم نولخ رشعل جرخ هنإ :لاق نم لوق نم حصأ اذهو «"«موجخملاو

 نباو ۰۲۲۸/۲ سانلا ديس نباو ۰۱8۰/۳ يربطلاو ۵8۳ ۰۵۳۷/۲ ماشه نبا رظنا )١(
 : ۱۲۱ ۱۵۲/۲ رک

 حیحص هدنسو (۲۳۹۹) و (۲۳۸) دواد وبأو ۰۱۲۵و ۱۲و ۱۲۳/4 دمحآ هجرخآ (۲)

 .مایصلا يف مدقت دقو

1۳۹ 

 رهشألا يف لاتقلا زاوج

 مرحلا



 كرشم نم دیعلا قبأ اذإ

 راص نیملسملاب قحلو
 ؟ارح

 بیک َهَّللا َّنإ» : هنیعب هب یوّر دقف ملسم طرش ىلع دانسالا اذهو «ناضمر
 .۱«ءيش 5 لک ىَلَع ناسخالا

 «نزاوه ىلإ جرح من «ةالصلا رصقی ةليل ةرشع حسن ةكمب ماقأو

 يف ةليل نیرشعو اش مهرصاحف ‹فئاطلا دصق مث « مهسم عرفو مهلتاقف

 لوق يف ةليل نيعبرأو .دعس نبا لوق يف ةليل ةرشع نامثو قاحسإ نبا لوق

 ءةدعقلا يذ ىف راصحلا ةدم ضعب نأ تملع «كلذ تلمأت اذاف .''”لوحكم

 مل هیف عرش املف «لاوش يف الإ لاتقلا ءىدتبي مل :لاقي دق نكلو «دب الو

 ةوزغلا هذه ىف هعم ناك ةَ يبنلا ناف «هعم هلهأو لجرلا وزغ زاوج :اهنمو

 لتق ىلإ ىضفأ نإو هب مهيمرو افکلا ىلع قينجنملا بصن زاوج :اهنمو

 .ةيرذلاو ءاسنلا نم لتاقي مل نم

 ىكنأ وهو «مهظيغيو مهفعضي هب كلذ ناك اذإ رافكلا رجش عطق زاوج :اهنمو

 لاق .ًارح راص «نیملسملاب قحلو نيكرشملا نم قبأ اذإ دبعلا نأ :اهنمو
 نبا نع ءمَّسقم نع جاجحلا نع «نوراه نب ديزي انثدح :روصنم نب ديعس

 .۳"مهیلاوم لبق اوؤاج اذإ ديبعلا قتعی ب هللا لوسر ناك : :لاق « سابع

 هديسو دبعلا يف 6 هّللا لوسر ىضق : :لاق ر قر دعس ىذا

 . لتقلاو حبذلا ناسحإب رمألا باب :ديصلا و 00

 . 57 ةص مدقت لقو اهحیحص) يف ذ ملسم هنع هاور اضي د نا لوق يف وهو 2

 . تاقث هلاجر ىفابو « نعنع دقو «سلدم وهو ا نبا وه : جاجحلا ۳)
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 جرخ ناف رح هنأ هديس لبق برحلا راد نم رخ اذإ َدبعلا نأ ىضق : نيتيضف

 در «دبعلا جرخ مث «دبعلا لبق جرخ اذإ ديسلا نأ ىضقو هيلع دري مل هدعب هدّیس

 .هدیس ىلع

 انيلع دری نأ ةَ هللا لوسر انلأس :لاق .فیقث نم لجر نع «يبعشلا نعو

 نآ یبأف « مس ر وهو هلك هللا لوسر یتآ انل ًادبع ناکو «ةّركب ابآ
 انيلع هدري ملف " ""«هلوس ر قیلط مت هللا قیلط ره : لاقف هانیلع هد ری

 . ملعلا لهأ نم هنع ظفحُي نم لك لوق اذهو :رذنملا نبا لاق

 لصف

 ةحلصم ىأرو «هیلع حتفی ملو ءانصح رصاح اذإ مامالا نأ ا
 مزلت امنإو «هترباصم كرت هل زاجو «هترباصم همزلي مل «هنع ليحرلا يف نيملسملا

 .اهتدسفم ىلع ةحجار ةحلصم اهيف ناك اذإ ةرباصملا

 یه هذهو فحم ی هلن اد « هرمعب اولا نم مرحآ هنأ :اهنمو

 زور و یو رخ ير يس

 ` لهأ نم ٌدحأ هّيحتسا الو «ةتبلا هباحصأ نم ٌدحأ الو ةي هللا لوسر هلعفی مل
 امنإ هنإف ءاوطلغو لک ىبنلاب ءادتقا هنأ اومعز «سانلا ماوع هلعفي امناو «ملعلا

 نول اذهف ءاهنم مرحيل ةنارعجلا ىلإ اهنم جرخي ملو «ةکم ىلإ الخاد اهنم مرحأ

 دق و یهب يتأيو مهیدهب نأ فیقثل هءاعد ة5 للك هلوسرل هللا ةباجتسا :اهنمو

 . تاقث هلاجرو ۳۱۰و ۱۸۹/۶ ديا هجرخأو )۱(
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 قیدصلا ةبحم لامك

 ايي هل

 هلسرآ يذلا هلوسر لوسر اولتقو «هباحصأ نم ةعامج اولتقو هولتاقو هوبراح

 لامك نم اذهو «مهيلع عدي ملو مهل اعدف هّلک اذه عمو «هللا ىلإ مهوعدي مهيلإ

 . هيلع همالسو هللا تاولص هتحيصنو «هتمحرو «هتفأر

 لصف

 ام لكب ببحتلاو «هيلإ برقتلا هدصقو هل قيَّدَّصلا ةبحم لامك :اهنمو
 نوكيل «فئاطلا دفو مودقب 55 يبنلا رشپ وه هعدي نأ ةريغملا دشان اذهلو «هنكمي

 نأ هاخأ لأسي نأ لجرلل زوجي هنأ ىلع لدي اذهو «كلذب هحرفو هرشب يذلا وه
 5 4 ۹۹ 31 ۰ ۰ ۹۹ 3 -. 4 دو

 نم لاق نم لوقو «هاخأ اهب رثؤي نأ لجرلل زوجي هنأو «برقلا نم ةبرقب هرثی

 باطخلا نب ّرمع ةشئاع ثرثا دقو .حصی ال بّرقلاب راثيالا ون ال الا

 اهل الو «لاؤسلا هل هرکت ملف .كلذ رمُع اهلأسو كي يبنلا راوج اهتیب يف هنفدب

 مل ؛لوالا فصلا يف هماقمب هرثژی نأ هريغ لجرلا لأس اذإف .اذه یلعو «لذبلا

 مهدجو «ةباحصلا ةريس لمأت نمو .هرئاظنو «لذبلا كلذل الو «لاوسلا هل هرکی

 ىلع ٌراثيإو «ءاخسو ٌمرک الإ اذه لهو .هنم نيعنتمم الو «كلذل نیهراک َريغ

 هل ةباجإو «هردقل اميظعتو «ملسملا هيخأل احيرفت اهتابوبحم مظعَأ وه امب سفنلا
 لاصخلا هذُه نم دحاو لك باوث نوكي دقو «ريخلا يف هل ًابیغرتو «هلأس ام ىلإ

 ذخأو «ةبرق لذبف «رجات نمم اهب رثؤملا نوكيف «ةبرقلا كلت باوث ىلع احجار

 وه مميتيو هب ًاضوتي نأ هئامب ءاملا بحاص رثؤي نأ عنتمي الف اذه ىلعو ءاهفاعضأ

 رهّطلا ةليضفو «راثیالا ةليضف زاحو «هاحآ رثاف ءامهدحأ مميت نم دب ال ناك اذإ

 دتشا اذإف اذه ىلعو «قالخأ مراكم الو «ةنس الو باتك اذه عنمي الو «بارتلاب

 ملستساو «هسفن یلع رثاف یام مهضعب عمو فلتلا اونیاعو .ةعامجب شطعلا

 اذه لب ءامرحم لعف هنأ الو هسفلل لتاق هنإ : لقي ملو «ًازئاج كلذ ناك «توملل

 مهب ناَک ولو مهسنآ ىَلَع َنوُرُئْوُيَول :یلاعت لاق امك ءاخسلاو دوجلا ةياغ

 حوتف يف ةباحصلا نم ةعامجل هنیعب اذه یرج دقو ٩[۰ :رشحلا] «ةّصاّصخ

 اهیلع عمجملا برقلا ءادهإ لهو .مهلئاضفو مهبقانم نم كلذ دعو «ماشلا

Et 



 نيب قرف يأف .برقلاب راثیالا نيع وهو ءاهباوثب ٌراثيإ الإ تیملا ىلإ اهيف عزانتملاو
 .قيفوتلا هللابو ءاهباوثب هرثؤي مث لمعی نأ نيبو «اهّباو زرحيل اهلعفب هرثؤُي نأ

 لصف

 اهمده ىلع ةردقلا دعب تیغاوطلاو كرشلا عضاوم ءاقبإ زوجي ال هنأ :اهنمو
 الف تارکنملا مظعأ يهو «كرشلاو رفکلا رئاعش اهناف ءًادحاو اموي اهلاطباو
 روبقلا ىلع تینب يتلا دهاشملا مكح اذهو ء«ةتبلا ةردقلا عم اهيلع زارقالا زوجي

 ميظعتلل دصقت يتلا راجحألاو «هللا نود نم دبعت تيغاوطو اناثوأ تذختا يتلا
 ةردقلا عم ضرألا هجو ىلع اهنم ءيش ءاقبإ زوجي ال «ليبقتلاو رذنلاو «كربتلاو

 مظعأ وأ یرخألا ةثلاثلا ةانمو «یزعلاو تاللا ةلزنمب اهنم ريثكو «هتلازإ ىلع

 .ناعتسملا فو اهبو ؛اهدنع اکرش

 تیمتو «قزرتو قلخت اهنآ دقتعی تیغاوطلا هذه بابرآ نم دحأ نكي ملو
 دنع مویلا نیکرشملا نم مهناوخإ هّلعفي ام اهبو اهدنع نولعفی اوناک امناو «ييحتو
 ملا ةَّدَقلا وذح مهلیبس اوکلسو «مهلبق ناك نم ننس ءالوه عبتاف «مهتيغاوط

 سوفنلا رثکآ ىلع كرشلا بلغو «عارذب اعارذو «ربشب اربش مهذخأم اوذخأو
 ةنسلاو ءافورعم ركنملاو ءاركنم فورعملا راصف «ملعلا ءافخو لهجلا روهظل

 تسمطو ریبکلا هيلع مرهو ءريغصلا كلذ يف أشنو تنس ةعدبلاو تعدپ
 ءرمألا مقافتو یاهفسلا بلغو «ءاملعلا لقو «مالسالا ةبرغ تدتشاو «مالعألا
 لازت ال نكلو «سانلا يديأ تبسك امب رحبلاو ربلا يف داسفلا رهظو «سأبلا دتشاو
 ىلإ نيدهاجم عدبلاو كرشلا لهألو «ني اق قحلاب ةيدمحملا ةباصعلا نم ةفئاط

 .نيثراولا ريخ وهو ءاهيلع نمو ضرألا هناحبس هللا ثري نأ

 لصف

 تيغاوطلاو دهاشملا هذه ىلإ ريصت يتلا لاومألا مامالا فرص زاوج :اهنمو

 هذه لاومأ ذخأي نأ هيلع بجي لب «مامإلل زوجيف «نيملسملا حلاصمو داهجلا يف

 2و

 عضاوم ءاقبإ زوجي ال
 ىلع ةردقلا دعب كرشلا

 اهمده

 يتلا لاومألا فرص زاوج
 يف كرشلا عضاوم يف

 نيملسملا حلاصم



 مرح جو يداو

 حلاصمو «تلتاقملاو دنجلا ىلع اهفرصیو .اهلک اهيلإ قاست يتلا تیغاوطلا
 اهب هفلأتی نایفس يبأل اهاطعأو «تاللا لاومآ لع ْیبنلا ذخآ امك «مالسالا

 يتلا دهاشملا هذه مدهي نأ هيلع بجي كلذكو .دوسالاو ةورع نيد اهنم ىضقو

 نيعتسيو اهعيبي وأ «ةلتاقملل اهعطقي نأ هلو ءاناثوأ تذختا يتلا روبقلا ىلع تين

 فقولاف ءاهفقو ناف اهفاقوآ يف مكحلا كلذكو «نيملسملا حلاصم ىلع اهنامئاب

 حصي ال فقولا ناف «نيملسملا حلاصم يف فرصّيف «مئاض لام وهو «لطاب اهيلع

 هيلع جرسي ربق الو .دهشم ىلع فقولا حصي الف هلوسرو هلل ةعاطو ةبرق يف الإ

 اذهو رقم از ذختیو «هللا نود نم دبعیو «هيلإ ححیو «هل رذنیو «مظعیو

 لصف

 عطقو هدیص مرحي مرح  فئاطلاب داو وهو  ّجَو يداو نأ :اهنمو

 الإ مرح عاقبلا يف سيل :اولاق روهمجلاو «كلذ يف ءاهقفلا فلتخا دقو «هرجش

 هللا همحر  يعفاشلا لاقو «ةنيدملا مرح يف مهفلاخ ةفينح وبأو «ةنيدملاو ةكم

 نيثيدحب لوقلا اذهل جتحاو «هرجشو هديص مرحي مرح جو :هيلوق دحأ يف

 نأ «ريبزلا هيبأ نع «ريبزلا نب ةورع ثيدح :يناثلاو مدقت يذلا اذه امهدحآ

 وبأو دمحأ مامإلا هاور «هل مّرَحُم مّرَح هَهاَضِعو جَو َدْيَص َّنِإ» :لاق الع يبنلا
 .ةورع نع هيبأ نع ناسنإ نب هللا دبع نب دمحمب فرعی ثيدحلا اذهو .(۱)دواد

 . هيلع عباتي ال : «هخیرات» يف يراخبلا لاق

 . ملعأ هللاو هار دق ناك نو «رظن هيبأ نم ةورع عامس يفو : تلق

 دن نهی« تفت ميسو 0 دا رب وا )خا ها 0

 ؛هثم ةدحاولل لافیو هل كوش ال ام :رجشلا نم هاضعلاو «یفئاطلا ن نپ ف

 . هافشو هفش :اولاق امك هاضعو هضع : لاقیو « هرع نزو یلع هضع
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 لصف

 e عت م توو تنیدملا ل الج هللا لوسر تب

 بيت سس لالخ رس یاس ولا نیا

 نان ی تو «ميمت ينب ىلإ نصح - نب ةنييع ثعبف «برعلا نوقدصي نیقذصملا

 ثعبو «ةنيزمو ميلس ىلإ يلهشألا رشب نب داّبع ثعبو «رافغو ملسأ ىلإ نيصحلا

 ثعبو «ةَراَرف ينب ىلإ صاعلا نب ورمع ثعبو ,ةنيهج ىلإ ثيكم نب عفار
 ثعبو «بعک ينب ىلإ نايفس نب رشب ثعبو .بالك ينب ىلإ نايفس نب كاحضلا

 وفعلا اوذخأي نأ ع نيقّدَصُما ها لوسر رمأو «نايبذ ينب ىلإ يدزألا هيلا نبا

 يف ناكو .(۲)هبساح لا نبا مدق املو : لیق .(۱مهلاومآ مئارک اًوُقوتيو مهنم

 .ًانيمأ یلوو مهلزع مهثنایخ ترهظ ناف «ءانمألاو لامعلا ةبساحم ىلع ةجح اذه

 هيلع جرخف یاعنص ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعبو :قاحسإ نبا لاق
 ىلإ متاح نب يدع ثعبو «تومرضح ىلإ ديبل نب دايز ثعبو ءاهب وهو يسنعلا
 تاقدص قرفو «ةلظنح ينب تاقدص ىلع ةريون نب كلام ثعبو .دسآ ينبو ءيط

 ىلع مصاع نب سيقو «ةيحان ىلع ردب نب ناقربزلا ثعبف «نيلجر ىلع دعس ينب
 هللا ناوضر ًايلع ثعبو «نيرحبلا ىلع يمرضحلا نب ءالعلا ثعبو «ةيحان

 . ۱۰۰/۲ دعس نبا (۱)

 يدعاسلا دیمح يبأ ثیدح نم (۱۸۳۲) ملسمو ۰۱81 ۰۱88/۱۳ يراخبلا جرخأ (۲)
 املف .ةقدصلا ىلع ةيبتللا نبا هل لاقي دزألا نم الجر منم هللا لوسر لمعتسا :لاق
 ىنثأو هللا دمحف «ربنملا ىلع ل اچ هللا لوسر ماقف .يل يدها اذهو مكل اذه :لاق «مدق

 u GS : لوقیف هثعبأ لماع لاب ام» : لاقو «هيلع

 اهنم مکنم دحآ لاني ال هديب دمحم سفن یذلاو ءال مأ هيلإ ىدهيأ رظني ىتح همأ تيب وأ

 وأ هر اهل رب را هماغر هل اریعب ناک نإ هقنع یلع هلمحی ةمايقلا موی هب هاج الا اتینش
 . «نیترم تغلب له مهللا : لاق مث .هيطبإ يترفع انيأر یتح هيدي عفر مث رعيت ةاش

۶ 6۵ 

 بلجل نيقدصملا ثعب

 تاقدصلا



 نصح نب ةنیبع ةيرس

 ميمت ينب ىلإ يرازفلا

 ميمت ينب دفو

(۱) 2 ۳ ۱ ۱ 
 5 مهتیزجب هيلع مدقیو .مهتافدص عمجیل نارجن ىلإ هيلع

 عست ةنس يف ثوعبلاو ايارسلا يف

 هذه نم مرحملا يف كلذو «ميمت ينب ىلإ يرازفلا نصح نب ةنييع ةيرس رکذ

 الو يرجاهم مهیف سيل اسراف نیسمخ يف مهوزغيل ةيرس يف مهيلإ هثعب «ةنسلا

 اوحرس دقو ءارحص يف مهیلع مجهف راهنلا نمکیو لیللا ریسی ناکف «يراصنأ

 نيرشعو ىدحإو الجر رشع دحأ مهنم ذخأف الو عمجلا اوأر املف «مهيشاوم

 مدقف ثراحلا تنب ةلمر راد يف اولزنأف «ةنيدملا ىلإ مهقاسف ءاّيبص نيثالثو ةأرما

 «مصاع نب سيقو «ردب نب ناقربزلاو «بجاح نب دراطع مهئاسژر نم ةدع مهیف

 یتهالا نب ورمعو « دعس نب میعنو «ثراحلا نب سيفو ‹ سباح نب عرقألاو

 اوؤاجف اولجعف یهيلا اوکب مهيرارذو مهءاسن اوآر املف .ثراحلا نب حابرو

 ماقأو يب هللا لوسر جرخف ءانيلإ جرخا دمحم اي :اودانف فيي يبنلا باب ىلإ

 یلصف یضم مث «مهعم ففوف «هنوملکی هك ۶ دن لنو ارا قالصلا لالب

 «بطخو ملکتف «بجاح نب دراطع اومدقف ا

 نا : مهیف هللا لزنأو _«مهباجأف ؛سامش نب سيق نب تباث 8 م هللا لوسر رمأف

 َجْرْخَت یّح اوُوَبَص من ولو َنوُلقْمَي ال ْمُهْدَتْكَأ تارُجُحلا ِءاَرَو نم َكَنوُداَنُي َنيِذّلا

 مهيلع درف ۵[۰ ۰6 :تارجحلا] #ميحَر روغ هللاو مهل اریخ ناکل مهیا

 :ارخافم دشنأف ميمت ينب رعاش ناقربزلا ماقف «یبسلاو یرسألا ب هللا لوسر

EEEیخ الف  Eتسلا بضصنت انیفو كاا  

 ا لا اضفو باههتلادنع مهلك ءابيحألا نيم اننرسف مکو

 "غزقلاستۇيملاذإءاوشلا نم 2 اَتْمِعْطُمطْخَقلاَدْنِعععطْيوْخَتو

 . ۱۰۰/۲ ماشه نبا )۱(

٤٤٦ 



 طض مه یوم ضزأ لک نم ا زا اف
 ير رر ااو تتموُرأ يفا طبع مو کلا ختتف

 طی سر لااو نا کفاوذا فتسااللا مهرخافنیحیلاا نارتالف

 تابان مجرب هر يفاترخا فی نَمف

 مهرترخشادنع لذا دا ا تینا

 : ةهيدبلا ىلع هباجأف «تبا نب ناسح مالسالا رعاش ماقف أ

 یا اه او میترا رهف نم بئاوذلا نا

 مضر بلال کر هلالایوشت ل يرش تناک نم لکاهب یضرب
 اوُعَمَت ْمِهِعاَيْشَأ يف ملا و لواَح أ مهد عاوضاو برا اذاْمَو ق

 تایر ل ةت يكلي
 مكب توجو ْمُهَدْمَيَنوُفاَبَس سالا يف نان
 اوُمُقَراَمَْنوُموُيآلو عافدلادنع فنك تهزآ امسال عقریا

 اف یدّیلاب دجم له و وا مُهَقْبَسَراَفاَمْوَيَساَّنلااوقَباَسْنِإ

۱ 

 1 ( )و
 ٤ < و . ور علا م ووك ۲ هر ضع

 ا مهتفع ع یحَولا يف تركذ ةفعا ۳ ۵

9 E f 9 رو ی ا 

 ا مه تحت خل يحل اتش اذإ ۱

 ی اهلاخماتتلات بر حلا اذااوُمَسن 7

 افا : نوف )۱(

 يفو «ةلع ريغ نم :يأ ءاطبعو ؛قونلا نم مانسلا ةميظعلا يهو :ءاموک عمج موکلا (؟)
 .انیف لصأتسم مرکلا اذه :يأ ءانتمورأ

 .هسمش تعفترا اذإ راهنلا عتم : لاقی ءاوداز :اوعتم 0

 .نوسندتي ال :نوعبطي ال )٤(

 دلا : عبطلا (ه)

 .ةيشحولا ةرقبلا دلو :عرذلاو ءاهرسن ملو ةوادعلا انرهظأ :انبصن )( 

۷ 



 دفول قاحسإ نبا ةياور

 مود اولا تا نوری

 كك ثز علاو یغو لا ين منا

 او ُبضغاذ| او فَعاو تام مهم ذدخ

 ةهتوادع را ف مهبرح ين اف

 مهتعیش هللا ؛ لوُسَرِمْوَقِبْمِركأ

 هرزاوب بلق يتحدم هوا ىذا

 ملک ءا خال لضفآ ما ف

n 3 
 عله الو -جال ف او ٌبیصَ ناو

 ۱عدفاهغاَسرآ يف ةيلحب ات دفا

 او تم يذ لا رمألا كه نکیالو

EEE۳ ماتلاو شل  

 ْعَيَّشلاو ءاوهألا ت توا قتاذإ
 1 رم رم ويب ۴ سس ع 5

 3 هعمش وآ لوقلا دج سال دج نا

 عمج غاسزألاو ‹ نميلاب ةا :ةلحو «ناو : عنتکم )۱(

 1 نر لجرلا اذه نإ : سباح نب عرقألا لاق «ناسح غرف املف

 نم یلعآ مهتاوصالو انرعاش نم رعشآ هرعاشلو ءانبيطخ نم بطخآ هبيطخل

 . مهزئاوج نسحاف لي هللا لوسر مهزاجأف ءاوملسأ مث ءانتاوصأ

 لصف

 اودانو .دجسملا اولخد «ميمت ينب دفو مدق املف :قاحسإ نب لاق

 6 هللا لوسر

 تنذأ دق معنا : لاق انبيطخو انرعاشل نذأف كرخافنل انئج :اولاقف «مهیلا جرخف

 ءاكولم انلعج يذلا هلل دمحلا :لاقف «بجاح نب دراطُع ماقف «مقیلف مکبیطخل

 انلعجو «فورعملا اهیف لعفن اماظع ًالاومآ انل بهو يذلاو انیلع لضفلا هل يذلا

 سوژر الا ؟سانلا يف انلثم نمف هده هرسیاو اددع هرككأو قرشملا لهأ َّرعأ

 نم انرثکال انئش ولف هاَنْدَدَع ام لثم دعیلف «انرخاف نمف «مهلضف ۳ شالا

 ‹مهحايص نم ةي هللا لوس كلذ ىذاف ( دمحم اي انيلإ جرخا نأ ری

 نم دیقلا عضوم وهو «غسر

 .ةيحان ىلإ جاجوعا :عدفو «لجرلا

 .مومسم تابن :علسلا (۲)

 کک تناك اذإ عومش ةيراج هنمو ءوهللاو برطلا :عمشلا لصأو ءاولزه :اوعمش )۳)

 . برطلا

۸ 



 وأ «انلوق لثمب اوتأت نأل اذه لوقأ ءاناطعأ امل راثکالا نم يبحتسن نکلو «مالکلا

 نهیف یضق .هقلخ ضرألاو ٌتاوامَّسلا يذلا هلل دمحلا :لاقف ماقف کٌهَبجأف ْمَق»

 نأ هلضف نم ناك مث هلضف نم الا طق ءيش نكي ملو .هملع هّیسرک عسوو هرمآ

 هاثیدح و دو 6 هم ركأ ال زیر هقلخ ريخ نم یفطصاو انلعح

 نم هللا ةريخ ناکو .هقلخ ىلع هنمتئاو ءاباتك هيلع لزنأف ااا

 يوذ هموق نم نورجاهملا هب نماف «هللاب ناميالا ىلإ َسانلا اعد مث «نيملاعلا

 ۳ ناك مث و سانلا ریحو اه مهنسحأو ا سانلا مركأ « همحر

 « هللا راصنأ نحنق ‹« نحن تک هللا لوسر هاعد نیح هلل ةباجتساو ةباجإ قلخلا

 هلام منم هلوسرو هللاب نما نمف ءاونمؤي ىتح ّسانلا لتاقن س هللا لوسر ءارزوو

 اذه لوقأ «اریسپ انیلع هلتق ناکو هادبآ هللا یف هاندهاج ثکن نمو همدو

 . مکیلع مالسلاو تانموملاو نینموملل میظعلا هللا رفغتسأو

 املف تمدقتملا تایبالاب هل ناسح باوجو «هداشن|و ناقربزلا مایق رکذ مث

 نم بطخآ هبيطخ لجرلا اذه نإ :سباح نب عرقألا لاق «هلوق نم ناسح غرف

 مهزاجأ مث ءانلاوقأ نم ىلعأ مهلاوقأو ءانرعاش نم رعشآ هرعاشو ءانبيطخ
 (١) ع. لال و

 ۱ مهزئاوج نسحأف ةَ هللا لوسر

 معثخ ىلإ ةديدح نب رماع نب ةبطق ةيرس ركذ يف

 نب ةبطق هللا لوسر ثعب :اولاق :دعس نبا لاق . عست ةنس رفص يف تناكو

 تراغلا ّنْشَي نأ هرمأو قلاب ةيحانب معشخ نم ّيح ىلإ الجر نيرشع يف رماع

 مهيلع مجعتساف هولأسف الجر اوذخأف اهنوُبقتعی ةرعبآ ةرشع ىلع اوجرخف

 «ةرضاحلا مان یتح اوماقآ مث «هقنع اوبرضف «مهرذحیو ةرضاحلاب حیصی لعجف

 . ٥٦۷ ۰۵1۲/۲ «ماشه نبا ةريس» )

 ۳-۱۵۸ج داعملا داز ۹



 ءاعيمج نیقیرفلا يف یحرجلا رثك یتح ادیدش ًالاتق اولتتقاف «ةراغلا مهيلع اوُشف

 يفو «ةنيدملا ىلإ َءاَّشلاو ًءاسنلاو معّنلا اوفاسو «لتق نم رماع نب ةبطق لتقو
 الیس مهیلع هناحبس هللا لسراف .مهراثأ يف اوبكرو موقلا عمتجا هنأ :ةصقلا

 e .يبسلاو ًءاشلاو معنلا اوقاسف «نيملسملا نيبو مهنيب لاح اميظع

 . (۱)مهنع اوباغ یتح مهبلا اورّبعي نأ نوعیطتسی

 لصف
 بالك ينب ىلإ يبالكلا نايفس نب كاحضلا ةيرس ركذ

 عست ةنس لوألا عيبر يف
 نب كاحضلا مهيلعو «بالك ينب ىلإ اشيج ي هللا لوسر ثعب :اولاق

 توال جر جژلاب مهوقلف .ةملس نب ُیَصالا هعمو «يئاطلا فوع نب نایفس
 ملس هابآ دیصالا قحلف .مهومزهف مهولتاقف ءاَْبأف .مالسالا ىلإ مهّوعدف

 هبسف «نامالا هاطعاو «مالسالا ىلإ هاعدف «جزلاب ريدغ يف هل سرف ىلع ةملسو

 .هيبوقرع ىلع سرفلا عقو املف «هيبأ سرف يبوقرع ديصألا برضف «هنید ًبسو
 هلتقي ملو « هلتقف مهذحأ ءاج یتح كسمتسا مث ءاملا يف حمرلا ىلع ةملس زکترا
 . "نبا

 لصف

 ةشبحلا ىلإ يجلدملا ززجم نب ةمقلع ةيرس ركذ
 رخالا عيبر رهش يف عست ةنس

 ثعبف .ةدج لهأ مهايارت ةشبحلا نم اسان نا هللا لوسر غلب املف :اول

 لا ضاخ دقو «رحبلا يف ی ا

 لّجعتف ھل نذاف .مهيلهأ ىلإ موقلا ضعب لّجعت عجر املف .هنم اوبرهف ءرحبلا

 . ۱۹۲ /۲ «دعس نبا تاقبط» (۱)

 . ۱۹۳ ۰۱۱۲/۲ دعس نبا (۲)
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 اولزنف «ةباعد هيف تناکو ءلّجعت نم ىلع هرّمأف يمهسلا ةفاذح نب هللا دبع

 يف متبئاوت الإ مكيلع تمزع :لاقف ءاهيلع نوُلطصي ًاران اودقوأو «قيرطلا ضعبب
 اوسلجا :لاقف ءاهيف نوبثاو مهنأ نظ ىتح اوزّهجتف «موقلا ضعب ماقف «رانلا هذه

 ةَيِصْحَمِب مکرمآ ْنَم» :لاقف يك هللا لوسرل كلذ اوركذف «مكعم ُكحضأ تنک امنإ

 .''”«ةوعيطت الف

 لک هللا لوسر ثعب :لاق بلاط يبأ نب يلع نع «نيحيحصلا» يف :تلق

 ءاوعيطُيو هل اوعمسي نأ مهرمأو ءراصنألا نم الجر مهيلع لمعتساو «ةيرس

 ملأ :لاق مث آران اودقوآ :لاقف ءاوعمجف ءابطح يل اوعمجا :لاقف «هوبضغأف

 مهضعب رظنف ءاهولخداف :لاق .ىلب :اولاق ؟يل اوعمست نأ ل هللا لوسر مکرثأی

 ىتح كلذك اوناكف «رانلا نم ةي هللا لوسر ىلإ انررف امنإ :اولاقو «ضعب ىلإ

 ْوَل» :لاقف ةا هللا لوسرل كلذ اوركذ ءاوعجر املف «رانلا تاقفطو هّیضغ نكس

 يف ةَعاّطلا اما لا ةّيِصْعَم يف ةعاط ال :لاقو أدب اهنم اوجرخ ام مولد

 فو لا

 نآو «هرمآ يذلا وهيك هللا لوسر نآو «راصنالا نم ناك ريمألا نأ هيف اذهف

 كلذ یقه تتفقلا

 رج زر

 : یلاعت هلوق يف « سابع نبا نع (هدنسم ) يف نوقع مامالا یور دقو

 يف تلزن :لاق «[44 : ءاسنلا] (مكنم رمألا يلوأو َلوُسَولا اوُعيطأو هللا اوعيطأ#

 نأ امإف ۳ ةيرس ىف ةي هللا لوسر هثعب «يدع نب سيق نب ةفاذح نب هللا دبع

 هححصو «يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (7877) هجام نباو ۱۷/۳ دمحأ هجرخأ (۱)

 نباو ۰۱۱۳/۲ دعس نبا تاقبط رظناو ۱۳۱ ۰۱۳۰/۳ مكاحلاو (۱۵۵۲) نابح نبا

 .يزاغملا يف 57/7 يراخبلاو ۰۵۰ ۰4۹/۳ بهاوملا حرشو ۰1۰/۲ ماشه

 نكت مل ام مامالل ةعاطلاو عمسلا باب :ماکحالا يف ۱۰۹/۱۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 ‹ةيصعم ريغ يف ءارمالا ةعاط بوجو باب :ةرامالا يف (۱۸4۰) ملسمو .ةیصعم

 . هیصعملا يف اهمیرحتو

 = اوعیطآو هللا اوعیطآ باب :ریسفتلا يف ۱۹۱/۸ يراخبلاو (۳۱۲) دمحآ هجرخآ (۲)
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 يئاطلا

 . ملعأ هللاو ظوفحملا وه ّيلع ثيدح نوكي وأ نیتعقاو انوکی

 لصف

 هنع هللا يضر بلاط يبآ نب يلع ةيرس رکذ يف

 ةنسلا هذه يف همدهيل ءیبط منص ىلإ
 نم الجر نيسمخو ةئام يف بلاط يبأ نب يلع إي ي هللا لوسر ثعبو :اولاق

 ىلإ ضيبأ ءاول «ءادوس ةيار هعمو ءاسرف نيسمخو «ريعب ةئام ىلع راصنألا
 .رجفلا عم متاح لآ ةلحم ىلع ةّراغلا اونشف «همدهيل ءیبط منص وهو «سلفلا
 نب يدع تخأ يبسلا يفو ءءاشلاو معنلاو يبسلا نم مهیدیآ اوؤلمو «هومدهف
 ,عاردأ ةثالثو :فايسأ ةثالث هتنازخ يف اودجوو ماشلا ىلإ يدع برهو «متاح

 مسقو «كيتع نب هللا دبع ةَنّرلاو ةيشاملا ىلعو «ةداتق وبأ يبسلا ىلع لمعتساف
 ىتح متاح لآ ىلع مسقي ملو تم هللا لوسرل يفصلا لزعو «قيرطلا يف مئانغلا
 . «۱)ةنیدملا مهب مدق

 ی ین اع نی ا ياش و

 تنکو ءًاينارصن تنکو ءافيرش اءرما تنکو مي هب تعمس نيح ينم و ء هللا لوسرل

 ملف «يموق يف اكلم تنكو «نید ىلع يسفن يف تنكو «عابرملاب يموق يف رسا
 ال :يلبال ًايعار ناکو «يل ناك يبرع مالغل تلقف شهرک هوا لوسرب تعمس
 شيجب تعمس اذإف «ينم ًابيرق اهسبحاف انامس ًاللذ ًالامجأ يلبإ نم يل ددعا كلابأ
 اي :لاقف ءةادغ تاذ يناتأ هنإ مث «لعفف يّتذاف دالبلا هذه ءىطو دق دمحمل
 تیر دق ينإف ءنآلا هعنصاف ءدمحم ليخ كتيشغ اذإ اعناص تنک ام :يدع
 «يلامجأ ىلإ برقف : تلقف :لاق دمحم شویج هذه :اولاقف اهنع تلأسف «تایار

 یراصنلا نم ينيد لهأب قحلآ :تلق مث «يدلوو يلهأب تلمتحاف «اهبرقف

 .ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب :ةرامالا يف (۱۸۳۶) ملسمو لوسرلا
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 ءاهب تمقأ ماشلا تمدق املف .ةرضاحلا يف ۳ اتنب تفلخو «ماشلاب

 ىلع اهب مدقف «تباصأ نميف متاح ةنبا بيصتف «إ لك هللا لوسر ليخ ينفلاحتو

 ًرمف «ماشلا ىلإ يبره ام هللا لوسر غلب دقو «ءىيط نم ايابس يف يب هللا لوسر

 زوجع انأو «دلاولا عطقناو «دفاولا باغ «هللا لوسر اي : تلاقف بايع هللا لوسر اهب

 :تلاق (؟كدفاو نم» :لاق كيلع لا َّنَم «ّيلع َّنُمَف ةمدخ نم يب ام «ةريبك

 املف :لاق .ّيلع نمف :تلاق «؟هلوسرو هللا نم رف يذلا» :لاق .متاح نب يدع

 رمأف «هتلأسف :تلاق «نالمحلا هيلس :لاق «يلع هنأ ىري هبنج ىلإ لجرو عجر

 هتئا ءاهلعفي كوبأ ناك ام ةلعف لعف دقل :تلاقف «يتخأ ينتتأف : يدع لاق .هب اهل

 :ىدع. لاق .هنم باصأف نالف هاتأو دعم باصأف «نالف هاتآ دقف «ابهار وآ ًابغار

 نامآ ریغب تئجو یتاح نب ٌيدع اذه :ٌموقلا لاقف .دجسملا يف سلاج وهو هتیتأف

 نأ وجرآ ينٍ» :لاق كلذ لبق ناك دقو «يديب ذخأ ءهيلإ تعفد املف «باتك الو

 انل نإ :الاقف .يبص اهعمو «ةأرما ةتيقلف «يل ماقف :لاق «2«يدي يف هدي هللا لعجي

 ؛هراد ىتأ ىتح يديب ذخأ مث ءامهتجاح ىضق ىتح امهعم ماقف «ةجاح كيلإ
 ىنثأو هللا دمحف «هيدي نيب تسلجو ءاهيلع سلجف «ةداسو ةديلولا هل تقلأف

 ىوس هلإ نم ملعت لهف هللا الإ هلإ ال :لوقت نأ َكّرقَيَأ َكّرفُي ام» :لاق مث «هیلع

 «ربكأ هللا :لاقي نأ ٌرفت امن» :لاق مث «ةعاس ملكت مث :لاق .ال :تلق :لاق «؟هللا

 ی كرمت رولا نت :لاق .ال : تلق : لاق ؟؟هللا نم ٌربكأ ائيش ملعت لهو

 طش ههجو تیآرف : لاق . ملسم فینح ينإ : تلقف :لاق «نولاض یراصتلا ناو

 يفرط هيتا هاشغآ تلعجو ءراضنألا نم لجر دنع تلزناف ينرمآ مث :لاق .احرف

 رامنلا و ی ارت ءاج ذإ یدنع انآ انیبف :لاق .راهنلا

 ولو لضقلا نم E لاق مث مهيلع ثحف «ماقو یلصف :لاق

 رح جو ْمكذَحأ يقي قب : ةضبق ضب ْوَلَو ةضْقب ْوَلَو عاص فصنب ولو 0
 درر ت

 مک ناق جیم َِملَكبف اودجت مَ ن «ةرْمَت قشب ْوَلَو رفتی رثا وأ منهج

 ات :لوقیف E "لكل نكح ملأ : ْمَكَل لوقأ ام ُهَل لئاقو « هللا يقال

tor 



 ال مث هات ْنَعو همی نعر فتو ها ری كنف ت أ : لوقیف

 ْمَل ناف قّرمت قشب ولو اَلا ُهَهْجَو ْمُكُدَحَأ قيل منهج َرَح ُهَهْجَو هب يقي نیش دج

 زی رتل و ته م األ يو. قدك ع

 اق ف یلع تاك ام رثکأو هةريحلا ا

 ثيدح نم (۲۹۵1) يذمرتلاو ۰۳۷۸/4 دمحآ هجرخأو ۰۵۸۱ ۰6۷۸/۲ ماشه نبا (۱)

 نبا هقثو شیبح نب دابعو «متاح نب يدع نع شیبح نب دابع نع برح نب كامس
 ناسح نب ماشه ثيدح نم اضيأ ۶ دمحأ هجرخأو «تاقث هلاجر يقابو نابح
 ثيدح متاح نب يدعل تلق :لاق لجر نع ةفيذح نب ةديبع يبأ نع «نيريس نبا نع
 تهرك و هللا لوسر جورخ ينغلب امل ءمعن :لاق كنم هعمسأ نأ بحأ كنع ينغلب

 ىلع تمدق ىتح ةياور يفو  مورلا ةيحان تعقو ىتح تجرخف «ةدیدش ةيهارك هجورخ
 اذه تيتأ ول هللاو :تلقف :لاق هجورخل يتهارك نم دشأ كلذ يناكم تهرکف  رصيق
 املن .هتیئأف «تمدقف :لاق «تملع ًاقداص ناك ناو «ينرضي مل ءابذاك ناك ناف «لجرلا
 ی هللا لوسر ىلع تلخدف : لاق ءمتاح نب يدع متاح نب يدع سانلا لاق ءتمدق

 ١ :لاق «نيد ىلع ينإ :تلق :لاق ءاثالث «ملست ملسأ متاح نب يدع اي» :يل لاقف
 تنأو ةيسوكرلا نم تسلأ معن» :لاق ؟ينم ينيدب ملعأ تنأ :تلقف .«كنم كنيدب ملعأ

 دعي ملف : لاق ««كنيد يف كل لحي ال اذه نإف» :لاق «یلب : تلق «؟كموف عابرم لکأت

 هعبتا امنإ لوقت «مالسالا نم كعنمي يذلا ملعأ ينإ امأ» :لاقف ءاهل تعضاوتف ك0 نأ
 دقو ءاهرأ مل :تلق «؟ةريحلا فرعتأ «برعلا مهتمر دقو «هل ةوق ال نمو «سانلا ةفعض

 نم ةنيعظلا جرخت ىتح رمألا اذه هللا نمتيل هديب يسفن يذلاوف» :لاق ءاهب تعمس

 :لاق «زمره نب ىرسك زونك نحتفيلو «دحأ راوج ريغ يف تيبلاب فوطت ىتح «قریحلا
 .«دحآ هلبقي ال ىتح لاملا نلذبيلو ءزمره نب ىرسك معن» :لاق ؟زمره نب ىرسك :تلق
 e راوج ريغ يف تيبلاب فوطتف ةريحلا نم جرخت ةنيعظلا هذهف : يدع لاق
 ءاهلاق دق ب هللا لوسر نأل ةثلاثلا ننوكتل هديب يسفن يذلاو زمره نب ىرسك زونک حتف
 نع «بويأ نع ديز نب دامح انثدح ءدمحم نب سنوي انثدح ۳۷۹/٤: دمحأ لاق مث

 نع دمحم نع :ماشهو دامح لاق «لجر نع ةفيذح نب ةديبع يبأ نع «نيريس نب دمحم
 ىلإ وهو متاح نب يدع ثيدح نع سانلا لأسأ تنك :لاق لجر نع ركذي ملو ةديبع يبأ
 يراخبلا جرخأو . . .ثیدحلا ركذف .معن :لاقف .هتلأسف هتيتأف :لاق هلأسآ الو يبنج
 متاح نب يدع نع مالسالا يف ةوبنلا تامالع باب : :بقانملا يف ۰ /1 «هحیحصا يف

 - عطق هيلإ اكشف ءرخآ هاتأ مث «ةقافلا هيلإ اكشف «لجر هات ذإ ب يبنلا دنع انآ انيب : :لاق

CR: 



 . ءىيط صوصل نيأف : يسقن يف لوقأ تلعجف جف

 لصف

 357 يبنلا عم ريهز نب بعك ةصق رکد

 .كوبت ةوزغو «فئاطلا نم هعوجر نيب اميف تناكو

 نب ريجب بتك «فئاطلا نم 4 هللا لوسر مدق املو :"قاحسا نبا لاق

 هوجهی ناك نمم ةكمب الاجر لتق اب هللا لوسر نأ هربخُي بعك هيخأ ىلإ ريهز

 دق بهو يبأ نب ةريبهو «ىَرْعَبْرلا نبا شيرق ءارعش نم يقب نم نأو «هيذؤيو
 هنإف نت هللا لوسر ىلإ رطف «ةجاح كسفن يف كل تناك نإف «هجو لك يف اوبره

 بعك ناكو «كئاجن ىلإ جناف «لعفت مل تنأ ناو «املسم ابئات اج ادحا لتقی ال

 :لاق دق

 اَكَلُلَمَكَحْيَوتلتامِفَكَللَهَم ًةَلاَسِرارْيَجْبِيَئءاَعلبَأآل

 اكل كلذ ريغ عي نا ىلع لعاب تسل تنک نر اك رد

 ناف» :لاق ءاهنع تئبنأ دقو اهرأ مل :تلق «؟ةریحلا تيأر له يدع ای :لاقف « لیبسلا

 الإ ادحأ فاخت ال ةبعكلاب فوطت ىتح ةريحلا نم لحترت ةنيعظلا نيرتل ةايح كب تلاط

 (دسفملا ثيبخلا رطاشلا وهو رعاد عمج) راَعد نيأف يسفن نيبو ينيب اميف تلق  ؛هللا

 تلق «یرسک زونك نحتفتل «ةايح كب تلاط نئلو - دالبلا اورعس دق نيذلا ءيط

 «یلم جرخی لجرلا نيرعل ةایح كلي تلاط نثلو زمره نب یرسک :لاق ؟زمره ني یرسک
 مكدحأ هللا نیقلیلو «هنم هلبقی ادحأ دجي الف .هنم هلبقي نم بلطي ةضف وأ بهذ نم هفک

 ؟كغلبيف «الوسر كيلإ ثعبأ ملأ :نلوقيف هل مجرتي نامجرت هنيبو هنيب سيلو هاقلي موي

 الف «هئيمي نع رظنيف «ىلب :لوقيف ؟كيلع لضفأو الام كطعأ ملأ :لوقيف «ىلب :لوقيف

 : لوقي اي٤ يبنلا تعمس :يدع لاق .منهج الا یری الف هراسي نع رظنيو «منهج الإ یری
 تيأرف :يدع لاق .«ةبيط ةملكبف «ةرمت قش دجي مل نمف «ةرمت قشب ولو رانلا اوقتا»
 زونك حتتفا نميف تنكو «هللا الإ فاخت ال ةبعكلاب فوطت ىتح ةريحلا نم لحترت ةنيعظلا
 ءلم جرخیا اإ مساقلا وبأ يبنلا لاق ام نورتل ةايح مكب تلاط نئلو نمره نب ىرسك

 . ؛هفك

 . 06 ۰۵۰۱/۲ ماشه نبا )۱(



 الا هیلع ةرذ شن مر با لب تا شا تا و ىلع

 کلاس ترتعاقلناقالو فسا ب تسلق ل عفت متن ناف
E EEEكوادر ملات ان  

 قاب هللا لوسر اهمتکی نأ هرک هاریجُب تتأ املف «ريجُب ىلإ اهب ثعبو : لا
 ۳ 0 ناو َقَدَص ومالا َكاَقَّس» : هللا لوسر لاقف ءاهايإ هدشنأف

 مل :لاق .لجأ :لاقف ««هيلع ابأ الو امأ فلت مل قلخ ىلع» عمس املو ُنوُمأَمل

 : بعكل ريجب لاق مث «همأ الو هابآ هيلع فلي

 زخآ يهوًالِطاَباهيلعُموُنَت يتلا يف كل لهف ابنک غیب نم
 مکنترءاجَلَدا کالوجنتف . هدخَو تالاالو یر ملال هّللا ىلإ
 ةلْشبلقلارهاطالإ سالام تلفمب سیلوو جنیالعوییدل

 رَ يلع یسلشيبآنيدو هند ءيشالوهوریهز نیدف
 هب فجراو «هسفن یلع قفشأو ؛ضرالا هب تقاض ؛باتکلا ابعک غلب املق

 لاق ادب ءيش نم دجي مل املف «لوتقم وه :لاقف .هودع نم هرضاح يف ناك نم

 .هودع نم هب ةاشولا فاجرإو هفوخ رکذو تدي هللا لوسر اهیف حدمی يتلا هتدیصف
 امك «ةنيهج نم ةفرعم هنیبو هنيب تناك لجر ىلع لزنف «ةنيدملا مدق یتح جرخ مث

 لَك هللا لوسر عم یلصف حبصلا ىَّلص نيح ات هللا لوسر ىلإ هب ادغف يل ركذ
 يل َركذف ینمأتساف هيلإ مقف «هللا لوسر اذه :لاقف ي هللا لوسر ىلإ راشأ مث

 ناكو «هدي يف هدي عضوف «هيلإ سلج ىتح د 7 هل لوسر ىلإ ماق هنآ
 كنماتسیل ءاج دق ریهز نب بعک نإ ! هللا لوسر اي :لاقف فرخ ال هللا لوسر

 : لاق .معن : هللا لوسر لاق ؟هب كتعج انأ نإ هنم لباق تنأ لهف املسم اثات

 .ریهز نب بعک هل لوسر ای ان

 : نومآملاو «يناثلا ا : للعلاو «لوألا تدخلا + لاو :ةيورم يأ هور اساك 01

 .هب هيمست شيرق تناك 7 يبنلا ينعي
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 نم لجر هيلع بثو هنأ قداتق نب رمع نب مصاع ينثدحف : قاحسإ نبا لاق

 لاقف هقنع ترضآ هللا ودعو ىنعد «هللا لو سراي :لاقف ءراصنألا

 الع هللا لوسر

 يحلا اذه ىلع

 بعک بضغف :لاق «هیلع ناك امع اعزان ابثات ءاج دقف «كنع هعد» :

 نم لجر هيف ملكتي مل هنأ كلذو « مهّيحاص هب عنص امل راصنألا نم

 ىتلا هتقانو هتبوبحم اهيف فصي ىتلا ةيماللا هتديصق لاقف «ريخب الا نيرجاهملا
7 

 :اهلوا

 لوبتم مْوَيلا يبلقف ُداَعُس تناب

 مو قوا بيا جاوا یمن
 هما تنک قید لک لاقر

 الت تلاط ناو ین نیا لک

 يندعزآ هّللالو شر نأ تن

 لاةّلفاَت ی ی

 ملوةاشو لا لاوف

 هب ف و لا ساق فاد

 هو ما م 2 و و و 8 0
 هرداوب فؤخنمدعرتلظل

 . كيقم :لوبكمو

 : ۹ 2 ۳ o ےس ۳ نإ ت

 1 ٩7 6 ۶ م سا وا هو یه

 ل أ أو تاتا كن

 (۳)لو خشم كع يا َكَتيِهْنأال

 E EE ال ا

 رت ءابنحهلا ىلع ابوك

 درة وفعلا

 ل يصفتو ظبعاو ما ييف نارق
 ليواقأالا يف تر هک وتو بتا

 لیفلا ممسیو لا عمسأو یرآ

 0۳ یونت هللا لو شر نم ْنْكيْمَلْدِإ

 روش سر لوي

 ءرسألا نم صلخی مل :َدْقُي ملو «دبعتسم لیلذ :میتمو «هانضآ بحلا همقسأ :لوبتم )١(

 . لتقلاب دعوتم :لوتقمو .اهیلاوح :اهیبانج .نودسفملا :ةاوغلا (۲)

 اهيف Dy  كنلغشآ :كنيهلآو تاللا يف هتناعا ىجرتأو «هريخ لمؤأ : هلمأ 5

 . يفتلا عم ليلق ديكوتلاو «ةيفان

 .تیملا هیلع لمحی يذلا شعتلا :ءابدحلا ةلالا )4( 

 .ةوبنلا ىلع ةدئاز ةيطع هنال «ةلفان نارقلا يمسو .ةدايزلا :ةلفانلا (ه)

 أتلا :ليونتلا (1)



 سم 9 ۳ ۳ ےک 7 75 0

o 5ا و  

 هملکآ ذا دنع فو خا و هلف

 و و ر و 4 °

 و o و و, و و ا

 0 ۳ : 6 2 ر ۰

 هللحيال انرزقٌروا َسياذإ

 i ۰ 7 1 و

 ةرنفانوجلا عابس لظتهنم

 «بءاضتنیرو شل لو شو سان
 مینا لاق شرف نم جمع يف
 شک لو کا لار اقا ولار

 '”ليقلا هلو ق تامقت يذ فک يف
 ۲ لووسمو بوسسنم كانا لیقو

 ۲۲ لسیخ نود لسیغ ّرشَع ن طب يف

 © یدارخ زوم ءساّنلا نم محل
 لفغ سرا نر فلا لر ین

 ۱ لیجارالا هیداوسب نيس

 "لوکس نا سرد لاو بلا جّرضم

ERE طب 24 
 7 ہے ۳۳ ی 314 هر
 رزاعمليم الو ءافقللادنع

 ءرافكلا نم مقتنی ناك هنال 237: يبنلا هب دارملاو ةمقن عمج ءرسكف حتفب تال

 .ایضام اذفان هنوکل هب ةخم هلوق نآ دارملا ٠

 . .اهيبس نع یا ‹لوؤسمو « كنم تردص رومآ ىلإ يأ :بوسنم

 «دسالا ةباغ :ردخملاو .رجش اهيف يتلا ضرألا :ضرألا ءارضو 0 :مغيضلا

 هنود ليغو .فتلملا كا رجشلا :ليغلاو .عابسلا ةرثكب روهشم ناکم :رثعو

 .ةوارض ىوقأو اشحوت دشأ اهدسأ نوکتف «ىرخأ ةمجأ اهبرقت ةمجأ يأ :ليغ

 .محللا اهمعطي : محلیو .هیلبشل اديص بلطتی راهنلا لوأ يف جرخی :ودغی
 .راغص عطق :لیدارخو «بارتلا وهو رفعلا يف یقلم : روفعم دسالا :ماغرضلاو

 . موزهملا روسکملا : لولفملاو ةعاجشلا يف مواقملا : نرقلا «بئاوي : رواسی

 عمج وهو لاجرلا نم تاعامجلا :لیجارألاو «ةديعب ةرفانو .مضوم مسا :وجلا
 . عمجلا

 .دسالا كلذل ماعط يأ لوکأمو .بایثلا قالخآ :ناسردلا حالسل لا
 .ةنيدملا ىلإ ةكم نم اولقتناو اولوحت يأ «ةماتلا لاز نم رمآ لعف :اولوز
 نزولل كرحو نوکسف مضب فشکلاو فیعضلا لجرلا وهو «سكن عمج :ساكنألا

 بوکرلا نسحي ال يذلا وه وأ هل فیس ال يذلا وهو «ليمأ عمج لیملاو .برحلا
 .لاّرْعم :مهدحاو .مهعم حالس ال نیذلا : لیزاعملاو «جرسلا نع لیمیف

۶ ۵ ۸ 



 'ليباَتلاٌةوُسلاَدَرَعاَذِإبْرَض  مُهُمِصْعَي ِرْهُزلا لامجلا َيْشَم نوشي
 ۰ ١ لیبارّساجیهلا يف دواد جسن نم مهسوسبل لاطبا نینارعلا مش 7 م a E, RS و و ورد ۶ اوت سول

 ص

 ۲ لو تک : 2 ءاعفقل ا اک ا اهل تکش هةذَق ْغباَوَس ضيب

 ا هیزا جماوشیلواموق مهخامر تلاتن[حیرافماو سی
 êy ا مها ° هام نو رم و و 3 و ٦ شا

 درع اذا» : تعک لاق املف :ةداتق ۰ ۰ اع لاق : قاحسا با لاق
 رع ۴ ۰ لب رجع نفت مص 5

 صخو «عنص ام هب عنص انبحاص ناك امل راصنألا رشعم ینع امنإو «لیبانتلا دوسلا
 يف راصنألا حدمی ملسأ نأ دعب لاقف «ٌراصنألا هيلع تبضغ .هتحدمب نیرجاهملا
 : اهیف لوقي يتلا هتديصق

 1 نال يحلاص نم بم يف كرك الن اعلا مک هوس نم
 رایخألاو لب مه را خلا رباک نعاربا ک مرا کملااوشرر

(۱ 

00 

(¥) 

 ضايبو يشملا يف قفرلاو قلخلا مظعو ةماقلا دادتماب مهفصي «ضيبلا :رْهّزلا
 ضرعأو ءّرف :دّرعو .مهعنمي :مهمصعيو .ددؤسلاو راقولا ىلع ليلد كلذو ةرشلا

 .ريصقلا وهو «لابنت عمج :ليبانتلاو «هنع برهو هنرق نع
 عمج :نینارعلاو «هالعأ ءاوتسا عم ولع هفنآ ةبصق يف يذلا وهو :مشأ عمج «مش

 نم فنألا عافترا نأل «ةقيقحلا ىلع امإ فصولا اذهب مهفصو «فنألا وهو «نينرع

 .مهرادقأ عافترا ديري ءزاجملا ىلع امإو .ناسنالا قلخ يف ةدومحملا تافصلا

 عورتا نه درام جو اعلا نقي سناب ان لار يها وقف
 لیلد دواد جسن نم اهنأب اهفصوو .عردلا وأ صیمقلا وهو ءلابرس عمج :لیبارسلاو

 . اهتعانم یلع

 «ضعب يف اهضعب لخدآ :تکشو .لاوطلا :غباوسلا .ةلوقصم ةيفاص ةولجم : ضي
 هب هبشت ضرألا هجو ىلع طسبنی كوش هل تابن وهو .كسحلا نم برض :ءاعفقلاو

 .ةعنصلا مکحم :لودجمو . عوردلا قلح

 مهروهظ يف نعطلا عقی یتح نومزهنی ال مهنآ ىلع لیلد :مهروحن يف نعطلا عوقو
 .رخأت :لیلهتو ؛لاتقلا تاحاس اهب ديري .فتحلا دراوم :توملا ضایحو

 .مهدایج روهظ ىلع موقلا هب ديري «لیخلا نم ةعامجلا : بنقملا

۶ 4 



 میبد يب

 هُهَنإَفُموُجّتلاَتَّوخاذإٌمْوَق

 راّيِجلاةو طَسو جایهلا موسی
 250 2 8 ی 0 0 9

0 1 ۳ ۳ ۳1 

 را دف ۱ 0 و ۳

 ۶ ر و ریس J رس ص

 22 3 ۶ صر 5 ےس ه ره ۶

 ? e Aهی 9

 هنیا نیاو ( هبقع هنباو هوبآو وه ءارعشلا لوحف نم ريهز نب بعكو

 :هلوق بعكل نسحتسي اممو ةبقع نب ماوعلا

 ریس

 ىتبجعأل ءيش نم كغ تک 21 < ول

 فكرت سیآرو مال يحل تح

EE EOشا ا  E 

 ددقلا هاو وهو ىتفلا م يعَس

 رستم مهلاوةدحاو فَلاف

 رال نحيت يح رولا ي

 : يبنلا يف هلوق اضيأ هل نسحتسي اممو

 ەر و

a,رب ءامدآلا ةقالأ هب  

 رو ۶ 3 206

 2 رم ےس 4 ۲ -

 ملظل ا ةلّيل يلج ردٌبلاک دربلل

 مرك نمو نيد نم هللا ملعیام

 لصف
ET كوبت ةوزغ يف 

 ةَرْسع نمز يف تناكو : قاحسإ نبا لاق «عست ةنس بجر رهش يف تناكو

 .زتهملا :راطخلا )١(
 دلو وهو رفع ممج «رافعالاو «منتمملا عضوملا وهو «لقعم عمج :لقاعملا )۲(

 .لابجلا للق يف لوعولا دالوأ عانتماب لثملا برضيو «لعولا

 لیللاب نوتأي نيذلا نوقراطلاو ءاهئون يف رطمت ملو .تطقس يأ :موجنلا توخ ()

 .فايضألل ماعطلا اهيف عنصي يتلا ةنفجلا يهو «ةارقم عمج :يراقملاو
 ۰۱۲/۳ يربطلاو ۰۱۲۸ ۰۱۲۵/۲ دعس نباو ۰۵۳۷ ۰۵۱۵/۲ ماشه نبا رظنا 00

 ۸٩. ۰7۱۲/۳ «بهاوملا حرشا و ۸ ۰۳/۶ ریثک نباو ۰۲۱۵/۲ سانلا دیس نباو



 يف ماقملا نوبحي سانلاو امثلا تباط نيحو «دالبلا نم بذجو «سانلا نم

 لک هللا لوسر ناكو لاحلا كلت ىلع مهصوخش نوهركيو مهلالظو ۳۷

 دعبل < ا
 . نامزلا ةدشو ةقّشلا

 ينب دحأ سيق نب ٌدَجلل هزاهَج يف وهو «موي َتاذ ۶ هللا لوسر لاقف

 ناو لوو ا لاقف «؟ ؟ٍرَمْصَأْلا ينب ب دالج يف ماعلا كَل لَه !ُدَج اي» :ةملس

 نم ءاسنلاب ًابجع اب لر نم ام هنأ يموق قرع دقل لاو تفت الو يل

 45 هّللا لوسر هنع ضرعأف نبص ال نأ رفصألا ينب ءاسن تیر نإ یشخآ يناو

 يک الو يل نَا وی نم نموا ٠ :ةيالا تلزن هيفف ىَكَل تنذآ ْدَق» :لاقو

 .[59 :ةبوتلا]

 : مهيف هللا لزنأف ءّرحلا يف اورفنت ال : ری یوم تا رج رتل

 ۰1۸۱ : ةبوتلا] ةبآلا رحلا يف اوزفّتن ال اولاقوإل

 ینغلا لهأ ی صضحو «زاهجلاب سمانلا رمأو «هرفس يف دج يي هللا لوسر نإ مث

 قفنأو ءاوبستحاو ىنغلا لهأ نم لاجر لمحف هللا ليبس يف نالمحلاو ةقفنلا ىلع

 . اهلثم ٌدحأ فنی مل ةميظع ًةقفن كلذ يف نافع نب نامثع

 يع رانید فلاو «اهتّدعو اهباتقأو اهسالحأب ریعب ةئامئالث تناک : تلق 00 ۳2 و ۶ ی و ۶ ° 5

 هللا يضر ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدح نم (۳۷۰۲) يذمرتلاو ۰۱۳/۵ دمحأ جرخأ ()
 زهج نيح هبوث يف رانید فلاب 25 يبنلا ىلإ نافع نب نامثع ءاج :لاق امهنع

 هديب اهبلقي 32 يبنلا لعجف ي يبنلا رجح يف اهبصف :لاق «ةرسعلا شيج هک يبنلا

 (۳۷۰۱) یذمرتلا جرخأو . نسح هدنسو ایر هان قم رك انا :لوقیو

 وهو 3325 هللا لوسر تدهش :لاق هنع هللا يضر بابخ نب نمحرلا دبع ثيدح نم

 ةئام يلع هللا لوسر اي :لاقف «نافع نب نامثع ماقف «ةرسعلا شيج زيهجت ىلع ثحي

 اي :لاقف نامثع ماقف «شيجلا ىلع ضح مث «هللا ليبس يف اهباتقأو اهسالحأب ريعب

 نب نامثع ماقف «شيجلا ىلع ضح مث ءاهباتقأو اهسالحأب ريعب اتئام يلع هللا لوسر .

 < تيأر انأف هللا ليبس يف اهباتقأو اهسالحأب ريعب ةئامئال يلع :لاقف .نافع

 ١غ



 نیئاکبلا لامحتسا

 دیر نب ةبلع ةصق

 ةريثك ًاعومج تعمج دق ٌمورلا نأ قم هللا لوسر غلب :لاق دعس ُنبا ركذو
 ةّلماَعو ماذجو محل هعم تبلجأو نسل هباحصأ قّرَر دق لقره نأو «ماشلاب

 نوُلمحتسي ةعبس مهو نوؤاكبلا ءاجو یاقلبلا ىلإ مهتامّدقُم اومَّدقو «ناسغو

 عمدلا نم ضیفت مهنیعاو ازّلوتف هَْلَع مکلمخآ اّم دج ال :لاقف ءب هللا لوسر

 ىليل وبأو «دیز نب ٌةَبْلُعَو ءريمُع نب ُملاس مهو .نوقفّنُي ام اودجي ال نأ انزح
 ضعب يفو .ةيراس نب ضابرعلاو «رخص نب ةملسو تّمنع نب ورمعو «ينزاملا

 ونب نوژاکبلا :لوقی مهضعبو «راسی نب لقعمو : لفعُم نب هللا دبعو : تایاورلا

 نب مامخلا نب ورمع مهیف دعي :قاحسإ نباو . "نیم نم مهو «ةعبسلا نر

 نابضغ هافاوف «مهلمحيل 4 هللا ل الا یو

 «مهیل لسراف لی هانأ مث «هیلع مكلمحأ ام دجأ الو ءمكلمحأ ال هللاو
1 ۳ 

 نیمی یلع فلخأ ال هّللاَو يّنإو به قمع ا امد مث
 م 7

 : eريح وه يذلا َتْيتَأَو ينيمَي ْنَع ترفک الا « نم اريح . تأ

 َترمأ دق كن مهللا :لاقو «ىكبو ليللا نم یّلصف ديز نب ةبلع ماقو

 ىلع ام .هذه دعب لعف ام نامثع ىلع ام» :لوقی وهو ربنملا نع لزني دال هللا لوسر

 هلاجر يقابو .لوهجم وهو «ةحلط وبأ دقرف هدنس يفو «هذه دعب لمع ام نامثع

 ةحيحص ةريهش ةريثك قرط نم ءاجو :۵۵/۲ «ةباصالا» يف ظفاحلا لاقو «تاقث
 ةرسعلا شیج هزیهجت اهنم یایشآ يف ةباحصلا دشنأ هورصح نأ امل نامثع نع
 ةمور رئب هؤارش اهنمو «ةكم ىلإ هلسرأ امل ةرجشلا تحت هنع ةيبنلا ةعيابم اهنمو

 .كلذ ريغو

 ) )1١دعس نبا ۱۱۵/۲ .

 يفو ةرسعلا ةوزغ يهو كوبت ةوزغ باب :يزاغملا يف ۸۵ ۰۸4/۸ يراخبلا هجرخآ (۲)
 ىف (۱14۹) ملسمو .بضغلاو ةيصعملا يفو «كلمي ال امیف نيميلا باب :نامیالا

E ۳رخ وه يه رب اهوغ یا  

۲ 



 يف لعجت ملو «كلوسر عم هب ی نأ ام يدنع لعجت مل مث «هيف َتبْغرو «داهجلاب

 اهیف ينباصا لطم لکب ملسم لک یلع قّدصتا يناو «هیلع یا ام كلوسر دی
 نْيَأ» 4 يبنلا لاقف «سانلا عم حبصآ مث ءضرع وأ ءدسج وأ «لام نم

 ماقف مت قّدَصتملا َنْبَأ١ :لاق مث «دحأ هيلأ مقي ملف لا هذه قدصتملا

 ةاَكَّرلا يف تبتک ْدَقَل هديب دّمَحُم سفت يذلاوف ْرْشْبَأ» يبنلا لاقف یربخأف «هيلإ
 ۲ تملا

 :دعس نبا لاق .مهُرْذْعَي ملف مه نذؤيل بارعألا نم َنوُرّذعملا ءاجو

 AT تا : ِهّللا دبع ناكو الر نونامثو نانثا مهو

 لقأب هرکسع سیل :لاقی ناکف نیقفانملاو دوهبلا نم هئافلح يف عادّولا

 . يراصنألا ةملسم نب دمحم ةنيدملا ىلع 325 هللا لوسر فلختساو . نیرکسعلا

 . تبثأ لوألاو «ةظفْرَع نب عابس : ماشه نبا لاقو

 رفن فّلختو «هعم ناك ْنَمو ّيبأ نب هللا دبع فّلخت ی هللا لوسر راس املف

 ا نب لالهو كلام نب یو ی یو ی
 رذ وبأو «ةمثيخ وبأ هقحل مث ءرذ وبآ و «يملاسلا ةمثيخ وبأو ۰ : عیبرلا ن و

 .سرف فالآ ةرشع لیخلاو «سانلا نم ًافلأ نيثالث يف ديك هللا لوسر اهدهشو

 . صمحب ذئموي لقرهو «ةالَصلا رصقي ةليل نيرشع اهب ماقأو

 يبأ نب ىلع فّلخ «ٌحورخلا ة5 هللا لوسر دارأ املو :قاحسإ نبا لاق

 ۳ ًالاقثتسا الإ هفّلخ ام :اولاقو ءٌنوقفاتملا هب فجزاف «هلهأ ىلع بلاط

 لزان وهو 5 هللا لوسر ىتأ ىتح جرخ مث ني تسال صل هنم

 ینتلقختسا كنأل ینتفلخ امنإ كنأ نوقفانملا معز !هللا يبن اي :لاقف أ "" فرُجلاب

 نمو «ربج نب سبع يبأو فوع نب ورمع ثيدح نمو «هئراح نب عمجم ثيدح

 .ةبيتقو «هسفن ديز نب ةبلع ثيدح
 .ةنيدملا نم لايمأ ةثالث ىلع عضوم :فرجلا )

1 

 بارعألا نم نورذعملا

 يبآ نبا عمج فلخت

 یلع يلع فالختسا
 ةانیدملا



 25 هب ةمثيخ یبآ قاحل

 و رزق ی رس ود -

 ينفلخاف عجاف « يئارو تكرت امل َكتفلح يّنكلو | یذک» : لاقف « ينم تففختو

 ال ُهَنَأ الإ ؟یسوم نم نوزام ةلرتمب یم نوکت نأ ىَضْرَت الفا َكلْهَأَو يلْمَأ يف

 . ةنيدملا ىلإ يلع عجرف 2170يدْعَب يبن

 ءراح موي يف هلهأ ىلإ ماي اا هللا لوسر راس نأ دعب عجر ةمثيخ ابأ نإ م

 «اهشیرع امهنم ةدحاو لک تشر دق ‹هطئاح يف امهل نيشيرع يف هل نيت متأآرما دجوف

 رظنف «شيرعلا باب ىلع ماق «لخد املف ءاماعط هيف هل تأيهو «ءام هل ْتَدّرِبو
 رحلاو «حیّرلاو ”حضلا يف لع هللا لوسر :لاقف «هل اتعنص امو هيتأرما ىلإ

 اذه ام ؟ميقم هلام يف «ءانسح ةأرماو ءأيهم ماعطو ءدراب لظ يف ةمثيخ وبأو

 بم هللا لوسرب قحلأ ىتح امكنم ةدحاو شيرع لخدأ ال هللاو :لاق مث .فصتلاب

 هلك هللا لوسر بلط يف جرخ مث «هلحتراف هحضان مّدق مث ءاتلعفف ءاداز يل ائّيهف

 يف يحمجلا بهو نب ٌريمع ةمثيخ ابآ كردأ ناك دقو كوبت لزن نيح هكردأ ىتح

 میخ وبأ لاق «كوبت نم اوند اذإ ىتح اتفارتف ی ها لوسر بلطي قيرطلا
 هیت هللا لوسر ینآ ىتح ينع فّلختت نأ كيلع الف ءابنذ يل نإ :بهو نب ريمُعِل

 ىلع بكار اذه :سانلا لاق «كوبتب لزان وهو ايي هللا لوسر نم اند اذإ ىتح لعفف

 هللاو وه !هللا لوسراي :اولاق ةَمَكْيَح اَبَأ ْنک» : تم هللا لوسر لاقف «لبقُم قيرطلا

 : هلع هللا لوسر هل لاقف « ل هللا لوسر یلع مّلسف لبقآ خان املف .ةمثيخ وبآ

 ا ایک هللا لوسر هل لاقف «هربخ هی هللا لوسر َربخأف همی بأ ای َكَل ىلؤأ»

 (۳)ریخب هل اعدو

 نأ صاقو يبأ نب دعس ثیدح نم (۳۱) (۲8۰8) ملسمو ۸۱/۸ يراخبلا جرخأ (۱)

 .دعب ین نیل هنآ ال] یسوم نم زرا ب م تركت نا شرت الا لا
 سمشلا :حضلا (۲)
 كلام نب بعک ثيدح يفو دنس الب قاحسا نبا نع ۱ »0۲۰/۲ ماشه نیا (۳)

 كلذ ىلع وه انیف ) ملسمو ۰۹٩۳ ۰۸۱/۸ يراخبلا يف 2 ی لیوطلا

 -وبآ وه اذاف «ةمثیخ ابآ نك : لع هللا لوسر لاقف تارا او اهم احر از



 دومترايدب رورعلا . اوبرشت ال :لاق «دومث رایدب رجحلاب رم نيح ٤ هللا لوسر ناك دقو

 شود دمو هومشنجع نیجع نم ناك امو «:الصلل هم ارور الو ی اهنام نم
 ۳۳ . ةبحاص هعمو الإ مکنم ٌّدَحَأ َّنَجْوْخَي الو نیش هم اول الو لبالا وا

 هتجاحل امهدحآ جرخ ةدعاس ينب نم نیلجر نأ الإ .ساّتلا لعفف ««هل

 ىلع قنخ هنإف «هتجاحل جرخ يذلا امأف «هريعب بلط يف ٌرخآلا جرخو

 يلبجب یتح هتلمتحاف «هريعب بلط يف جرخ يذلا ۳ «هبهذم

 ل د ال ْنَأ کین ملأ» : لاقف ها لوسر كالذي خاف عییط

 هتدهأف رخالا امأو . يفشف هبهذم یلع , و يذلل اعد مث ۰؟هّیحاص َهَعَمَو اإ

 . 'ةنيدملا مدق نيح هيَ هللا لوسرل ءىيط

 ىتح انقلطنا :ديمح يبأ ثيدح نم ««ملسم حيحص» يف يذلاو : تلق

 می الف ةدیدش حير هل مكْيَلَع بهت : ل هللا لوسر لاقف «ٌكوبت امد

 لجر عاقف ةديدش حير تّبهف «هلاقع َدْسَيْلَف ٌريِعَب ُهَل ناك ْنمَف ءٌّدَحَأ مکنم
 . ۲یّیط ْيَلَبَجِب هتقلآ یتح حیرلا هتلمحف

 الع هللا لوسر رم امل :لاق هنأ يرهزلا نع ينغلب :ماشه نبا لاق

 اولخدت هر :لاق مث .هتلحار تک و .ههجو ىلع هبوث جس رجحلاب

 . ۰۳۷ مهباَصَأ ام مکبیصی نأ افرح نوکاب منو الإ مُهَسْمْنَأ اوُمَلَظ َنيِذَّلا توی

 2 ل هللا لوسر نأ مع نبا ثیدح نم «نیحیحصلا» يف : تلف

 و : مل ناف « نیکاب را لا مْوَقلا ءالّوه الع اولخدَت الا

 . .نوقفانملا هزمل نيح رمتلا عاصب قدصت يذلا وهو «يراصنألا ةمثيخ

 طوغتي يذلا عضوملا يف عرص :هانعم هبهذم ىلع قنخ :هلوقو ۵۲۰/۲ ماشه نبا )١(

 . ةع ىبنلا تازجعم ىف باب :لئاضفلا ىف (۱۳۹۲) (۱۱) ۱۷۸۰/6 ملسم هجرخآ (۲)

 (۵18۱) و (0104)و (۵۳4۳) و (۵۲۲4) دمحآ هجرخآو ۰۵۲۲/۲ ماشه نبا (۳)

 . رمع نبا ثيدح نم (۵۹۳۵) و (۵۷۰۵)و (۵160) و

۶ ۵ 



 غ

 * «مُهَباَصَأ ام لثم مكبيصُب ال ْمُهْيَلَع اولخذت الف : یا
 "" هحرطو نیجعلا ءاقلاب مهرمآ هنأ :«يراخبلا حیحص» يفو ) 1

 ا نأو « نیجعلا لبالا اوفلعی نآ مهرمآ هنآ : ؟ملسم حیحص) یفدو

 ءاضيأ ٌيراخبلا هاور دقو ٠ ةقانلا اهذرت تناك يتلا رثبلا نم اوقتسیو املا اب دم ۳ ی و ان 77

 :لاق ءاوعمتجا املف «ةعماج ةالصلا :مهيف ىدان هنأ ٌىقهيبلا ركذو

 اي مهنم ُبَجْعَت :لاقف لجر هادانف نوا هللا بضغ نم لغ تولدت مالعا

 مکسفنآ نم لجر ؟كلذ نم ْبَجْعَأ َوُه امب مکتب الأ :لاقف !هللا لوسر

 هللا ناف «اوذّدَسَو اوُمیقسا مک ناک وُ 2 3 َناَك ام مک

 مهسفنآ ْنَع نومفذی ال مزقب هللا ا “ایش مکباذعب اب ۷ جو

 ٠ ° یش

 ىلإ كلذ اوکشف مهعم ءام الو سانلا حبصأو :قاحسإ نبا لاق

 یتح ترطمأف اج هات هل لشراف ت لا لوسر اعدف 35 هللا لوسر

 هر 7 و و 0
 . ءاملا نم مهتجاح اولمتحاو «سانلا ىوترا

 نم اس اانا نمل و ةلوق تان رجلا رس مفت يف ۲۸۸/۸ يراخبلا هجرخأ )

 .اوملظ نیذلا نکاسم اولخدت ال باب : دهزلا يف (۲۹۸۰) ملسمو (يناثملا

 مهاخآ دومث یلاو) یلاعت هللا لوق باب :ءايبنألا ثیداحآ يف ۲۹۹/۲ يراخبلا هجرخآ )

 . (احلاص

 .مهسفنآ اوملظ نيذلا نکاسم اولخدت ال باب :دهزلا يف (۲۹۸۱) ملسم هجرخآ )۳(
 هدنس يفو «يرامنألا ةشبك يبأ ثيدح نم ۲۳۱/6 «دنسملا» يف دمحأ هجرخأو )4(

 . طلتخا دقو .يدوعسملا هللا دبع نب نمحرلا دبع

 هاور :لاقو سابع نبا ثيدح نم ۰۱۹۵ ۰۱۹8/1 «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو )
 ةياور نم ١7/5 ريثك نبا هركذو «تاقث رازبلا لاجرو «طسوالا» يف يناربطلاو رازبلا

 .هدانسإ دوجو سابع نبأ نع بهو نبا
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 ناكمب هیبن هل رابخإ لاقف «هّقان تّلض «قیرطلا ضعبب ناك اذإ یتح راس هللا لوسر نإ مث

 ءءامسلا ربخ نع مکربخیو «يبن هنأ معزي سيلأ :اقفانم ناکو تّیَللا نب دي

 ينو ُهَتلاَقَم رکذو «لوقب الجر ْن» : هللا لوسر لاقف ؟هتقان نيأ يردي ال وهو

 بفش يف يداول يف يهو اهن لا يتلذذ لا ينمّلَع ام ال ُمَلْعَأ ال هللاو

 هوتا اوبهذف «اهب ينوتأت ىح  اوقلطناف اهماتزب ةَرَجَش او دفن

 . اب

 قسوأ ةرشعب ةأرملا ةقيدح صّرخ كلت هقيرط يفو

 يف مهضعب فلا .نالف فلخت :نولوقیف لجرلا هنع فلختي لعجف « كهل لوسر ىضم مث

 رق كل َرْيَغ كي نو ءمُكب لا حیف ريح هيف ُكَي ناف هوُعَد» :لوقیف
 هم ُهَّللا مکحارآ

 رذ يب ريعب ءاطبا جرخ مث «هرهظ ىلع هعاتم ذخآ «هيلع أطبأ املف «هّریعب رذ يبأ ىلع مّولتو

 نم رظان رظنف «هلزانم ضعب يف ب هللا لوسر لزنو ءايشام 15 هللا لوسر رثأ عبتي

 لاقف .هذحو قيرطلا ىلع يشمي لجرلا اذه نإ لا لوسر اي :لاقف نيملسملا

 وبأ وه لاو !هللا لوسر اي :اولاق ا هلمأت املف ارد 5 نک : الع هللا لوسر
2 

 هم

 «هتقان

 ا

 و۵ رس مه رول حس مه ر 2٣

 تو هدحو تومیو هَدْحَو يشْمَي رذ 5 هللا محر» : : رایج هللا لوسر لاقف .رذ

 . "1هَدحو

 هدحو رذ يبآ توم بعك نب دمحم نع «يملسألا نایفس نب ةديرب ينندحف : قاحسا نبا لاق

 نب دومحم نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدح قاحسإ نبا نع ۵٩۲۳/۲ ماشه نبا (۱)

 . تاقث هلاجرو . لهشألا دبع ينب نم لاجر نع « دیبل

 يف (۱۳۹۲) ملسمو «رمثلا صرخ باب :ةاکزلا يف ۲۷۲/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .يدعاسلا دیمح يبآ ثیدح نم ة4يبنلا تازجعم باب : لئاضفلا

 نب ةديرب ينثدح قاحسإ نب دمحم نع ءريكب نب سنوي نع ۱4/4 ریثک نبا هدروآ (۳)
 يملسألا نايفس نب ةديربو ...دوعسم نبا نع يظرقلا بعك نب دمحم نع «نايفس

 ۵۱ ۰۵۰/۳ مكاحلا هجرخأو «ريثك نبا هنسح دقف كلذ عمو «يوقلاب سيل

 .لاسرا هيف :لاق هنكلو يبهذلا هقفاوو هححصو
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 هباصأو «ةّدبَرلا ىلإ رذ ابآ نامثع یفن امل :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «يظرقلا
 «ينانفكو ينالسغ نأ :امهاصوأف «هُمالغو هّئأرما الإ ّدحأ هعم نكي مل هدف اهب

 بحاص رذ وبأ اذه :اولوقف مكب رمی بکر لّوأف «قيرطلا ةعراق ىلع يناعض مث
 ىلع هاعضو مث «هب كلذ العف «تام املف «هنفد ىلع انونيعأف ی هللا لوسر

 ملف ًاراَكُع قارعلا لهأ نم هعم طهر يف دوعسم نب هللا دبع لبقأو «قيرطلا ةعراق
 «مالغلا مهيلإ ماقو ءاهُؤَطَت لبالا تداك دق قيرّطلا رهظ ىلع ةزانجلاب الإ ْمُهْعْرَي

 هللا ٌدبع لهتساف :لاق «هنفد ىلع انونيعأف هك هللا لوسر ٌبحاص رذ وبأ اذه :لاقف

 ُثعِبتو ءَكَدُْحَو ٌتوُمتو ءٌكَدَُحَو يشمت» 5 هللا لوسر قدص :لوقيو يكبي

 امو «هثیدح دوعسم نب هللا دبع مِهَّدَح مث هؤّراوف «هّباحصأو وه لزن مث «ُكَدَحَو
 كوب ىلإ هریسم ىف ها لوسر هل لاق

 «هحیحص) يف نابح نب متاح وب أ رکذ دقف رظن ةصقلا هذه يفو : تلق

 ءرذ ما ۳ ۳ ا ا لو ولا اح
 ال يل ام :تلقف ؟كيكبُي ام :لاقف تک افتاد ابآ ترضخ اهل كلا
 نادپ الو: افك كسی تر یدنع سیلو «ضرالا نم ةالفب تومت تنأو «يکبآ
 انآ رفنل لور ها لوسر تعمس ی يکبت الو يرشبآ :لاق ؟كبيیغت يف يل
 سیلو «نیملششلا نم ًاباصع هُدَهْشَي ضرالا َّنِم ةالفب مکنم لُجَر نت : مهیف
 ام هّللاوف لیلا تل ناف ءةعامججو ةيرق يف تام دقو الإ ملا لا نم دَ

 تعطقتو «ٌحاحلا بهذ دقو ىنا :تلقف .قيرطلا يرصبأف تب الو دك

 مث ءرّصبتأ بيثكلا ىلإ ٌنسأ تنكف :تلاق .يرّصبتف يبهذا :لاقف !؟َقحطْا
 اخت ملا مهنأك مهلاحر ىلع لاجرب ا انآ ذإ «كلذك وهو انآ انيبف «هضّرمأف عجرأ
 ةمأ اي :اولاقف يلع اوفقو ىتَح لا اوعرسأف «مهيلإ ترشأف :تلاق < مهلحاور مهب
 وبأ :تلق ؟وه نمو :اولاق «هنونفکت ٌتومَي نيملسملا نم ؤرما :تلق ؟كلام !هللا
 یهتاهمأو مهئاباب هْؤَّدفف ءمعن :تلق 45 هللا لوسر بحاص :اولاق .رذ

 .افنا مدقت امك نايفس نب ةديرب فعضل فيعض هدنسو ۵۲6/۲ ماشه نبا 00
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 ال هللا لوسر تعمس يناف اورشبآ : مهل لاقف هبلع اولخد یتح هيلإ او ساو

 نم ةباصع هدهشي ضرألا نم ةالفب مکنم لج نوم 11 : مهيف انأ رفنل لوقي

 تْبَذَك ام هللاو .ةَعاَمَج يف َكَلَم دقو الإ َلْجَر رفّلا كئلوآ نم َسْيَلَو «نينمؤملا

 يف الإ نّمكَأ مل «يتأرمال وأ يل انفك ينعسي بو يدنع ناك ول هنإ تب الو
 وأ ءاريمأ ناك مكنم لجر يتتفكي ال نأ هللا مکذشنآ ينإف ءاهل وأ يل ره بوث

 لا اي ضعي فرات دز از دا نقل ترا نب آوا وا اوا او

 يتبيع نم نيبوث يفو ءاذه يئادر يف كما «ٌمع اي انآ ۳۱

 رفن يف هونفدو هیلع اوماقو «يراصنألا هنفکف «ينفكف تن : لاق . يمأ لزغ نم

 . "نامی ملک

 تباث نب ةعيدو : مهنم نیقفانملا نم طهر ناك دقو كوبت ةصق ىلإ انعجر

 :هل لاقي ةملس ينبل فیلح عجشأ نم لجر مهنمو «فوع نب ورمع ينب وخآ

 برعلا لاتقک رفصألا ينب دالج نوبسحتآ : ضعبل مهضعب لاق «ریمح نب يشخُم

 نينمؤملل ًابیهرتو ًافاجرا لابحلا يف نینّرقم ادغ مكب اًنأكل هللاو ؟ضعبل مهضعت
 ةئام انم لک برضُي نأ ىلع یضاقآ ينأ تددول هللاو :ریَمح نب يشْحَم لاقف أ 3 ع 0 ۶ , تس

 يرحم

 . هذه مكتلاقمل نآرق انيف لزنی نأ تلفن ااو ةدلح

 مُهْلَسَف اوقَرَتْحا دق مهناف ول كِرْدَأ» : رسای نب رامعل ی هللا لوسر لاقو
 مهل لاقف ءرامع مهيلإ قلطناف .«اذكو اذك : مثل لب : لّقف ءاوركنأ ناف ؟اولاق اّمَع
 ضوخن انك :تباث نب ةعيدو لاقف «هيلإ نوُرذتعي ة4 هللا لوسر اوتاف «كلذ
 : ةبوتلا] 4ُبَعْلَتو ضو انك ام لول مهتأَس نتلو# مهيف هللا لزنأف «بعلنو
 يذلا ناكف «يبأ مساو يمسا يب دعق !هللا لوسر اي : رّيمح نب يشخم لاقف 0

 ملعُي ال اديهش لتقُي نأ هللا لأسو «نمحرلا دبع یّمستو «ةيالا هذه يف هنع يفع

 .رثأ هل دجوي ملف «ةماميلا موی لتقف هناکمب

 «دئاوزلا عمجم» رظناو ؛نسح هدنسو (۲۲۲۰) «هحیحص» يف نابح نبا هجرخأ )١(

TTY "1/۹ 

۹ 

 نيقفانملا نم طهر ةصق



 يتأي یتح كوبت

 ةلبأ بحاص عم حلصلا

 ا يل تاع ی

 ءاهيف هقصب مث «هاف اهب ضمضمف عام نم هدیب فرع 1۶ هللا لوسر فرتغاف « هيف

 . ةعاسلا ىتح كلذك يهف «تأالتما ىتح اهنیع ترافف

 نإ ادغ َنوَُتَس مکن : اهيلإ هلوصو لبق لاق هنأ «ملسم حیحص» يف : تلق

 الف اهَءاَج نمف ُراهّتلا يِحْضُي ی اهوُنأَت ن مکتاو «كوُبَبَنْيَع ىلا لا ءاش

 رم نيعلاو «نالُجَر اهيلإ قبس دقو اهانئجف :لاق .«يتآ ىتح ائيش اهئام ْنم سمی

 نیش اهئام نم امس له 4 هذ هللا لوسر امهلأسف «ءام نم ءيشب ضيت كارشلا

 نیعلا نم م اوفرغ مث لوقی نأ هللا ءاش ام امهل لاقو : لَك يبنلا اًمهّبسف معن : : الاق

 هداعآ مث «هیدیو ههجو هيف زا هللا لوسر لسغو ءیش يف عمتجا یتح اليلق الیلق

 : هلك هللا لوسر لاق مث ءُساَنلا یقتسا یتح ءرمهنُم ءامب نيعلا ترجف ءاهيف

 . »اناج ءىِلُم دق انه اه ام ىرت نأ ًةايح تلب تلاط نإ ذاعُم اي ُكِشوُيا

 ا

 اعا اف لا ااا كر ل الر یا او

 لَك هللا لوسر مهل بتکو ءةيزجلا هؤطعأف «حُرذأو ءابْرَج لهأ هاتأو «ةيزجلا
 نم ا اذه میحرلا نمحرلا هنا مسب :ةلیآ بحاصل بتکو .مهدنع وهف .اباتک
 يف مهترایسو .مهنفُس هلی لهأو بر نب ةي هللا لوسر يبنلا دمحمو «هللا

 لهأو «ماشلا لعأ نم مهعم ناك نمو ؛يبنلا دمحمو هولا ةم مهل ؛ رحبلاو ّربلا
 هاو ت نوقف لوح ال هناف اثدح مهنم ثدحأ ن نمف «رحبلا لهأو «نمیلا

 نم هنودرپ اقیرط الو «هنودری ٌءام اوعنمی نآ لمي ال هناو «سانلا نم هذخآ نمل
 »1 رب و رحب

 يف وهو « ٍي٤َيبنلا تازجعم يف باب :لئاضفلا يف ۱۷۸4/64 (۷۰7) ملسم هجرخأ ۱
 .ءاشعلا و ترغملاو .رصعلاو رهظلا نيب عمج لا هنأ هفو ۱۶:۳۱ «ًاطوملا»

 .۵۲۰ ۰۵۲۰/۲ ماشه نبا (؟)

۷۹ 



 اصف
 ام

 دیلولا نب دل ها لوسر ثعب يف

 درد ىلإ

 ردْيكأ ىلإ دیلولا نب دلاخ ثعب 445 هللا لوسر نإ مث :قاحسإ نبا لاق

 اكلم ناكو «ءاينارصن ناكو «ةدنك نم لجر كلملا دبع نب رديكأ وهو مود

 یتح دلاخ َحرخف « رقبا ٌدیصی هدجتس كْن» : دلاخل 245 هن
 هعمو « هل حطس ىلع وهو «ةيفاص ةرمقم ةليل يفو «نيعلا رظنمب هنصح نم ناك اذإ

 لثم تيأر له :هّئأرما هل تلاقف .رصقلا باب اهنورقب كح رقبلا تتابف «هتأرما

 رمأف لزنف .دحآ ال :لاق ؟هذه كرتي نمف :تلاق .هللاو ال :لاق ؟طق اذه

 «نأسح هل لاكي هل خآ مهیف هتیب له نم هزینه عراق همش

 لای هللا لوسر 0 مهتقلت اوجرح املف مهدراطمب هم اوجرخو یک رف

 هبلتساف يل صّوخم جابيد نم ءاق هيلع ناك دقو ناش اولتقو ةا

 ىلع ردیاب مدق ًادلاخ نإ مث ٠ اة ۳ دلاخ

 ای

 ءاسراف نيرشعو ةئامعبرأ يف ًادلاخ ر كعب وست یا او

 هب نا ی ردت نيم روا هلا رخ اوت لاق .مدقت ام وحن ركذف

 ءريعب يفلأ ىلع هحلاصو لمفف «لدنجلا ةموُ هل حتی نأ ىلع هك هلل لوسر

 ءاصلاخ ة ةّيفص 5: ّيبنلل لزعف «حمر ةئامعبرأو «عرد ةئامعبرأو «سأر ةئامنامثو

 .هباحصأ يف يقب ام مسق مث 3 يبنلل ناكف «سمخلا جرخأف «ةمينغلا مسق مث

 . ضئارف سمخ مهنم دحاو لكل راصف

 طق اهتيأر ام هللاو :رقبلا نع لاق رديكأ َّنأ ءربخلا اذه يف ذئاع با ركذو

 ) )1١ريثك نباو ۰۵۲۱/۲ ماشه نبا ۰۳۰/۶ ۳۱.
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 كوبت نم عوجرلا

 نع يهنلا ةصق له

 ةدحاو ةصق كوبت نيعو

 نیداجیلا يد ةصق

 . هللا ردق نكلو ءةثالثلاو نيمويلا اهل رمضأ تنك دقلو «ةحرابلا الإ انتتأ

 امهاعدف ی هللا لوسر دنع ةنحيو .رديكأ عمتجاو : ةبقع نب ىسوم لاق

 تمود ةيضق ىلع يب هللا لوسر امهاضاقف «ةيزجلاب ارقأو ءايبأف مالسالا ىلإ
 . اياك امهل بتکو «ءامیت یلعو «ةلیآ یلعو كوب یلعو

 عضب كوبتب 4 هللا لوسر ماقأف :قاحسإ نبا لاق :كوبت ةصق ىلإ انعجر

 جرخب ءام قیرطلا يف ناكو .ةنیدملا ىلإ ًالفاق فرصنا مث ءاهزواجُي مل ةليل ةرشع
 لاقف ءَقَّقَشُملا يداو :هل لاقي داوب ءةثالثلاو نيبكارلاو بكارلا يورُي لشو نم

 : لاق «هيتأن ی بیش هنم ّنيقَتْسَي الف ءءاّملا كلذ ىلإ اَنَقَبَس ْنَم» : دم هللا لوسر

 اذه ىلإ انَقَبَس ْنَم ۱ :لاقف ءاثيش هيف ري ملف ءاْوَقَتساَف ءنيقفانملا نم رفن هيلإ هقبسف

 هم اوقتسی نأ يملا َلرَأ» :لاقف .نالفو نالف ! هللا لوسر اي :هل ليقف «؟ءاملا

 تحت هدي عضوف لر مث «مهیلع اعدو قي هللا لوسر مهل مث ««هّينأ ی ایش
 هديب هحسمو «هب هحضت مث «ًابصي نأ هللا ءاش ام هدي يف بصي لعجف لشولا
 نم لوقي امك  ءاملا نم قرخناف »هب رعدی نأ هللا ءاش امب : للي هللا لوسر اعدو

 e «سانلا برشف ا یک غ ن[ ام - هعمس

 وهو ءيداّولا اذهب مسی مکْنم يقب ْنَم و مش نل : ايب هللا لوسر لاقف
 .«هفلخ اّمو ِهْيَدَي نيب ام بصخآ

1 
/ 

 نون مُكُنِإ) : مهل لاق اي 03 لور دا سس یا يا :تلق

 ا 2 نق زال يجب لح ان ما كوب حلا ا اد

 . مدقت دقو ثیدحلا اش اهنام نع كسي

 ‹ نيتصق تناك ناو ءملسم ثيدح ظوفحملاف .ةدحاو ةصقلا تناك ناف

 دوعسم نب هللا يع نأ ؛يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم ينثدحو :لاق

 كوبت ةوزغ يف 4 هللا لوسر عم انأو «لیللا فوج نم تمق : لاق ت ناك

 ات هللا لوسر اذإف ءاهيلإ رظنآ اهّتعبتاف ءركسعلا ةيحان يف ران نم ًةلعش تیآرف
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 اورفح دق مه اذإو تام دق ینزملا نیداجبلا وذ هللا دبع اذاو « رمعو نکب وبأو

 ایندآ) :لوقی وهو ءهيلإ هنایلدپ رمعو رکب روباو «هترفح یف ی هللا لوسرو نیل

 ایضار ْتْيَسْمَأ ذَق ينإ ّمُهَّللا» :لاق .هقشل هأيه املف «هيلإ هایلدف ««امكاخأ َيلإ
 و و مس 37 و ۵ رس

 ةرفحلا ب بحاص تنك علان :دوعسم نب هللا دبع لوقي لاق «هنَع ضْراف ءُهْنَع )۱

 م ةئيدّملاب ن» :كوبت ةوزغ نم هجم 2 هلل لوسر لاقو

 ؟ةنیدملاب م مهو ! هللا لوسر ا :اولاق مک اوناک الإ انفو مَتعطق الو ا

 «رذعلا مهسبَح معنا : لاق 5 و

 اصف
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 هتالصو كوبتب لك ر هتبطخ يف

 : لاق «رماع نب ةبقع ثیدح نم مكاحلاو ««لئالدلا» يف يقهيبلا کد

 هک هللا لوسر دقرتساف «كوبت ةوزغ ىف لک هللا لوسر عم انجرخ

 لالب ای ٍ كل لقآ ْملَأ» : لاق حمر َديِق سمشلا تناك ىٌح اهیف ظقيتسي ملف «ةليل ىَلَع
 لقتناف «كب بم يذلا مونلا نم يب بهذ !هّللا لوسر اي :لاقف ««ّرجفلا اتل الکا
 .هتلیلو هموي ةيقب بهذ مث یّلص مث «ديعب ريغ لزنملا ٌكلذ نم هيب هللا لوسر

 ميهاربإ نب دمحم نأ الإ تاقث هلاجرو «قاحس! نبا نع ۸ ۵۲۷/۲ ماشه نبا ()
 هلعأو يوغبلا ىلإ ۳۳۰/۲ «ةباصإلا» يف ظفاحلا هبسنو دوعسم نبا نم عمسي مل
 نع شمعألا نع «تلصلا نب دیعس قیرط نم ةدنم نبا هج رخآ :لاقو . عاطقنالاب

 نع ينزملا فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك قیرط نمو دوعسم نبا نع «لئاو يبا
 ىلإ عزاني ناك هن ال « نیداجبلا ۳ یمس امن : ماشه نبا لاقو .هوحن هدج نع هيبأ

 هيلع سيل داجب يف هوكرت ىتح هيلع نوقيضيو «كلذ نم هموق هعنميف مالس الا

 ناك املف هي هللا لوسر ىلإ مهنم برهف «يفاجلا ظیلغلا ءاسکلا داجبلاو «هريغ
 335 هللا لوسر ىتأ ( مث رخالاب لمتشاو «دحاوب رزتاف «نینئاب هداجب قش .هنم ای
 . كلذل نیداجبلا وذ :هل ليقف

 نم (۱۹۱۱) ملسم هجرخآو كلام نب سنا ثیدح نم ۸ يراخبلا هجرخآ (۲)
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 رذعلا مهسبح نم باوث



32 ۷ 3 

A 

eدَصَأ ناف : ا : لاق مث «هّلهَأ وه امب هيلع  

 خو «ميهاربإ هل للا رب ُرْيْخَو ءىَوْقَتلا ةَملك یرعلا ق و هللا باك ثيدَحلا

 نارقلا اذه صصقلا سحر هللا ٌركذ ثیدحلا فرش كح تل

 ىاّيبنألا يذَع يذلا ْنَسْحَأو ءاهْئاَتَدْحُم روال شو «اهمزاََع نومألا هو

 لاّمْعَألا ریو یدهلا َدْعَب ٌةلالّضلا ْئىَمَعلا ئَمْعَأو یادهشلا لثق تؤملا فرشآو

 دَيلا نم ريخ العلا دّیلاو «بلقلا ىَمَع ئَمَعلا ٌرشو من ام ىَدهلا ٌرْيَخَو عن ام

 ءتْوَملا ُرضْحَي َنيح ةَرْذْعَملا شو ءْىَهْلَأَو رثک امم یخ یفکو لق امو «یلفْسل

 ال ْنَم مهنمو 0 الإ ةعّمجلا يتأي ال نم سالا نمو «ةَماّيقلا َمْوَي ةَمادّنلا ٌرشو

 نع لا و ناسللا اا ۳ مو اره الا هللا کذب

 يف َرَقَو ام ٌرْيَو لجو رع هللا ؛ ةفاخم مکخلا س رو یون داّرلا ٌرَیخَو سل

 نم لولغلاو .ةیلهاجلا ٍلَمَع نم ُةَحاتلا ءرفكلا نم ُبايتْرالاو نا بول

 مثال عامج ُرْمَخْلاو سلب نم رغْشلاو «راّلا نم یک رکشلاو نهج انج
1 

 هع
- 

 و ما نْطَب يف يقش ْنَم قلا هرفپ ظِعُو نم سر میت لام لكأمل

 ةُمتاوخ ِلَمَعلا كالَمو تّرخالا ىلإ ُرْمألاو ا ةعَبرَأ عضْوَم ىلإ مکذحَآ ريض

 هلاَقو .قوسف نمؤُملا ٌباَبسو بيرق تا وه اَم لکو بذکلا اور اياَوّرلا رشو

 هللا قلع لتي مو مد ةَمْرُحَك هلام َةَمْرَحَو هللا اخ نم همخت فو هک

 جی ظیفلا مظکی ْنَمو ُهْنَع ُهّللا ْفْمَي ءْفْعَي ْنَمو هَل ْرَمْغُي رفغی ْنَمو «هبذکی

 نمو .هب هللا عّمَسُي ةَعْمّسلا عبي ْنَمو PO دن ةيزرلا ىلع ربصی نمو لا

 . "الث رفغتسا مث «هلل بدعي لا صْخَي ْنَمو هَل هللا فعضی رّبصتي

 نارمع نب زيزعلا دبع نع .يرهزلا دمحم نب بوقعي قيرط نم يقهيبلا هجرخأ )١(

 رماع نب ةبقع تعمس يبآ ينربخآ ءرايس نب روظنم نع هللا دبع نب بعصم انثدح
 مهولا ريثك يرهزلا دمحم نب بوقعي ءادج فيعض دانسإ اذهو ....ينهجلا
 نم ثدحف .هبتک تقرتحا كورتم نارمع نب زيزعلا دبعو یافعضلا نع ةياورلاو

 :76 /4 ريثك نبا لاقو ءهوبأ اذكو فرعی ال رايس نب روظنمو .هطلغ دتشاف .هظفح "

 ۰ . فعض هدانسا یفو تراکت هيفو «بیرغ ثثيدح اذهو
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 نع «ةيواعم ينربخآ :بهو نبا ثیدح نم «هننس» يف دواد وبآ رکذو و ع

 نع هتلأسف ٌدَعَفُم لجر اذإف «جاح وهو «كوبتب لزن هنأ هيبأ نع ءناوزغ نب دیعس

 یک هللا لوسر نإ : ءح ىَّنأ تعمس ام هب ْثَّدَحَت الف افیدح كئدحاس : لاق رمآ

 ٌمالغ انأو تلبقأف : لاق ءاييلإ ىَّلص مث ««انبق هذه» :لاقف «ةلخن ىلإ ٌكوبتب لزن
 امف :لاق هَرَثَأ هللا ٌمطق ءاتتالص عّطق :لاقف ءاهنيبو هنيب ثررم ىتح «ىعسأ

 .اذه يموي ىلإ امهيلع ُتمَق

 ىلوم نع «زیزعلا دبع نب ديعس نع «عیکو قيرط نم دواد وبأ هقاس مث
 :لاقف ءًادعقم كوبتب الجر تيأر :لاق «نارمن نب ديزي نع «نارمن نب ديزيل
 كرت ْمَطَقا ملا :لاقف «يلصي وهو رامح ىلع ب هللا لوسر يدي نيب تررم
 . فعض هلبق يذلاو دانسالا اذه يفو .'' دعب امهيلع تيشم امف

 لصف

 كوبت ةوزغ يف نيتالصلا نيب هعمج يف
 «بیبح یبآ نب ت هم فيلل انس يعش نب هی افق :دواد وبأ لاق

 يف ناك يَ ّيبنلا نأ «لبُج نب ذاعم نع «ةلئاو نب رماع نع «لیفطلا يبأ نع

 ءرصعلا ىلإ اهعمجي ىتح رهظلا رخ ءُنسمَّشلا َعيِزَت نأ لبق لحترا اذإ كوبت ةوزغ
 عم اهيلصُي یّتح برغملا رخ «برغملا َلْبَق لحترا اذإو ءًاعيمج امهيَّلَصيِف
 . برغملا عم اهالصف ءاشعلا َلَّجَع برغملا دعب لحترا اذإو «ءاشعلا

 ىَّلَصَو رها ىلإ َّرْضَعلا َلَّجَع سما خيز دعب لحنا اذإ : يذمرتلا لاقو
 اذه :دواد وبآ لاقو .بیرغ نسح تيدج :لاقو ؛)اعیمَج دضعلاو هر

 حلاص نبا وه هیواعمو «ةالصلا عطقی ام باب : ةالصلا يف ١ ۰۷) دواد وبأ هجرخآ 600

 .لوهجم ناوزغ نب دیعسو ماهوآ هل قودص

 زيزعلا دبع نب ديعسو ۰۳۷۷ و ۳۷۲۱/۵ و 4 دمحأو (۷۰۵) دواد وبأ هجرخأ (۲)
 . لوهجم نارمن نب ديزي ىلومو « ةرخأب طلتخا

 = نيب عمجلا باب :ةالصلا يف امهالك (20) يذمرتلاو ۱۲۲۰(۰) دواد وبأ هجرخآ (۳)
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 اعدف يلصب وهو 5 هيدي
 ردا عاقب



 . مئاق ثیدح تقولا میدقت يف سیلو «ركنُم ٌثيدح

 يبأ نب دیزیل ثیدحلا باحصأ نم ٌدحأ ملعی ال :مزح نب دمحم وبآ لاقو

 . للا بأ نم ًاعامس بیبح

 وهو «تاقث ةمئأ هتاور ثيدح وه :اذه لیفطلا يبآ ثيدح يف مکاحلا لاقو

 .عوضوم ثیدحلا اذإف انرظنف ءاهب هللعت ةلع هل فرعن ال «نتملاو دانسالا ذاش

 نب ديزي تيدح ثیللا نع تنك نم عم :دیعس نب ةبيتقل تلق :يراخبلا نع رکذو

 يتئادملا دلاخ ناکو «ينئادملا دلاخ عم هتک :لاق ؟ طلا يبآ نع بیبح يبآ
 نب دلاخ نب دیزی انئدح :اضیآ دواد وبآ هاورو .خویشلا ىلع ثیداحالا خدت

 نع دعس نب ثیللاو «ةلاضف نب لضفم انثدح «يلمّرلا بهوم نب هللا دبع نب ديزي

 ي لوسر نأ «لبج نب ذاعم نع «ليفّطلا يبآ نع یزلا يبآ نع «دعس نب ماشه

 زیتون ی رح ريدا لت يملا فار ادا توق وزن ىف ناك

 ءاشعلاو برغملا َنيب عمج «لحتری نأ لبق سمشلا تّباغ نإ : كلذ لثم برغملا

 عمجی مث «ءاشعلل لني یتح َبرغملا رَّخأ ءلسمشلا "بیت نأ لبق لحترا ناو
 .(۱)امهنیب

 وبأو «نيعم نباو «دمحآ مامالا هفعض «مهدنع فیعض : دعس نب ماشهو

 یئاسنلا هفعضو «هنع ثدحی ال ناکو «دیعس نب ییحیو فعرز وبأو متاح

 الو «دعس نب ماشه ثيدح نع فقوت ادحأ َرأ مل :رازبلا ركب وبأ لاقو ابا

 ثیللاو لضفملا ثيدح :دواد وبآ لاقو .هنع فقوتلا بجوت ةلعب هيلع لتعا

 . ٤۸١ ۰4۸۰/۲ «حتفلا» يف كلذ طسب رظناو «دحاو ريغ هلعأ دقو نیتالصلا

 نم ظافحلا هفلاخ دقو ءهيف فلتخم دعس نب ماشهو (۱۲۰۸) دواد وبأ هجرخآ )٩(

 يف ميدقتلا عمج اورکذی ملف «دلاخ نب ةرقو يروثلاو كلامك ریبزلا باحصآ

 . مهتياور
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 لصف

 كوبت نم 4# يبنلا عوجر يف

 هايإ هللا ةمصعو هب دّیکلا نم هب نوقفانملا مه امو
 نم ًالفاق ي هللا لوسر مجرو : لاق ةورع نع «هيزاغم» يف دوسألا وبآ ركذ

 نم سان ولع هللا لوسرب رکم «قیرطلا ضعبب ناك اذإ یتح تنیدملا ىلإ كوبت

 «ةبقعلا اوغلب املف «قیرطلا يف ةبَقع سأر نم هوحرطی نآ اور ماتف «نیقفانملا

 نم : لاقف مهربخ ربخآ دوبل لوسر مهّيشغ املف هعم اهوکاسی نآ دارا

 تبقعلا هيج هللا لوسر ذخأو «مکل ُعَسْوَأ هنا ناف يدالا نط دی نأ مکنم ءاش

 اوعمس امل ی هللا لوسرب ركملاب اوكه نيذلا را الإ يداولا نطبب منا ذخأو

 نب ةفيذح مت هللا لوّسر رمأو «ميظع رمأب اومه دقو ؛اومثلتو اوُدعتسا .كلذب
 رمأو تقانلا مامزب ذخأي نأ ارامع رمأو «هعم ایشمف ءرساي نب َرامعو «نامیلا

 .هّوشغ دق مهئارو نم مرغ زور رس دوران مُه انیبف اهقوسی نأ ةفيذح
 بضغ ةفيذح رصبآو مهدری نأ ةفيذح رمآو بلا لوسر بضخف

 ًابرض اهبرضف «مهلحاور هوجو لبقتساو «نجحم هعمو عجرف «ٍ هللا لوسر
 رفاسملا لعف كلذ نأ الإ رعشی الو نومئلتم مهو وقلا رصبأو «نجحملاب
 فيلع رهظ دق مهرکم نأ اونظو «ةفيذح اورصبآ نيح هناحبس لا مهبعرأف
 املف بنا هللا لوسر كردأ یتح 12 لخت لبقأو «مانلا | وطلاخ یتح اوعرسأف

 یتح اوعرسأف «راّمع اي تنآ شناو نر ست 6-3 برضا :لاق هک ردآ

 : ةقيذحل ةي يبنلا لاقف «ّسانلا نورظتنی ةبقعلا نم اوجرخف ءاهالْعَأب اووتسا

EEاا ب يحب  

 لاقف «نومتلتم مهو مهتیشغو «لیللا ةملظ تناك :لاقو «نالفو
 اي هللاو ال :اولاق «؟اودارآ امو بکرل نأش ناک ام مّثملَع له» ی هللا لوسر

Uينوحرط ةبقَعلا يف تعلطا اذإ ىَّتَح ٤ح يعم اوُريسَيِل اورکم مهنإفا  
 نأ لا : لاق «مهقانعأ برضنف دا هللا لوسر اي مهب ُرّمأت الوأ :اولاق .«اهنم
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 ءامهل مهامسف «هباحصأ يف هدي عضو دق دمحم نإ :اولوقیو ٌسانلا ثّدحتي

 ." "«مهامتکا :لاقو

 ءامسآو «مهئامسأب ينربخأ دق هللا نإ :ةصقلا هذه يف قاحسإ نبا لاقو

 اذإ ىتح قلطناف «حبصلا هجو دنع ادغ هللا ءاش نإ مهب كربخاسو «مهئابا

 «حرس يبأ نب دعسو «يبأ نب هللا دبع عدا :لاق حبصأ املف مهعمجأف «تخّبصأ

 وهو «تماصلا نب ديوس نب سالجلاو «رماع ابأو ءارماعو «يبارعألا رطاخ ابأو

 هباحصأو دمحم ناك ناو «ةليللا ةَبَقَعلا نم ادمحم يمرن ىتح يهتنن ال :لاق يذلا

 وعدي نأ هرمأو «لقاعلا وهو ءانل لقع الو يعارلا وهو منغل اذإ انإ ءانم اريخ

 نع دتراو «ةبعكلا بیط قرس يذلا وهو «يميتلا احيلمو «ةثراح نب عمجم

 وعدي نأ هرمآو .بهذ نيأ ىرُدُي الف «ضرألا يف ًابراه قلطناو «مالسالا
 :ةلَك هللا لوسر هل لاقو «هقرسف ةقدصلا رمت ىلع راغأ يذلا ريمن نب نصح

 كعلطُي ال هللا نأ تننظ ينأ هيلع ينلمح :لاقف «؟اذه ىلع َكَلَمَح ام َكَحْيَو»

 مل ينإو « هللا لوُسر كنأ مويلا دهشآ انأف «هتملعو «هيلع هللا كعلطأ اذإ امأف «هيلع

 نأ او هلع ار ع لا لر لاا عااد ات افك وا

 هاو با هاا لاق قتلا رهو ةع نيا فو قا نب فط وعدي

 هاعدف لجرلا اذه اولتقت نأ نود رمأ مكل ام هللاوف «هّلک رهدلا اوُملست ةليللا

 نع «عيمج نب هللا دبع نب ديلولا انربخأ ديزي ثيدح نم هوحنب 557/0 دمحأ هجرخأ (۱)

 (۲۷۷۹) ماسم هاور ام ةحصلاب ةصقلا هذهل دهشيو .تاقث هلاجرو «لیفطلا يبأ

 انثدح ءعيمج نب ديلولا انئدح «يفوكلا دمحأ وبأ انئدح «برح نب ريهز انثدح (۱۱)

 نيب نوكي ام ضعب ةفيذح نيبو ةبقعلا لهأ نم لجر نيب ناك :لاق ليفطلا وبأ

 اذإ هربخآ موقلا هل لاقف :لاق ؟ةبقعلا باحصأ ناك مک هللاب كدشنأ :لاقف «سانلا

 ةسمخ موقلا ناك دقف مهنم تنك ناف ءرشع ةعبرأ مهنأ ربخن انك :لاقف كلاس

 موقي مويو ايندلا ةايحلا يف هلوسرلو هلل برح مهنم رشع ينثا نأ هللاب دهشأو ءرشع
 دارأ امب انملع الو ی هللا لوسر يدانم انعمس ام :اولاق .ةثالث رذعو .داهشألا

 دجوف «دحآ هيلإ ينقبسي الف «ليلق ءاملا نإ» :لاقف ءئشمف ةرح يف ناك دقو «موقلا

 و کل ی كن "امرأ
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 اي هّللاوف :هللا دبع لاقف «؟تلتف يّنَأ ول يلثف نم َكُعَمْني ناك اَم َكَحْيَر» : لاقف
 كيو هللاب نحن امن| «كّودع ىلع ّرصنلا هللا كاطعأ ام ریخب لازن ال هللا لوسر
 دحاولا لتقن :لاق يذلا وهو «عيبرلا نب ةّرُم غدا : لاقو « ل هللا لوسر هکرتف
 ام كحیو» :لاقف 4 هللا لوسر هاعدف «نینشمطم هلتقب اع سالا نوکیف «درفل
 نم ايش تلق تنك نإ ! هللا لوسر اي :لاقف «؟تّلق يذلا لوقت د ْنَأ ىلع َكَلَمَح

 رشع انثا مهو هللا لوسر مهعمجف «كلذ نم ًائيش تلق امو ءهب ملاعل كن كلذ

 .مهلوقب ي هللا لوسر مهربخأف اف وز او هلوسرو هللا اوت راح نیلا العز
 تامو «هملعب كلذ ىلع هيبن هناحبس ُهَّللا علطأو مهتینالعو «مهرسو .مهقطنمو

 ٠ ْمَلاَمِب اوُمَهَو# :لجو زع هلوق كلذو هلوسرلو هلل نيبراحم نيقفانم رشع انئالا
 يذلا وهو ءرارضلا دجسم اونب هلو ءمهسأر رماع وبأ ناكو [۷6 :ةبوتلا] ها ولی
 لیسغ ةلظنح وبآ وهو «قسافلا ايي هللا لوسر هامسف «بهارلا :هل لاقي ناك

 ,مهاّيإو هللا هازخأ .مهیلع مدق املف .مهیلع مدقف ءهيلإ اولسرأف «ةكئالملا
 . منهج ران يف ةعقبلا كلت تراهناف

 لصف
 يف قاحسإ نبا مهو نایب ا : تلق

 علطُي ملو «نيقفانملا كئلوأ ءامسأ ةفيذح ىلإ رس ل يبنلا نأ :اهدحآ
 هملعي ال يذلا لا بحاص هنإ : ةفيذحل لاقي ناك كلذيو «هریغ ادحأ مهيلع

 اوُکشو لجرلا تام اذإ ناكو .مهءامسأ ملعی هريغ الو ءرمع نكي ملو .(١2)ريغ

 . مهنم قفانم وهف الاو ع یلض ناف ءاورظنا :رمع لوقي «هیف

 دقو «رهاظ مهو وهو يبآ نب هللا دبع مهيف :هلوق نم هانركذ ام : يناثلا

 . كوبت ةوزغ يف فلخت يبأ نب هللا دبع نأ هسفن قاحسإ نبا ركذ

 سيلأ :ةمقلعل لاق ءادردلا ابأ نأ 10۱ و ٤٤4/١ هدنسملا» و ۰۷۳/۷ يراخبلا يف )١(
 . ةفيذح ينعي .هريغ هملعي ال يذلا رسلا بحاص مكيف
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 ناف نهاظ أطخو ءاضيأ مهو حرس يبأ نب دعسو :هلوق نأ :ثلاثلا

 ملسأ دق ناك هللا دبع هبا امنإو «ةتبلا مالسإ هل فرعی مل حرس يبأ نب دعس

 هنمأف «حتفلا ماع 5 يبنلا نامثع هل نمأتسا ىتح .ةكمب قحلو ترا مث ءرجاهو

 عم نكي ملو «هیلع رکنی ءيش كلذ دعب هنم رهظی ملو هّمالسا َنّسَحَف ملسأو
 . شحافلا أطخلا اذه ام يردأ امف «ةتبلا رشع ينثالا ءالؤه

 نَم ىلع یفخی ال رهاظ مهو اذهو ءمهَسأر رماع وبأ ناكو :هلوق : عبارلا

 نع «ةرجهلا ةصق يف اذه رماع يبأ ةصق ركذ دق هّسفن وه لب «قاحسإ نبا نود

 جرح «ةنيدملا ىلإ 2 هللا لوسر رجاه امل رماع ابأ نأ قداتق نب رمع نب مصاع

 «فئاطلا ىلإ جرخ کم ثني هللا لوسر حتتفا املف ءالجر ّرشع ةَعضبب ةكم ىلإ

 نيآف ءابيرغ ًاديحو ًاديرط اهب تامف «ماشلا ىلإ جرخ .فئاطلا ٌلهأ ملسأ املف

 .ابايإو اباهذ كوبت ةوزغو قسافلا ناك

 لصف
 هيف موقي نأ هلوسر هللا یهن يذلا رارضلا دجسم رمآ يف

 ةنيدملا نيبو اهنیبو «ناّآ يذب لزن یتح «كوبت نم ب هللا لوسر لبقأو
 ای :اولاقف كوبت ىلإ وجت وهو هر رارضلا دجسم باحصا ناکو ةعاس

 انإو «ةيتاشلا ةريطملا ةليللاو ةجاحلاو ةلعلا يذل ادجسم انینب دق انإ ۳

 لو «لغش لاحو «رّقَس حانج ْىلَع ينِإ» :لاقف «هيف انل َيّلّصتف انّيتأت نأ غبحت

 دجسملا بخ هءاج ناوأ یذب لزن ملف ء«هيف مت لای هللا اش نإ نشد

 يدع نب نعمو «فوع نب ةملس ينب اخآ مشخذلا نب كلام اعدف ءءامسلا نم

 هاقرحو «هامدهاف یلها ملاظلا دجسملا اذه ىلإ اقلطنا :لاقف «ينالجملا

 مشخدلا نب كلام طهر مهو + فوغ نب ملاس ينب ايتأ یتح «نیعرسُم اجرخف

 ءهلهأ ىلإ لخدو «يلهأ نم رانب كيلإ جّرخأ یتح ينزظْنآ :نعمل كلام لاقف

 هیفو - هالخد یتح نادتشي اجرخ مث «ًأران هيف لعشأف «لخنلا نم افعس ذخاف
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 2 ما ريف سص ر نا کت ع a مد 5 : م
 ادحسم اودختا نیذلاو# . هبش هللا لزناف 4 هن اوقرمتف «هأمدهو هاقرحف أ هلهأ
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 ةصقلا رخا ىلإ )۷-3 : ةبوتلا] # نینموملا نّیب اقیرفتو ارفكَو ارارض )۱.

 نب ةبلعت : مهنم الجر رشع انثإ مهو « هونب نیذلا قاحسا نبا ركذو

 بطاح

 ينثدح «حلاص نب هللا دبع انثدح «يمرادلا ديعس نب نامثع ركذو

 نیا :هلوق يف سابع نبا نع «ةحلط يبأ نب يلع نع «حلاص نب ةيواعم
 وبأ مهل لاقف ًادجسم اونا راصنألا نم سانأ مه آر فگو ًارارض ًادجْمَم اوذخت

 ىلإ ٌةبهاذ ينإف «حالس نمو ةوق نم متعطتسا ام اولمتساو ءمكدجسم را : : رماع

 نم اوغرف املف «هباحصا ًادمحم خاف مورلا نم دنجب يتآف «مورلا كلم رس

 يلصت نأ بحنف «اندجسم ءانب نم انغرف دق ان :اولاقف و هع يبنلا اوتآ مهدجسم

 ىلع سس ٌدِجْسَمل ًادبأ هيف ْمُهَت ال : لجو زع هللا لزنأف «ةكربلاب وعدتو «هيف

 ىلإ [۱۰۸ :ةبوتلا] «هيذ مون نأ قحا :ءابق دجسم ينعي #مْوَي لر نم وفا
 مهناينب لاری ال «هدعاوق ينعي [۱۰۹ : ةبوتلا] منهج ران يف هب راهناف# : هلوق

 .) توملاب ينعي «مهبولق عطقت نأ الا كشلا : ينعي 4مهبولق يف ةبير اب يذلا

 ءاسنلا جرحو هیقلتل سانلا جرح ةنیدملا نم ی هللا لوسر اند املف

 . ٥۳۰ ۰۵۲۹/۲ ماشه نبا (۱)

 نبا كردي مل ةحلط ۳۱ نب يلعو «فیعض ثيللا بتاک وه :حلاص نب هللا دبع (۲۱)

 YS یلاغت لرقی ۶۳۳/۱۸ ةيالا هه ریسفت يف ریرج نبا لاقو .سابع
 يذلا مهدجسم لازي ال :لوقي ةبير ارفكو ارارض ادجسم اوذختا نيذلا ءال وه ناينب

 هئانب يف اوناک مهنآ نوبسحی مهبولق يف اقافنو اکش ينعي مهبولق يف ةبير هونب
 امب میلع هللاو اوتومیف «مهبولق عدصتت نأ الا :ينعي (مهبولق عطقت نأ ال) نینسحم
 يف اودصق امو «مهنيد يف مهکش نم رارضلا دجسم اونب نیذلا نوقفانملا ءالؤه هيلع

 ريغبو ءاوشاع ام ةايحلا يفو «ةرخالا يف مهرمآ رئاص هيلإ امو یودارآو هومهئانب

 .هقلخ عیمج ریبدتو «مهايإ هریبدت يف میکح ؛مهریغ رمآو مهرمآ نم كلذ

 ۳-۱۲۸ ج داعملا داز ۸۱

 س هب سانلا لابقتسا



 عادولا تایدت مضوم

 رعشلا نإ لاق ند طلغو

 ةكم نم همودق داع دشنآ

 سایعلا حدم و هعامس

 هل

 : نلقي دئالولاو نایبصلاو

 عادوسلا ت اپ اییلع رسا تله

 ااا ا E EEC تیتر

 نم ةنيدملا ىلإ همّدقم دنع كلذ ناك امن :لوقیو اذه يف مي ةاورلا ضعبو

 مداقلا اهاري ال «ماشلا ةيحان نم يه امنإ عادولا تاينث نأل ءرهاظ مهو وهو ءةكم

 ىلع فرشآ املف «ماشلا ىلإ هجوت اذإ الإ اهب ٌرمي الو «ةنيدملا ىلإ ةكم نم

 .۲۱۷هٌیحنو حب لبج حا اًَذُهَو كباط هذه» : لاق تنیدملا

 لاقف .كحدتمأ يل نذنا !هللا وسر اي : سابعلا لاق لخد املف

 : لاقف "كف ُهَّللا ضضقي ال : لق» : ل هللا لوسر

(۱) 

(۲) 

(۳ 

00 

(0) 

 5 ا يفر لالظلا يف تْبط اَهِلْبَق نم
 ینعالون نضالوتنا واد

 قرشاهلفآرارنتمَجلا قوی بکر تءفطن لب
 عباد ب ملا یضعماذل مجری بلاص نم لقلت
 «یلشاهت لتتینج  نمنمنیفلا شی یوتخا یلع

 . سنآ ثيدح نم هيلع قفتم
 نمو «ةنجلا قرو نم امهیلع ءاوحو مدا فصحخ ثيح ةنجلا يف : يأ : ریثالا نبا لاق

 .عمجلاو مضلا :فصخلاو «ضرألا ىلإ لوزنلا لبق نم :يأ اهلبق

 قوعیو ادوو ارسن نآ يريطلا ریرج نبا رکذ 02 موق اهدبع يتلا مانصالا دحأ :رسن
 امو هنيدل هتروص تروص كله املف دا نب ثيش نب عاوس ءانبأ اوناک ثوغیو

 رکذتل كلذک مهروص تروص .هدالوآ تام املف "تباجالا نم هئاعد يف هودهع

 الإ انژابا ءالؤه مظع ام :اولاقو فولخلا تفلخ یتح اولازی ملف .ةحلاصلا مهلاعفآ

 .اهودبعو ةهلا اهوذختاو ءرضتو عفنتو قزرت اهنال

 ؛نرق ادب نرق یضم اذإ :يأ .قبط ادب ملاع یضم اذإ :هلوقو .بلصلا : بلاصلا

 .رخآ قبط يتأيو نوضرقنی مث «ضرالل قبط مهنأل «قبط نرقلل لیقو
 - طاسوأو حاون :يأ «ضعب قوف اهضعب لابج نم ضارعأ يهو «قاطن عمج :قطنلا
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 قفالالرو نبثءاضوضرا داتفوضآتن لاک تو

 قرتخنداشّرلالبشورون لا يفّوءايضلا كل يف نخ

 لصن

 من نیتعکر هيف یلصف دجسملاب أدب «ةئيدملا ةي هللا لوسر لخد املو

 اوناكو هل نوقلحيو «هيلإ نورذتعي اوُقفطف ءَنوفّلخملا هءاجف سال سلج

 رفغتساو یهعيابو «مهتينالع ی هللا لوسر مهنم لبقف ءالجر نينامثو ةعضب

 مسبت «هيلع مّلس املف كلام نب ُبعك هءاجو هللا ىلإ مهزئارَس لکرَو «مهل

 «هيدي نيب تسلج ىتح يشمأ تئجف :لاق .لاعت :هل لاق مث «بضْعُملا مست

 ول هّللاو ينإ ىب :تلقف «؟كّرهظ تب دق نکت ملأ َكفَلخ ام» :يل لاقف

 ثيطعأ دقلو «رذعب هطخس نم جُرخأ نأ تیآرل ءايندلا لهأ نم كريغ دنع تسلج

 ىلع هب یضرت بذك ٌَتيدح ویلا كثئدح نإ ْتْمِلَع دقل هّللاو ينكلو «الدج

 الو وا طق تک ااو ؛رذع نم يل ناك ام هللاو «ينع هّللا رفع هيف وجرال

 یتح مقف «َقّدَص ذَقف اذه امآ» :ل2 هللا لوسر لاقف . كنع تفلخت نيح ينم َرسيأ

 اولاقف « ينوبنؤُي ينوعبتاف «ءةملس ينب نم لاجر راثو .تمقف .«كيف لا يضقي

 ترذتعا ّنوكت الأ َتْرََجَع دقلو ءاذه لبق ًابنذ تبنذأ تنك َكانملع ام هّللاو : يل

 يف هطسوتو هعافترا يف الثم هبرض سانلا طاسوأ اهب دشت يتلا قطنلاب تهبش ءاهنم

 : هتعن نميهملاو ءهفرش :هتيبب دارأو «لابجلا طاسوأ ةلزنمب هتحت مهلعجو «هتريشع

 يف وهو «فدنخ بسن نم ناكم ىلعأ كلضف ىلع دهاشلا كفرش ىوتحا :يأ

 ىليل يهو ءرضم نب سايلإ ةأرما ىلع املع لعج مث .تلورهب يشملا :لصألا
 مهل دن نيح رمعو «رماعو ءورمع :ةئالثلا اهينب فلخ لورهت تجرخ امل ةيعاضقلا

 اهنأل ءءيش لک يف يلاعلا بسنلل ًالثم برض مث .اهیلع اوطباف ءاهوبلطف ءلبإ

 ریثک نبا ظفاحلا هرکذ امیف «ةوبنلا لئالد» ىف یقهیبلا هجرخأو ۳۲۷/۳ «كردتسملا» (۱)

۰/۶ 
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 نيفلخملا راذتعا

 هیقیفرو



 رافغتسا كند كفاك ناك دقف ما وا هیلا رذتعا امب ي هللا لوسر ىلإ

 بذکأف .مجرآ نأ ٌثدرأ یتح ينوبنؤُي اولاز ام هّلاوف :لاق . كل ای هللا لوسر

 لثم الاق نالجر معن :اولاق ؟ٌدحأ يعم اذه يقل له :مهل تلق مث «يسفن

 عیبرلا نب ةرارُم :اولاق ؟امه نم :تلقف ها لق ام لابی لی . تلق ام

 امهیف اردب ادهش نیحلاص نیلجر يل اورکذف «يفقاولا ةيمأ نب لالهو «يرماعلا
 . يل امهورکذ نيح تیضمف «ةوسأ

 فّلخت ْنَم نيب نم “تاللا اهيا انمالک نع نیملسملا ي هللا لوسر یهنو

 يتلاب يه امف .ضرالا يل ترکنت یتح ءانل اورّيغتو الا ایَتجاف «هنع

 امهتویب يف ادعقو اناکتساف «يابحاص امأف هليل ّنيسمخ كلذ ىلع انثبلف «ٌفرعَأ

 عم ةالصلا دهشأف جرخآ تنكف .مهّدلجأو موقلا ًبشأ تنكف انآ امأو «نايكبي

 لساف « يك ٤ هللا لوسر يتاو «دحأ ينملكُي الو «قاوسألا يف فوطأو نت

 مالسلا درب هیتفش كّرح له :يسفن يف لوقاف «ةالصلا دعب هسلجم يف وهو هيلع .

 لبقأ «يتالص ىلع تلبقأ اذإف ءرظنلا هقراسأف .هنم ابيرق يلصأ مث : ؟ال مأ َيلع

 ةوفج نم كلذ ىلع لاط اذإ ىتح را ادرج حال «يلإ

 ی با وهو ةداتق يبآ طئاح رادج د تیشم «نیملسملا
 لدشنآ !ةداتق ابآ اي : :تلقف السلا يلع در ام هللاوف «هیلع تملسف ٠ بلا سانلا

 تکسف «هتدشانف .تدعف «تكسف 4 نت هلوسرو هللا ا ينُملعت له لا

 ىتح تيلوتو «يانيع تضافف «ملعأ و لزا :لاقف یتدشانف تدعف

 . رادجلا تروست

 ماعطلاب مدق نمم ماشلا طابنآ نم ؟يطَبت اذإ «ةنیدملا قوسب يشمآ انآ انیبف

 نود كلذب نیصصختم :يأ .صاصتخالا ىلع بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم وه )۱(

 ۱ . سانلا ةيقب

 ۱ .هناتسب روس تولع :يأ (۲)
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 یّتح هل نوريشُي سانلا قفطف كلام نب بعک ىلع لدي ْنَم لو تن ول اه

 : هيف أذإف «ناسغ كلم نم اباتك لا عفد «ینءاج ادا

 الو ناوه رادب هللا كلعجي ملو «كافج دق كبحاص نأ ينغلب هنإف : دعب امآ

 اهب تمميتف «ءالبلا نم ًاضيأ اذهو :اهتأرق امل تّلقف كساو انب قحلاف «ةعيضم

 لوسر اذإ :نيسمخلا: نم هليل نوعبرأ تضم اذإ ىتح ب جن .رونتلا
 : تلقف «كتأرما لزتعت نأ كرُمْأي ب هللا لوسر نإ :لاقف ينيتأي 44 هللا لوسر

 «كلذ لثم يبحاص ىلإ لسرأو «اهئبرقت الو اهلزتعا نكلو ال :لاق ؟اذام مأ اهقلطأ

 .رمالا اذه يف ُهّللا يضقي ىتح مهدنع ينوكف «كلهأب يقحلا :يتأرمال تلقف
 عئاض خيش ةيمأ نب لاله نإ !هللا لوسر اي :تلاقف «ةيمأ نب لاله ةأرما تءاجف
 ام هّللاو هنإ :تلاق «كّبرقي ال نكلو ال :لاق همّدخأ نأ هركت لهف «مداخ هل سيل
 لاق ءاذه هموي ىلإ ناك ام هرمأ نم ناك ذنم يكبي لاز ام هّلاو «ءيش ىلإ ةكرح هب
 . نذأ امك كتأرما يف لب هللا لوسر تنذأتسا ول :يلهأ ضعب يل لاقف :بعك
 امو بیت الع هللا لوسر اهيف نذأتسأ ال هللاو : تلقف .همدخت نأ ةيمأ نب لاله ةأرمال

 صم دو ضل حالا لک هللا لوقي ام ينيردُي

 ت وع 2 ها لوسز نول ند نم هليل ویک اذا هتلمک یخ: لای
 سلاج انآ انيب ءانتويب نم تيب حطس ىلع ًةلیل نيسمخ َحْبَّص رجفلا ةالص تیلص
 امب ضرألا يلع تقاضو «يسفن ىلع تقاض دق «یلاعت هللا رکذ يتلا لاحلا ىلع

 نب بعك اي :هتوص ىلعأب عْلَس لبج ىلع ئفوأ خراص ٌتوص تعمس «تبحر
 نذآو ملا نم جرف ءاج دق نأ تفرعف هادجاس ثررخف ءرشبأ !كلام

 بهذو ءاتنورشبي سانلا بهذف «رجفلا یلص نيح انيلع هللا ةبوتب 45 هللا لوسر

 ىفوأف .ملسأ نم عاس یعسو ءاسرف لجر ىلإ ضکرو «نورشبم يبحاص لبق
 تعمس يذلا ينءاج املف «سرفلا نم عرسآ ثوصلا ناکو «لبجلا ةوّرذ ىلع
 ءامهريغ كلم ام لاو «هارتشبب امهايإ هّوسکف ّيبوث هل تعزن «ينرشبي هتوص

 اجوف مانلا يناقلتف فَي هللا لوسر ىلإ تقلطناف ءامهتسبلف «نيبوث ترعتساو
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 تلخد یتح :بعک لاق . كيلع هللا ةبوت كنهيل :نولوقی ةبوتلاب ينوؤنهُي اجوف
 «هریغ نیرجاهملا نم لجر ّيلإ ماق ام لاو ينأهو ينحفاص یتح لورهُي

 ۰ قربي وهو لاق ل هللا لوسر ىلع ُتِمّلس املف «ةحلطل اهاسنأ تسلو
 :تلق :لاق .هَكْمَأ َكْنَدَلَو دم َكِيَلَع رم مری رْيَخِب رش وبلا

 0 ا :لاق ؟هللا دنع نم مأ ی ی

 كلذ فرعن انکو ءرمق ةعطق هنأك ىتح ٌههجو رانتسا رس اذإ ع هللا لوسر

 نم علخنأ نأ يتبوت نم نإ ! هللا لوسر اي :تلق ءهيدي نيب تسلج املف «هنم

 وهف «كلام ضعَب َكْيَلَع كسنأ» :لاقف ءهلوسر ىلإو «هللا ىلإ ةقدص يلام

 نإ !هللا لوسر اي :تلقف .ربيخب يذلا مهتم كيما ينإف :تلق ىشل یخ

 هللاوف «تیقب ام اقدص الإ ثدحأ الا يتبوت نم نإو «قدصلاب يناجن امن هللا

 كلذ ٌثتركذ ذنم ثيدحلا قدص يف هللا هالبأ نيملسملا نم ادحأ ملعأ ام

 يموي ىلإ كلذ دعب ٌثدمعت ام هللاو «ينالبآ ام اذه يموي ىلإ ءب هللا لوسرل

 ىلع ىلاعت هللا لزنأف «تیقب اميف هللا ينظفحي نأ وجرأل ينإو ابنک اذه

 ىلإ ۷ : ةبوتلا] 4راًصنألاو نیرجاّهْملاو بلا ىلع ُهَّللا ات دل: هلوسر

 هللاوف ١١9[ :ةبوتلا] (َنيقداصلا َعَم ووکو هللا او اما نيا اب ايف : هلوق

 يقدص نم يسفن يف مظعا «مالسالل يناده نأ دعب طق ةمعن ّيلع هللا معنآ ام

 لاق هللا ناف ءاوُبَذَك َنيِذّلا َكَلَه امك َكلْهأَف هتبنک نوكأ ال نأ يي هّللا لوسر

 اذإ ْمُكَل هّللاب َنوُفِلْحَيَسا» :لاق دحأل لاق ام رش يحولا لزنأ نيح اوُبَّدك نيذلل

 «نيقساَقلا مؤقلا نع ضر ال لا اف :هلوق ىلإ [0 :ةبوتلا] 4 مه مقل
 .[95 :ةبوتلا]

 مهنم لبق نيذلا كئلوأ رمأ نع الا اهّيأ انفّلخت ناكو :بعک لاق

 ىضق ىتح انّرمأ أجرأو «مهل رفغتساو «مهعيابف «هل اوفلح نيح ةي هللا لوسر

 سيلو ۱۱۸[۰ :ةبوتلا] ؛اوُفّلُح نيذلا لا ىلَعو# :هللا لاق كلذبف هيف ُهّللا

 نمع انرمأ هٌؤاجرإو ءاناّيإ هفيلخت وه امنإو ءوزغلا نع انفلخ امم هللا ركذ يذلا
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 . '''هنم لبقف هيلإ رذتعاو «هل فلح

 ينئدح «حلاص نب هللا دبع انئَّدح :يمرادلا ديعس نب نامثع لاقو

 نوُرخاو# :هلوق يف «سابع نبا نع «ةحلط يبأ نب يلع نع «حلاص نب ةيواعم

 ةرشع اوناك :لاق [۱۰۲ :ةبوتلا] اس رخاو ًاحلاَص ًالَمَع اوطلخ ْمهبونذب اوُفَرَتْغا
 “ي ٣ زا طو 5006 ٠ و 5-08

 قئوا 2 هللا لوسر رضح املف « كل وبت ةوزغ يف يَ هللا لوسر نع اوقلخت طهر

 دجسملا يف عجر اذإ 4 بنا رمي ناكو دجسملا يراوسب مهّسفنأ مهنم ةعبس

 وبآ اذه :اولاق «؟يراوسلاب مُهَسْمْنَأ نوقثوُملا ءالؤه ْنَم» :لاق مهار املف «مهیلع

 4 يبنلا مُهَقِلطُي یتح مهتفنآ اوُقثوأ هللا لوسر اي كنع اوفّلخت هل ٌباحصأو ةبابل
 يذلا َوُه هللا نوي ىَّبَح مهزذغآ ال مُهُفلْطَأ ال هّلاب مس اتأو» :لاق . مهرذعیو

 :اولاق ءكلذ مهغلب املف ««نیملسملا مَم وژفلا ْنَع اوَُلَحَتو يع اوبغر «ْمُهَقلْطُي

 : لجو زع هللا لزنأف .انقلطی يذلا وه هللا نوکی یتح انسفنآ قلطن ال نحنو

 َبوُني نأ هللا ىَسَع ًانّيَس رخاو ًاحلاَص المَع اوطلخ ْمِهِبوُنُذب اوَُرَتْغا نوژخاو
 مهيلإ لسرأ «تلزن املف .(ٌميحَرلا ُباََّتلا َوُه ُهَنِإإ8 بجاو هللا نم ىسعو # مه
 هذه !هللا لوسر اي :اولاقف یهلاومأب اوؤاجف مهرذعو .مهقلطأف دلي يبنلا

 لزناف «مُكَلاَوْمَأ دخ نأ ُتْرِمُأ ام» :لاق ءانل رفغتساو ءانع اهب قّدصتف ءانلاومأ

 :ةبوتلا] «مهْيَلَع ّلّصو اهب میکرو مهره َةَقَدَص ْمِهِلاَوْمَأ نم ذخ# :هللا

 كلام نب بعك ثيدح باب :یزاغملا ىف ٩۳ ۰۸۱/۸ يراخبلا هجرخأ (۱)

 دقو .هيبحاصو كلام نب بعك ةبوت ترا تا :ةبوتلا يف (750775)ملسمو

 ريغ نم فلحلا زاوج اهنم «ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه نم ءاملعلا طبنتسا

 نم تاف ام ىلع فسأتلاو «ةرورض هيلإ تعد اذإ دصقملا ةيروتو «فالحتسا

 بابحتساو «ةعدبلا لهأ نارجهو «ةبيغلا درو هيلع فّسأتملا ينمتو ءريخلا
 لوبتو «رهاظلاب مکحلاو الرا دجسملا هلوخدو .رفس نم مداقلا ةالص
 بیرقلا ةدوم ىلع هلوسرو هللا ةعاط راثیاو .قدصلا ةليضفو ریذاعملا

 نیمیلا صیصختو تبرکلا عافدناو «ةمعنلا ددجت دنع ریشبتلا بابحتساو

 .ركشلا ةدجس بابحتساو «هل مایقلاو مداقلا ةحفاصمو ءةينلاب
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 ةقدصلا مهنم ذخاف 4 مه کم كتالَص نإ «مهل رفغتسا :لوقي ۳

 مهشألا ىف لاتقلا زاوج
 مرحلا

 شيجلا مامالا رفنتسا اذإ

 ریفنلا مهمزل

 لاملاب داهجلا بوجو

 نوردی ال اوئجرأف «يراوسلاب مهسفنآ اوقثوُي مل رفن ةثالث ناكو «مهل رفغتساو
 َنيرجاهُملاو لا ىلع ُهَّللا بات دَتل» :یلاعت هللا لزنأف ؟مهیلع باتُي مآ نوبذعُيأ
 ره هللا َّنِإ  :هلوق ىلإ اول َنيذْلا ةئالتلا یلعو» :هلوق ىلإ 4ِراَصْنألاو
 ۱ .) دعس نب ةيطع بت 4 يحل تاَّتلا

 لصشف

 دئاوفلا و هقفلا نم ةوزغلا هذه هتنمضت ام ضعب ىلإ ةراش الا يف

 اظوفحم بجر يف هجورخ ناك نإ مارحلا رهشلا يف لاتقلا زاوج :اهنمف
 اونوکی مل باتکلا لهأ نأ وهو ءرخا رمآ انه اه نکلو قاحسإ نبا هلاق ام ىلع

 يف نآ مدقت دقو تناك اهناف .برعلا فالخب مارحلا رهشلا نومّرحي

 . نیقیرفلا ججح انرکذو «نیلوق هيف لاتقلا میرحت خسن

 ةرتس مهرضی يذلا رمالاب مهمالعاو «ةيعرلل مامالا حیرصت :اهنمو
 هنع ةيانكلاو مهنع هریغ رتس زاوجو «هتدع هل اوُدِعُيو «هل اوبهأتيل و

 . ةحلصملل

 فلختلا دحال زجی ملو یفنا مهمزل ؛ « شيجلا رفنتسا اذإ مامالا نأ :اهنمو

 رفنتسا یتم لب «هنیعب مهنم دحاو لک ُنيبعت ریفنلا بوجو يف طرتشپ ي الو هنذاب الإ
 ريصي يتلا ةثالثلا عضاوملا دحأ اذهو ةةغم ورحل مهنم دحاو لك مزا  شیجلا

 نيب رضح اذإ : ثلاثلاو . دلبلا ٌرددعلا رضح اذإ :يناثلاو . نیع ضرف داهجلا اهیف

 . نیفصلا

 نیتیاورلا ىدحإ اذهو «سفنلاب بجي امك لاملاب داهجلا توجو :اهنمو

 رمألا نيترو جا وارسل یا رز ا ير 9 يا وسواس

 سابع نبا نع هتياور ةحلط يبأ نب يلعو «حلاص نب 111007 6

 .ةلسرم
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 لک يف سفنلاب داهجلا ىلع امّدقم ءاج لب «هئيرقو نارقلا يف سفنلاب داهجلاب

 داهجلا نم دکاو مهآ هب داهجلا نأ ىلع لدي اذهو ادعو قو الإ ‹ عضوم

 ذم ايِزاَغ َرُهَج ْنَم» : 5 يبنلا لاق امك «نيداهجلا ٌدحأ هنأ بير الو «سفلاب

 داهجلا می الو «ندبلاب رداقلا ىلع بجي امك «هیلع رداقلا ىلع بجيف رع

 بجو «ددعلا رثكي نأ ردقی مل ناف «ددعلاو ددعلاب الإ رصتني الو «هلذبب الإ ندبلاب

 ٌبوجوف «ندبلاب زجاعلا ىلع لاملاب حلا بجو اذإو «ةدعلاو لاملاب دمي نأ هيلع

 . ىرحأو ىلوأ لاملاب داهجلا

 قبسو «ةوزغلا هذه يف ةميظعلا ةقفنلا نم نافع نب نامثع هب زرب ام :اهنمو

 تن امو ها ناَّمْع اي كل ُهَّللا فغا : 227 يبنلا لاقف « سانلا هب

 قفنآ دق ناکو ««مْوَيلا َدْعَب لعف ام نامثع شاما :لاق مث . «َتْيَدْيَأ امو ا

 ۱ .اهباتقأو اهسالحأو اهتدعب ريعب ةثامثالثو «رانيد فلآ

 هللا ناف هرجع قّمحتیو هدهج َلْذْبَي ىتخ ُرْذَعُي ال هلامب ّرجاعلا نأ :اهنمو

 مهلمحبل 4 هللا لوسر ان نأ دعب نيزجاعلا ءالؤه نع ّجرحلا ىفن امنإ هناحبس

 اذهف هداهجلا نم مهتاف امل نوكبي اوعجرف « هیلَع ْمُكْلِمْحَأ ام ٌدِجَأ آل# :لاقف

 . هيلع جرح ال يذلا زجاعلا

 یافعضلا ىلع ةيعرلا نم الجر - رفاس اذ| - مامالا فالختسا :اهنمو

 ربکآ نم هنأل نیدهاجملا نم هبئان نوکیو .ةيرذلاو یاسنلاو «نيروذعملاو

 FRA يار ويوم 2 هللا لوسر ناكو .مهل نوعلا

 نب ىلع فلختسا هنأ رثألا لهأ دنع فورعملاف «كوبت ةوزغ يف امأو «ةرم

 هي 19: مارو يا نرالغم ع ری »ين اه بلاط

 ءاسنلا عم ينفخ ! هللا لوسر اي :لاقف «كوبت ةوزغ يف هنع هللا يضر 07

 يف (۱۸۹۵)ملسمو ءايزاغ زهج نم لضف باب :داهجلا يف ۳۷/١ يراخبلا هجرخأ )
 ثيدح نم )١778( يذمرتلاو ۰410/71 یئاسنلاو «يزاغلا ةناعإ لضف باب :ةرامإلا
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 ةمدظعلا نامتع ةقفن

 هلامب زجاعلا رذعب ال

 ۳ اذا مامالا فالختسا

 نم ىلع ةيعرلا نم الجر

 يقب

 ىلع ادلع > ىمثلا فلخ

 نم دمحم و ةصاخ هلهأ

 ىلع يراصنألا ةملسم



 بطرلل صرخلا زاوج
 لخنلا سوژر ىلع

 برشلا زوجي ال
 نجعلا الو خبطلا الو

 دومث رابا نم ةراهطلا الو

 نيح ءاكبلاو عارسالا
 بوضقملا رایدب رورملا

 ددهلع

 نيب عمجلا زاوج
 ...رفسلا يف نیتالصلا

 ناله ريع ىَسوُم نم نوژاه ةَلِْنمِب ينم نوکت ْنَأ یضرَت اَمأ» :لاقف .نایبصلاو

 ۷ فالختسالا امأو ةي هلهأ ىلع ةصاخ ةفالخ تناك هذه نکلو ۰" "«يدعب

 هر امل نیقفانملا نأ اذه ىلع لدیو «يراصنألا ةملسم نب دمحمل ناکف

 رنک :لاقف «ةربخأف ی يبلاب قحل مث هحالس ذخآ الاغا اخ :اولاقو
 ری و 6 <

 .َكِلْمَأَو يلْمَأ يف ينفلخاف غجزاف «يئارَو تکرت امل كتفْلخ ْنكلو

 عرشلا نم هنأو «لخنلا سوؤر ىلع بطُرلل صّرخلا زاوج :اهنمو

 صرخي نأ زوجي ٌمامالا نأو ربیخ ةازغ يف مدقت دقو «صراخلا لوقب لمعلاو

 .ةأرملا ةقيدح يَ هللا لوسر صرخ امك «هسفنب

 الو نم خبطلا الو « هبوش زوجی ال دومن دا يذلا ءاملا نأ :أهنمو

 .ةقانلا رب نم ناك ام الإ مئاهبلا ىقسُي نأ زوجيو «هب ةراهطلا الو «هب ُنيجعلا

 دعب انرق اهب سانلا ُمْلِع رمتسا مث هِي هللا لوسر نمز ىلإ ةيقاب ةمولعم تناكو
 بالا ج اف يهو ءاغريغ ارغب توکرلا دري الف اذه انتفو ىلإ نرف

 .اهريغب هبتشت ال :ةيداب اهیلع قتعلا راثا ءءاجرألا ةعساو

 نأ هل غبني مل «نیبذعملاو مهیلع بوضغملا رایدب رم نم نآ :اهنمو

 لخدی الو اهزواجی یتح هبوثب متفتیو «ریسلا عرسي لب ءاهب ميقي الو ءاهلخدي

 .ًاربتعم ايكاب الإ مهیلع

 هنإف «ةفرعو ىنم نيب رّسحم يداو يف ريسلا 33 55 يبنلا عارسإ اذه نمو

 احصأو َليفلا هيف هللا كلهأ يذلا ناکملا

 عمج ءاج دقو ءرمسلا يف ف نيتالصلا نيب , عمجي ناك ٍَِي ي يبنلا نأ :

 .ثیدحلا ةلع انرکذو تر

 عمج هنع حصو ءاذه الإ رفس يف هنع میدقتلا عمج ءیجی ملو .هرکنآ نمو

 لئاضف يف (۲۰)ملسمو « كوبت ةورغ باب : يزاغملا يف ۸ يراخبلا هجرخآ )۱(

 .هنع هللا یضر «بلاط ىبأ نب ىلع لئاضف باب : ةباحصلا
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 ءرهظلا تقو يف رصعلاو رهظلا نيب مَمِج هناف «ةفرع ىلإ هلوخد لبق ةفّرعب میدقتلا

 انك «ليوطلا غلا لجأل + ليقو . ةشيحسوبا ناف بک كسلا نجل كلذ ليقف

 ىلإ هلاصتاو «فوقولاب هلاغتشا وهو «لغشلا لجأل :ليقو .دمحأو يعفاشلا هلاق

 فلسلا نم ةعامج لوق وهو «لغشلل عمجي :دمحأ لاق . سمشلا بورغ

 .مدقت دقو «فلخلاو

 لامرلا اوعطق .هّباحصأو 4 يبنلا ناف «لمرلاب مميتلا زاوج :اهنمو

 زوافم كلتو «كش الب ًابارت مهعم اولمحي ملو كوبتو ةنيدملا نيب يتلا

 ضرألاب نومميتي اوناك اعطقو يب هللا لوسر ىلإ نثطعلا اهيف اوكش ةشطغُم

 تکرذآ اًمُنْيَحَف١ : 5ك هلوق عم هيف كش ال امم هلك اذه ءتولزان اهیف مه يتلا

 و هدجسم هدنعف تالّصلا يتم نم خر

 : ةّمالل لقي ملو ةالصلا رصقی ات نیرشع كوبتب ماقآ ال هنأ :اهنمو

 هذه هتماقا تقفتا نکلو كلذ نم َرثكأ ماقآ اذإ ةالصلا لجرلا رصقي ال

 تلاط ءاوس «رفسلا مکح نع جرخت ال رفسلا لاح يف ةماقالا هذهو تدملا

 عضوملا كلذب ةماقالا ىلع مزاع الو .نطوتسم ريغ ناك اذإ ترصق وآ

 حیحص» يفف هاریثک ًافالتخا كلذ يف فلخلاو ٌفلسلا فلتخا دقو

 مست هرافسآ ضعب يف 257 هل لوسر ٌماقأ :لاق سابع نبا نع «يراخبلا

 اندز ناو «نیتعکر يلصن ةرشع مست انْمقأ اذإ نحنف «نیتعکر يلصي ةرشع

 ةكمب هماقم ةدم دارآ سابع نبا نأ دمحأ مالک ٌرهاظو .""انممتآ كلذ ىلع

 هنأل «حتفلا ّنمز ةرشع نامث ةكمب هللا لوسر ماقأ :لاق هنإف .حتفلا َنمز

 . سابع نبا اهاور يتلا هتماقإ هذهو «ماقُملا عمجأ مث نكي ملو ءانيتح دارآ

 ماقأ :هللا دبع نب رباج لاق امك «كوبتب هماقم سابع نبا دارأ لب :هریغ لاقو

 . نسح هدنسو «ةمامأ يبأ ثيدح نم ۵ دمحأ هجرخأ 010

 ميقي مكو «ریصقتلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ريصقت يف 477/7 يراخبلا هجرخأ (۲)

۹1 

 لمرثاب مميتلا زاوج

 رصق فنصملا حبجرت

 نود رفسلا يف ۵ الصلا

 ةماقالا هدم دن دحن
 و



 اس ۳ |

 تو ې«
 . «هدنسم» يف دمحأ مامالا هاور ةالصلا رصقی اموی نیرشع كوبتب و

+" 

 ىرق ضعبب دعس عم انمقآ :ةَمَرْحَم نب روسملا نب نمحرلا دبع لاقو
 5 و 9 هي 1

 ."'”اهّمتنو لعس اهرصقي ةليل نیعبرا ماشلا

 دقو ۳۱ نیتعکر ىلصُي رهشآ ةتس ناَجیبرذأب رمع نبا ماقآ : عفان لاقو

 .لوخدلا نيبو هنيب جلثلا لاح

 ةالص ۳ هر رشت ماشلاب كلام نب ا ماقآ : هللا دیبع نب صفح لاقو

 افلا

(۱) 

(۲) 

(¥) 

(€) 

 ۰۱۵۲/۲ يقهيبلا ننسو (1۳۳۵) «فنصملا» يف وهو ۰۲۹۵/۳ دمحآ هجرخأ

 .تافقث هلاجرو

 .تاقث هلاجرو (1۳۰) قازرلا دبع هجرخأ

 نأ عفان نع «رمع نب هللا دبع ثیدح نم (8۳۳۹) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأ
 تعمزأ اذإ :لوقي ناكو :لاق «ةالصلا رصقي رهشآ ةتس ناجيبرذأب ماقأ رمع نبا
 نع عفان نع ءرمع نب هللا ديبع ثيدح نم ۱۵۲/۳ يقهيبلا هجرخأو یتأف «ةماقإ
 نبا لاق «ةازغ يف رهشأ ةتس ناجيبرذأب نحنو جلثلا انيلع حيرأ :لاق ءرمع نبا

 (صیخلتلا) يف ظفاحلا هححصو «حیحص هدانساو .نیتعکر يلصن انکو :رمع

 نبأ ىلإ تجرخ :لاق «لیحارش نب ةمامث قیرط نم (۵۵۵۲) دمحالو ۲
 عةثالث برغملا ةالص الا نیتعکر نیتعکر :لاقف فاسملا ةالص ام :تلقف «رمع

 هيف عمتجن ناکم :تلق ؟زاجملا وذامو :لاق ؟زاجملا يذب انك نإ تيأرأ :تلق

 تنك لجرلا اهيأ اي :لاق ءةليل ةرشع سمخ وأ «ةليل نيرشع ثكمنو «هيف عيبنو
 «نيتعكر نيتعكر اهنولصي مهتيأرف «نيرهش وأ رهش وأ ةعبرأ :لاق يردأ ال ناجيبرذأب

 يف مكل ناك دقل) ةيالا هذه عزن مث «نيتعكر نيتعكر امهيلصي هی هللا يبن تيأرو
 يف يمثيهلا هركذو يوق هدانسإو «ةيالا نم غرف ىتح (ةنسح ةوسأ هللا لوسر
 دالب نم ميلقإ :ناجيبرذأو ءتاقث هلاجرو دمحأ هاور :لاقوء58/7٠؟ «عمجملا»

 .ةيبرغلا ةيلامشلا دودحلا ىلع ناريإ

 نب رفعج نع ريثك يبآ نب ىبحي قيرط نم (1۳۵8) «فنصملا» يف قازرلا دبع جرخأ

 نيتعكر يلصي ناورم نب كلملا دبع عم نيرهش ماشلاب ماقأ كلام نب سنأ نأ هللا دبع

 نع سنوی نع «ىلعألا دبع نع ۰۱۷ ةبيش يبأ نبا جرخأو «نيتعكر

۶۹ 



 نورصقی رهشآ ةعبَس َرُمْرِهَماَرِب هد هللا لوسر ٌباحصأ ماقأ :سنآ لاقو

 الا

 رصقی نیتنس لباکی ةرمس نب نمحرلا دبع هه تمقأ : نسحلا لاقو

 ."' عمجي الو ةالصلا

 ناتسجسو «كلذ نم رثكأو «ةنسلا يرلاب نوميقي اوناك :ميهاربإ لاقو

 تا

 .تاوصلا وهو «یرت امك هباحصأو ب هللا لوسر يده اذهف

 «متأ «مايأ ةعبرأ ةماقإ یون اذإ :دمحأ مامالا لاقف «سانلا بهاذم امأو

 مل هباحصأو 5 هللا لوسر نأ ىلع راثالا هذه لمحو ءرصق ءاهنود ىون نإو

 اذه يفو .جرخن ًادغ «جرخن مويلا :نولوقي اوناك لب «ةتبلا ةماقإلا اوعمجُي

 نسوی اهيف ماقأو يه ام يهو «ةكم حتف 4# هللا لوسر ناف «ىفخي ال رظن

 .برعلا نم اهلوح ام رمأ دهميو كرشلا دعاوق ٌمدهيو «مالسالا دعاوق

 الو ءدحاو موي يف ىّنأتي ال مايأ ةماقإ ىلإ جاتحي اذه نأ اعطق مولعمو
 هنأ ءاعطق مولعملا نمو ءودعلا رظتنی ماقأ هنإف كوبتب هتُماقإ كلذكو «نيموي

 نوفاوُي ال مهنآ ملعي وهو «مايأ ىلإ اهعطق جاتحي لحارم دع مهنيبو هنيب ناك

 نم ةالصلا رصقی رهشأ ةتس ناجيبرذأب رمع نبا ةماقإ كلذكو «مایآ ةعبرأ يف

 «مايأ ةعبرأ يف بوذيو للحتی ال جلثلا اذه لثم نأ مولعملا نمو «جلثلا لجأ

 ةباحصلا ٌةماقإو ءرصقي نيتنس ماشلاب سنأ ةماقإ كلذكو «قّرطلا حتفنت ثيحب
 داهجلاو راصحلا اذه لثم نأ مولعملا نمو .نورصقی رهشآ ةعبس زمرهمارب

 داهجل ماقأ ول هنإ :دمحأ باحصأ لاق دقو .مايأ ةعبرأ يف يضقني ال هنأ ملعی

 ءملسي مث «نيتعكر يلصي نيتنس وأ ةنس روباسب ماقأ كلام نب سنأ نأ نسحلا >
 .ناجدنب اهتنيدم سرافب ةروك :روباسو .نيتعكر يلصيف

 > يقهيبلا هجرخآ ۱(

 .(1۳۵۲) قازرلا دبع هجرخأ (۲)

۹۳ 

 اهيف زوجي يتلا ةماقالا
9 5 

 رصاقلا



 ءاضقنا هتظ ىلع بلغ ءاوس ءرصق «ضرم وأ .ناطلس سبح وأ ءودع

 اطرش هيف اوطرش نكل «باوصلا وه اذهو «ةليوط وأ ةريسي ةدم يف ةجاحلا

 :اولاقف .ةباحصلا لمع الو «عامجإ الو ءةنس الو ؛باتک نم هيلع ليلد ال
 يهو ءرفسلا مكح عطقت ال يتلا ةدملا يف هتجاح ءاضقنا لامتحا كلذ طرش

 ةدايز ماقأ امل ْیبنلاو ءطرشلا اذه مكل نيأ نم :لاقيف «مايألا ةعبرألا نود ام

 هنأ مهل نيبُب ملو ءائيش مهل لقي مل كوبتو ةكمب ةالصلا رّصقي مايأ ةعبرأ ىلع
 .هتالص يف هب نودتقي مهنأ ملعی وهو .مايأ ةعبرأ نم رثكأ ةماقإ ىلع مزعی مل

 اورصقت ال :ًادحاو افرح مهل لقي ملف «هتماقإ ةدم يف اهرصق يف هب َنْوّسَأتيو

 هب ةباحصلا ءادتقا كلذكو تامهملا مهأ نم اذه نايبو «لايل عبرأ ةماقإ قوف

 . كلذ نم ًائيش مهعم ىلص نمل اولوقي ملو «هدعب

 یون نو «متأ مايأ ةعبرأ نم ٌرثكأ ةماقإ ىون نإ :يعفاشلاو كلام لاقو

 . رصف اهنود

 اهنود یون ناو ءّمتأ اموي رشع ةسمخ ةماقإ یون نإ :ةفینح وبأ لاقو

 رمع :ةباحصلا نم ةثالث نع يورو .دعس نب ثیللا بهذم وهو ءرصق

 .اعبرأ لصف اعبرأ تمقأ اذإ :بيسملا نب ديعس لاقو .سابع نباو «هنباو

 نبا نع ٌةياور وهو ءمتأ ءارشع ماقأ نإ :بلاط يبأ نب يلع لاقو

 و مّدقي مل ام رصقي :نسحلا لاقو

 .دازملاو دازلا عضي مل ام رصقي :ةشئاع تلاقو

 :لوقي اهءاضق رظتني ةجاحل ماقأ اذإ هنأ ىلع نوقفتم ةعبرألا ةمئألاو

 هنإف هیلوق دحأ ىف یعفاشلا الإ ادبآ رصقي هنإف ءجرخأ ادغ ءجرخأ مويلا

 لاق دقو ءاهدعب رصقي الو ادرس وكس اوا ءرشع ةعبس ىلإ هدنع رصقي

۹ 



 عمجی مل ام رصقي نأ رفاسملل نأ ملعلا لهأ عمجآ :«هفارشإ» يف رذنملا نبا

 .نونس هيلع ىتأ نإو ةماقإ

 ل اريخ اهّريغ ىأر اذإ هنيمي يف فلاحلا ثنح بابحتسا لب ءزاوج :اهنمو فلاحلا ثنح بایحتسا * ۳ سا ٠ .٠ 1 ۰ ۰ 0 2 7 ثلا

 هتنماريخ  ,ثنحلا ىلع ةرافكلا مَّدق ءاش ناو «ريخ وه يذلا لعفيو ؛هنیمی نع رفکیف ءاهنم
 ور رو .ت و مع 5 5 1 و م ۶

 ًالإ» : ظفل يفو «ریخآ وه يذلا ْتْيَنَأَو ینیمی ْنَع ُتْرُمَك ال» : ظفل یفو «اهتلّلحتو

 شا نه ظافلألا هذه لکو ا ینیمی نع تفك وه يذلا تا

 تفلح اذإ» 55 يبنلا نع : ترمس نب نمحرلا دبع ثيدح نم ننسلا يفو

)۲( 
 " يخ َوُه يذلا تئا مث «َكنبمَي ْنَع رفکف اهم اريح اَهَرْيَغ َتْيَأَرَف نیمی ىَلَع

 ةرافكلا ميدقت ز
 ميدقت زاوج ىلإ يعفاشلاو «كلامو «دمحأ بهذف  نیحیحصلا) يف هلصأو

 .ميدقتلا زوجي ال : لاقف E اا كح تم او «ثنحلا ىلع ةرافكلا

 اقلطم ةرافكلا میدقت ةفينح وبأ عنمو

 قالغال نيح الإ بضغلا مدعي 2 ؛ جرخی مل ب نو نیت مهو هی ال دح ىلإ هبحاصب جرحي مل اذإ بضغلا لاح ىف نيميلا داقعنا :اهنم

 دح ىلإ بضغلا هب غلب ولف «هدوقع حصتو «همكح ذفني كلذكو «لوقي ام هعم

 ةشئاع ثيدح يف لبنح ةياور يف دمحأ لاق «هقالط الو هنيمي ْذقعنت مل «قالغالا

 يف (۱6۹) ملسمو «مکئاباب اوفلحت ال باب :ناميألا يف 1۳/۱۱ يراخبلا هجرخآ ()

 رفكيو ريخ وه يذلا يتأي نأ اهنم اريخ ىأرف انيمي فلح نم بدن ب باب :ناميألا

 هنيمي نع
 ملسمو ۰1۵۲/۱۱ يراخبلا هجرخأو ۰۱۰/۷ يئاسنلاو (۳۲۷۸)دواد ۲ هجرخآ (۲)

 تفلح اذإو» ظفلب ۱۱/۷ يئاسنلاو (۱۵۲۹) يذمرتلاو (۳۲۷۷) دواد وبأو (۱۲۵۲)

 .«كنیمی نع رفکو ءريخ وه يذلا تئاف ءاهنم اریخ اهریغ تيأرف نيمي ىلع

۹٥ 



 ةيريجلل قلعتم ال
 ` مكتلمح انأ امد: هلوقب

 نيقفانملا لتق لَك هكرت

 . ""بضفلا ديري ''"قالْغإ يف َقاَتَع الو قالط ال» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس

 لصف

 هن: قلعت لق «مکلمح هللا نکلو مکتلمح انآ ام» : را هلوق و

 الو ءًايَش ًادَحَأ يطغأ ال هّللاو» :هلوق لثم اذه امنإو هب هل قلعتم الو «ٌيربجلا
 فرصتی امن| «ةلوسوو هللا دبع هناف ۰ ۳«ثزمآ ت عصا ساق انآ امل إو فا
 «لماحلاو «عناملاو < «يطعملا وه هللاف ءهذفن ءيشب هبر هرمآ اذإف ءرمألاب
 هللا نکلو د َتْيَمَر ذإ َتْبَمَر اّمو» :ىلاعت هلوق امأو .هب رمأ امل ذفنم لوسرلاو

 هوجو اهب ىمر يتلا ءابصحلا نم ةضبقلا هب ُدارملاف ۱۷[۰ :لافنألا] # ىمَر

 ذبنلا رابتعاب يمرلا هل هناحبس لا تبثأف «مهعيمج نويُع ىلإ تلصوف «نيكرشملا
 لعف اذهو «نيكرشملا عيمج ىلإ لاصيإلا رابتعاب هنع هافنو «هلعف هنإف «ءاقلالاو

 ءهؤدبم وهو فذحلا ىلع قلطي یمرلاو «دبعلا ةردق هيلإ لصت ال ىلاعت برلا
 . هتياهن وهو «لاصيإلا ىلعو

 نم هب جتحاف «حيرصلا ٌرفكلا مهنع هغلب دقو «نيقفانملا لتق ةكرت :اهنمو
 ءاولاق ام مهنأ يب هللا لوسرل اوفلح مهنأل را رهظآ اذ قیدنزلا لقت ال : لاق

 دهش نّمو : مهریغو انباحصأ لاق دقو «عالقإو ةبوت وهف ءاراكنإ نكي مل اذإ اذهو

 طلغ ىلع قالطلا يف باب :قالطلا يف (۲۱۹۳)دواد وبأو ۰۲۷۰/۱ دمحأ هجرخأ )
 نم ۱۹۸/۲ مكاحلاو «يسانلاو هركملا قالط باب :قالطلا يف (۲۰6) هجام نباو
 وهو «حلاص يبأ نبا ديبع نب دمحم هدنس يفو ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح

 . فيعض

 رمأ لكو «نونجلاو بضغلاو هاركإلا معي هنأ باوصلاو :«حيقنتلا» بحاص لاقو 0
 .بابلا قلغ نم ذوخأم .هدصقو هملع هبحاص ىلع قلغنا

 ثيدح نم (هسمخ هلل نأف) ىلاعت هلوق باب :يزاغملا يف ۱۵۳/۷ يراخبلا هجرخآ )
 . .ةريره يأ

۶۹۹ 



 ءيش نع فشکی مل «هللا لوسر ادمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشف ةدرلاب هيلع

 ةبوت لبقي مل نمو . اهدحج هافک «ةدرلا دحج اذإ ست تا شا دعب هنع

 «هملعب مهیلع مُکحی ال ا هللا لوسرو ةنیب مهیلع من هن مل ءالوم :لاق «قيدنزلا

 هب دهش لب «ةنيبلا باصن هايإ مهغلبي مل مهلوق مهنع 352: هللا لوسر غلب يذلاو

 كلذكو «يبأ نب هللا دبع ىلع هدحو مقرآ نب دیز دهش امك . طقف دحاو مهیلع

 .دحاو هیلع دهش امن| اضیآ هریغ

 تناك قافنلا يف هلاوقآو «يبأ نب هللا دبع قافن ناف ءرظن باوجلا اذه يفو

 ا 39 يبلا دع ةرتاوتملاک دج فک

 . لدغت مل كن : هلوقب ههجو يف جراوخلا ضعب ها مو عصر انك

 ال» :لاق لب «ةنيب مهیلع تماق ام لقي مل ؟مهلتقت الأ :هل ليق امل 4# يبنلاو

 را Ea نأ الإ[ تدع

 ةحلصم 4 يبنلا ةايح يف مهلتق كرت يف ناك هنأ نذإ حيحصلا باوجلاف

 يف ناكو «هیلع سانلا ةملك عمجو « کت هللا لوسر ىلع بولقلا فيلأت نمضتت

 فيلأت ىلع ءيش صرحآ 5 هللا لوسرو «ةبرغ يف دعب مالسإلاو ءٌريفنت مهلتق
 ٌّصتخي ناك رمأ اذهو «هتعاط يف لوخدلا نع مهُرَمَتُي امل ءيش كرتأو «سانلا

 ريبزلا ةصق يف هلوقب همكح يف هيلع نعط نم لتق كرت كلذكو « ةي هتايح لاحب

 هب ناك نأ ضا
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 الجر ريبزلا مصاخ :لاق ةورع ثيدح نم (۲۳۰۷) ملسمو ۰۱۹۱/۸ يراخبلا جرخأ (0)
 لسرأ مث «ريبز اي قسا» 5 يبنلا لاقف «(ءاملا لياسم) ةرحلا جارش يف راصنألا نم

 یبن هجو نولتف «كتمع نبا ناك نأ هللا لوسر اي :يراصنالا لاقف «كراج ىلإ ءاملا
 (رادجلا) (ردجلا ىلإ عجري ىتح ءاملا سبحا مث « قسا ريبز ايد :لاق مث 2 دی ع هللا

 ىتح نونمؤي ال كبرو الف# كلذ ىف تلزن ةيالا هذه بسحأل ىنإ هللاو ۳ لاقف

 اجرح مهسفنآ يف اودجي ال مث مهنیب رجش امیف كومكحي

۹۷ 

نيففاثملا لتق 5 هکرت
 

 بولقلا فيلأتل



 لهآ نم دحأ ثدحأ !ذإ

 ىلع ررض هبف اتدح ةمذلا "

 ددهع ضقتنا نیملسملا

 اليل نفدلا زاوج

 ةمألل سیلو «هکرتی نأ هلو «هّيفوتسي نأ هل .هقح ضحم اذه ناف .لدعت مل كنإ

 لئاسملا هذه ریرقتلو دب الو «هژافیتسا مهیلع ُنيعتي لب «هّقح ءافیتسا كرت هدعب
 .ةراشالاو هیبنتلا ضرغلاو «رخآ عضوم

 لصف

 ىلع ررض هيف اثدح مهنم دحأ ثدحأ اذإ ةملاو دهعلا لهأ نأ :اهنمو

 هلامو هّمدف «مامالا هيلع ردقي مل اذإ هنأو هسفنو هلام يف هدهع ضقتنا مالسالا

 هناف ءاثدح مهنم ثدحأ نمف :ةليأ لهأ حلص يف لاق امك ءهذخأ نمل وهو رده

 راض ادعا هل ادهم نانا ها نمل وهو هوست قود هلام وجيل

 . برحلا لهأ مكح همكح ءابراحم

 لصف

 دقو .ًاليل نيداجبلا اذ يح هللا لوسر نفد امك «ليللاب نفدلا زاوج :اهنمو

 نفد يلعو اليل نفد : ركب وبأ لاقو ." " كلذب ساب امو :لاقف هنع دمحأ لثس

 نفد يف لیللا رخا نم يحاسملا َتوص انعمس :ةشئاع تلاقو .ًالیل ةمطاف

 .الیل دوعسم ْنباو «ةشئاعو «نامثع نفدو . یهتنا يب يبنلا

 هل جساف «الیل اربق لخد 5 يبنلا نأ «سابع نبا نع يذمرتلا يفو
 اوا ملت اهارال تنک نا هللا كمحر» :لاقو «ةلبقلا لبق نم هذخأف «جارس

 :اولاق «؟اذه ْنَم» : لاقف لجر نع لاسي هللا لوسر نأ : يراخبلا یفو

 الا هلعفی ال :دمحأ نع ۵1۷/۲ يوادرملل «فالخلا لئاسم يف فاصنالا» يف ءاج )
 .هرکی :هنع یرخآ يفو «ةرورضل

 نیسحتو ؛سابع نبا ثيدح نم (۱۵۲۰) هجام نباو (۱۰۵۷) يذمرتلا هجرخآ (۲)

 ۳۹۸/۱ مکاحلاو (۳۱۲6) دواد وبأ هجرخآ يذلا نسحلا هدهاشل هل يذمرتلا

 دنع هوحنب رذ يبآ ثیدح نم رخاو «هللا دبع نب رباج ثيدح نم ۵۳/۶ يقهيبلاو

 .تاقث هلاجر ةيقبو «مسي مل وار هيف دنسب مکاحلا

۶۹۸ 



 . نع یّلصف ةحراتلا نفذ: الف

 بطخ + یبنلا نأ «هحیحص» يف ملسم هاور امب نوعنصت امف : لیق ناف

 2 يب هر ل ۲ 4 0
 رج رف .الْیل ربقو لئاط ريغ نفك يف نفکف ضبق هباحصأ نم الجر رکذف ءاموي

 ىَلِإ ٌَناَسْنِإ رطضب نآ الإ هيلع ىَّلَّصُي ىّنح لیّللاب لُجرلا َرَبْقُي نأ لك لا

 . بهذأ هيلإ :دمحأ مامالا لاق ؟كلذ

 نفدلا هركنف رخالاب امهّدحآ درن الو هّللا دمحب نیئیدحلاب لوقن : ليف

 نیرفاسملا عم تام تیمک «ةحجار هحلصم وأ ةرورضل الا هنع رجزن لب ۰ « لیللاب

 ٌناجفنالا تیملا ىلع فیخ اذإ امکو «راهنلا ىلإ هب ةماقالاب نروّرضتیو «لیللاب

 . قیفوتلا هللابو . اليل نفدلل ةحجرملا بابسالا نم كلذ وحنو

 وأ ءاريسأ ترس وأ «ةمينغ تّمنغف «ةيرس ثعب اذإ مامالا نأ :اهنمو

 ام مسق ي يبنلا نإف .هسیمخت دعب اهل كلذ نم لصح ام ناك ءانصح تحتف

 اوناكو ءدلاخ عم مهثعب نيذلا ةيرسلا نيب , لدنجلا ةموُد حتف نم ردْيَكَأ هيلع حلاص

 لک باصأف سر ةئامنامثو ريعب يفلأ مهمئانغ تناكو ءاسراف نيرشعو ةئامعبرأ

 ىف شيجلا نم ةيرسلا تجرخأ اذإ ام فالخب اذهو «ضئارف سمخ مهنم لجر

 دعب عیمجلل ةمينغ نوکی اوُباصأ ام ناف شیجلا ةوقب كلذ تباصأف .وزغلا لاح

 لصف

 الإ ایداو متعطق الو ءاريسم متر ام اماوفأ ةئيدّملاب ّنإ» : ی هلوق :اهنمو

 امدعب لجر ىلع 4 يبنلا یلص :لاق سابع نبا ثيدح نم ١77/7 يراخبلا هجرخأ (۱)

 نفد «نالف :اولاقف ؟اذه نم :لاقف ءهنع لأس ناكو .هباحصأو وه ماق ةليلب نفد

 .هيلع اولصف « ةحرابلا

 .تيملا نفك نيسحت يف باب :زئانجلا يف )۹٤۳( ملسم هجرخأ (۲)

۹4۹ 

۴ 
 نم ل ام ناك تمنغف

 هسيمخت دعب اهل كلذ



 لاهجلا نم ةفئاط هنظی امك ال مهممهو مهبولقب يه ةيعملا هذهف «مکَعَم اوناك

 مهو) :لاق ؟ةنیدملاب مهو :هل اولاق مهنأل «لاحم اذهف یهنادباب مهعم

 اذهو «مهحابشأب ةرجهلا رادبو «مهحاورآب هعم اوناکو ادعا ْمُهَسَبَح ةنيدمل

 «لاملاو «ناسللاو ی يهو .عبرألا هبتارم دعا وهو «بلقلاب داهجلا نم :

 ۲۳ «مکلاّومأو مكبولق و مکتب َنيِكِرْشُملا اوُدهاج» : ثیدحلا يفو . نالا

 لصف

 امک اهمدهو اهیف هلوسرو لا ىصعُي يتلا ةيصعملا ةنكمأ قيرحت :اهنمو ةيصعملا ةنكمأ قيرحت

 اوف یاس سهم یه يلا و مرا لا دس ها لو یرخ 0

 لکو «نيقفانملل ىوأمو ٠َنينمؤملا نی , اقيرفتو ًارارض هؤانب ناك امل «هيف هللا مسا

 رييختب اماو «قیرحتو مذهب ام هلیطعت : مامالا ىلع بجاوف «هنأش اذه ناکم

 لا ًماشمف e نا اذه ناکاذلو بنل خر امع هجارخاو هتروص

 .بجوأو مدهلاب قحأ هللا نود نم ادادنآ اهيف ْنَم ذاختا ىلإ اهتندس وعدت يتلا

 بابرآو الا تويبو «تاناحلاک «قوسفلاو يصاعملا لاحش كلذکو

 ٠ قرحو «رمخلا اهيف عابُي اهلامكب ةيرق باطخلا نب ٌرمع قرح دقو .تاركنملا
 یه هجری م

 ۷/۲ يئاسنلاو ۳۴ دمحأو ۰۳۱۳/۲ يمرادلاو (۲۵۰ 4)دواد وبآ هجرخآ (۱)

 .يبهذلا هقفاوو ۰۸۱/۲ مکاحلاو (۱۱۸) نابح نبا هححصو ؛حیحص هدانسإو 0

 ةالص لضف باب :ةعامجلا ةالص يف ۱۳۰۰۱۲۹/۱ «أطوملا» يف كلام هجرخآ (۲)

 تعامجلا ةالص بوجو باب :ةعامجلا يف ۱۰۸۰۱۰۶/۲ يراخبلاو «ةعامجلا

 ثيدح نم ةعامجلا ةالص لضف باب :ةالصلا عضاومو دجاسملا يف (1۵۱) ملسمو

 بطحب رما نأ تممه دقل هديب يسفن يذلاو» :لاق ی هللا لوسر نأ ةريره يبأ

 لاجر ىلإ فلاخآ مث «سانلا می الجر رمآ مث ءاهل نذؤيف ةالصلاب رما مث «بطتحيف
 ال نیذلا ةيرذلاو ءاسنلا نم اهیف نم هعنم امنإو» :هلوقو “. . .مهتويب مهیلع قرحأف

 = وه امناو «نیحیحصلا» و «أطوملا» يف دري مل «كلذ نع وه ربخآ امك مهیلع بجت

۵ ۰ ۰ 



 نع وه ربخآ امك مهیلع بجت ال نيذلا ةيرذلاو ءاسنلا نم اهيف نّم هعنم امنإو

 . كلذ

 اذه ُففقو حصي مل امك «ةبرق الو رب ريغ ىلع حصي ال فقولا نأ :اهنمو
 َنفُد اذإ تیملا شیپ امك ءربق ىلع ينب اذإ دجسملا مدهُيف :اذه ىلعو ءدجسملا
 مالسالا نيد يف عمتجي الف .ةريغو دمحأ مامالا كلذ ىلع صن «دجسملا يف

 ولف «قباسلل مكحلا ناكو .هنم عنم ءرخآلا ىلع أرط امهّيأ لب قو دهيم

 اذه يف ةالصلا حص الو ءزوجي الو فقولا اذه حصي الو ءزجي مل ام
 هيلع دقوأ وأ !ادجسم ربقلا ذختا نم هنعلو .كلذ نعي هللا لوسر يهنل دجسملا

 امك سانلا َنيب هّتبرغو «هیبنو هلوسر هب هللا ثعب يذلا مالسالا نيد اذهف ءاجارس
 . ىرت

 من

 نم مرحم هعم نكي مل ام هب ارورسو احرف مداقلل رعشلا داشنإ زاوج :اهنمو

 مرح امو «شحاوفلا ةيقُر نمضتي ًءانغ نكي ملو «دوعو «ةبابشو «رامزمك «وهل
 لحتسب نم .قلعتك هب يقسفلا عامسلا بابرأ قو زا نت ال

 ءركسُي ال يذلا ریصعلا برشو «بنعلا لكأ ىلع ًاسايق رکسملا رمخلا برش
 . ابرلا لثم عيبلا امنإ :اولاق نیذلا سايق هبشت يتلا تاسایقلا نم اذه وحنو

 الو ؛مهیلع راکنالا كرتو «هل نیحداملا َحدم ی يبنلا غامتسا :اهنمو

 دقو «قورفلا نم نیحودمملاو نیحداملا نيب امل ءاذه يف هيلع هريغ سايق حصي
 .20) (َباَرّثلا َنيَحاَّدَملا هوجو يف اوثحا» :لاق

 وهو نمحرلا دبع نب حيجن همساو يندملا رشعم وبآ هدنس يفو ۲ سا ل
 . فیعض

 بدالا) يف يراخبلاو (4۸۰4) دواد ناو ۵ ۱:تیحاو (۲*۳۹) ملت شا 5
 نع يهنلا باب : دهزلا يف (۲۷۲) هجام نباو ۳۳۹۵(۰) يذمرتلاو (۳۳۹) «درفملا

 «بارتلا مههوجو يف اوثحاف نیحادملا متیآر اذإ» ظفلب دادقملا ثیدح نم حدملا

۵ ۰ ۱ 

 ريغ ىلع حصي ال فقولا

 مده اهنمو هبرق الو رب
 یلع ةيرنيملا دحاسملا

 روبقلا

 مداقلل رعشلا داشبا زا وح

 هب احرف

 هل ننحداملا

 حدم 8 هعامتسا



 نم ةطينتسملا دنا وغلا

 ةتالثلا نیفلختمل دتملا ةصق

 نع لجرلا رابخإ زاوج
 هطب رفت

 هسفن لحرلا حدم زاوج

 لضفأ نم ةبقعلا ةعيب

 شيجلل ناويد نكي مل

 ناهتنا ىلإ ةردابملا
 ةعاطلا ةصرف

TT 

 دئاوفلاو مكحلا نم اوُفْلخ نيذلا ةئالثلا ٌةصق هيلع تلمتشا ام :اهنمو

 : اهضعب ىلإ ریشنف «ةّمجلا

 نعو «هلوسرو هللا ةعاط يف هریصقتو هطیرفت نع لجرلا رابخا زاوج : اهنمف
 ریخلا قرط ناییو ةحیصنلاو ریذحتلا نم كلذ يفو «هزمآ هيلإ لا امو «كلذ ببس

 . رومالا مهآ نم وه ام اهیلع بترتی امو ءرشلاو

 لیبس ىلع نكي مل اذإ ریخلا نم هيف امب هسفن ناسنالا حدم زاوج :اهنمو

 . عفرتلاو رخفلا

 وأ هریظن نم هل ردق امب ریخلا نم هل ردقي مل امع هّسفن ناسنالا ةيلست :اهنمو

 ناك ًابعك نإ یتح «ةباحصلا دهاشم لضفآ نم تناك ةبَمحلا ةعيب نأ :اهنمو

 ندي هك نود اه أل

 هب مهي ام ضعب هتيعر نع رتسي نأ يف ةحلصملا ىأر اذإ مامالا نأ :اهنمو

 . ةحلصملا بسحب نيعتي وأ «كلذ هل بحتسا «هنع هب يّروُيو ءودعلا نم هدصقیو

 .زجي مل «ةدسفم نمضت اذإ نامتكلاو ٌرتّسلا نأ :اهنمو

 نود نم لوأو «ناويد مهل نكي مل هيب يبنلا ةايح يف شیجلا نأ :اهنمو

 لَك يبنلا رمأ يتلا هتنس نم اذهو .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناويّدلا

 اهن ةيملسسلا ةحاعو ناب عام تفت یطو اهانت

 مزحلا لک مزحلاف «ةعاطلاو ةبرقلا ةصرف هل ترضح اذإ لجرلا نأ :اهنمو

 اذإ امیس الو «اهب فیوستلاو «اهریخأت يف زجعلاو ءاهيلإ ةردابملاو «اهزاهتنا يف
 ضاقتنالا ةعيرس ممهلاو مئازعلا ناف اهلیصحت بابسأ نم هنکمتو هتردقب قثي مل

 لوحي نأب «هزهتني ملف ریخلا نم اباب هل حتف ْنَم بقاعُي هناحبش هللاو «تتبث املق

 نم ۳۳۸/۷ بیطخلاو ۱۲۷/۲ میعن وبأو (۲۰۰۸) نابح نبا هجرخآ فنصملا ظفلو

6۰ 



 هلوسرو هلل بجتسی مل نمف هل ةبوقع هتدارإ نم دعب هنكمُي الف «هتدارإو هبلق نيب

 : یلاعت لاق . كلذ دعب ةباجتسالا هنكمي الف «هتدارإو هبلق نيبو هنيب لاح یاعد اذإ

 هللا نأ اوُمَلْعََو مکیبخب امل مُكاَعَد اذإ لوشرللو هلل اوُبيِحَتْسا اونم نیذلا اه ای

 :هلوق يف اذهب هناحبس هللا حرص دقو ۲6[۰ :لافنألا] كِهبْلََو ءرَملا نیب ٌلوُحَي

 لاقو [۱۱۰ :ماعنألا] رم َلَوَأ هب اونسْؤُي ْمَل اَمَك مُهَراَصْبَأو متد ُبَلقْنَول
 لا َناَك امو :لاقو .[0 :فصلا] مهبول هللا َعاَرَأ اور اف :ىلاعت
 يف ريثك وهو [۱۱۵ :ةبوتلا] نوب ام ْمُهل َنْيبي ىح مُهاَدَه ذإ َدْعَب ًامْوَف لضْبل
 .نارقلا

 اما «ةثالث لاجر دحأ الإ ي هللا لوسر نع ْفّلختي نكي مل هنأ :اهنمو

 4 هللا لوسر ُهَمَّلَخ نم وأ راذعألا لهأ نم لجر وأ «قافنلا يف هيلع صومغم

 . ةحلصمل هفلخ وأ «ةنيدملا ىلع هلمعتساو

 ضعب يف هنع ّفّلخت ْنَم لمهُي نأ هل يغبني ال عاطملاو مامالا نأ :اهنمو

 لَعَف اَم» :كوبتب لاق ب يبنلا ناف .بوتیو ةعاطلا عجاريل هركذي لب ءرومألا
 موقلل ًالامهإو ةاعارُمو «هل احالصتسا نیفلخملا نم هاوس ركذي ملو «؟بغک

mé 

 . نيقفانملا

 ابذ وأ «ةيمح نعاطلا داهتجا ىلع بلغی امب لجرلا يف نعطلا زاوج :اهنمو

 اذه نمو «ةاورلا نم هيف اونعط نميف ثيدحلا لهأ نعط اذه نمو «هلوسرو هللا نع

 مهظوظحل ال هلل عدبلاو ءاوهألا لهأ يف ةنسلا لهأو ءايبنألا ةثرو نعط

 امك «طلغو مهو هنأ ٌدارلا نظ ىلع بلغ اذإ نعاطلا ىلع درلا زاوج :اهنمو

 الا هيلع انملع ام هللا لوسر اي هللاو «تلق ام سئب :بعك ىف نعط يذلل ذاعم لاق

o۰۳ 

 اَب هنع فلختب نكي مل

 ديم يبنلا ةلخ

 عاطملاو مامالا ردكذت

 ةبوتلاب نيفلختملا

 اداهتجا نعطلا زاوج



 رهاطلاب مکحلا

 نم ىلع مالسلا ذر كرت
 ...اندح ثدحأ

 دن | < ٠ .

 مامالا ةبتاعم زاوج
 هباحصأ عاطملاو

 بعكل هللا قيفوت

 هييحاصو

 ىلإ فرصنب مث «هيلع نیمّلسملل سلجي مث «نيتعكر هيف ييلَصْيف «هتيب لبق هللا تیب
۶ 

 . هلها

 نیقفانملا نم مالسالا رهظآ نم ةينالع لبقی ناك 37 هللا لوسر نأ :اهنمو
 نم ملعی مل امب هبقاعی الو رهاظلا مکح هيلع يرجيو هللا ىلإ هتريرس لکیو

4 
 . 6 رس

 ىل ًابيدأت اثدح ثدحأ نم ىلع مالسلا در مكاحلاو مامالا كرت :اهنمو
 مسبتب همالس لباق لب .بعک ىلع در هنأ لقني مل ةي هناف «هريغل 0

 ءرورسلاو بجعتلا نع نوكي امك .بضغلا نع نوكي دق مسبتلا نأ :اهنمو

 ةعرسل هجولا ٌةرمح رهظت اذهلو «هناروثو بلقلاو مد طاسبنا بجوُي امهنم الك ناف
 مسبتو كحض هعبتي ٌبجعت بضغلاو ور اكد هيف مدلا ناروث

 ۳ ههجو يف هيلع رداقلا كحضب رتغملا رتغي الف

 سم تا فلا نأ تالف را فا تا

 هناف هيلع مرکیو ییلع زعي نمو «هباحصآ ر مام الا نامش :اهنمو

 تبحأالا باتع حدم نم سانلا رثکآ دقو هنع فلخت نم رثاس نود ةئالثلا بتاع

 بوتعملا ىلإ قالطالا ىلع قلخلا ٌبحأ باتعب فیکف «هب رورسلاو «هذاذلتساو
 لان ام هللو «هّتدئاف لجأو «هترمث مظعأ امو «باتعلا كلذ ىلحأ ناك ام هللو .هیلع

 .لوبقلا عّلخو «ىضرلا ةوالحو «تارسملا عاونأ نم ةثالثلا هب

 ل یا دو او از

 لک مهتباع تدسفو ؛مهتلجاع تحلصف بل شب داور او ایک ع

 تبقاعلا حالص مهبقعأف .بعتلا ضعب ةلجاعلا يف اوبعت نوقداصلاو .داسفلا

 تاوالح يدابملا ٌتارارمف «ةرخآلاو ایندلا تماق اذه یلعو «حالفلا لك حالفلاو

  O«ناوید»رظنا .ةلودلا فیس اهب بتاعی ةديصق 5/ ۸۵.
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 ةنيرق مايق دنع بقللا موهفمب كسمتلا يف رهاظ لیلد .«قدص دقف ءاذه امآ»

 ناَمُكْحَي ْذِإ َناَمْيْلْسَو دوادو» : یلاعت ۳: مکحلاب روکذملا صیصخت يضتقت
 «نامبلط ماجر نییماش مهیخخل نک كو مولا مَع هيف ثشفن دا ِثْرَحلا يف

 اهُتَيْرَتَو ادجسم ضرألا يسل تلعج» هلك هلوقو ۰1۷٩ و VA : ءايبنآلا]

 كشي ال امم اذهو .«(قدص دقف اذه امأ» :ثيدحلا اذه ىف هلوقو ۱۱ «اروهط

 . مکحلاب هصیصخت دصق ملکتملا نأ عماسلا

 « عیبرلا نب ةرارم ( معن :اولاقف ؟دحأ يعم اذه يقل له : بعك لوقو

 لا آي اونهت الو : : ىلاعت هلوقب كلذ ىلإ هناحبس دشرأ دقو نت

 4 نو ال م هللا نه نوح رتَو نوملأت امك هوما مناف َنوُمَلَأت و نإ

 : هلوقب اهيف رانلا لهأ هناحبس هللا هعنم يذلا تی ۱۰۶[۰ :ءاسلا]

 ۳۹ لا «نوک رشم باذعلا يف مکن مُتْملَظ اظ ذإ مولا مکعفنب نو

 عضوملا اذه «ةوسأ امهيف يل ًاردب ادهش دق نیحلاص نيلجر يل اوركذف» : هلوقو

 ةتبلا ریسلاو يزاغملا لهأ نم دحأ نع ظفحُي ال هناف «يرهزلا ماهوآ نم َّدع امم

 .يومألا الو «ةبقع نب یسوم الو قاحسإ نبا ال ءردب لهأ يف نیلجرلا نيذه ٌركذ

 مه امل رمعل لاقو «هيلع سج دقو هبقاع الو ءابطاح ْرْجَهَي مل لَم يبنلا ناف
 ترفغ دقف متئش ام اولمعا :لاقف ردب له ىلع علطا هللا نأ َكيِردُي امو : هلتقب

 . سجلا بنذ نم فلختلا بنذ نيأو ««مکل

 داکی ال هنأو .هناقتاو هظفحو هلضف رکذو ءيرهرلا رکذ دق مرثالا رکب ابآ تیٍار

 نب لالهو «عیبرلا نب ةرارم نإ :لاق هنإف ؛عضوملا اذه يف الإ طلغ هيلع ظفحي

 رح درب نأ لجرلل یفینب
 يسأتلا حورب ةبنصملا

 يقل ام لثم يقلل نمب

 هلعج يف يرهزلا مهو

 اذه يف الإ طلفی منو اردب
 عضوملا



 ءال وه مالک نع دي هیهن
 لیلد مهییداتل ةثالثلا

 بیدأتلل رجهلا زاوج

 لدلد 04 .ê ولاو بن 1

 بلقلا ةايح ىلع

 . ناسنإ هنم مصعي ال طلغلاو .هریغ ٌدحأ هلقي مل اذهو اردن ادهش ها

 ليلد هنع فلخت نم رئاس نيب نم ةثالثلا ءالؤه مالك نع ةي ٌيبنلا يهن يفو

 امأو «بنذلا اذه ىلع مهّبيدأتو نيقداصلا رجه دارأف «نيقابلا بذكو مهقدص ىلع

 يف لمعي ال ضرملا اذه ءاودف ءرجهلاب لباقي نأ نم مظعأ مهمرجف «نوقفانملا

 تابوقع يف هدابعب هناحبس برلا لعفي اذكهو «هيف ةدئاف الو .قافنلا ضرم

 الف .ةوفهو ةلز یندأب هدنع میرک وهو ٌهبحي يذلا نمزملا هدبع توف ؛مهمئارج
 نيبو هنیب يلخي هناف .هيلع ناهو هنيع نم طقس نم امأو ءارذَح اظقيتسم لازي

 هتمارك نم كلذ نأ نظي ژورفملاو «ةمعن هل ثدحأ ابنذ ثدحأ املكو «هيصاعم

 يتلا ةبوقعلاو «دیدشلا َباذعلا هب دیر هنأو فناهالا نیع كلذ نأ ملعی الو .هیلع

 هتبوَع هَل لَجَع اريح دعب ُهَّللا َداَرأ اذإ» : روهشملا ثيدحلا يف امك ءاهعم ةبقاع ال

 ةمایقلا مری ُدِريَف ءاّينُدلا يف ُهَتَبوَمُع ُهْنَع َكَسْمَأ ءارش ِدْبَعِب دارآ اذإو ءاَينُدلا يف

 .( )هیون

 ام لعف نمل عاطملاو «ملاعلاو .مامالا نارجه ىلع اضیآ لیلد هیفو

 .هب ءافشلا لوصح نع تنشب ال ثیحب هل ءاود هنارجه نوکیو بلا بجوتسب
 . هفالتإ ال هُبيدأت دارملا ذإ ءهكلهيف هيلع ةيفيكلاو ةيمکلا يف ٌديزي الو

 هدجي ٌركنتلا اذه «ٌفرعأ يتلاب يه امف «ضرألا يل ترکنت ىتح» :هلوقو

 نميف هدجی ىتح تابنلاو ءرجشلا يفو «ضرألا يف ٌمومهملاو ُنيزحلاو فتاخلا

 قل يف ىتح همرج بسحب يصاعلا بنذملا ًاضيأ هدجيو «سانلا نم هلاح ملعي ال

 ام ىتح هسفن هل رکنتتف ءاضيأ هسفن يف هدجیو .هتبادو همداخو «هدلوو هتجوز

 نم مکاحلاو ءالبلا ىلع ربصلا يف ءاج ام باب :دهزلا يف (۲۳۹۸) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 دنع لفغم نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو «نيسحتلل لباق هدنسو «سنأ ثيدح

 «یناربطلا دنع رساي نب رامع نعو اب TY / € مكاحلاو يناربطلاو AV / 6 دمحأ

 . يدع نبأ دنع ةريره يبأ نعو

 وا



 نم رس اذهو .مهفرعی َنيِذّلاب هيلع قْفْشُي نمو .هّباحصأو هّلهأ َّنأك الو ءوه هناك

 كاردإ نوكي «بلقلا ةايح بسح ىلعو «بلقلا تيم وه نم ىلع الإ ىفخي ال هلل
 .ماليإ تيمب حرجل امو .ةشحولاو ركدتلا اذه

 نكلو «مظعأ قافنلا لهأل اناك ةشحولاو ٌركنتلا اذه نأ «مولعملا نمو

 دتشاو هضرم مكحتسا اذإ ُبلقلا اذكهو ءهب نورعشي اونوكي مل مهبولق تومل
 هذهو ءاهب سحي ملو «رکنتلاو ةشحولا هذه دجي مل مارجالاو بونذلاب هُملأ

 .هژافش ءابطألا ايعأو ءضرملا اذه ةيفاع نم َسيأ دق هنأو یواقشلا ةمالع

 . بنذلا نم ةءاربلا عم ٌرورسلاو ُنمألاو «ةبيرلا عم ٌمهلاو فوخلاو

 بيرُم نم فوخآ ضرألا يف الو ءيرب نم ُمَجْشَأ ضزالا يف امف

 هب عفتني هنإف .عجار مث هب يلتبا اذإ ٌريصَبلا نمملا هب عفتني دق ٌردقلا اذهو

 كلذ نم هژاملتسا الإ اهنم نكي مل ولو .رصحلا ٌثوفت ةديدع هوجو نم ًاميظع اعفن
 سرم دع ارور ها ريف لوسا هر اهن يفت دق وذو ةا ملا

 ال يتلا ةيقوذلا ةوبنلا قدص ةلدأ نم هتاعاطب ريخلا نمو ءهيصاعمب رشلا نم هلان ام
 بطاعملا نم قيرطلا هذه يف نأ كربخأ نمک اذهو .تالامتحالا اهيلإ قرطتت

 كّربخأ ام نيع تيأرف ءاهتكلسو هتفلاخف «ليصفتلا ىلع تيكو تيك فواخملاو

 ءاهدحو نمألا قيرط تكلس اذإ امأو هَل كفالخ سفن يف هقدص دهشت كنإف «هب

 ريخلا نم هلان امب ربخملا قدص دهش نإو هنإف ءائيش فواخملا كلت نم دجت ملو
 .المجم نوكي كلتب هملع ناف ءالصفم رفظلاو

 لصف

 يف نایلصت اناكو ءامهتويب يف ادعق ةرارمو ةيمأ نب لاله نأ :اهنمو

 رذع لجرلل نيملسملا نارجه نأ ىلع لدي اذهو «ةعامجلا نارضحي الو ءامهتويب

 ةعامج رضحي ال نأ هنارجه مامت نم : لاقي وأ تعامجلا نع فلختلا هل حيبي

 بتع الو ايب يبنلا هعنمي ملو ةعامجلا رضحي ناك بعكف : لاقي نكل «نيملسملا

 :اوکرت مهرجهب نوملسملا ومآ امل :لاقیف اذه یلعو .فلختلا یلع امهیلع
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 بعک یقیدص فلخت ةلع
 ةعامجلا ةالص نع



 نم ىلع مالسلا در

 بجا و ريغ رجهلا قحتسی

 نم بحاصلا راد لوخد

 ...نذا رهغ

 ملعأ هلوسرو هللا :لوق

 تاطخب سیل

 يطبنلا ىلإ سانلا ةراشإ

 مهقطن نود تفخ ىلع

 نا رجهلا د:وصقمت قیقحت

 ةبتاكمب بعکل ثلا ءالتبا
 هل ناسغ كلم

 نمو «عنمي مل ةعامجلا مهنم رضح نم ناکف اوملکی ملو اوهنی ملو ءاورمؤي مل

 :بعك لاق اذهلو ‹جورخلا نع ازجعو افعض امهلعل :لاقي وأ ملکی مل اهكرت

 . نیملسملا عم ةالصلا ٌدهشأف جرخأ تنكف .مهّبشأو موقلا َدلجأ انآ تنكو

 ةالصلا دعب هسلجم ىف وهو «هيلع ملسأف ی هللا لوسر و :هلوقو

 نم ىلع درلا نأ ىلع لیلد هيف ؟ال مأ يلع مالسلا درب هیتفش كرح له :لوقأف"
 .هعامسا نم دب نكي مل درلا بجو ول ذإ .بجاو ريغ رجهلا قحتسی

 لیلد هيف «ةداتق يبأ طئاح رادج تروست «يلع كلذ لاط اذإ یتح : هلوقو

 . هنذأتسی مل ناو «كلذب هاضر ملع اذإ هراجو هبحاص راد ناسنالا لوخد ىلع

 باطخب سیل اذه نأ ىلع لیلد ملعآ هلوسرو هللا : هل ةداتق يبآ لوق يفو

 الو تنحی مل هل اباوج مالکلا اذه لثم لاقف هملکی ال فلح ولف «هل مالک الو

 .ةداتق يبأ لاح نم رهاظلا وهو . هتملاکم هب وني مل اذإ امیس

 نب بعك ىلع لدي نم :لوقي ناك يذلا يطبتلا ىلإ سانلا ةراشإ يفو

 ا5 احر هل الا ىلف الار ءيا دوست ی هل ي نود كلام
 نکلو «يهنلل نیفلاخم هب نونوکی الف هل امالک كلذ نكي مل «كلام نب بعك

 نإ :لاقي دقو .همسا حیرصب هل هورکذی مل «رمألاب مهکستو مهیزحت طرفل
 كلذ لعج اذإ اميس الو «هل ةملاكم عون عمسي وهو هترضحب هنع ثيدحلا يف

 منم باب نم كلذ نم عنملاف «ةبيرق ةعيرذ يهو «همالكب دوصقملا ىلإ ةعيرذ
 .نسحأو هقفأ اذهو «عئارذلا دسو ليحلا

 ناحتماو «یلاعت هللا نم ءالتبا هیلا ریصملاب هل ناسغ كلم ةتاكم يفو

 رجهب هناميإ فعض نمم سیل هنأ ةباحصلل راهظاو هلوسرو هلل هتبحمو هنامیال
 عم كلملاو هاجلا يف ةبغرلا هلمحت نمم وه الو هل نیملسملاو ی يبنل

 نم هل هللا ةئربت نم هيف اذهف «هنيد ةقرافم ىلع هل نينمؤملاو لوسرلا نارجه
 مامت نم وهام نیملسمللو هلوسرل هقدصو .هنامی] ةوق راهظإو «قافنلا
 هرسو لجرلا بل رهظُي ءالبلا اذهو .هرسکل هربجو «هب هفطلو «هيلع هللا ةمعن
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 .بیطلا نم ثیبخلا جرخی يذلا ریکلاک وهف «هیلع يوطني امو

 و دی هنم یشخب ام فالتإ ىلإ ةردابملا هيف نونتلا ةفيحصلاب تممیتف : هلوقو
 5 اذهو ءهرخؤي الو هب رظتنپ ال مزاحلا نأو «نیدلا يف ةرضملاو داسفلا

 مزحلاف ءرشلاو ررضلا هنم یشخپ يذلا باتکلاکو ءرّمخت اذإ ریصعلاک

 . همادعاو هفالت) ىلإ ةردابملا

 ۰ تو - ماشلا برع كولم مهو _ كاذ ذإ ناسغ تناكو

 بت باتو ثعب امل اذه ناکو ةا مهلویخ لش اوناکو < هل هللا لوسرل

 ىلإ هوعدي يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا مهكلم ىلإ يدسالا بهو نب عاجش
 ءقشمد ةطوغ يف وهو هيلإ تيهتناف :عاجش لاق «هيلإ هعم بتكو «مالسإلا

 ءءايليإ ىلإ صمح نم ءاج وهو ءرصيقل فاطلألاو لازنالا ةئيهتب لوغشم وهو ظ
 44 هللا لوسر لوسر ينإ :هبجاحل تلقف «ةثالث وأ نيموي هباب ىلع تمقأف
 ناکو - هیجاح لعجو ءاذکو اذک وي َجرخی یتح .هبلإ لصت ال :لاقف .هبلا
 نع هثدحأ تنکو هلال لوسر نع ينلأسي - يرم همسا ايس

 ينإ :لوقيو یاکبلا هيلع بلغی ىتح قریف «هيلإ وعدي امو ةي هلا لوسر
 فاخأف «هقدصأو هب نمؤأ انأف ءهنيعب يبنلا اذه ةفص دج اف لیجنالا تارق

 اموي ثراحلا جرخو .يتفايض نسحیو «ينمركي ناكو ينلتقي نأ ثراحلا نم
 َباتك هيلإ تعفدف «هيلع يل نذأف «هسأر ىلع جاتلا عضوف «سلجف
 انأ :لاقو «يکلم ينم عزتنی نم :لاق .هب یمر ّمث «هآرقف هِي هللا لوسر

 «ماق یتح ضرعُت لزت ملف «سانلاب ٌيلع .هّتج نمیلاب ناك ولو «هيلإ رئاس
 هربخی رصيف ىلإ بتكو «یرت امب كبحاص ربخآ :لاق مث : لعنت لويخلاب رمأو
 هلاو «هيلإ ْرُبْعَت الو نست ال نأ :رصيق هيلإ بتكف «هيلع مزع امو «يربخ

 نأ ديرت ىتم :لاقف يناعد «هباتک باوج هءاج املف «ءايليإب ينفاوو «هنع
 ينلصوو ءابهذ لاقثم ةئامب يل رمأف ءًادغ :تلقف ؟كبحاص ىلإ جّرخت
 تمدقف «مالسلا ينم ملا لوسر ىلع أرقا :لاقو .ةوسكو ةقفنب هّبجاح
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 ةنالتلا ءال وهل ولي هرمآ

 مهئاسن لازتعاب
 جرفلا تامدقمب ةراشبلاك
 كلذب مهل هلاسرإ ثدح نم

 ةدابعلا يف دجلاو

 ءاسنلا لازتعاب

 قاتعلاو قالطلا ظخل
 هدرب مل اذ] عقب ال

  eم زم 2 5 5

 «مالسلا هجا نه:هتأرقأو «(هکلم دابا : لاقف .هتربخأف نا هللا لوسر یلع

 رمش يبأ نب ثراحلا تامو .(قدصا اع هللا رع لاقف «لاق امب هتربخأو :

 تبأف هب قاحللا ىلإ ابعک وعدي ناسغ كلم لسرأ ةدملا هذه يفف «حتفلا ماع

 . هنيدو يب هللا لوسر نع بغري نأ ىنسحلا ةقباس هل

 لصف

 مهل ىضم امل مهءاسن اولزتعي نأ ةئالثلا ءالژهل 2 هللا لوسر رمأ يف

 : نیهجو نم حتفلاو جرفلا تامدقمب ةراشبلاک «ةليل نوعبرآ

 الو هسفنب مهملکی ال ناك نأ دعب مهيلإ هلاسراو هل هّمالک :امهدحآ

 . هلوسرب

 ىلإ مهل داشرإو هیبنت هيفو «ءاسنلا لازتعاب مهرمآ ةيصوصخ نم : يناثلا

 صضوعتلاو «ةذللاو وهللا لحم لازتعاو رزئملا دشو ةدابعلا يف داهتج الاو دجلا

 رمآ بتعلا نم يقب دق هنأو «جرفلا برقب ناذيإ اذه يفو «ةدابعلا ىلع لابقالاب هنع

 . ریست

 نمزک «ءاسنلا بنجت هيف يفبني تادابعلا نمز نأ ةتصقلا هذه هقفو

 هذه نوکی نأ يح یبنلا دارأف مایصلا نمزو ؛فاکتعالا نمزو مارحالا

 ملو «ةدابعلا ىلع اهرفوت يف مایصلاو مارحالا مايأ ةلزنمب ءالؤه قح يف ةدملا

 مهربص فعضی مهلعل ذإ «مهيلع ةقفشو مهب ةمحر ةدملا لوأ نم كلذب مهرمأي

 رخا يف كلذب اورمآ نأ .ةمحرلاو مهب فطللا نم ناکف ءاهعيمج يف مهتاسن نع

 . جحلا ىلع مزعی نيح نم ال مرحی نيح نم جاحلا هب رمؤي امك «ةدملا

 ةظفللا هذهب عطقي مل هنأ ىلع ليلد «كلهأب يقحلا :هتأرمال بعك لوقو

 اذإ كلذك ةيرحلاو قاتعلاو قالطلا ظفل نإ :حیحصلاو .هوني مل ام قالط اهلاثمأو

 «قاتع الو قالط هب عقي ال .هكلم نع قيقرلا جارخإو «ةجوزلا بییست ريغ هب دارأ

 كمالغ نإ : هل ليق اذإف .ةتبلا هيف باترن الو «هب هللا نيدن يذلا باوصلا وه اذه
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 ةيراجو «رح فیفع مالغ وه لب «كلذك سيل :لاقف «ينزت كتيراج وأ رجاف

 هدبعو هتيراج نإف «ةفعلا ةيرح دارأ امنإو «قتعلا ةيرح كلذب دري ملو «ةرح ةفيفع
 قيتع وه :لاقف ؟ةنس كدنع كمالغل 3 :هل ليق اذإ اذكو ءادبأ اذهب ناقتعي ال
 .قلطلا هتآرما برض اذإ كلذكو «كلذب قتعي عي مل هل هكلم مدق دارأو «يدنع

 يف اهنأ دارأ امنإو قالطلا عاقيإ هبلقب رطخي ملو «یلاط يه :لاقف ءاهنع لئسف
 اميف الإ ةحيرص نئارقلا هذه عم ظافلألا هذه تسيلو ءاذهب قلطت مل «ةدالولا قلط

 هذه عم قالطلاو قاتعلا يف ةحيرص اهنأ ىوعدف ءاهيلع قايسلا لدو ءاهب ديرأ
 ناف طا وعدو را نالا

 لصف

 ندد ةداع تناك كلت نأ رهاظ ليلو رشبملا توص عمس نيح بعك دوجس يفو

 دجس دقو «ةعفدنملا مقنلاو .ةدّدجتملا معنلا دنع ركشلا دوجس يهو «ةباحصلا

 دجو امل بلاط نب يلع دجسو (۱)باذکلا ةمليسم لتق هءاج امل قيدصلا ركب وبأ
 نم هنأ لیربج هرَّشب نيح هلي هللا لوسر دجسو «۲)جراوخلا يف ًالوتقم يدا اذ
 مهيف هللا هعفشف «هتمال عفش نيح دجسو ءارشع اهب هيلع هللا ىلص ةرم هيلع ىلص
 ی ایت ا ی ا

 هلل رخ هرس رمآ هاتأ اذإ ع هللا لوسر ناك :ةرکب وبآ لاقو هادجاس ٌرخف ماقف

 ۲ اهيف نعطم ال ةحيحص راثا يهو ا لاب

 و باما سيخ صرح ىلع لیلد ابعك ارشبيل علس ىلع يقارلاو سرفلا بحاص قابتسا يفو
 .ًاضعب مهضعب ةرسم يف مهسفانتو ؛هيلإ مهقابتساو «ریخلا ىلع موقلا

 قالخألا میبد ن نيرشبملا ءاطعإ نأ ىلع ليلد «ریشبل امهئاطعإو هيبوث بعك عزت يفو

 .۳۷۱/۱ يقهيبلا هجرخآ (۱)

 .(۱۲۵)و(۸6۸) دمحأ هجرخآ نسح ثیدح (۲)
 . نسح هدتسو (۱۳۹۶)هحام نباو (۱۵۷۸)یذمرتلاو (۲۷۷ ؛)دواد وبأ هجرخأ )۳)
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 نم ةئدهت بابحتسا
 ةنتید ةمعن هل تددجت

 ردح ملسملا ةبوت موي

 مایالآ

 ها ةيوتيب : هلع هر رورس

 ىلع لیلد نیفلخملا ىلع
 هنمآ ىلع هتقفش

 دنع ةقدستلا بابحتسأ

 هبوتلا

 هعیمج جارخا همزلب مل

 نأ هرشب امل همالغ سابعلا قتعأ دقو «فارشألا ةداعو «ميشلاو قالخألا مراکم

 .هرسي امت هللا لوسر نع ربخلا نم طالع نب جاجحلا دنع

 هبایث عیمج ریشبلا ءاطعإ زاوج ىلع لیلد هیفو

 اذإ هيلإ مایقلاو «ةينيد ةمعن هل تددجت نم ةثنهت بابحتسا ىلع لیلد هیفو

 يويند ةمعن هل تددجت نمل زئاج وهو ةبحتسم ةنس هذهف .هتحفاصمو لبقآ

 اذه وحنو «كيلع هب هللا نم امو « هللا كاطعأ ام كنهيل : هل لاقي نأ ىلوألا نأو

 اهب ينهتلاب اهلان نمل ءاعدلاو ءاهّبر ةمعنلا ةيلوت هيف ناف «مالكلا

 هللا ىلإ و موي اهلضفأو 39۳ يللا مايأ ريخ نأ ىلع ليلد هيفو

 .«َكْمَأ كند نم َكْيَلَع رم مْوَيِرْيَحِب ْرشْبَأ» اات يبنلا لوقل «هتبوت هللا لوبقو

 را لمکم وه لبق ؟همالس) موی نم اريح مویلا اذه نوکی فیکف : لقا ناف
 هللاو ءاهمامتو اهلامک هتبوت مویو «هتداعس ةيادب همالسإ مویف همامت نمو «همالسإ

 00 .ناعتسملا

 ام ىلع ليلد ههجو ةرانتساو هب هحرفو كلذب الك هللا لوسر رورس يفو

PORTل  

 . هيبحاصو بعك حرف نم مظعأ ناك

 ىلع ليلد .يلام نم علخنأ نأ يتبوت نم نإ هللا لوسر اي :بعك لوقو
 . لاملا نم هیلع ردق امب ةبوتلا دنع ةقدصلا بابحتسا

 لیلد ككل یخ ره كلام ضقعب َكِْيَلَع كسمَأ» :الت هللا لوسر لوقو

 يقبي نأ هل زوجي لب «هعیمج ّجارخإ همزلی مل «هلام لكب ةقدصلا رذن نم نأ ىلع

 لاق لي يبنلا نأ «نیحیحصلا» يفف «كلذ يف ةياورلا تفلتخا دقو «ةيقب هنم هل

 يف هداهتجا ىلإ هلکوو قلطأ لب «اردق هل نيعي ملو «كلام ضْعَب ْكیلَع كسمأ» : هل

 هل زوجي ال هلهآ ةيافكو هتیافک نع صقن ام ناف .حیحصلا وه اذهو تیافکلا ردق

 هتیافک ردق ىلع داز امو «هب ءافولا بجي الف ةعاط نوکی ال هرذنف .هب قدصتلا

 سايق اذه «هرذن اذإ هجارخا بجیف «لضفأ هب ةقدصلاو هجارخاف «هتجاحو
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 ىلع هلهأ ةيافكو لجرلا ةيافك مدقت اذهلو «ةعيرشلا دعاوق یضتقمو «بهذملا

 نييمدآلل ًاقح وأ «ٌجحلاو تارافکلاک هلل اقح تناك ءاوس «ةيلاملا تابجاولا ءادآ

 ةلاو «ةوسكو «مداخو «نکسم نم هنم بال ام سلفملل كرتن انإف «نويدلا ءادأك

 دقو . يقب امیف ءامرغلا قح نوکیو «ةفرحلا تدقف نإ هتنژمل هب رجني ام وأ «ةفرح

 هل جتحاو «هلث هأزجأ ملک هلامب ةقدصلا رذن نم نأ ىلع دمحأ مامالا صن

 هللا ىلإ يتبوت نم نإ !هللا لوسر اي :لاق هنأ .هذه بعک ةصق يف يوُر امب هباحصا
 ؟هفصنف :تلق «ال» :لاق «ةقدص هلوسرو هللا ىلإ هلك يلام نم ٌجّرخأ نأ هلوسرو

 هاور . ربیخب يذلا يمهس كسمآ يناف : تلق «معن» :لاق هثلثف : تلق «ال» :لاق

 هاور ام هذه بمک ةصق يف حیحصلا ناف «هيف ام اذه توبث يفو .''دواد وبا

 : لاق هنأ هنع كلام نب بعک دلو نع «يرهزلا ثيدح نم حیحصلا باحصا

 .مهریغ نم ةصقلاب ٌملعأ مهو «هردقل نييعت ريغ نم «كلام ضب َكْيَلَع كم
 ۰ .اهولقن هنعو یدلو مهنإف

 نب ةبابل ابآ نأ «هدنسم» يف دمحأ مامالا هاور اميف نولوقت امف :ليق ناف

 راد َرُجْهَأ ْنَأ يتَْؤَت نم َّنِإ !هللا لوسر اي :لاق «هيلع ُهَّللا بات امل رذنملا دبع

 َلاَقَف «هلوشرلو لجو رع هلل َةَقَدَص يلام نم عن نو كتکاسأو يِمْوَق

 ال ءدمحأ هب جتحا يذلا وه اذه :ليق . "تلل َكْنَع ٌءىِزْجُي» : كَ هللا لوس
 وأ هّلک هلامب قّدصتي نأ رذن اذإ :هللا دبع هنبا ةياور يف لاق هنإف «بعك ثيدحب

 ثلثلا كلذ نم هئزجُي هنأ هيلإ بهذآ يذلاف «هكلمي امم رثكأ نيد هيلعو «هضعبب

 بعك ثيدحب جتحي نأ ثيدحلاب ٌملعأ دمحأو «ثلثلاب ةبابأ ابأ رمأ ب يبنلا نأل

 .هلامب قدصتي نأ رذن نميف باب :روذنلاو ناميألا يف (۳۳۲۱) دواد وبأ هجرخأ (1)

 . حيحص هدانساو

 وبآ هجرخأو «تاقث هلاجرو ۰۳۹۱۰۳۹۰ /۱ يمرادلاو ۳ دمحأ هجرخآ (۲)

 نإ» : هللا ءاش نم وأ ةبابل وبآ وأ يب يبنلل لاق هنأ كلام نب بعک نع (۳۳۱۹)دواد
 وبأ ناك :لاق كلام نب بعك نبا نع (۳۳۲۰)هاورو «حيحص هدنسو «. . . يتبوت نم

 .ةبابل يبال ةصقلاو «هانعم ركذف ةبابل

 ۳-۱۷۵ ج داعملا داز ماا

 نيد هبلعو ةقدص رذن نم



 ضعب كيلع كسمأ» ثیدحلا اذه ىف ظوفحملا ذإ «ثلثلا رکذ هيف يذلا اذه

 هنإ : هقرختسی نيد هیلعو هضعبب وأ هلك هلامب قّدصتی نأ رذن نمیف هلوقو

 اذإ مث «هلام قرغتسی نيد هیلعو «هرذن داقعنا ىلع لیلد «ثلثلا كلذ نم هئزجی

 : هللا دبع هنبا ةياور يف لاق اذکهو «رذنلا موی هلام ثلث رادقم جرخأ «نیدلا یضق

 موي هلام ثلث جارخإ هيلع بجي امنإف «هريغ دافتساو «هنيد یضقو «هلام بهو اذإ

 ءاضق دعب هجرخيف «مويلا كلذ ثلثلا ردق رظنيف «هرذن موي هثنح مويب ديري «هثنح

 . هنيد

 فلأك رادقمب وأ «هلام نم نيعمب ةقدصلا رذن اذإ هنأ دیر .هضعبب وأ : هلوقو

 ٌموزل هبهذم نم حيحصلاو «هلام عيمجب ةقدصلا رذنک هّلث هئزجيف ءاهوحنو

 :هنود امف هلام ثلث ناك نإ نیعملا نأ «ىرخأ ةياوز,هيقو: . نیعملا عیمجب ةقدصلا

 دنع حصأ يهو «ثلثلا ردقب هنم همزل « ثلثلا ىلع داز ناو خن فدا اا

 . (۱)تاکر بلا يبأ

 ازجنم ارذن ًارذن ةبابل ابأو ابعك نأ ىلع لیلد هيف سيل ٌتيدحلا نإف :دعبو
 امنإو «رذنلا يف حيرصب سيل اذهو ءانلاومأ نم علختن نأ انتبوت نم نإ :الاق امنإو

 نأ را ٌيبنلا ربخأف ءامهتبوت لوبق ىلع هلل ارکش امهلاومأب ةقدصلا ىلع ٌمزعلا هيف
 دعسل لاق امك اذهو «هلك هجارخإ ىلإ ناجاتحي الو «كلذ نم ءىزجُي لاملا ضعب

 . ثلثلا ردق يف هل نذأف هلک هلامب ّيصوُي نأ هنذأتسا دقو

 نباب فورعملا ينارحلا مساقلا يبأ نب هللا دبع نب مالسلا دبع ةمالعلا خيشلا وه (۱)

 ثيداحألا ظفح يف ابجع ناك «ةيميت نب دمحأ مالسالا خيش دج وهو «ةيميت

 :هلوق يوحنلا كلام نبا نع يبهذلا لقنو «ةفلك الب سانلا بهاذم ظفحو ءاهدرسو

 هتافلؤم نم ه۱۵۲ةنس يفوت «ديدحلا دوادل نيلأ امك هقفلا دجملا خيشلل نيلأ

 يناكوشلا ةمالعلا حرشبو ءادرفم عوبطم وهو «ماكحألا ثيداحأ يف «یقتنملا»

 . ۲۵۷/۵ «بهذلا تارذش»رظناو «هقفلا يف «ررحملا»و

 هأ:



 امن ءازجالاو .«كئزجی» :هلوق :امهدحآ .نارمآ هعفدی اذه :ليق ناف

 ىلع لیلد ثلثلا ىلع داز امب ةقدصلا نم هعنم نأ :یناثلاو .بجاولا ىف لمعتسپ

 ءافولا مزلي ال ةبرقب سیل ام رذنو «برقلا نم عنمی ال عراشلا ذإ «ةبرقب سیل هنأ

 . هب

 سیلو «يعابرلا نم وهف «كيفكي ینعمب وهف .«كئزجی» :هلوف امآ :ليق
 ىضق اذإ : ينع یزجو «ينافك اذإ :ينأزجآ :لاقی ءهنع یضق اذإ (هنع یزج» نم

 : ةيحضألا يف ةدرُب يبال يب هلوق هنمو «بجاولا يف لمعتسی يذلا وه اذهو « ينع

 بجاولا يف لمعتست ةيافکلاو «'َكَدْعَب دَحَأ ْنَع يزْجت ْنَلَو َكْنَع يِزْجَن»

 . بحتسملاو

 .هب قفرألاب هيلع هنم ةراشإ وهف «ثلثلا ىلع داز امب ةقدصلا نم هعنم امأو

 ىلع ْربصي مل هّلك هلام جارخإ نم هنّكم ول هنإف «هايندو هنيد ةعفنم هب هل لصحي امو

 ملو "اهب هبرضف ءاهب قدصتيل ةرصلاب هءاج يذلاب لعف امك مدعلاو رقفلا

 هللا ءاش نإ حجرأ وهو لاقي دقو .ربصلا مدعو «رقفلا نم هيلع افوخ هنم اهلبقي

 نم ملعي امب هلامب ةقدصلا دارأ نمم دحاو لک لماع ةي يبنلا نإ :  ىلاعت

 «؟َكلْهأِل َتْيَقْبَأ ام» :لاقو ءهّلك هلام جارخإ نم قيدصلا ركب ابأ نكمف «هلاح

 .مدقت دقو ءاربلا ثيدح نم هيلع قفتم (۱)

 ذإ دلت لوسر دنع انك :لاق هللا دبع نب رباج ثيدح نم (777١)دواد وبأ هجرخآ (۲)

 ءاهذخف ندعم نم هذه تبصأ هللا لوسر اي :لاقف بهذ نم ةضيب لثمب لجر هءاج

 هنكر لبق نم هاتأ مث هدي هللا لوسر هنع ضرعأف ءاهريغ كلمأ ام ةقدص يهف

 هنع ضرعأف «ءرسيألا هنكر لبق نم هاتأ مث «هنع ضرعأف « كلذ لثم لاقف «نميألا

 .هتباصآ ولف ءاهب هفذحف ةَ هللا لوسر اهذخأف هفلخ نم هاتآ مث هلك هللا لوسر

 هذه :لوقيف «كلمی امب مكدحأ يتأي» ب هللا لوسر لاقف ءهترقعل وأ ءهتعجوأل

 «تاقث هلاجرو «ىنغ رهظ نع ناك ام ةقدصلا ٌريخ سانلا فكتسي دعقي مث .ةقدص

 «لوعت نمب أدبأو .ینغ رهظ نع ناك ام ةقدصلا ريخ»ةريره يبأ نع بابلا يفو
 . «هحیحصا يف يراخبلا هجرخأ
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 قدصلا ةمظ»

 رطشب ةقدصلا ىلع رمع ّرقأو «هيلع ركنُي ملف ۱۱ هلوسرو هَّللا مهل تيقبأ : لاقف
 ضب َكِْيَلَع ْكِسْمَأ» :بعكل لاقو ءاهب قّدصتلا نم ةرّضلا بحاص عنمو «هلام
 كّسمملا نوكي نأب ادج دعبيو ثلثلا هنأب جرخملا نييعت 7 هيف سيل اذهو ««كلاَم

 نيب ضقانت الو «ثلثلا كئزجُي : ةبابل يبأل لاقو «ظفللا اذه يف جرخملا يفعض

 هيلإ جاتحي ام هنم كسمأ هلك هلامب ةقدصلا رذن نمف ءاذه ىلعو «رابخألا هذه

 راقع وأ لام سأر نم مهتايح دم سانلا لاؤس ىلإ هعم نوجاتحي الو ءهلهأو وه

 . ملعأ هللاو . يقابلاب قّدصتو مهتيافکب اهم ٌموقي ضرأ وأ

 . يقابلا كسميو «ةاكزلا ردقب هنم قّدصتي : نمحرلا دبع 5 نب در لاقو
 نود امف ءًافلأ ناك نإو ُهَرْشُع جرخأ ءَرثكأف نيفلأ ناك نإ :ديز نب رباج لاقو
 قامت هنا همحر ةفينح وزأ لاقو .هتشخنف نود امف ةئامسمخ ناك ناو ٠ةف
 وحان ر ف اعا ةف حت ل امو ةا لا هيف تم ىلا هلام لك
 . ءيش هنم همزلي ال : ةيناثلاو هجرخی

 :دمحأو «يرهزلاو «كلام لاقو «هلك هلامب ةق. | همزلت :يعفاشلا لاقو
 . طقف نیمی ةرافک همزلی :ةفئاط تلاقو «هثلثب قدّصتی

 نم ةاجنلاو «ةرخآلاو ایندلا ةداعس قیلعتو «قدصلا رادقم مظع :اهنمو

 الا هكّلهَأ نم كلهأ الو .قدصلاب الا هاجنآ نم هللا یجنآ امف .هبامهرش

 ثیدح نم ۳۹۲۰۳۹۱/۱ يمرادلاو .( يذمرتلاو (۱1۷۸) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 نأ تب هللا لوسر انرمآ :لوقي باطخلا نب رمع تعمس :لاق «هيبأ نع ملسأ نب ديز
 ی یو ملا ی وام وا «قدصتن
 ام لکب ركب وبأ ىتأو «هلثم :لاق ؟كلهأل تیقبآ ام ْ:ِدَِدَي هللا لوسر لاقف «يلام فصنب
 هقبسآ ال : تلق هلوسرو هللا مهل تیقبآ ناك هدر تا ا ا : لاقف «هدنع

 مكاحلا هححصو «حیحص نسح : :یذمرعلا لاقو «نسح هدنسو اأ ءيش ىلإ
 ۱ . يبهذلا هقفاوو ۱

۵ 



 :لاقف نیقداصلا عم اونوکی نأ نینموملا هدابع هناحبس هللا رمأ دقو .بذکلاب

 ۱۱٩[. : ةبوتلا] ه# َنيِقداّصلا مَم اونوکو هللا اون اونم نیذلااهُبآ ای

 مه ءادعسلا لعجف «ءايقشأو ءادعس : نیمسق ىلإ قلخلا هناحبس مسق دقو

 رصاح میسقت وهو «بیذکتلاو بذکلا لهأ مه ءایقشالاو «قیدصتلاو قدصلا لهأ

 بذکلا عم ةرثاد ةواقشلاو قیدصتلاو قدصلا عم ةرئاد ةداعسلاف . سکعنم هدول
 .بیذکتلاو

 لعجو «مهقدص الا ةمايقلا موی دابعلا عفنی ال هنأ :یلاعتو هناحبس ربخأو

 هاعن ام عیمجف «مهلاعفأو مهلاوقآ يف بذکلا وه هب اوزیمت يذلا نیقفاتملا ملع

 .هبکرمو «هلیلدو «ناميالا ديرب قدصلاف «لعفلاو لوقلا يف ٌبذكلا هلصأ مهيلع

 رفكلا ديرب :بذكلاو .هحورو هبل وه لب ؛هسابلو «هتیلحو هدئاقو «هقئاسو

 ةداضمف «هبلو هسابلو «هتیلحو «هدئاقو هقئاسو «هبکرمو «فلیلدو «قافنلاو

 دّرطيو الإ نامیالاو بذکلا عمتجی الف «دیحوتلل كرشلا ةداضمک نامیالل بذكلا

 َكلهأو «مهفدصب ةئالثلا یجنآ هناحبس هللاو هعضوم ٌرقتسيو «هبحاص امهدحآ
 نم لضفأ ةمعنب مالسالا دعب دبع ىلع ُهَّللا معنأ امف « مهبذكب نیفلخملا نم مهریغ
 وه يذلا بذکلا نم عظعأ ةيلبب هالتبا الو .هتایحو مالسالا ءاذغ وه يذلا قدصلا

 .ناعتسملا هللاو «هداسفو مالسالا ضرم

 لقب بنر برق شات مد اس يف ہک

 ةبوتلا ردق دبعلا فرعی ام ۳ نم اذه ۷ 0 فور مهب

 ءمهلاومأو .مهسوفن اولذبو «مهبحن اوضق نأ دعب تاوزغلا ۳ ۷

 اذه ترعب الو مویلا كلذ ۳ فا هتدل و ل هيلع رم موي ريخ بعك ةبوت

 نم هل يغبني ام فرعو «هيلع هقوقح فرعو «هللا فرع نم الإ هتفرعم قح

۵ ۷ 

 ةيوتلا لضف
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 ها يف ةبوتلا

 يف اوفلخ ةملك ىنعم

 ةيالا

 ةبسنلاب ةيدوبعلا نم هب ماق يذلا نأو ءاهلاعفأو اهتافصو هّسفن فرعو «هتیدوبع
 ةرهاظلا تافالا نم ملس اذإ اذه ءرحب يف ةرطقک «هيلع هبر قح ىلإ

 هترفغمب مهل هدمغتو «هترفغمو هوفع ريغ هدابع عسي ال نم ناحبّسف «ةنطابلاو

 لهأ بّذعف «هلدع مهیلع عضو ناف كالهلا وأ كلذ الإ سیلو «هتمحرو

 مهل رخ هتمحرف مهمحر ناو «مهل ملاظ ٌريغ وهو مهبذع را و ةثاو اهني

 .هلمع مهنم ادحآ يجني الو مهلامعآ نم

 لصف
 بات هنإف ءاهرخاو ةيآلا لوأ يف نيترم مهيلع هتبوت هناحبس هرّيركت لمأتو

 يذلا وهو «مهنم اهلوبقب ايناث مهيلع بات ءاوبات املف «ةبوتلل مهقيفوتب ًالوأ مهيلع

 هيطعي «هیدی يفو هلو هبو هنم هلك ريخلاف ءاهلوبقب مهيلع لضفتو ءاهلعفل مهقفو

 .الدعو ةمکح ءاشی نم همرحیو لو اا ا

 اهرسف دق ۵۲۱۱۸ :ةبوتلا] (اوُملخ نیل الا ىَلَعَول :یلاعت هلوقو

 نم رذتعاو ب هللا لوسرل فلح نيب نم اوُفلخ مهنآ وهو .باوصلاب ٌبعك
 مهفّلخت كلذ سیلو «مهنود مهرمآ أجرأو .مهنع ةثالثلا ءالوه فّلخف «نيفلختملا

 لْهَأَل َّناَك ام :یلاعت لاق امك «اوفلخت :لاقل «كلذ دارآ ول هنال ءوزغلا نع

 1 : ةبوتلا] 4هّللا لوشر ْنَع اوُفّلَخَتَي نأ بارغألا نم مُهَلْوَح ْنَمو ةتيدَملا

 هللا ناف «مهاوس نيفلختملا رمأ نع مهفيلخت فالخب مهسفنأب اوفلخت مهنأل كلذو

 . ملعأ هللاو . مهسفنأب هنعاوفلختي ملو «مهنع مهفلخ يذلا وه هناحبس

 اضف

عب عست ةنس هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبآ ةجح يف
 0 و همدقم د

 «بهماوملا حرشا و ۰۱۱۹۰۱۱۸ /۲دعس نباو ۲ ماشه نجا )١(

 .,/2:58/5 ريثك نیاو ۳
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 ناضمر ةيقب كوبت نم هفرصنم ةي هللا لوسر ماقآ مث :قاحس) نبا لاق

 نیملسملل ميقيل مست ةنس ححلا ىلع ًاريمأ ركب ابآ ثعب مث «ةدعقلا ادو الو

 ركب وبآ جرخف .مهجح نم مهلزانم ىلع كرشلا لهآ نم سانلاو .مهجح

 .نونموملاو

 هعم ثعبو «ةنيدملا نم لجر ةئامثالث يف جرخف :دعس نبا لاق

 بدنج نب ةيجان اهيلع «هديب اهرعشأو اهدلق «ةندب نیرشعب هيي هللا لوسر
 . تاندب سمخ ركب وبآ قاسو «يملسألا

 نیبو ةي هللا لوسر نيب ام ضقن يف ةءارب تلزنف :قاحسإ نبا لاق

 ىلع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع جرخف . هیلع اوناک يذلا دهعلا نم نیکرشملا

 . ءابضعلا ةع هللا لوسر ةقان

 هقحل - نانجضب :لوقی ذئاع نباو - جرعلاب ناك املف :دعس نبا لاق

 وأ ٌريمأ :لاق ركب وبآ هار املف ءابضعلا ىلع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع

 .ايضم مث «رومأم لب ال :لاق ٌرومأم

 ؟جحلا ىلع ها لوسر كلمعتسأ :ركب وبأ هل لاقف :دعس نبا لاقو

 ماقأف .هدهع دهع يذ لك ىلإ ذبنأو «سانلا ىلع ةءارب أرقأ ىنثعب نكلو ال :لاق

 يف نذأف بلاط يبأ نب ىلع ماق ءرحنلا ٌموي ناك اذإ ىتح «مهُجَح سانلل ركب وبأ

 :لاقو هدهع دهع يذ لك ىلإ ذبنو « ةي هللا لوسر هرمأ يذلاب ةرمجلا دنع سانلا

 تيبلاب فوطی الو «كرشم ماعلا دعب حي الو «رفاك ةنجلا لخدي ال !سانلا اهيأ

 . هتَّدُم ىلإ وهف ی هللا لوسر دنع دهع هل ناك نمو «نايرع

 نع «ینادمِهلا قاحسإ وبأ ینثذح :لاق نایفس انثدح :يديمحلا لاقو

 : عبرأب تشعب : لاق ؟ةجحلا ىف تثعب ءىش ياب يلع الاس :لاق « عيشي نب ديز

 رفاكو ملسُم عمتجي الو «نايرُع تيبلاب ٌفوُطَي الو «ةنمؤُم سفن الإ َةّنَجلا لخذی ال
 ىلإ هدهعف .دهع يح یبنلا نيبو هئيب ناك نمو ءاذه هماع دعب مارحلا دجسملا يف

۹ 



 قیدصلا ةحح تناك له

 ۶یسنلا

 . ۰" رهشآ عبرأ ىلإ هلجأف .دهع هل نكي مل نمو « هتدم

 ىف ةجحلا كلت ىف ركب وبأ ىنثعب :لاق «ةريره ىبأ نع : «نیحیحصلا» ىفو

 فوطی الو كرشم ماعلا اذه دعب جحی الأ : ینمب نونذوی رحنلا موی مهثعب نيئذؤم ا و 27 2 م عل ر دف م 2 و

 ءامهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعب ركب ابأ 5 لا فدرآ مث «نايرع تيبلاب
 ری
 الأو قءاربب رحنلا مری ىنم لهأ يف : ىلع انعم نذأف : لاق «ةءاربب نذوپ نأ هرمأف الأ

 . ۳"نایرع تّیبلاب ٌفوُطَي الو «كرشُم ماعلا َدْعَب جی

 يف فلتخاو ءرحنلا موي ربكألا جحلا موي نأ ىلع ليلد ةصقلا هذه يفو

 عادولا ةجح يه ةطقسملا وأ .ضرفلا تطقسأ يتلا يه له «هذه قيدصلا ةجح

 «نيلصأ ىلع ناينبم نالوقلاو «يناثلا :امهحصأ نیو ىلع ؟:95 يبنلا عم
 تناك له :يناثلاو ؟ال وأ عادولا ةجح ماع لب ضرف جحلا ناك له :امهذحآ

 لجأ نم ةدعَقلا يذ يف تعقو وأ ةجحلا يذ يف هنع هللا يضر قيّدّصلا َةَبَح
 : يناثلاو .نيلوق ىلع ؟اهنومٌدَقْیو رهشألا هل نورخؤي ةيلهاجلا ناك يذلا ءيسنلا
 ءًادحاو ًاماع هضرف دعب جحلا دم يبنلا رخؤُي ملف ءاذه ىلعو .هريغو دهاجم لوق
 « ال هلاحو هيدهب قئاللا وه اذهو «هيف ضرف يذلا ماعلا يف لاثتمالا ىلإ رداب لب

 ليلد عست 2 وأ نامث وأ عبس وأ تس ةن جلا ضرف ماقتا نعذل نم ديب سیلو

 ملا اوّمتآوإ» : ىلاعت هلوق تس ةنس ضرف : لاق نم هب ؛ جتحا ام ةياغو .دحاو

 هيف سيل اذهو «تس ةنس ةيبيدحلاب تلزن دق يهو ۱۹7[۰ :ةرقبلا] هل ةرَُلاو

 بوجو نم اذه نيأف «هیف عرش اذإ همامتإب رمالا هيف امناو .جحلا ضرف ءادتبا

 نُم تيبلا ْجح سال یلع هللوت : یلاعت هلوق يهو جحلا ضرف ةياو «هئادتبا

 ۳۰۹۱(۰)يذمرتلاو )0404/1 دمحأ هجرخأو (1۸)«هدنسم) يف يديمحلا هاور )۱(

 .يذمرتلا هنسحو «يوق هدنسو «يلع ثیدح نم« 7۸/۲ یمرادلاو

 :جحلا يفو «ةروعلا رتسی ام باب :بایثلا يف ة ةالصلا EEL الا هج رخآ )۲(

 يفو لهآ ىلإ ذبني فيك باب :داهجلا يفو «نایرع تیبلاب فوطی ال باب

 هجرخأو سانلاب Ee يبأ حح باب :يزاغملا يفو «ةءارب ةروس ريسفت

 ۱ . كرشم تیبلا جحی ال باب : جحلا يف (۱۳۷)ملسم

O ۲ 



 a ae و و رم یا و یاس LC . مست ةنس رخاوآ دوفولا ماع تلزن ء[۹۷ : نارمع لا]4الیس ها ءاطتشا

 85 يبنلا ىلع مهریغو برعلا دوفو مودق يف

 . فئاطلا ةوزغ قايس عم مَّدقت دقو «فيقث دفو هيلع مدقف

 دوعسم نب ةورع مدقو «مهّجح سانلل ركب وبأ ماقأو :ةبقع نب ىسوم لاق

 وحن ركذف «هموق ىلإ عجريل ب هللا لوسر نذأتساف 4 هللا لوسر ىلع ٌُيفقثلا
 ذئموی مهسأر وهو لیلای دبع نب ةنانک : مهیفو ‹مهدفو مدقف :لاقو مدقت ام

 اي :ةبعش نب ةريغملا لاقف دفولا ٌرغصأ وهو «صاعلا يبأ ْنب نامثغ : مهیفو

 لاقف «مهيف حرجلا ثیدح ينإف .مهمرکاف يلع يموق لزنأ 45 هللا لوسر
 نا لا نسب تي ني ُتْيَح ْمُهْلِرْنَأ نکلو مر مرکت نأ َكُعَْمَأ ال» ع هللا لوسر

 ىتح َرِضُم نم اولبقأ مهنأو «فیقثل اريجأ ناك هنأ هموق يف ة ةريغملا حرج نم ناكو

 تا یتح مهلاومأب لبقآ من ۰ مهلتقف ماین مهو مهیلع ادع قیرطلا ضعی ب اوناک اذإ

 ال اف الف لاَملا اًمأو «لبقتف ُمالْسالا ام ات هللا لوسر لاقف كاي هّللا لوسر

 «دجسملا يف فيقث دفو 5 هللا لويس ل ناو عف اه یو نأ اف رد

 ایم هللا لاوسز اکو ا نسانلا اوريو نارقلا اوعمسي يكل امايخ مهل ینبو

 هنأ دهشن نأ انرُمأي :اولاق ءفيقث دفو هعمس املف هسفن ٌركذي ال بطخ اذإ

 دهش نم لوأ ينإف :لاق < ؛مهلوق هغلب املف ٠ «هتبطخ يف هب ٌدهشي الو ءهللا لوسر

 يبأ نب نامثع َنوُمّلخيو موي لك هللا لوسر ىلإ نوُدغي اوناكو . هللا لوسر ينأ
 اولاقو هيلإ دفولا عجر املك نامثع ناكف ءمهّرغصأ هنال .مهلاحر ىلع صاعلا

 فلتخاف «نارقلا هأرقتساو «نيدلا نع هلأسف كي هلا لوسر یلا دمع ةرجاهلاب

 ءامئان هل لع هللا لوسر دجو اذإ ناكو «ملعو نيدلا يف قف ىتح ًارارم نامثع هيلإ

 ع هللا لوسر كلذ بجعأف .هباحصآ نم كلذ متکی ناكو ءركب يبأ ىلإ َدَمَع

 مالسالا ىلإ مهوعدي وهو 4 هللا لوسر ىلإ نوفلتخي دفولا ثكمف «هبحأو

 : لاق ؟انموق ىلإ عجرن ىتح انيضاقم تنأ له :ليلاي دبع نب ةنانك لاقف ءاوملسأف
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 فدقث دقو



 ينيب حل الو «ةيضق الف الاو «مكيضاقأ مالسالاب متررقآ متنآ نإ «معنا

 مُكْيَلَع وُه» :لاق ؟هنم انل دب الو برتغن موق انإف ینزلا تيأرفأ :لاق .«مکنیبو

 «اليِبَس ءاسو ةشحاقف ناك ُهَنِإ ىنّرلا اوُبَرقَت الو 8 :لوقي لجو رع لا ناف مارح

 ٌسوؤُر ْمَكَل» :لاق ؟اهلك انّلاومأ هنإف ابرلا تيأرفأ :اولاق ۳۲[۰ :ءارسالا]
 ابرلا نم يقب ةب ام اوُدّذو هل اوت اوُنَمآ َنيِذّلا اهُيَأ اب : لوقی ىلاعت هللا نإ مُكَلاَوْمَأ

 دب ال انضرأ ريصع هناف رمخلا تيأرفأ :اولاق .[۲۷۸ :ةرقبلا] #نينمؤُم مک نإ

 ُدسْيَملاَو رمخلا امن اوَُمآ َنيدّلا اهُبَأ ایل :ًارقو ءاهَمَرَح دق هللا ّنِإ» : لاق ؟اهنم ان

 : ةدئاملا] «؟نوخلفت مكلعل ُهوُبنَتْجاَف ناطیشلا ٍلَمَع نم سُر ءالزالاو ُباَضْنَألاَو

 هانفلاخ نإ فاخن ان| مکحیو :اولاقف .ضعیب مهضعب الخف موقلا عفتراف ۰
 معن :اولاقف ب هللا لوسر اف «هانلأس ام ىلع هبتاکن اوُقلطنا کم مويك اموی
 ول تاهیه :اولاق .«اهومدها» :لاق ؟اهیف عنصن اذام َةّبَّرلا تيأرأ «تلأس ام كل

 نبا اي كحیو :باطخلا نب رمع لاقف ءاهلهأ تلتقل ءاهمده دیرت كنأ برا ملعت

 «باطخلا نبا اي كتأن مل انا :اولاقف .رجح ةبرلا امنإ كلهجأ ام «ليلاي دبع

 :لاق .ًادبأ اهمدهن ال انإف «نحن امأف ءاهمده تنأ لوت :ةي هللا لوسرل اولاقو
 انل نذئا : ليلاي دبع نب ةنانك لاقف .هوبتاكف «اهمذَه مکینکی نم میل ُتَحَبَأَسف»
 ی هللا لوسر مهل ٌنذَأَف ءانموقب ملعأ انإف ءانراثآ يف عبا مث «كلوسر لبق

 رّمأف ءانموق نم انمؤي الجر انيلع رّمأ !هللا لوسر اي :اولاقو .مهاّبحو مهمركأو

 ملعت دق ناكو مالسالا ىلع هصرح نم ىأر امل صاعلا يبأ نب  نامشع مهیلع

 «فیقثب سانلا ُملعأ انآ : : ليلاي دبع نب ةنانك لاقف «جرخی نأ لبق نارقلا نم ا

 ًارومأ انلأس ًادمحم نأ مهوربخأو «لاتقلاو برحلاب مهوفوخو «ةيضقلا ٌمُهومتكاف

 لطب نأو «ئنزلاو رمخلا رخت نأو «ىزُعلاو تاللا مدُهت نأ انلأس «هيلع اهانيبأ

 دق مهوأر املف «مهنوقلتي ٌُدفولا مهنم اند نيح ٌفيقث تجرخف .ابرلا يف انلاومآ

 ملو ءاوبركو اونزح دق موقلا ةئيهك مهبایت اوشغتو لبالا اورطقو «قنعلا اوراس

 لّجرتو «هب اوعجر الو «ريخب مکذفو ءاج ام : ضعبل مهضعب لاقف «ريخب اوعجری

o۲ 



 «فئاطلا ينارهظ نيب ناك نثو تاللاو - اهدنع اولزنو «تاللا اوُدصفو «دفولا

 لزن نيح فیقث نم مان لاقف - مارحلا هّللا تيبل ىدهُي امك يدهلا هل یدهیو رتسُي
 ءاجو «هلهأ ىلإ مهنم لجر لک عجر مث ءاهتيؤرب مهل دهع ال مه :اهيلإ ٌدفولا
 انيتأ :اولاق ؟هب متعجر اذامو هب مّثتج اذام مهولأسف «فيقث نم هّتّصاَح مهنم ًالك

 نادو «برعلا هل خادو .فیسلاب رهظ دق «ٌءاشي ام هرمآ نم ذخأي اظيلغ اظف ًالجر

 ابرلا يف لاومألا رتو «یزّعلاو تاللا عده :ادادش ارومأ انیلع ضرعف «سانلا هل

 .ادبآ اذه لبقن ال لاو : فیقث تلاقف «ینزلاو رمخلا مرحو ؛مکلاومآ سوژر الا

 .مکنصح اوُقّرَو «هل اووّبعتو «لاتقلل اوژیهتو «حالسلا اوحلصأ :ذفولا لاقف

 يف لجو زع ُهَّللا ىقلأ مث «لاتقلا نوديرُي ةئالث وأ نيموي كلذب فیقث تشكمف

 اوُمجراف «اهّلک برعلا هل خاد دقو تقاط هب انل ام هللاو :اولاقو «بعرلا مهبولق

 اوراتخاو ءاوبغر دق مهنأ دفولا ىأر املف . هيلع هوخلاصو «لأس ام هوطعأف «هيلإ

 ءانيبحأ ام هانيطعأو «هانيضاق دق انإف :دفولا لاق .برحلاو فوخلا ىلع نامألا

 دقو مهقدصأو «مهمحرأو «مهافوأو «سانلا ىقتأ هاندجوو ءاندرأ ام انطرشو

 تلاقف «هللا ةيفاع اولبقاف «هيلع هانيضاق امیفو «هيلإ انریسم يف مکلو انل كروب

 هللا عزنی نأ اندرآ :اولاق ؟مغلا َّدشأ انومتممغو «ثيدحلا اذه انوُمتمتک ملف : فيقث

 لُسُر مهیلع مدق مث .امايأ اوئکمو «مهناکم اوملسأف «ناطيشلا ةوخن مکبولق نم

 املف «ةبعش نب ةريغملا مهيفو «دیلولا نب دلاخ مهیلع رمآ دق يي هللا لوسر

 او ل شقت تکنو اهومدهیل تاللا ىلإ اوُدَمَع ءاوُمدق

 قطب اهنا ليف ديفا ماج یرت ال لاججلا نور قتاعلا جرخ یتح ناییصلاو

 هللاو :هباحصال لاقو ۰۲۱"نیزرکلا ذخأف «ةبعش نب ة 3 ماقف .ةعنتمم اهنآ

 فناطلا لهأ ٌجتراف «ضكري طقس مث «نيزركلاب برضف فیقث نم مكتكحضأل

 هاطقاس هوأر نح اوحرفو د ا هتلتق قریغملا هللا دعبآ :اولاقو ةدحاو ا

 عاطتست ال هللاوف اهمده ىلع «دهتجيلو «برقیلف ءمكنم ءاش نم :اولاقو

 .دح اهل سأفلا :نیزرکلا )١(

of 



 ةراّجح عاکل يه امنإ .فیقث رشعم اي هللا مكحّبق :لاقف «ةبعش نب ةريغملا بثوف
 العو ءاهروس الع مث .هرسكف بابلا برض مث هودبعاو هللا ةيفاع اولبقاف دمو

 لعجو «ضرألاب اهؤَّرس یتح ارجح ارجح اهنوُمدِهی اولاز امف .هعم لاجرلا

 اوعزتناو «اهبارت اوجرخآ یتح هرفحف ءاهساسأ رفحأ ينعد :دلاخل لاق «ةريغملا
 اوک رتو . عاضُرلا اهملسأ :مهنم زوجع تلاقف « فشقن تتهبف اهسابلو اهیلح

 . عام ||

 همسقف ءاهتوسكو اهیلحب 4 هللا لوسر ىلع اولخد ىتح دفولا لبقأو

 هنأ مدقت دقو ( هنید زازعاو همم ةرصن ىلع هللا دمحو «هموی نم ال هللا لوسر

 . ةبقع نب یسوم ظفل اذه .برح نب نایفس يبأل هاطعأ

 يف هيلع مدقو «ناضمر يف كوبت نم مدق ي يبنلا نأ قاحسإ نبا معزو

 تف دفو رهشلا كلذ

 الأ ی بلا ىَلَع فيقث تطرتشا : لاق رباج نع «دواد يبأ ننس» يف انيورو

 ذإ نودهاجیو نوقَّدَصتيَس١ : كلذ َدْعَب 4 يبنلا لاقف داهج الو اهيلع ةق ةقدص

ae 

 نأ «صاعلا يبأ نب نامثع نع ««يسلايطلا دواد يبآ ننس» يف انيورو

 مهتیغاط تناك ثيح فئاطلا دجسم لعجی نآ هرمآ ۰

 نمحرلا دبع نب هللا دبع تعمس :لاق نامیلس نب رمتعمل «يزاغملا» يفو
 تن ین دوتا ما ی و يفناطا

 . فیسلاب ةبراضملاو دالجلا : عاصملاو ماثللا : عاضرلا 010

 ربخ يف ءاج ام باب :ةرامإلاو تو ی دمحأو (۳۰۲۵)دواد وبآ هجرخآ (۲)

 . نسح هدنس و فئاطلا

۵ ۲ ۶ 



 تّفتی نارقلا نإ !هللا لوسر اي : تلقف «ةرقبلا ةروس ٌثأرق تنك ينآ كلذو «فيقث
 هيما و خان اد كانو يردس یلع هدب حرف يح

 ا ها ا

 نإ 0 : تلق «صاعلا يبأ نب نامثع نع «ملسم حيحص» يفو

 «بزنخ : هل لاقي ناطيش َكاَذ» : لاق يتءارقو يتالص َنْيَبو ينيب لاح دق ناطیشلا

 هل هبهذأف «تلعفف «ائالث كراسي ْنَع لفثاو نم هّلاب ْدَّوعَتَف ةتْسَسْحَأ اذإف
0 

 ی

 اسم يبرحلا مدقاذإ «هموقب ردع اذإ برحلا لهأ نم لجرلا نأ «هقفلا نم دفولا اذه ةصق يفو

 7-0-0-2 ۱ لاملا نم هذخآ امل الو مامالا هل ضرعتی مل املسم مدق مث یهلاومآ ذخأو

 امل ة5 ئيبنلا ضرعتي مل امك «لام الو سفن نم هئيجم لبق هفلتأ ام نمضي الو

 ءالسالا امأ» :لاقو «مهيلع هفلتأ ام َنِمَّض الو «نييفقثلا لاومأ نم ةريغملا هذخأ
 .«ءيش يف هنم تسلف «لاملا امأو «لبقأف

 يف درشملا لازنإزاوج وجري ناك اذإ اميس الو ءدجسملا يف كرشملا لازنإ زاوج :اهنمو

 5 .مهتدابعو «مالسالا لهأ ةدهاشمو نارقلا عامس نم هنیکمتو «همالسإ

 ول هتسایسنسح  فیقث غالبا نم اونُکمت یتح مهفطلتو .دفولا ةسايس ْنسح :اهنمو

 امیف مهل قفاوملا «هنوهركي امل رکنملا ةروصب مهل اورّوصتف هب اومدق ام

 لوخدلا نم دب مهل سیل هنأ اوملع املف ءاونأمطاو «مهيلإ اونکر یتح هنّوَوهی

 ولو .مهوژاج 5 كلذب مهنا دفولا مهملعاف ءاونعذأ مالسالا هوعد يف

 نسحأ نم اذهو ءاونعذأ الو ( هب اوُرقأ امل ةلهو لوأ نم هب مهوؤجاف

 ءىطخي قودص : (بيرقتلا» يف لاقو دحاو ريغ هفعض نمحرلا دبع نب هللا دبع 200

 . تاقث هلاجر يقابو «مهیو

 .ةسوسولا ناطیش نم ذوعتلا باب :مالسلا يف (۲۲۰۳)ملسم هجرخآ )۲(

۵۳۲ ۵ 



 گرشلا عضاوم مده

 دجاسملا ذاختا بایحتسا

 تیغاوطلا تویب ناعم

 ناطیشلا نم ذوعتلا

 . مهتالقعو سانلا ءاّلأ عم ىنأتي الو ‹ غيلبتلا مامتو قوعدلا

 « هلا باتکب مهملعاو مهلضفأ مهتمامإو موقلا ةرم ال قحتسملا نآ :اهنمو

 . هنید يف مههقفأو

 ٌبحأ اهمدهو «تیغاوطلل انف لخت يتلا كرشلا عضاوم مده :اهنمو

 ریخاوملاو تاناحلا مده نم نیملسملاو مالسالل عفنأو هلوسرو هللا ىلإ

 اهبابرأب كرشُيو هللا نود نم دبعت يتلا روبقلا ىلع ةينبملا دهاشملا لاح اذهو

 الو ءاهفقو حصي الو اهمده بجیو مالسالا يف اهژاقبا لحي ال هللا عم

 ىلع اهب نیعتسیو «مالسالا دنجل اهفاقوأو اهعطقی نأ ماماللو ءاهيلع فقولا

 قاست يتلا روذنلاو عاتملاو «تالآلا نم اهیف ام كلذكو «نيملسملا حلاصم

 ءاهلك اهذخأ مامالل مارحلا تیبلا ىلإ قاس يتلا ایادهلا اهب ىّماضُي ءاهيلإ

 هذه تويب لاومأ ةي يبنلا ذخأ امك «نیملسملا حلاصم يف اهفرصو

 هذه دنع لعفي ام اهدنع لعفي ناكو «مالسالا حلاصم يف اهفرصو «تیغاوطلا

 اهلیبقتو ءاهب حسمتلاو ءاهب كربتلاو ءاهل روذنلا نم ءاوس «دهاشملا

 تقلخ اهنأ نودقتعي اونوكي ملو ءاهب موقلا كرش ناك اذه ءاهمالتساو

 بابرأ نم كرشلا لهآ كرشك اهب مهکرش ناك لب ءضرالاو تاوامملا

 ۱ . هنیعب دهاشملا

 لا دبعیف «تیغاوطلا تویب ْناکم دجاسملا ذاختا بابحتسا :اهنمو

 بجاولا اذکهو «اهیف هب ٌكَرْشُي ناك يتلا ةنكمألا يف اعيش هب كرشي ال ءهّدحو

 نوملسملا اهيلإ جاتحا نإ ّدجاسم لعجتو دهن نأ دهاشملا هذه لثم يف

 .مهريغو ةلتاقملل اهفاقوأو يه ّمامالا اهعطقأ الإو

 «هراسي نع لفتو «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذّوعت اذإ َدبعلا نأ :اهنمو

 .ملعأ لاو ءاهلامكو اهمامت نم اذه لب «هتالص ٌعطقي الو «كلذ هّرضي مل

o۲٦ 



 لصف

 تملسأو كوبت نم غرفو «ةكم لَك هللا لوسر حتتفا املو :قاحسإ نبا لاق
 7 ع و و 8 نم

 اجاوفا هللا نيد ىف اولخدف «هجو لك نم برعلا دوفو هيلإ تبرض «تعیابو فيقث

 . هجو لك نم هيلإ نوبرضي

 . ءيط دفوو ميمت ينب دفو ركذ مدقت دقو

 هرس و « لیلا نب , رماع ىلع ة7 نبنلا ءاعدو «رماع ينب ب دفو ركذ

aa 

 : لاق «ءالعلا يبأ هللا دبع نب ديزي نع «يقهيبلل «لئالدلا» باتك يف انيور

 ءانيلع لرطلا ذو ا تنآ :اولاقف < ع 225 يبنلا لآ رماع ينب دفو يف يبا دقو

 . ثا دعا دالا مت الر ْمُكلْوَقِب اولوق هم همه : لاقف

 نب فرطم ثيدح نم (1۸۰)دواد وبآو ۰۲۵/6 «دنسملا» يف دمحآ هجرخأو (۱)

 ينب دفو يف تقلطنا ا لاق»دواد يبآ ظفلو حیحص هدنسو هيبأ نع ء«هللا دبع

 انلق «یلاعتو كرابت هللا ديسلا»: لاقف ءانديس تنأ :انلقف ةَ هللا لوسر ىلإ رماع

 مکنیرجتسی الو «مکلوق ضعب وأ مكلوقب اولوق» : لاقف ءالوط انمظعأو ًالضف انلضفأو
 نأو .لجو زع هلل ةقيقح ددوسلا ديري «هللا دیسلا» :هلوق :يباطخلا لاق «ناطیشلا

 دلو ديس انآ»هلوق عم اديس هوعدي نأ  ىرن اميف  مهعنم امنإو «هل ديبع مِهّلك قلخلا
 موق مهنأ لجأ نم- ذاعم نب دعس ديري «مكديس ىلإ اوموق» :جرزخلا ينبل هلوقو «مدا

 ناكو ءايندلا بابسأب يهك ةوبنلاب ةدايسلا نأ نوبسحي اوناكو «مالسإلاب دهع وئيدح

 ةي يبنلا مهملعف «تاداسلا مهنومسيو «مهرمأل نوداقنيو مهنومظعي ءاسؤر مهل

 لوقب اولوق :ديري .مكلوقب اولوق :لاقف كلذ يف بدألا ىلإ مهدشرأو .هیلع ءانثلا

 لاقف «هباتک يف لجو زع هللا ينامس امك اه ينوعداو «مکتلمو مکنید له

 مکءامظعو مكءاسؤر نومست امك ادعس ينومست الو (لوسرلا اهيأ اي)(يبنلا 0 ای)

 انأو ءايندلا بابسأب مکنودوسی اوناک ذإ مهدحاک تسل يناف «مهلثم ينولعجت الو

 = فذح هيف «مکلوق ضعب#هلوقو ءًالوسرو ايبن ينومسف ةلاسرلاو ةوبنلاب مکدوسآ

 دعي

 دوفولا

 رماع يني دقو



 رماع ينب ٌدفو ب هللا لوسر ىلع َمِدَق امل :لاق «قاحسإ نبا نع انیور

 نب راّبجو «رفعج نب دلاخ نب ءزج نب سيق نب دبرأو «لیفطلا نب زماع مهيف
 مدقف «مهنيطايشو موقلا ءاسوژر رفنلا ءالؤه ناكو «رفعج نب كلام نب ىملس
 اي : هموق هل لاقف ءهب ردغلا ديري وهو ي هللا لوسر ىلع ليفطلا نب ٌرماع هللا ودع
 برعلا عبتت یّتح يهتن نآ الأ تيلا تنك دقل هّللاو :لاقف ءاوملسأ دق نمانلا نإ !رماع

 ءلجرلا ىلع ان اذإ :دبزأل لاق مث !شيرق نم ىتفلا اذه بقَع عن انأو يقع

 ىلع اوُمدَ املف .فيّسلاب ةلغاف كلذ تلعف اذإف ءههجو كنع لغاش يناف

 هللاب َنمْوُت ىتح هللاو ال» :لاق ."ينلاخ !دمحم اي :رماع لاق ي هللا لوسر
 املف يول كيرش ال هدحو هللاب نمؤت ىتح» :لاق . ينلاخ !دمحم اي :لاق .«هذحو

 املف .ًالاجرو اليخ كيلع اهنألمأل هللاو امأ :هل لاق لع هللا لوسر هيلع ىبأ
 دنع نم اوجرخ املف ««لّيمطلا نب راع ينفك مُهَّللا» :لَع هللا لوسر لاق لو

 لاو ؟هب كرم تک ام نيأ «دبرأ اي كحيو :دّبْرأل رماع لاق ءاي هللا لوسر
 دعب كفاخأ ال هللا مياو «كنم يسفن ىلع يدنع ٌفوخأ ضرالا هجو ىلع ناك ام
 الا «هب ينترمأ يذلاب تممه ام هللاوف «ّيلع ُلَجْمَت ال .كلابأ ال :لاق .ادبآ مويلا

 . ؟فیسلاب كبرضأفأ «لجرلا نيبو ينيب تلخد

 هللا ثعب «قیرطلا ضعبب ب اوناك اذإ یتح یهدالب ىلإ ني نيعجار اوجرخ مث

 را اي يسرا ب , رماع ىلع

 لاق لاقملا يف راصتقالا كلذب ديري هوكرتاو مكلوق ضعب اوعد :هانعمو ءراصتخاو

 . رعاشلا

 يياستناو براجتلا ينيفكيس يناف يتلذاع لوقلا ضعبف
 لاق ٤ ليكوو a : يأ اير مكنذختي ال :هانعم «ناطیشلا مكنيرجتسي الو :هلوقو

 هلسرو ناطيشلا ءالكو مكنأك .هوفلکتت الو لوقلا نم مكرضحي امب اوملكت ديري تالا نتا
 . هناسل نع نوقطنت

 ًاليلخ ينذختا :ماللا ديدشتبو «كعم ثدحتأ یتح ایلاخ يل درفت :فیفختلاب ينلاخ (1)
 .ةقادصلا يهو ةلاخملا نم ابحاصو

o۸ 



 ام :اولاقف مهشوق مهانآ ءرماع ينب ضرأ اوُمِدَق یتح هوأر نيح هّباحصأ جرخ
 يلبنب هّيمرأف يدنع هنأ تددول ءيش ةدابع ىلإ يناعد دقل :لاقف ؟دبرآ اي كءارو

 . هيلع هللا لسرأف «هعبتي لمج هعم نيمويب وأ مويب هتلاقم دعب جرخف «هلتقأ ىتح هذه

 ىكبف «همأل ةعيبر نب ديبل اخأ دبرأ ناكو ءامهتقرحأف ةقعاص هلمج ىلعو

 و

 كدّيخأ :لاقف ب يبنلا ىتأ ليفطلا نب رماع نأ «يراخبلا حيحص» يفو

 نم كتفيلخ نوک وأ ءردملا لهآ يلو «لهسلا ّلهأ كل نوکی :لاصخ ثالث َّنْيَ
 :لاقف :ارما كير ف ندعو «ءارقش فلاو ءرقشأ فلاب نافطغب كوزغآ وأ كدعب

 ىلع تامف «بکرف «يسرفب ينوتثا نالف ينب نم ةأرما تيب يف رکبلا ِةَدْعَك ةّدغأ

 ""هسرف رهظ

 لصف

 سيقلا دبع دفو مودق يف

 ىلع اوُمِدَق سيقلا دبع دفو نأ :سابع نبا ثيدح نم «نيحيحصلا» يف

 َرْيَغ دفولاب ابحرَم» :لاقف .ةعيبر نم :اولاقف ۶ ُمْوَقلا نمم : لاقف يب يبنلا

 هضم رافك ْنم ّيحلا اذه كنيبو اننيب نإ !هّللا لوسر اي : اولاقف . «ىَماَدَن لَو اًياَرَخ

 ءانءارو نم هب رمأنو هب ٌدخأن ٍلْضَق مآ انرمف مارح ٍرهش يف الإ كيلإ لصت ال انإو

 هللاب نامیالاب مکرمآ : َعبرَأ ْنَع مكاهنأو عرب مكر :لاقف تنجلا هب لخدنو

 هللا وا دمحم نو هللا الإ إًال نآ ةداهش ؟هلاب ناميإلا ام نون تو

 . مّتْعَملا نم َسْمُخلا اوطعت ْنَأَو ءَناَضَمَر مْوَصو ءةاكّرلا ءاتیاو ءةالّصلا ماقإو

 اوُعْذاو ٌنُّموُظَمْحاَف ءِتّفَرُملاَو هريقّتلاو «متنحلاو یاب ْنَع : عَبْرَأ ْنَع ْمُكاِهْنَأ

 . 61۹۰67۸/۲ ماشه نبا ۱(

 دمحأو .«ناوكذو لعرو عيجرلا ةوزغ باب : يزاغملا يف ۲۹۸۷ يراخبلا هجرخآ )۲,

 . كلام نب سنآ ثيدح نم ۳

8۳۹ 



 SS .'''مكاَرو نم نهب

 اذاف « يلغي یّتح ءاَملا ِهْيَلَع نو هه برق تر علج ى

 هب لجر موقلا يفو ءبفيّسلاب هّمَع َنْبا برضی نأ مُكُدَحَأ ئسعف .هوُمتسرش «َّنَكَس
 اي ٌبّرشن میفف :اولاق 3 هللا لوسر نم ءاّيح اهؤبخأ تنکو :لاق .كلذك ةبرض

 اي :اولاق .«اههاَوْفَأ ىَلَع تالي يتلا مدال ة ةيفْسأ يف اوُبرشا» :لاق ؟هللا لوسر
 اهلكأ ناو» : لاق ۱0 هم ایا يا ت ال ناذرجلا ةريثك اًئضرأ نإ !هللا لوسر

 كيف ن» سیقلا دبع جشال 5 هللا لوسر لاق مث ایالت وا قرم «ناذرجلا

 .«ةانألاو ملحلا : هللا امهّبحُي نْيتلضخ

 ناکو یلعملا نب رشب نب دوراجلا اى هللا لوسر ىلع دق :قاحسإ نبا لاق

 ىلع ينإ هللا لوسر اي :لاقف «سيقلا دبع دفو يف ةي هللا لوسر ءاجف ءاينارصن
 كلذل ٌنماَض انآ معنا : لاق ؟هیف امب يل نمضتف «كنيدل ينيد كرات ينإو ‹ نيد

 اي :لاق مث  هباحصآ ملسأو ملساف .«هّیلع تنك يذلا نم ريح هل َكوُعْدَ يذل نإ

 ! هللا لوسر اي :لاقف «هّیلع مکلمحَ ام يدنع ام هّللاو» : لاقف .انلمحا !هللا لوسر
 قرح کل ءال» :لاق ؟اهیلع غلبتنفأ «سانلا ٌلاوض نم ًلاوض اندالب َنْيَبو ای نإ

۳ 

 ملسمو ؛نامیالا نم سمخلا ءادآ باب :نامیالا يف ۱۲۵ ۰۱۲۰ /۱يراخبل هجرخآ ()

 نع هلوقو . نیدلا عئارشو ی هلوسرو یلاعت هللاب نامیالاب رمالا باب :نامیالا يف (۷)
 «ءاعو هنم ذختيل هطسو رقنی عذج : ریقنلاو رضخلا رارجلا : متنحلاو .عرقلا وه :ءابدلا

 هنال ةصاخ ةيعوالا هذه ىف ذابتنالا نع یهنلا :دارملاو تفزلاب یلط ام :تفزملاو

 ةابتنالا يف ةصخرلا تشبث مث «كلذي رعشي ال نم اهنم برشي امبرف ءراكسالا اهيلإ عرسي
 نع (41/7/) ۱۵۸6/۳ «ملسم حيحصاا يفف < .ركسم لك برش نع يهنلا عم ءاعو لك يف

 الو ءاهلك ةيقسألا يف اوبرشاف .ءاقس يف الا ذابتنالا نع مكتيهن تنک» ودرع ديوب

 . نيزك شا سو لا كما ات

 نع (۱۸۸۲) يذمرتلاو ۰۲۲۲/۲ يمرادلاو ۸۰/۵ دمحأ جرخأو ۵۷۵/۲ ماشه نبا )۲(
 هدانسإو «اهنبرقت الف رانلا قرح ملسملا ةلاض» : لاق ةَ يبنلا ىلإ هعفري يدبعلا دوراجلا

 = «حيحص هدنسو «ريخشلا نب هللا دبع ثيدح نم (۲۵۰۲) هجام نبا هجرخآو .حیحص

0۳۰ 



 نمضتی كلاب ناميإل لوقلا نم لاصخلا هذه عومجم وه هللاب نامیالا نأ :ةصقلا هذه يفف
 لوق نم یرخآ الاصخ 5 3

 لعفو هركذ ملک مهوعباتو «نوعباتلاو كت هللا لوسر ٌتاحصأ كلذ ىلع امك «لمعلاو

 هذه يف جحلا دع مدع « عسن ةئس یف مهمودق ناکو «لاصخلا هذه 9 ححلا دعي مل هنأ :اهيفو

 مدع ىلع ليلد لاصخلا 1 نا و ا ۱

 تقولا كلذ يف هتیضرف ىف ضرف امنا هنأو «دعب ضرف نكي مل ححلا نأ ىلع هب جتحي ام دحأ اذهو

 . ةاكزلاو ةالصلاو موصلا دع امك «ناميالا نم هّدعل ضرف ناك ولو «ةرشاعلا

 ناضمر :لوق ه ال : لاقو «كلذ هرك نمل افالخ رهشلل ناضمر :لاقی نأ هرکی ال هنأ :اهیفو
 رهشلل

 .ناضمر رهش الا : لاقی ال

 نم ملت ام هل رفغ «اباستخاو اناّميإ ناضمر ٌماص نم :«نیحیحصلا» يفو
 . ۱و ۱ ۳

 .نامیالا نم هنأو «ةمينغلا نم سمخلا ءادآ ٌبوجو :اهیفو

 يف ذابتنالا نع يهنلا ؟خوسنم وأ قاب هميرحت لهو «ةيعوألا هذه يف ذابتنالا نع ٌيهنلا :اهيفو

 ا ىدلا ر قيده هست لغ نور کار احا نع ناار اهر قيلوق اع

 الو ْمُكَل اَدَب امیف اوذيتناف ةّيِعْوألا نَع مكتْيهن تنكو» :هيف لاقو ملسم هاور

 :لاق «ةخوسنم ريغ اهنأو «يهنلا ثيداحأ ماكحإب :لاق نمو .۲۳۹«ارکشُم اوُبَرْشَت

 الف «درف ةحابالا ٌثيدحو ءاهقرط ةرثكو اهدّدعت يف رتاوتلا غلبت ٌداكت ثيداحأ يه
 «عئارذلا ٌدس باب نم ةروكذملا ةيعوألا نع يهّنلا نأ ةلأسملا رسو ءاهتمواقم غلبی

 :بلعت لاق «رانلا قرح :هلوقو «دئاوزلا» ىف يريصوبلاو (۱۱۷۱)نابح نبا هححصو

 .رانلا ىلإ هتدأ ءاهكلمتيل ناسنإ اهذخأ اذإ :هانعم ءاهبهل :رانلا قرح

 ملسمو «نامیالا نم ًاباستحا ناضمر موص باب :نامیالا يف ۸۱/۱ يراخبلا هجرخآ (۱)
 .حیاورتلا وهو «ناضمر مايق يف بیغرتلا باب : نیرفاسملا ةالص يف (۷۲۱۰)

 .هجیرخت مدقت (۲)

۰۱۳۱ 



 | بارشلا نأو «اهتبالصل اهنع يهنلا لب : لیقو . اهیف ٌراكسالا هيلإ عرسي بارشلا ذ

 اهيف الغ ىتم ٌبارشلا ناف «ةتفزملا ريغ فورظلا فالخب هب ملعُي الو ءاهيف ركسُي

 ةانألاو ملحلا حدم

 ةلختلاب قلْخلا لصحب دق

 دایعلا لاعفأ قلاخ هللا

 مهقالخآ و

 ةراجحلا يف ذابتنالا نوكي ةلعلا هذه یلعف رکسم هنأب .ملعیف .تقشنا ءركسأو

 ءاهيف هيلإ راكسالا عرسُی ال ذإ ,مرحي ال لوألا ىلعو «ميرحتلاب ىلوأ رفصلاو

 ةعيرذلا دس باب نم وهف «نيتلعلا الك ىلعو «ةروکذملا ةعبرالا يف هعارسإك
 «مهسوفن يف ذیحوتلا رقتسا املف «كرشلا ةعيرذل ادس روبقلا ةرايز نع ًالوأ يهنلاك

 يف لاقي دق اذکهو .ًارجُه اولوقي ال نأ ريغ ءاهترايز يف نذإ «مهدنع يوقو
 اوناك ذإ هيلإ ةعيرذلا ّدسو تا و رکسملا نع مهمطف هنإ ةيعوالا هذه يف ذابتنالا

 مهل حابأ «مهشسوفن هيلإ تنأمطاو مهدنع هُميرحت رقتسا املف «هبرشب دهع يثيدح
 .اهّرسو ةلأسملا هقف اذهف «آرکسم اوبرشي ال نأ ريغ اهّلك ةيعوألا

 شیطلا امهدضو ءامهبحي هللا نأو «ةانألاو ملحلا يتفص حدم .:اهيفو

 .لامعألاو قالخألل نادسفم نامومذم ناقلخ امهو «ةلَجَعلاو

 ءريخلا لاصخ نم هيلع هلبج ام هدبع نم ابحي هللا نأ ىلع ليلد هيفو
 .ملحلاو «ةعاجشلاو «ءاکذلاک

 اذه یف هلوقل «فلکتلاو قلختلاب لصحی دق ىلخلا نآ یلع لیلد هیفو
 تلبج لب» :لاقف .«؟امهْيَلَع ُهَّللا ينلبج ذا: ا تفل هل < فيدحلا
1 00" ۱ ۱ 

 قلاخ وه امك «مهقالخأو دابعلا لاعفآ قلاخ هناحبس هنأ ىلع لیلد هيفو
 نع هلاعفأ جرخأ نمو «هلاعفأو هافصو هّئاذ قولخم هّلك دبعلاف مهتافصو مهتارذ
 ةافنلا ةّيِرَدَملا فّلَسلا هبش اذهلو هللا عم اقلاخ هيف لعج دقف «هللا قلخ
 . سابع نبا نع كلذ حص «ةمألا هذه سوجم مه :اولاقو سوجملاب

 نع (۵۸)«درفملا بدألا» يف يراخبلاو ۲۰۱۰۲۰۵/۶ دمحأ ةدايزلا هذه جرخأ ۱(

 : عج اهدنسو «جشالا

or 



 امك :«ديري ام ىلع هدبع لبْجَي هنأو «یلاعت هلل ِرْبَجلا ال لّْبَجلا تابثإ هيفو

 وهف «سفنلا يف نیقلخ نع نائشان نالعف امهو ءةانألاو ملحلا ىلع ّجشألا لبج

 نم هریغو «يعازوألا لاق اذهلو .هلاعفأو هقالخأ ىلع دبعلا لبج يذلا هناحبس

 .اهیلع مهَرَبَج :لوقن الو «مهلامعأ ىلع َدابعلا لبج هللا نإ :لوقن : فلسلا ةمئأ

 فالخ ىلع دبعلا لّمحِی نأ ربجلا ناف .مهرظن قيقدو «ةمئألا ملع لامك نم اذهو

 «هئادأ ىلع قحلا هيلع نم مكاحلا ربجو «حاکنلا ىلع ةريغصلا ركبلا ربجك «هدارم

 لعفي نأ ىلع هلیجی هنكلو «ینعملا اذهب هدبع ربجي نأ نم ٌردقأ هناحبس هللاو

 .نول ربجلاو «نول اذهف «هتئيشمو هرايتخاو هدبع ةدارإب برلا ءاشي ام

 ءاهطاقتلا زوجي ال يتلا ةلاضلاب عفتني نأ هل زوجي ال لجرل نأ :اهیفو

 ًةهلض» : لاقو ‹ةلاضلا لبالا بوكر دوراجلل زوجي مل 55 يبنلا نإف «لبالاك

 اهر ىلع ًاظفح اهطقتلي ال نأو ءاهكرتب رمأ امنإ هنأل كلذو «هراّنلا ٌقَرَح ِملْسُملا

 ردقي ال نأ ىلإ ىضفأل ءاهب عافتنالاو اهبوکر هل زّوج ولف ءاهبلط اذإ اهدي ىتح
 . كلذ نم عراشلا عنمف ءاهكلمتتو «سوفنلا اهيف عمطت ًاضیآو ءاهّبر اهيلع

 لصف
 ةفينح ينب دفو مودق يف

 ةمليسم مهيف «ةفينح ينب دفو ةي لک هللا لوسر ىلع مدق :قاحسإ نبا لاق

 ةّمليسمب اوتأف راجنلا ينب نم راصنألا نم ةأرما زاد: يف هل رم ناكو «باذكلا

 هلي يف « هباحصأ عم سلاج يَ هللا لوسرو «بايثلاب رتسپ 47 هللا لوسر ىلإ

 «بايثلاب هنورتسي مهو + هللا لوسر ىلإ ىهتنا املف «لخنلا ٍفَعَس نم ٌبیسع
 ام يدي يف يذلا بيسَعلا اذه ينتلاس و : لع هللا لوسر هل لاقف ی

 . «كّتطآ

 هثیدح نإ : ةفينح ينب نم ةماميلا لهأ نم خيش يل لاقف :قاحسإ نبا لاق

 يف ةمليسم اوُفلخو #44 هللا لوسر ان ةفينح ينب دفو نأ معز ءاذه ريغ ىلع ناك
 ًابحاص انفلخ دق انإ !هللا لوسر اي :اوُلاَقَف «هناکم هل اوركذ ءاوملسأ املف «مهلاحر

۳۳ 

 قرفلا و هلل لنحلا تابثإ

 ریخلا نيبو هندي

 عفتني نأ لجرلل زوجي ال
 روجب ال يتلا ةلاضلاب

 اهطاقتلا



 : لاقو «موقلل هب رمأ امب كي هللا لوسر هل رمأف ءانل اهظفحی انباکرو انلاحر يف انل
 ديري يذلا كلذو «هباحصأ ةعيض هظفح ينعي ءاناكم مكرشب سیل هنا امآ

 . ةع هللا لوسر

 ءأبنتو هللا ٌودع درا تمامیلا اومدق املف «هاطعأ يذلاب هوژاجو اوفرصنا مث
 سیل هنا امآ :هل ينومتركذ نیح مکل لی ملأ «هعم رمالا يف ا ينا : لاقو
 لعج مث «هعم رمألا يف تکرشآ دق ينآ ملعی ناك امل الإ كاذ امو ءاناكم مکرشب
 ىلع هللا معنآ دقل :نارقلل ةاهاضم لوقی امیف مهل لوقیف «تاعجسلا عجسي
 تالصلا مهنع عضوو .اشَحَو قافص نيب نمو .یعست ةمسن اهنم جرخأ «جابخلا

 تقفصأف « ین هنأ كي هلا لوسرل دهشي كلذ عم وهو .ینزلاو رمخلا مهل لحأو
 . كلذ یلع ةفيدح و هعم

 هللا لوسر ةملیسم نم : ي هللا لوسرل بتک ناك دقو :قاحسإ نبا لاق
 ت انل ناو «كعم رمألا يف تكر ينزف :دعب امآ فا لوسر دّیحم ىلإ

 اذهب هلوسر هيلع مدقف نودع اموق شيرق سیلو ءرمألا فصن شيرقلو «رمألا
 دمحم نم :ميحرلا نمحرلا هللا مسبا : راع هللا لوسر هيلإ بتكف «باتکلا

 نإف :دعب امأ .ىدهلا عبثا نم ىلع مالس «باذكلا ةَملْيَسُم ىلإ «هللا لوسر
 رخآ يف كلذ ناكو «نیقتملل ةبقاعلاو «هدابع نم ءاشي نم اهثروُي هلل ضرالا
 .رشع ةنس

 نب ميعن نب ةملس نع «قراط نب دعس ينئدحف :قاحسإ نبا لاق

 ةمليسم ًالوُسَر «ءاج نيح ةي هللا لوسر تعمس :لاق ءهيبأ نع ءدوعسم
 :لاقف .معن :الاق «؟لوُقَي اَم لثمب نالوت اَمُتْنَأو» :امهل لوقي هباتكب باذكلا
 . "*امُكَفاتْعَأ تْبَرَضَل لغت آل لُسْؤلا نأ الْوَل هّللاو امآ»

 : هلوقو طلا خه یراق :قافصلاو .۳۱۲/۱دعس نباو ۰۵۷۷۵۷ ۲۱/۲ ماشه نبا )

 . ثعمتجا : يأ :یتضاف

 .(۲۷۱۱)دواد وبأو ۰4۸۷/۳ دمحأ هجرخآو .حیحص هدانسا )

۳ : 



 هللا دبع نع «لئاو يبآ نع «يسلايطلا دواد يا دنسم» يف انیورو

 ه هللا لوسر ىلإ باذکلا ةملیسمل نیلوسز لا باو ةحاّتلا نبا ءاج :لاق

 : لَم هللا لوسر امهل لاقف

 الوش ًالتاق تنك ْوَلَو هلوشزو هّللاب تنم: هللا لوسر لاقف .هللا لوسر

 . ۳ رتقت ال لسرلا نأب ةنسلا تضمف : هللا دبع لاق .«امكّتلَتقل

 ةّمليسم نأ دهشن : الامقف « ؟ هللا لوس ۳ نادهشت)

 ثعب امل :لاق يدراطْعلا ءاجر يبأ نع «يراخبلا حیحصا يفو

 دیعن انكو «رانلاب انقحلف «باذكلا ةمليسمب انقحل «هب اًنْعِمَسف لَك بلا

 ءهانذخأو كلذ انيقلأ ءهنم ْنسحأ وه ارجح اندجو اذإف «ةيلهاجلا يف رجحلا

 6 ؛هيلع اهانبلحف ةاشلاب انثج مث سارت م رد انچ ءارجح دجن مل اذإف

 هلا اعف دن الف «ةنسألا لصْنُم ءاج :انلق «بجر لخد اذإ انكو .هب انفط

aay az۱۳ فالو ات ها  

 سابع نبا نع «ریبج نب عفان ثیدح نم «نیحیحصلا» يفو : تلق

 نا : لوقی لعجف تنیدملا يب هّللا لوسر دهع ىلع ُباذكلا ةمليسم مد : لاق

 لبقأف «هموق نم ريثك رشب يف اهّمدقو «هّتعبت «هدعب نم رمألا دمحم يل لعج

 یتح دیرج ٌةعطق 5# لا دی يفو «ساّمش نب سيق نب تباث هعمو 3 خب
 اهکت ای هذه يناس نإ) : لاقف جا يا نام ار

 6 تيرأ يذلا َكارَأ ي ا هللا كّنَرقْعَيل َتربذَأ ْنِعلَو «کكيف هّللا رم ها ودعت لو

  kuییابع یا لاق .فرصنا مث «ينع كييجُي سيق نب تباث اذمو :
 وبآ ينربخأف «تیرآ ام هيف فا يذل كنإ» : يبنلا لوق نع تلأسف

 يبنلا نأ «ةريره 5

 ایت راف ارام ميت اهم ذأ مانملا يف ّيلإ ا هامهنأش كَم ئ

 «بّهذ نم نیزاوس ید يف تل منا نأ انْيِب١ :لاق

 دهشيو «تاقئ هلاجرو (۲۷۷۲) دواد e يف وهو ۰۲۳۸/۱ یسلایطلا هجرخآ )1(

 . قباسلا ثيدحلا هل

 نب و هعینح ينب دفو باب :ي يف مراخبلا هجرخ :لاثأ ج ةفامث دخ و همش رن دقو تاب اا ىف ¥ ىرلار 9
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 رم مريم ر و و مع
 «ءاعنص بحاص يسنعلا امهدحا اي ناذهف «يدعب نم ناجرخی نْيَباَذَك

 نبأ ثيدح نم حصأ اذهو .ةماَميلا بحاص تاذکلا تام دخالاو

 ان هللا لوسر لاق :لاق «هریره 5 ثیدح نم ( نیحیحصلا) يفو

 بهذ نم ناراوس يدي يف 8 «ضْرألا ¿ ٍنئاَرْحِب تيتأ اذإ مئات انأ ای

 امو هدف امهتخفتف ا لا ۳ نا يلع اًرْيَكَف

 .«َةَماَمَيلا بحاصو بحاص ا ان نبدا نيباذكلا

 ةصقلا هذه هقف ىف

 مهل بتكيو «ةكوش مهل ناك اذإ ةدرلا لهأل مامالا ةبتاكم زر ا
 . ىدهلا عبتا نم ىلع مالس :رافكلا نم مهناوخ ولو

 . ةنسلا هذه ءادترم ناك ولو لتقی ال لوسرلا نأ :اهنمو

 . رافکلا نم هءاقل ديري مدق نم ىلإ هسفنب ّيتأي نأ مامالل نإ :اهنمو

 لهأ هنع بيجُي ملعلا لهأ نم لجرب َنيعتسي نأ هل يغبني مامالا نإ :اهنمو

 .هنع بيجُيو «هنع مّلکتی نأ هباحصأ ضعبل ملاعلا لیکوت :اهنمو

 خفن ه5 يبنلا ناف ‹قيدصلا لئاضف ربکآ نم ثيدحلا اذه نإ :اهنمو

 .هراطأو ةملیسم خفن يذلا حوُرلا كلذ وه قیدصلا ناکو اراطف هحورب نيراوّسلا

 : رعاشلا لاق

 ياض

TT TT(۳)رْدَق ةتيق اهل هّتتفاو كحورب اًهيخأف لیلا اهعفزا هل تلقف یه راو دال ی  

 .46 يبنلا ايؤر باب :ایژرلا يف (۲۲۷۳)ملسمو ۷۰ /۸ يراخبلا هجرخآ (۱)
 .(۲۲۷ ؟)ملسمو ۰۳۱۹۰۳۲۱۸ /۱۲و ۷۰ /۸ يراخبلا هج رخآ ۲ )

 «رانلا عفرا : يأ اهعفرا :هلوقو ند“ «هنا وید) يف ةمرلا يذل ثلا )۳(

 هم



 ناو وبآ ينأبنأو هلا ٌمهو هقحلي دكن ىلع لجرلل يلحلا سابل لد انه اه نمو

 صسحق رکدو لجرلل
 رياغلا باهتشلا اقر يسدقملا رورس نب ةمعن نب معنملا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحأ سابعلا

 الج يو دا :لجر يل لاق :لاق ۳ رباعلا باهشلاب فورعملا

 . كلذک ناکو «ملأب كلجر لخلختت : هل تلقف

 رمحآ حیلم بح اهیفو «بهذ ةقلح يفنآ يف نأك تيأر :رخا يل لاقو

 ۱ . كلذك یرجف «ديدش فاعر كب مقی : هل تلقف

 ىلإ جاتحی ملأ كب عقی :تلق «يتفش يف ًاقلعم ابالك تيأر :رخا لاقو

 . كلذك ىرجف .كتفش يف دصفلا
 ءوس :هل تلقف «هنورصی سانلاو ًاراوس يدي يف تيأر و لاقو

 نكي مل رخا كلذ ىأرو .عولط هدي يف علط ليلق نعف «كدي يف سانلا هرصبي

 راوّسلا هل ربع :تلق .ةقيقر نوكتو «ةنسح ةأرما ٌجوزتت : هل تلقف «سانلا هرصبي

 بهذلا رظنم نسحل نسحلاب اهفصوو «سانلا نع هرتسو «هافخأ امل ةأرملاب
 .راوسلا لكشل ةقرلابو «هتجهبو

 اهنوكل بار جیوزت ىلع تلد امبرف .هوجو ىلع فرصنت لجرلل ةيلحلاو

 یلعو «ءانغلا یلعو ؛يرارسلاو ءامالا ىلع تلد امبرو «جیوزتلا تالا نم

 .هب قیلی امو يئارلا لاح بسحب كلذو زاهجلا یلعو «مدخلا یلعو «تانبلا

 اخوفتم اراوس يدي يف نأك تيأر : لجر يل لاقو :رباعلا سابعلا وبأ لاق

 هل ربع فيك لمأتف ءاقستسالا ضرم اهب ةأرما كدنع :هل تلقف «سانلا هاري ال

 .كخفنب اهبحأ :يأ كحورب اهیحآ :هلوقو

 نمو «فسوی نیدلا يقت همع نم اهب عمسو ه 1۲۸ ةنس سلبانب نابعش ۱۳ يف دلو )۱

 رصم ىلإ لحرو ءيفلسلا طبس نم ۳ «.يزوجلا ني قلا يحسم بحاصلا

 اي ملاع مامإ هبقف : يبهذلا لاق يلبنحلا بهذملا يف هقفنو تیردنکساالاو قشمدو

 يفوت «ريئملا ردبلا» هامس ملعلا اذه يف ريبك فنصم هلو :ریبعتلا ملع يف هوأش كردي

 ریغصلا بابب بيطلا يبأ ةبرتب نفدو «قشمد يف ه1۹۷ ةنس ةدعقلا يذ ١9 يف

 .۳۵۳/۱۳ «ةيادبلا»و ۰۳۷/۵ «بهذلا تارذش» يف مجرتم وهو

oY 

 فئصملا 2 خبش



 رباعلا باهشلاب فیرعت

 ءاقستسالا ضرم هنأو «راوسلا ةرفصل ضرملاب اهیلع مکح مث «ةأرملاب راوسلا
 . نطبلا هعم خفتنی يذلا

 كسمم انآو رخا هكسمأ دقو ًالاخلخ يدي يف تيأر :رخا يل لاقو :لاق

 يف لاخلخلا ناكف :هل ُتلقف ؛هکرتف «يلاخلخ كرتا :لوقأو هيلع حيصأو .هل
 كف تراش هو رم دعي ری تلا اضع ناك لب لاف ىنلمأ كذب
 هناسل كلاخو ءرهاقلا دبع كّمساو .فیرشب تسلو «نافيرش كلاخو كمأ :هل

 عقي هنإ مث :تلق «معن :لاق «كدي يف امم دخأيو .كضرع يف ملكتي ءيدر سجن

 نع كلذ ىرجف «يلاخ لخ :لوقتو «هنم ٌدشتف «كب يمتحيو .دعتم ملاظ دي يف
 همامتب ظفللا ىلإ داع مث «لاخلخلا» ظفل نم لاخلا هّدْحَأ لمأت : تلق .ليلق
 فرش ىلع لدو «لاخلخلا فيرارش نم هفرش ذخأو «يلاخ لخ «هنم ذخأ ىتح

 ةلادلا لاخلا تافرش ذإ .فیرشب سيل هنأب هيلع مكحو .هلاخ ةقيقش يه ذإ «همأ

 ناسل هلاخ ّناسل نأ ىلع لدتساو . هتاذ نع جراخ رمأ يف يه اقاقتشا فرشلا ىلع
 يهف «ةرم دعب ةرم لاخلخلا ةنوشخب هل لصح يذلا ملالاب هضرع يف ملكتي ءيدر

 هذخأبو «هب هيذأتب هيدي يف ام هلاخ ذخأ ىلع لدتساو .هقح يف هلاخ ناسل ةنوشخ
 يئارلا ةبذاجمو «لاخلخلل يبنجألا كاسمإب لدتساو .هتنوشخب مونلا يف هيدي نم

 ىلع هحايصب لدتساو .هل سيل ام هنم بلطي دعتم ملاظ دي يف لاخلا عوقو ىلع

 .هنم دشبو «هملاظ ىلع هلاخ نيعي هنأ ىلع يلاخ لخ :هلوقو هل بذاجملا

 همسا هنأ ىلع هيلع هدي ءرهاقلا هنأو هل بذاجملا كلذل هرهق ىلع لدتساو

 تعمسو «ريبعتلا ملع يف هخوسرو ءاذه انخيش لاح تناك هذهو ءرهاقلا دبع
 هل ةينملا مارتخاو نسلا رغصل هيلع ملعلا اذه ةءارق يل قفتي ملو «ءازجأ ةدع هيلع
 . ىلاعت هللا همحر

 لَو ىبنلا ىلع ءىبط دفو مودق يف
 «ليخلا ٌديز مهيفو «ءىيط دفو ةَ هللا لوسر ىلع مدقو :قاحسإ نبا لاق
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 دیز :هامس مث ««هيف ام لك لبي ْمَل ِهّنإف :لْيَخلا َدْيَر الا هيف لاقی ام نود هار

 دنع نم جرخف «كلذبهل بتكو هعم نیضرآو(ادیف هل عطقو «ريخلا

 ىّمح نم دز جني نإ: هللا لوسر لاقف ءهموق ىلإ اعجار ی هللا لوسر

 من مآ ريغو ىمحلا ريغ مساب هي هللا لوسر اهامس دقو :لاق ُهَّنِإف ۲۱ «ةتیدَملا

 ءاهب ىّمُحلا هتباصأ ةّدرف : هل لاقي دجن هايم نم ءام ىلإ یهتنا املف ." هتبثي هتبثي ملف

 : دشنآ توملاب سحأ املف «تامف

 دجتُم ةَمْرَقِب تب يف ُكَرْنَأَو رد قراشملا يِمَْق لحترنآ

 جی نهم َرْبيْملْنَمُدِئاَوَع ينَداَعَل تضرمزل مری بالا

 هلو «هنع هللا يضر رمع ةفالخ رخآ يف تام :لیقو رادع لاق

 ةدرلا لهأ لاتق ادهشو ةي هللا لوسر ابحصو ءاملسأ «ثيرحو « فنكُم : نانبا

 .ديلولا نب دلاخ عم

 اک هللا لوسر ىلع ةدنك دفو مودق يف

 ىلع سيق ْنب ثعشالا مدق :لاق «يرهزلا ينثّدح :قاحسإ نبا لاق
 دق یم هيلع | راف نوک نعي کار نيكس نا ناخن ىف كلك هللا کاوش

 .ديف ىمح هيلإ بسني يذلا وهو «ءىيط لابج دحأ ىملس يقرشب ناكم مسا :ديف (۱)

 .ءوسب باعي ال هنإف هريدقت فوذحم «نإ) باوج (۲)
 يل ركذ «ةبلك مآ وه ىمحلا ءامسأ نم يوارلا نع بهذ يذلا مسالا : يليهسلا لاق (۳)

 .هرأ ملو «ناسرفلا لتاقم» يف هركذ ةديبع ابأ نأ

 .۳۲۱/۱ دعس نبإو ۰۲۷ ۰۲۵/۶ «بهاوملا حرشاو ۸ 9۷۷۲ ماشه نبا ()

 . هدهجیو :وفیتلا هی ربي ی «ىربيو « دجحنب : ی لحجم و

 ۳۸/۱ دعس نیاو oA» /۲ ماشه نبأ )0(

o۳4 



 شيرق نم رضنلا دلو

 مرحملا لاملا فالتإ زاوج
 هلامعتسا

 ؟رارملا لکا نم

 هاولخد املف «ريرحلاب ةفّقكم ِتاَربحلا َباَبج اوسبلو ءاوحّلستو «مهَمَمُج 0
 يف ريرحلا اذه لاب امق» : لاق . یلب :اولاق «؟اوملنت مر یه دسر ل

 ونب نحن !هللا لوسر اي :ثعشالا لاق مث هؤقلأو هوعزنو «هوفشف .«؟مکتاتغَ

 اذهب اوُبسان» : لاق مث دي هللا لوسر كحضف «رارملا لكا نبا تنأو ءرارُملا لكا

 .«بلّطُملا دّبَع نب ساّبَعلاو «ثراحلا نب ةعيِبَر بَسّنلا

 «برعلا ضرأ يف اراس اذإ اناكو «نيرجات اناك :قاحسإ نباو يرهزلا لاق
 نوعفديو «برعلا يف كلذ نوزع ءرارملا لکآ ونب نحن :الاق ؟اًمتنأ نم الئسف
 لت هللا لوسر لاق ا «مهسفنأ نع هب

 تیپ ن نم يفتن الو ءانّمأ ومن ال هل نب ٍرضّنلا وب نخ

 نع «ةحلط نب ليقع نع «ةملس نب دامح ثيدح نم «دنسملا» يفو

 َدَفَو رم هللا لوسر ىلع انمدق :لاق «سيق نب ثعشالا نع «مضيه نب ملسم

 نت ءال» : لاق ؟انم مّتسلأ !هللا لوسر اي :تلق مهلضفآ ينآ الإ نوري الو «ةدنك

 :لوقی ثعشالا ناکو انیبآ ْنَم يفتنن الو انكأ ىف ال تاک نب رصّنلا و

 7 دحلا هّدلج الإ ةنانك نب رضنلا نم شيرق نم الجر ىفن لجرب ىتوأ ال

 . شيرق نم وهف «ةنانك نب رضّنلا دلو نم ناك نم نأ .هقفلا نم اذه يفو

 لآجرلا ىلع ريرحلا بايثك «هّلامعتسا مّرحملا لاملا فالتإ زاوج :هيفو
 ةا سيل كلنا

 نب ثراحلا وه :رارملا لکاو «يداوبلا رجش نم رجس وه :رارملاو

 تروکذم ةدنك نم ةدج 5 يبنللو .ةدنك نب ةيواعم نب ورمع نب رجح نب ورمع

 . ثعشأللا دارأ اهايإو ترم نب بالك مأ يهو

 هححصو ءيوق هدانساو (۲۱۲)هجام ̀ نباو ۰۲۱۲و »11/0 خا هجرخآ ۱(

 . .دئاوزلا» ىف يريصوبلا
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 : يأ .همأ یفقو «هيبأ نم یفتنا دقف «هيبأ ريغ ىلإ بستنا نم نأ :هيفو

 .روجفلاب اهامر

 . ةنانك نب رضنلا دلو نم اوسيل ةدنك نأ :اهيفو

 . فذقلا َّدَح دلج «فورعملا هبسن نع الجر جرخأ نم نأ : هيفو

 لصف

 نميلا لهأو نييرعشألا دفو مودق يف

 موق مدقي» :ل اق يب يبنلا نأ سن نع «ذيمح نع .نوراه نب ديزي ىور

 :نوزجتري اولعجف نویرعشألا مدقف اا

 )7¥ ۴ واد ی و ا 1 ۰

 : لوقی نع ال نر تحمس : لاق ةريره يبأ نع «ملسم حیحص» يفو

 ةا ةمکحلاو نامی ناَمیالاو ابولق فعضأو هدف قرأ مه م ءْنَمَيلا له ءاح)

 ملطم لبق رول لَهَا نم . نیداّدفلا يف ءالیحلاو هشفلاو منعا لْهَأ يف ةنيكّسلاو

 :۲«ننمشلا

 نب ثراحلا نع «بئذ یبآ نبا انآبنآ .نوراه نب ديزي نعانیورو

 «ضزالا يف ْنَم رایخ مه ُباَحَّسلا منا نَمّيلا له مكاتأ» :لاقف ءرفس يف
 اي نحن الإ :لاق مث «ثكسف هللا لوسر اي نحن الإ :راصنألا نم لجر لاقف

 ص

 ."ةفيعض ةملك «مشنآ ال : لاق من «تكسف « هللا لوو

 دعس نبا رظناو .حیحص هدانسإو ۰۲۱۲و ۲۲۳و ٩۱و ۱۰۵/۳ دمحأ هجرخآ (۱)

1 . 

 نميلا لهأ ناحجرو ءهيف ناميإلا لهأ لضافت باب :ناميإلا يف (21) ملسم هجرخأ (۲)
 .كلذ وحنو هثرحو هليخو هلبإ يف هتوص ولعي نم وهو دادف عمج :نيدادفلاو .هیف
 .ديدشلا توصلا :ديدفلاو

 .حیحص هدانساو ۰۸٤/٤ دمحأ هجرخآ (۳)

۵ ۱ 



 ات هللا لوسر ىلإ اوؤاج «میمت ينب نم ارفن نأ : «يراخبلا حیحص» يفو

 ایک هللا لوسر اجو ريت هانطعأ ارش :اولاقف ««ميمت ينب اي اوُرْشْبَأ» :لاقف
 دق :اولاق ««ميمت ونب وب اهلبقي ْمَل دا ئرْشُبلا اوُلَبْقا» :لاقف «نميلا لهأ نم ٌرفن ءاجو

 ملا لو نع كلاسنو ءنيدلا يف فا انج «لا لوسر اب :اراق مث ان

 ركذلا يف بّتکو ءِءاّملا ْىَلَع ُهْشْرَع َناَكَو هرْيَع ٌءْيَش نكي مل للا ناک» :لاقف

 ۱۷0, يش لک

 لصف
 ۲ئ هليا لوسر ىلع دزألا دفو مودق يف

 ملسأف «يدزألا هللا دبع نب دّرص ةَ هللا لوسر ىلع مدقو : قاحسإ نبا لاق

 هموق نم ملسأ نم ىلع ةي هللا لوسر هرّمأف ءدزألا نم دفو يف هّمالسإ نسحو

 جرخف «نميلا لئابق نم كرشلا لهأ نم هيلي ناك نم ملسأ نمب دهاجي نأ هرمأو

 اهبو «ةقلغم ةنيدم ذئموي يهو "۳ "شرجب لزن ىتح ب هللا لوسر رمأب ٌريسي دّرص

 اوعمس نيح مهعم اهولخدف ءُمعْثْخ '*”ههيلإ توض دقو «نميلا لئابق نم لئابق

 عجرف ءاهيف اوعنتماو ءرهش نم ابیرق اهيف مهورصاحف «مهيلإ نيملسملا ريسمب

 وهو)یلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب :قلخلا ءدب يف ۲۰۱۰۲۰۵/۷ يراخبلا هجرخآ )١(

 ريغ ةياور يفو «هلبق ءيش نكي ملو :ديحوتلا يف هل ةياور يفو (قلخلا أدبي يذلا
 نأ كلذ ىضتقاف ءةدحتم ةصقلاو :ظفاحلا لاق ءهعم ءيش نكي ملو :يراخبلا

 ليللا ةالص يف هئاعد يف ی هلوق نم اهذخأ اهيوار لعلو ینعملاب تعقو ةياورلا

 بابلا ةياور نكل «ءيش كلبق سيلف لوألا تنأ» سابع نبا ثيدح نم مدقت امك

 الو شرعلا الو ءاملا ال هريغ ءيش نكي مل هنأ ىلع ةلالد هيفو «مدعلا يف حرصأ

 :هانعم «ءاملا ىلع هشرع ناكو»هلوق نوكيو «یلاعت هللا ريغ كلذ لك نأل ءامهريغ

 .ءاملا یلع شرعلا قلخ مث :اقاسماملآ لجأ

 .۳۳۷/۱ دعس نباو ۳۳۰۳۲/4 «بهاوملا حرشاو ۰۵۸۸۰۵۸۷ /۲ ماشه نبا رظنا )

 .نمیلا فیلاخم نم فالخم :شرج ©

 .مهيلإ توآ :مهيلإ توض ()
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 امنإ هنأ شّرج لهأ نظ .رکش :هل لاقي مهل لبج يف ناك اذ| یتح ءالفاق مهنع

 مهلتاقف .مهیلع فطع «هوكردأ اذ| یتح هبلط يف اوجرخف «امزهنم مهنع یو

 مهنم نیلجر تن هللا لوسر ىلإ اوثعب شّرج لهأ ناك دقو ءاديدش ًالتق مهلتقف

 لاق ذإ ءرصعلا دعب ةيشع لَ هللا لوسر دنع امه انيبف نارظنیو ناداتري

 ! هللا لوسر اي : الامقف نایشرجلا ماقف «؟رکش هّللا دالب يابد : ی هللا لوسر

 رشکب َسْيَل هَ» :لاقف .شرج لهأ هیمست كلذکو ءرشك .هل لاقي لبج اندالبب

 ُهَدْنِع حل ِهَّللا َنْدُب َّنِإ) :لاقف : لاق ؟هّللا لوسر اي هئأش امف :الاق ««رکش ُهّنكلو

 امکحیو :امهل الاقف نامثع یلاو ءركب ىبأ ىلإ نالجرلا سلجف :لاق «نالا

 مقری نأ هللا وعدي نأ هالأساف «هيلإ اموقف ءامكموق امکل یی فَي هللا لوسر نإ

 دنع نم اًجرخف «ُمُهْنَع ْمَقْرا َّمُهَّللا» :لاقف .كلذ هالأسف «هيلإ اماقف ءامكموق نع

 هيف لاق يذلا مويلا يف اوًبيصأ امهّموق ادجوف ءامهموق ىلإ نيعجار لب هللا لوسر

 ىتح شرج ذفو جرخف «رکذ ام اهيف ركذ يتلا ةعاسلا يفو «لاق ام ت هللا لوسر

 عيبر رهش يف ديلولا َنب دلاخ ةَ هللا لوسر تعب مث :قاحسإ نبا لاق

 نأ هرمأو «نارجنب بعك نب ثراحلا ينب ىلإ رشع ةنس ىلوألا یّداَمج وأ ءرخآلا
 ناو «مهنم لبقاف اوباجتسا ناف ثالث مهلتاقي نأ لبق مالسالا ىلإ مهّوعدي

 لک يف نوُبرضي نابكُرلا ثعبف «مهيلع مدَق ىتح ٌدلاخ جرخف مهلتاقف ءاولعفي مل
 ملسأف ءاوملستل اوملسأ ٌسانلا اهيأ :نولوقيو «مالسالا ىلإ نوعديو «هجو

 ىلإ بتكو یالسالا مهملعي ذلاخ مهيف ماقأف «هيلإ اّوعد اميف اولخدو «سانلا

 لبقأف ءمهدفو هعم لبقُيو لبقی نأ ل هللا لوسر هل بتكف «كلذب ي هللا لوسر

 )١( دعس نباو ۳۰۳۳/6 «بهاوملا حرشدو 2044.597 /۲ ماشه نبا رظنا ۳۳۹/۱.
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 نادملا دبع نب ديزيو ءةّصغلا يذ نیصحلا نب سيق :مهیف مهذفو هعم لبقأو

 مهل لاقو هللا دبع نب دادشو دارق نب هّلا دبعو .لّجحملا نب ديزيو

 5-7-2 :اولاق ؟؛ةّيلهاَجلا يف ْمُكَلتاَق نم َنوُبِلْعَت مشنک مب : هللا لوسر

 : لاق . ملظب ادحا أدبن الو «قّرفتن الو عمتجن انك :اولاق .«یلب» : لاق .ادحأ

 .لاوش نم ةيقب يف مهموق ىلإ اوعجرف «نیصخلا نب ّسيِق مهيلع رّمآو ؛«متقدص»
 . هلي هللا لوسر يفوت ىتح رهشأ ةعبرأ الإ اوثكمي ملف «ةدعقلا يذ نم وأ

 لصن

 5 هيلع نادمه دفو مودق يف

 ؛مفیآ نب كلامو ءطَمّتلا نب كلام :مهنم ءَناَدْبَه ُدفو هيلع َمدقو

 كوبت نم هعجرم + هللا لوسر اوقلف كلام نب ورمعو « كلام نب مامضو

 ةّئييَحْرَألاو ةيرْهَملا لحاورلا ىلع ةينَدَعلا مئامعلاو ِتاَرَّبِحْلا ُتاَعّطَقُم مهيلعو

 : لوقیو 7 هللا لوسر يدي نيب زجتري طمّتلا نب كلامو

 فیللا لاَبحب ِتاَمّطَخُم فیرخلاو فيصلا ِتاوّبَه يف . فیّرلاداوَس نزَواَج كيل

 هيف مهعطقأ اباتک يَ هللا لوسر مهل بتكف ءاحيصف انسح امالك هل اوركذو

 هرمأو هموق نم ملسأ نم ىلع هلمعتساو « طمنلا نب كلام مهيلع رّمأو «هولأس ام

 . هيلع اوُراغأ الإ خرس مهل جرخی ال ناكو «فيقث لاتقب

 نأ «ءاربلا نع «قاحسا ىبأ ثيدح نم حیحص دانسإب يقهيبلا ىور دقو

 : ءاربلا لاق «مالسالا ىلإ مهوُعدي نميلا لهأ ىلإ ديلولا نب َدلاخخ ثعب ب يبنلا
 ملف «مالسالا ىلإ مهوعدي رهشأ ةتس انمقأف .ديلولا نب دلاخ عم جرخ نميف تنكف

 لفقی نأ هرمأف «هنع هللا يضر بلاط ىبأ نب ىلع ثعب 445 یبنلا نإ مث «هوبیجی

 بقعيلف ءهنع هللا يضر يلع عم بقعُي نأ ّبحأ دلاخ عم ناك نمم ًالجر الإ ادلاخ

 ءانيلإ اوجرخ موقلا نم انوند املف يلع عم بقع نمیف تنکف : ءاربلا لاق  هعم

 ه5



 هنع هللا يضر ْیلع بتکف ءاعيمج ُناَدْمَه تملسأف لا لوسر َباتک مهیلع

 من هادجاس رخ 0000 0 هللا لويس أرق املف «مهمالساب 5 هللا لوسر رولا

 تيا رس ' َناَدْمَه ىَلَع السلا اد َدْمَه ْىَلَع مالَسلا» :لاقف هسأر عفر
3 

 «يراخبلا حيحص» يف

 ىلع ريغُت الو ءافيقث لتاقت نأ نادمه نكت ملو «مدقت امم ٌحصأ اذهو

 فان «نميلاب نادت نإف «مهحرس
 لصف

 ي هللا لوسر ىلع ةنيزم دفو مودق يف

 یلع انمدق :لاق ءْنّرقُم نب نامعّلا نع يقهيبلا قيرط نم انيور

 ! دمع ايف :لاق «فرصنن نأ اندرأ املف «ةئيزُم نم لجر ةئامعبرآ 225 هللا لوسر

 :لاق ًاعقوم موقلا نم عمي هظأ ام ءرمت نم ٌءيش الإ يدنع ام :لاقف «مْوَقلا دور
 ةيلع ىلإ مهدعصأ مث « هلزنم مهلخدأف (رمع مهب قلطناف : لاق «مهذّوَرف قلطنا»

 لاق «مهّتَجاح هنم ٌموقلا ذخأف «قّروالا لَمَجلا لثم رمتلا نم اهیف اذإ «انلخد املف

 ٩۳ اناکم نم ةرمت مضوم دقفا امف ترظنف «جرح نم رعآ يف تنکف نامعنلا

 نب دمحآ نع ثیدحلا اذه ردص يراخبلا جرخأ :لاقو ۰۳۹۹/۲ يقهيبلا هجرخأ )

 دوجسو «همامتب هقسي ملف «فسوي نب ميهاربإ نع «ةملسم نب حیرش نع «نامثع
 .هطرش ىلع حيحص ثيدحلا مامت يف ركشلا

 ديلولا نب دلاخو بلاط يبأ نب يلع ثعب باب :يزاغملا يف ۵۲/۸ يراخبلا هجرخأ

 مث :لاق «نميلا يلإ ديلولا نب , دلاخ عمة هلل لوسر انثعب :لاق ءاربلا نع نميلا يلإ

 ‹«كعم بقعي نأ مهنم ءاش نم دلاخ باحصأ رم :لاقف ها اد دعت اله قع

 تاوذ يقاوآ تمنغف :لاق هعم بقع نميف تنكف «لبقيلف «ءاش نمو «بقعیلف

 رفسلا يبأ نب ةديبع يبأ قيرط نم يليعامسإلا هدروأ دقو :ظفاحلا لاق .ددع

 ركذف . . .هيف دازف «هقيرط نم يراخبلا هجرخأ يذلا وهو فسوي نب ميهاربإ تعمس

 . .يقهيبلا ةياور مامت

 .< 1/١ دعس نيا رظنأو ٠ نسح- هدنسو «تاقث هلاجرو 2:56 /ه دمحا هج رخآو
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 اصف
 یا

 ربيخب كلد لبق دلت هللا لوسر ىلع سود دفو مودق يف )۱ ۰ ۷ # ا ف ۰ 5 ۰

  قکم مد هنأ ثَّدحُي يسوُدلا ورمع نب ليفّطلا ناك :قاحسإ نبا لاق
 ًارعاش ًافيرش ًالجر لیفطلا ناكو «شيرق نم لاجر هيلإ یشمف ءاهب ها لوسرو
 'تانرهظأ نيب يذلا وهو - لجرلا اذه ناو هاندالب ٌتشدق كنإ :هل اولاق ءابيبل

 َنيبو «هنباو ءرملا نيب ُقّوَمُي رحسلاک هلوق امناو ءانرمأ تتشو ءانتعامج قّرف
 لح دق ام كموق یلعو كيلع یشخن امناو .هجوزو ءرملا نيبو «هيخأو ءرملا
 ال نأ ُتعمجأ یتح يب اوُلاز ام هللا وف :لاق «هنم ْعَمْسَت الو «همّلکت الف ءانيلع
 افرك دجسملا ىلإ ثودغ نيح ا يك ثوشح یتح هم الو هاثیش هنم عمسآ

 346 هللا لوسر اذإف دجسملا ىلإ ثودغف :لاق .هلوق نم ءيش ينَعَلْبَي نأ نم اقرف
 هلوق ضعب ينعمسي نأ الإ لا ىبأف «هنم ابيرق تمقف «ةبعكلا دنع يلصُي ٌمئاق
 ءرعاش بيبل لجرل ينإ هللاو «هایمأ لکثاو : يسفن يف تلقف ءانسح امالك تعمسف
 ؟لوقي ام لجرلا اذه نم عمسأ نأ ينغنمي امف «حيبقلا نم نسحلا يلع ىَفْحَي ام

 ىتح ُتثكمف :لاق .تکرت ءاحيبق ناك ناو «تلبق ءانسح لوقي ام ناك نإف

 ای :تلقف «هیلع تلخد هّیب لخد اذإ ىتح هّتعبتف «هتيب ىلإ دي هللا لوسر فرصنا
 ىتح كرمآ ينوفوخُي اوُحِرَب ام هل وق ءاذكو اذك :يل اولاق دق كّموق نإ !دمحم
 ًالوق تعمسف «هینعمسُی نأ الإ هللا ىبأ مث كلوق ٌممسأ الثل بفُسْركب ينذأ تددس
 یلع التو «ّمالسالا ب هللا لوسر يلع ضرعف «كرمأ يلع ضرعاف ءانسح
 : تيملساف دعم لذغأ ارق لوس حا طق الرق تعمم امهللاو الف انا قلا
 عجار ينإو «يموق يف عاطم ؤرما ينإ ؛ هللا يبن اي :تلقو «قحلا ةداهش تدهشو
 مهيلع يل ًانوع نوكت ةيآ يل لعجي نأ يل هللا ٌحداف ءمالسإلا ىلإ مهيعادف «مهیلا
 اذإ ىح يموق ىلإ تجرخف :لاق ؛ةيآ هَل لَعْجا َمُهَّللا» :لاقف «هيلإ مهوعدأ اميف

 )١( دعس نباو ۷۹0۷۸/۸ يراخبلاو ۰4۱ ۰۳۷/۶4 «بهاوملا حرش» رظنا ۳۵۳/۱.
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 مهللا : تلف «حابصملا لثم ينيع نيب ٌرون عقو ؛رضاحلا ىلع ينعلطُي ةينثب تنك

 : لاق «مهنيد يقارفل يهجو يف تعقو ةلثم اهنآ اونظی نأ یشخآ ينإ يهجو ريغ يف

 یتح لا نم مهيلإ طبهنآ انأو «قّلعملا لیدنقلاک يطوس سأر يف عقوف «لوحتف
 كيلا :تلقف ءاريبك اخیش ناکو «يبأ يناتأ «تلزن املف «مهيف تحبصآو .مهثتج

 «تملسأ دق :تلق ؟ينب اي مل :لاق كنم تسلو ينم تسلف «تبأ اي ينع

 «لستغاف بهذا :تلقف :لاق . كنيد ينيدف ينب اي :لاق .دمحم َنيد تعباتو

 رهطو «لستغاف بهذف :لاق .ُتْمِلَع ام كمّلعأا ىتح َلاعت مث «كتايث ْرّهطو

 ِكيلإ :اهل تلقف «يتبجاص ينتتأ مث «ملسأف مالسإلا هيلع تضرعف ءاج مث «هبايث
 السلا قرف : تلق !؟يمأو تنأ يبأب مل :تلاق . ينم تسلو كنم تسلف ءىّنع

TEEتلق :لاق . كنيد ينيدف :تلاق .دمحم نيد تعباتو اا  : 

 مث «تملسأف مالسالا اهيلع تضرعف «تءاج مث «تلعفف «يلستغاف يبهذاف

 اي :تلقف إب هللا لوسر تئجف «يلع اوؤطبأف مالسالا ىلإ اسود توعد

 دا َمُهّللا» :لاقف .مهیلع هللا ٌحداف «ینزلا سود ىلع ينبلغ دق هنإ !هللا لوسر

 «مهيلإ تعجرف «مهب قفراو «هللا ىلإ مهغداف كموق ىلإ عجرا» :لاق مث ؛«ًاسود

 لَك هللا لوسر ىلع تمدق مث هللا ىلإ مهوعدأ سود ضرأب لزأ ملف

 انقحل مث «سود نم تيب نينامث وأ نيعبسب ةنيدملا تلزنف «رّبيخب ال هللا لوسرو

 .نيملسملا عم انل مهسأف « ربيخب ةَ هللا لوسرب

 ليفطلا جرخ «ُبرعلا تدتراو ةي ا هللا لوسر ضیق املف : قاحسإ نبا لاق

 هنبا هعمو « ةَماميلا ىلإ نيملسملا عم راس مث تحیلط نم اوغرف یتح نیملسملا عم

 نأ تيارا: يل اهوربعاف ايؤر تيأر دق ينإ :هباحصال لاقف «ليفطلا نب ورمع

 يف ينتلخدأف «ينتيقل ةأ نا ناو رئاط تن ني عرج قاب «قلح دق يسأر

 یخ :اولاق . ينع سبح هثیأر مث ءاثيثح ًابلط يّيلطي ينبا نأ تيأرو ءاهجرف

 يسأر قلح امآ :لاق ؟اهتلوأ امو :اولاق .اهئلوآ دق ينإ هّللاو امأ :لاق . تیر

 يف ينتلخدآ يتلا ةأرملا امأو .يحورف «يمف نم جرخ يذلا رثاطلا امأو هعضوف

۵۷ 



 هارأ ينإف « ينع هسبحو يايإ ينبا بلط امأو «اهیف بيغأف «رفحت ضرالاف ءاهجرف
 حرجو ا اتش لیفطلا لتقف ينباصآ ام ةداهشلا نم هبيصي نأل دهجیس

 ةصقلا هذه هقف ىف

sSحص دقو «هیف مهلوخد لبق مالسالا لسغ تناك نيملسملا ةداع نأ :اهيف  

 مل نمو هرفك لاح يف بنجأ نم ىلع هبوجو :لاوقالا حصأو .(۱) هب ي يبنلا رمأ
 و

 ديلقت اميس الو مذلاو حدملا يف سانلا دلقي نا لقاعلل يغبني ال هنأ :اهيفو دلقب نأ لقاعلل ىفبني ال 2 ۰ TT و ع 5 7 5: 1
 ملو «یدُهلا نيبو بولقلا َنيِب ٌديلقتلا اذه لاح مکف «یوهب ٌمذيو یوهب حدمی نم ۴۳۱9 جدا يق نت وو ر Ey 2 ۰ دم

 . ینسحلا هللا نم هل تقبس نّم الإ هنم جني

 .مهل مهسأ .برحلا ءاضقنا لبق شیجلاب قحل اذإ ددملا نأ :اهنمو

 وأ «نیذلا يف ةجاحل نوکت امن) اهنآو «ءايلوألا تامارک غوقو :اهنمو وزا تامارع هوتو

 «لوسرلا ةعباتم اهُيبس «ةينامحرلا لاوحألا یه هذهف «نیملسملاو مالسالل ةعفنمل

 .ةجیتنو ًابیس اهُدض ةيناطيشلا لاوحألاو «لطابلا ٌرسكو «قحلا راهظإ اهتجیتنو
 ءاعدلاو ةبوقعلاب لجعی ال نأو «هللا ىلإ ةوعدلا يف ربصلاو ينأتلا :اهنمو د

 هرعش عضو سأرلا قلح نأل اذهف هعضوب هسأر قلح هُريبعت امأو قاصعلا ىلع هللا ىلإ

 نم صالخ ىلع لاد هنإف شاو عضو ىلع هدرجمب لدی ال وهو «ءضرألا ىلع

 هاجو ةساير لاوزو دکنو رقف ىلعو كلذ ةب قلي نمل ةدش وأ « ضرم وأ مه

 هنأ اهنم هسأر عضو هنأ تضتقا نئارق لّیفطلا مانم يف نكلو «كلذ هب قيلي ال نمل

 : لاق مصاع نب سيق نع 0 قويا و ۱۰۹/۱ یئاسنلاو (۳۹) دواد وبآ جرخأ 6

 « حيحص هدانساو « ردسو ءامب لستغأ نأ ينرمأف «مالسإلا كيرا 13 يبنلا تیتآ

 .(۲۳۶) نابح نباو (۲۵۶) ةميزخ نبأ هححصو

8:۸ 



 . سأبلاو ةكوشلا يذ ودعلا ةلتاقمو داهجلا يف ناك

 ةلزنمب يه يتلا ضرألا يهو ءاهار يتلا ةأرملا نطب يف لخد هنأ :اهنمو

 « ضرألا ىلإ هتداعإ وه اذهو .هنم جرخ يذلا عضوملا يف لخد دق هنأ ىأرو مآ

 لّواف 6۵ :هط]#مکجرخن اهنمو مک دیعن اًهيفو مک ال اهنمل :یلاعت لاق امك

 امك اهيلإ هدوعب اهجرف يف هلوخد لوأو ءطولا لحم امهالک ذإ ضرألاب ةأرملا

 يف سوبحملا رئاطلاك اهنإف هحورب هيف نم جرخ يذلا رئاطلا َلَّوأو ءاهنم قلخ
 یاش ثيح بهذف ءهسبح قراف يذلا رئاطلاك تناك هنم تجرح اذإف «ندبلا

 وهاتف 77 هّنَجلا ِرَجّش يف قلعي رثاط ِنِمْؤُملا ََمْسَن َّنأ» اك شبا ربخأ اذهلو

 ها ايل : أرقي ءىراق ٌعمُسو نفذ امل سابع نبا ربق يف الخاد يژر يذلا رئاطلا

 بسح یلعو .[۲۷ :رجحلا] 4ةّيِضْرَم َةَيِضاَر كبَر ىلإ يهجذا تماس
 ْماورآ تناك اذهلو «حورلا نوکت هحبقو هنسحو هداوسو رثاطلا اذه ضايب

 هداهتجاب هل هنبا بلط لّرأو .ةيشعو ةرکب زانلا درت دوس رویط ةروص يف نوعرف لا
 ةمامیلا ةعقو نيب هتايح ةدم وه هنع هسبحو «ةداهشلا يف هب قحلي نأ يف

 . ملعأ هللاو . كومريلاو

 صف
 ب

 4 هيلع نارجن دفو مودق يف 7 + + و يسد

 تنیدملاب نارجن ىراصن دفو يَ هللا لوسر ىلع دفو :قاحسإ نبا لاق

 يي هللا لوسر ىلع نارجن دفو مدق امل :لاق «ريبزلا نب رفعج نب دمحم ينثذحف
 و 5 و

 ىف َنوُلَصُي اوماقف مهتالص تناحف رصعلا ةالص دعب هّدجسم هيلع اولخد

 (أطوملا» يف كلامو ۰۱۰۸/6 يئاسنلاو ۰41۰و ٤٥٤و ۳ دمحأ هجرخآ (۱)

 .یعریو لکأی :قلعی ینعمو «حیحص هدانساو كلام نب بعک نع ۱
 ۱۰۸۰۱۰۰/6 ةريسلا يف ریثک نباو 9۸۰۰0۷۳/۱ ماشه نبا رظنا (۲)

 . ۲۹۷/۱ دعس نباو «هریسفت يف ۳۷۱۰۳۲۷/۱

 ه4

 ليقطلا لیوأت نایب
 هان 5 ل

 بو یک ديب



 نأ ملعی ةثراح وبآ ناك
 دوعوملا يبنلا ًادمحم

 «َقِرْمَملا اوُلَبْقَتْساَف مُهوُعد» :ةك هللا لوسر لاقف «مهعنم ٌسانلا دارأف «هدجسم
 .() متال اولّصف

 ةمقلع نب زرک نع ۳! ينامليبلا نبا نع «نایفس نب ديزي ينئّدحو :لاق
 ةعبرأ :مهنم «ابکار نوتس نارجن ىراصن ٌدفو هي هللا لوسر ىلع مدق :لاق

 لوؤي مهيلإ رفن ةثالث مهنم «نورشعلاو ةعبرألاو مهفارشآ نم الجر نورشعو
 نورُدضَی ال يذلاو .مهتروشم بحاصو «مهيأر وذو «موقلا ريمأ بقاعلا : مهرمآ

 مهلحر بحاصو .مهلامث :ديسلاو «حيبسملا دبع همساو .هرمأو هيأر نع الا
 مهفقسأ لئاو نب ركب ينب وخأ ةمقلع نب ةئراح وبأو .مهيألا همساو «مهعمتجمو

 . مهساّرذم بحاصو «مهمامإو مهربحو

 لهأ نم مورلا كولم تناکو «مهبتک َسرَدَو .مهیف فرش دق ةثراح وبأ ناكو

 هيلع اوطسبو نئانکلا هل اوبو «هومذخأو ولّومو هوفرش دق ةينارصنلا
 . مهنيد يف هداهتجاو هملع نم هنع مهغلبي امل تامارکل

 هل ةلغب ىلع ةثراح وبآ سلج «نارجن نم يب هللا لوسر ىلإ اوهّجو املف
 ذإ هرياسي ةمقلع نب زرک :هل لاقي هل نا هبنج یلاو اِ هللا لوسر ىلإ اهُجوُم
 وبآ هل لاقف .ل6 هللا لوسر ديري دعبالا سعت :زرك هل لاقف «ةثراح يبأ ةلغب ترثع
 انك يذلا ٌئيمألا بلا هنإ هّللاو :لاقف ؟يخأ اي ملو :لاقف .تشعت تنأ لب :ةثراح
 انب عنص ام :لاقف ؟اذه ملعت تنأو هعابتا نم كعنمي امف : زرك هل لاقف . هرظتتن

 اوعزن تلعف ولو .هقالخ الإ اب دقو ءانومركأو ءانولّومو ءانوفّرش :ٌموقلا ءالؤه
 . كلذ دعب ملسأ ىتح ةمقلع نب زرك هوخأ هنم اهيلع رمضأف «یرت ام لک ان

 ۳)تباث نب ديز ىلوم دمحم يبأ نب دمحم ينئذحو :قاحسإ نبا لاق
 یراصن تعمتجا :لاق «سابع نبا نع «ةمركعو «ریبج نب ديعس ينئذح :لاق

 . عطقنم هنكل .تاقث هلاجر 0

 .نابح نباو يدع نبا همهتا دقو « فيعض وهو «نمحرلا دبع نب دمحم همساو )۲)

 .قاحسإ نبا هنع ةياورلاب درفت لوهجم وه ()
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 ناک ام : رابحالا تلاقف هدنع اوعزانتف بی 5 ها لوسر دنع دوهب زابحاو « نا رجن

 لجو زع هللا لزنأف ءاينارصن الا ناك ام :یراصنلا تلاقو ءايدوهي الإ ميهاربإ

ميهار | يف َنوُجاَحُت مل باتکلا لأ اي لق : : مهیف
 الا لیجنالاو ٌةاَرْوَّتلا تلر امو 

۶ 

 و

 ايف نوُجاح معلق ٌملِع هب ْمُكَل اميف مُتْجَجاَح ءال مش اک نوت القآ هلكب نم

 اینارصن الو ًايِدوُهَي مهار نا ام نوملفت ال ماو ملعب هللاو ملج هب ْمُكَل سل

 هما َنيِذّلَل ميهاربإب سان ىلؤأ نا نيك ر شما نم نا امو املس ًافينَح َناَك نکلو

 لجر لاقف [17 ۰1۵ :نارمع لا] 4نينمْؤُملا ْیلَو لاو اوُنَمآ َنيِدّلاو ٌّئبنلا اذهو

 لاقو ؟ميرم نب ىسيع ىراصّنلا دبعت امك كَدبعن نأ دمحم اي انم ديرتأ :رابحألا نم

 لاقف ؟انوعدت هيلإو .دمحم ای دیرت كلذ وأ :نارجن ىراصن نم لجر

 :ِةَك هللا لوسر

 مکخلاو بالا هلا يتو و رب نآ رشبل ناک ام : كلذ يف لجو زع هللا لزنأف +«

 مشک اَمِب ار اوئوگ نكلو هللا نوش نم يل ادابع اوئوگ سال لو من وبلا
 ابابرآ نیو ة ةكنالَملا اوُذَخَتت نآ ْمُكَرْمأَي الو نوش نت مک امیو باتکل نوع

 مهیلع ذخأ ام رکذ مث ۰۲۷۹ :نارمع لآ] 4نوُمِلْسُم مشآ ذإ َدْعَب رفکلاب مای

 ذخآ ذإو# : :لاقف « «مهسفنآ یلع هب مهرارفاو « هقیدصتب قاثیملا نم مهئابا یلعو

 .[۸۱ :نارمع لا] ؟نيدهاشلا نم# : هلوق ىلإ نیل قاثیم هللا

 | نر ٌةحتاف مهيف لزن « میرم نی یسیع نع هنولاسب ۶# هللا لوسر

 .اهنم نینامثلا سأر

 رابجلا دبع نب دمحأ نع ءمصألا نع «مکاحلا هللا دبع يبأ نع انيورو

 سنوي لاق  هدج نع «هيبأ نع «عوسي دبع نب ةملس نع «ریکب نب سنوي نع
 هل مساب نارجن لهأ ىلإ بتك ي هللا لوسر نإ :  ملسأف اينارصن ناكو

 ةدابع نم هّللا ةداَبع ىلإ مكوُعْدَأ ينإق ُدْعِب اَمَأ» :بوقعيو قاحسإو ميهاربإ

 ناف كيزجلاف منيا نإف .دابعلا ةيالو نم هّللا ةيالو ىلإ مكوُعْدَأو .دابعلا

o0١ 

 ا ءهللا ریغ دبعأ نأ هللا ذاَعَم» 0 4 ۳ ۳ نو ير ب مو دوه ۶ و 0002

 ميهاربإ نيد يف جاحتلا

 مهاعد 3 هنأ دفولا نظ

 هتدابع ىلإ

 يف نارمع لا ةحتاف لوزن

 نارجن دفو



 عظف «هأرقف باتکلا فقسألا ىتأ املف !«مالّسلاو برخب کا ذقف می
 :هل لا یا حک ها یوم و لا عفاف رعد هين. رعذوب 1في

 ةلضعُم لزن اذإ ىعدُي دحأ نكي ملو نادمه نم ناکو «ةعادو تا
 لع هللا لوسر باتک فقسالا عفدف «بقاعلا الو كیسلا الو یهيالا ال «هلبق

 تملع دق : لیبحرش لاقف ؟كيأر ام !میرم ابآ اي :فقسالا لاقف «هأرقف «هیلا
 وه اذه نوکی نأ نمی امف «ةوبنلا نم ليعامسإ ةيرذ يف ميهاربإ هللا دعو ام

 :هل لاقي نارجن لهأ نم ناك ول «يأر ةوبنلا يف يل سيل «لجرلا كلذ

 یحنتف سلجاف ءريمح نم حبصأ يذ نم وهو «لیبحرش نب هللا دبع
 هل لاقي نارجن لهأ نم لجر ىلإ فقسألا ثعبف «ةیحان سلجف «ليبحرش
 هلأسو .باتکلا هأرقأف ءريمح نم حبصأ يذ نم وهو «لیبحرش نب هللا دبع
 «سلجاف حنت :فقسألا هل لاقف .ليبحرش لوق لثم هل لاقف «هيف يأرلا نع

 :هل لاقي نارجن لهأ نم لجر ىلإ فقسألا ثعبف «ةيحان سلجف «یخنتف
 يأرلا نع هلأسو «باتكلا هأرقأف .بعک نب ثراحلا ينب نم ضيف نب رابج
 عمتجا املف . ىحنتف ُفقسألا هرمأف هللا دبعو لیبحرش لوق لثم هل لاقف «هیف
 « هب برضف  سوقانلاب اا را نامی لالا ا ىلع مهنم ٌيأرلا

 اذإو «راهنلاب اوعزف اذإ نولعفی اوناک كلذکو «عماوصلا يف حوسملا تعفزو
 - عمتجاف .«عماوصلا يف نارینلا تعفرو «سوقانلا برض لیللاب مهعزف ناك

 وغ قداولا لهأ  حوسملا تعفرو «سوقانلاب برض نيح
 ةكامو نورشعو «تیرق نوعبسو ثالث و «عيرسلا بکارلل موي ةريسم يداولا

 عمتجاف «هيف يأرلا نع مهلأسو بيب هللا لوسر باتك مهيلع أرقف «لتاقم فلآ

 ءيناَدُمُهلا ةعادو نب ليبحرش اوثعبي نأ ىلع مهنم يداولا لهأ یر

 لک هللا لوسر ربخب مهوتأيف «يئراحلا ضيف نب رابجو «ليبحرش نب هللا دبعو

 اوسبلو «مهنع رفسلا بایث اًوعضو «ةنيدملاب اوناک اذإ ىتح دفولا قلطناف
 ارن ىتح اوقلطنا مث «بهذلا ميتاوخو «ةّرَّبجلا نم اهنوُرجي مهل الح
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 انا همالكل اوّدصتو یالسلا مهیلع دري ملف هیلع اوملسف < 36 هللا لوسر

 نوعبتي اوقلطناف «بهذلا ميتاوخلاو للحلا كلت مهیلعو مهملکی ملف «الیوط

 ناجرخُي اناک .مهل ةفرعم اناکو .فوع نب نمحرلا دبعو «نافع نب نامثع

 اهترذو اهرمثو اهّرب نم امهل یرتشیف «نارجن ىلإ ةيلهاجلا يف زریعلا
 نامثع اي :اولاقف «سلجم يف نیرجاهملاو راصنالا نم سان يف امهودجوف

 هانيتأف هل نیبیجم انلبقأف «باتكب انیلا بتک مکیبن نإ «نمحرلا دبع ايو

 نأ انايعأف ءاليوط اراهن همالكل اَنْيَدِصتو ءانمالس انيلع دری ملف «هیلع انملسف

 :موقلا يف وهو بلاط يبأ نب يلعل الاقف ؟دوعنأ ءامكنم م انملکی

 نمحرلا دبعو نامثعل يلع لاقف ؟موقلا ءالوه يف نسحلا ابأ اي یرت ام

 بایث اوسبلیو مهميتاوخو هذه مهللح اوعضی نأ یرآ :امهنع هللا يضر

 مث «مهمیتاوخو مهللح اوعضوف كلذ ٌدفولا لعفف «هيلإ اوتأي مث «مهرفس

 «هولأسو مهلأس مث «مهمالس ٌدرف هیلع اوُمَلسف كب هللا لوسر ىلإ اوُداع

 اناف ؟مالسلا هيلع یسیع يف لوقت ام :هل اولاق یتح ةلأسملا مهبو هب لزت ملف

 ؟هیف لوقت ۱ اي وبك ور کو «یراصن نحنو ءانموق ىلإ عجرن

 اب مکربشآ یتح - اوُمیقأف اذه يمر ءیش هيف يدع اّم» : 4 هللا لوسر لاقف

 نإ :لجو زع هللا لزنآ دقو ذغلا حبصأف كال هيلع یسیع يف يل لاق

 كبَر نم م حلا نوکیف نک هل َلاَق مت بار نم ةقلخ مد لثمک هللا دنع یسیع لم

 عدنا لات ملی نی كاج ام دب نم هيف َكَجاَح نمف نيِرتْمُملا نم نكت الف
 اتم

 ىلع هللا هل ْن اخف لهتبن من مُكَسْفنَأو اتسشأو مُكَءاَسْنَو و انَءاّسنو و مک ءاَنْبَأو انا

 حبصأ املف كلذب اوری نأ اوبأف ٥۹ 5١[ :نارمع لا] # نیبذاکلا

 نیسحلاو نسحلا ىلع "المتشم لبقآ .ربخلا مهربخآ امدعب دخلا ةي هللا لوسر

 هرهظ دنع يشمت اهنع هللا يضر ةمطافو «هل لیمخ يف امهنع هللا يضر

 نیا دعا هيات نمير و و هده توپ هلو «ةلهابتلل

 هلفسأو هالعأ عمتجا اذ| يداولا نأ امتملع دق «ضيف نب رابج ايو لیبحرش
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 دلت هباتک
 5 ٠

 لاو ىرأو كلبقم ارمآ ىرأ هللاو ينإو e اورُدصی ملو ءاودرَي مل
 هيلع درو «هنيع يف نعط برعلا لوأ انكف : ءاثوعبم اكلم لجرلا اذه ناك نإ

 انإو تحئاجب انوبيصي ىتح هموق رودص نم الو هردص نم انل بهذي ال هرمأ

 ىقبي الف ءهاّنعالف .ًالسرم ًايبن لجرلا اذه ناك ناو ءاراوج مهنم برعلا ىندأ
 ٌيأرلا امف :هابحاص هل لاقف كلمه الإ رفظ الو ةرعش انم ضرألا هجو ىلع
 ينإف نا يبأر :لاقف ؟كيآر تاهف فرو ىف زوما كتعضو دقف

 . كاذو تنأ :هل الاقف .ادبأ ًاططش مكحي ال ًالجر ىرأ

 «كتنعالُم نم اريخ تیر دق ينإ :لاقف ی م هلا لوسر لیبحرش يقل

 «حابصلا ىلإ كتليلو ليللا ىلإ مويا كمك :لیبحرش لاق ؟وه امو :لاقف

 .زئاج وهف ءانيف تمكح امهمف

 هل لاقف ««َكْيَلَع برش ادحآ َكَءاَرَو لعل» :4 هللا لوسر لاقف
 الا وة ضر لر یار یاب الاقل هالات نحاس لعد ر
 .هَقّفَوُم دحاج» :لاق وأ ء«رفاك» :ِدِثَي هللا لوسر لاقف ا

 بتکف ءهْوَنَأ دخلا نم ناك اذإ یتح «مهنعالُ ملو ءِ هللا لوسر عجرف
 : باتکلا يف مهل

 نارجنل لا لوسر بنا دمحم بتک ام اذه «ميحرلا نمحرلا هللا مسبا
 یادوسو ءاضیبو یارفص لک يفو «ةرمث لك يف همکح مهیلع ناك ذإ

 فلأ بجَر لک يف «ةلح يفلآ ىلع لک كلذ ٌكرتو .مهيلع لضفأف «قيقرو
 وأ جارخلا ىلع تداز ام «ةيقوأ ةلخ لكو .ةلخ ّفلأ رفص لک يفو «ةلح
 باكر وأ «لیخ وأ عورد نم اوضق امو .باسحبف «يقاوألا ىلع تصقن

 اهب مهتعتمو «يلسر ٌةاوثم نارجن یلعو «باسحب مهنم ّدخأ ءٍضَرَع وا
 ءاعرد نیئالث ةيراع مهيلعو «رهش قوف لوسر سبحُي الو «هنودف نيرشع
 ا كح امو ردوا ملات دك اك ا ار نار ارد ناز

 یتح يلوسر یلع نامض وهف «باكر وأ «لیخ وآ بر ی .نم يلوسر اوراعآ
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 مهسفنآ ىلع َّيبنلا دمحم ةمذو هللا اوج اهبسحو نارجنلو «مهيلإ هيدي

 .مهعبتو «مهتریشعو «مهدهاشو ءمهبئاغو «مهلاومأو ءمهضرأو «مهتلمو
 رّيغي الو «مهتلم الو مهقوقح نم قح رّيغَي الو «هيلع اوناك امم اورّيغُي ال نأو

 الو «ةيلهاج مد الو ةبير مهيلع سيلو «ريثك وأ ليلق نم مهيديأ تحت ام

 مهنيبف اقح مهنم لاج نمو :شیج مهضرآ اط لو تقودك الو درر

 هنم يتمذف «لبق يذ نم ابر لكأ نمو «نیمولظم الو نیملاظ ريغ فصللا

 هللا ٌراوج ةفيحصلا هذه يف ام یلعو «رخا ملظب مهنم لجر ذخؤُي الو «ةئيرب

 امیف اوخلصأو اوخصن ام هرمأب هللا يتأي یتح هللا لوسر يبنلا دمحم َةّمذو

 ورمع نب ناليغو «برح نب نايفس وبأ دهش «ملظب نيبلقنم ريغ مهيلع

 :بتكو «ةبعش نب ةريغملاو «يلظنحلا سباح نب عرقألاو «فوع نب كلامو

 نارجن هوجوو فقسألا مهاقلتف «نارجن ىلإ اوفرصنا «مهباتك اوضبق اذإ ىتح

 ا ے ہر ۰ ۰ ۰ رب ۰ 1

 لکو یهو نع هفاو الو هتینابهر نم بهار الو  هتیفقسآ نم تا

 بسنلا نم همع نبا وهو یمآ نم هل خأ فقسألا عمو «ةلیل ةريسم ىلع

 اَب هللا لوسر باتک دفولا عفدف «ةمقلع وبأ هتینکو «ةيواعم نب رشب :هل لاقي

 رشبب تیک ذإ ناريسي امهو هعم ةمقلع وبأو ءهؤرقي وه انيبف «فقسألا ىلإ

 دنع فقسألا هل لاقف هك هللا لوسر نع ينكي ال هنأ ريغ نشب کف «هتقان

 ادقع اهنع لخأ ال هللاو مرج ال :رشب لاقف ءًالسرم اين هّللاو تست دق :كلذ

 لاقف «هيلع هتقان فقسألا ىنثو «ةنيدملا وحن هتقان هجو برضف «هيتا ىتح

 نْدَخَأ انإ :اولوقي نأ ةفاخم برعلا ينع غلبتل اذه تلق امنإ ينع مهفا :هل

 مهعمجأو مهزعآ نحنو «ُبرعلا هب ْمَحْنَت مل امب لجرلا اذهل انعخن وأ ةقمخ
 رشب برضف ءدبأ كسأر نم جرخ ام كليقأ ال هللاو ال :رشب هل لاقف آراد

 :لوقی وهو فقسألل هرهظ لوم وهو «هتقان

 ةريزجلا لهأ ةغلب یراصنلا بیلص هيف يذلا تیبلا ىلع ميقلا :هفاولا «ةیاهنلا» يف )١(

 .ءافلا باوصلاو .فاقلاب هيوري مهضعبو
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 نارجن ىلإ مهعوجر



 اهئيدىراصُلاَنيِدافلاَحُم . اهنیجاهطبيناضرتم - اهنیضواغلقرثنت ی
 . كلذ دعب ةمقلع وبأ دهشتسا ىتح لب يبنلا عم لزي ملو ب ّيبنلا ىتأ ىتح
 سأر يف وهو «يديبزلا رمش يبأ نبا بهارلا ىتأف «نارجن دفولا لخدو

 لهأ عمجأف فقسالا ىلإ بتك هو «ةماهتب ثعب دق ایبن نإ :هل لاقف هل ةعموص
 نب رابجو :لیبحرش نب لا دبعو «ةعادو نب لييحرش.هيلإ اور نآ يداولا

 اوهرکف «ةلهابملا ىلإ مهاعدف زن یتح اوُراسف «هربخب مهنوتأيف «ضیف
 دفولا لبقأ مث ءاباتك مهل بتکو امکح مهیلع مکحف لیبحرش همکحو «هتنعالم

 رشبب تبک یتح هعم رشبو هژرقی فقسألا انیبف .فقسالا ىلإ هوعفد یتح باتکلاب
 ديري هوحن ةمقلع وبآ فرصناف .لسرم يبن هنأ فقسألا دهشف ءهّسّعتف هتقان

 هولزناف ةعموصلا هذه نم يسفنب تیمر الاو ينولزنآ :بهارلا لاقف .مالسالا

 ءافلخلا مبلی يذلا درُبلا اذه اهنم ی هللا لوسر ىلإ ةيدهب بهارلا قلطناف

 سلاو . یحولا لزنی فيك عمسی كلذ دعب بهارلا ماقأو ءاصعلاو بعقلاو

 نذأتساو ءملسُي ملف «مالسالا بهارلل هللا ىبأو دودحلاو «ضئارفلاو
 هللا ءاش نإ ًاداعمو ةجاح يل نإ :لاقو «هموق ىلإ ةعجرلا يف 44ء هللا لوسر

 .ه6 هللا لوسر ضبق ىتح دعي ملف «هموق ىلإ عجرف «ىلاعت
 هوجوو بقاعلاو ديّسلا هعمو 4 هللا لوسر ىتأ ثراحلا ابأ فقسألا نإو

 باتكلا اذه فقسألل بتكف «هيلع هللا لزني ام نوعمتسي هدنع اوُماقأو هموق
 رز نإ ةركاوكخت د میحَرلا نم نِمْحَلا هللا مسب» :هدعب نارجنب ةفقاسأللو

 .مهقيقرر مهي لاو نینابفرو مهكر َنارْجَن ةَفَقاَسَأو ثراحلا يبآ

 هلا راوج ا لیلق نم مهيدي تحت ام لک یلعو مو .مهتّلمو
 هه نم ها الو « هتيناَبْهَر نم بهار الو هتفَسأ نم فق ر ر ال .هلوسرو ۳

 هللا اوج كل ىَلَع هْيَلَع اوناك ام الو مهناطلس الو .مهقوقخ نم قح ری الو

 .«َنيِملاظ الو « «ملاظب نیبلقنم َرْيَغ مِهْيَلَع اوحلضأو وجض ام الأ هلوسرو

 ىلإ فارصنالا يف نذأتسا «باتكلا فقسألا ضبق املف «ةبعش نب ة دل و
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 . اوفرصناف وهل نذأف «هعم نمو هموق

 ايتأ بقاعلاو دیسلا نأ ءدوعسم نبا ىلإ حيحص دانسإب يقهيبلا ىورو

 نإ هلاوف عال ال : هبحاصل امهذح لاف «امهنعالپ نآ داراف هلا لوسر

 «تلأس ام كيطعُت :هل اولاق ءاندعب نم انیقَع الو «نحن حلقن ال هتنعالف ًايبن ناك
 الو: ا لوسر لاقف ءانیمآ الا انعم تعي الو انیمأ الجر انعم ثعباف

 َّنب َةَدْيَبُع ابآ اي ْمق» :لاقف «هّباحص اهل فرشتس ماف ««نیمآ قَح انیمآًالْجَر مکعَم

 .(ةّمألا هذه ْنيمأ اذه» : لاق عاق اًملف «حاّرَجلا
 و

 هوحنب ةفيذح ثيدح نم «هحیحص) ىف یراخبلا هاورو

 337 هللا لوسر ينثعب :لاق ةيعش نی ةریغمْلا ثیدح نم (ملسم حیحص» يفو

 نيب ناك دقو يراسل رو خا :اولاق اميف اولاقف «نارجن ىلإ

 ۷ : لاف اف يك يتلا تيتأف :لاق < متملع دق ام یسومو ىسيع

 "مهلت اوُناَك نیا َنيحِلاَّصلاو ْمِهِئاَينَأ اا اوناك مهلا مُهَتْرَبخَأ 0

 ا لوسر تعتز : لاق «قاحسا نبا نع «ريكب نب سنوي نع انیورو

 . مهتيزجب هيلع ٌمَدَقَيَو « مهتاقدص عّمجيل نارجن لهأ ىلإ بلاط يبأ نب يلع

 ةصقلا هذه هقف ىف ۰

 . نیملسملا ًدجاسم باتكلا لهأ لوخُد زاوج : اهیفف

 کو هح نا ےک ر ا ر ا ا
 يف يقهيبلل هبسنو ۰۳۷۰۰۳۹/۱ «هريسفت» يفو ۱۰۱۰۱۰۱/6 ةريسلا يف ريثك نبا

 .ةبارغ هيفو :لاقو «ةوبنلا لئالد»

 نب ةديبع يبأ بقانم باب :45 يبنلا باحصأ لئاضف يف 74/7 يراخبلا هجرخآ )

 حارجلا نب ةديبع يبأ لئاضف باب :ةباحصلا لئاضف يف (۲8۲۰) ملسمو «حارجلا
 . هنع هللا يضر

 . مساقلا يبأب ينكتلا نع يهنلا باب :بادالا يف )۲٠۴١( ملسم هجرخآ
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 نم باتکلا لهآ نیکمت

 ةرضحب مهتالص

 نيملسملا

 يباتكلا نهاكلا رارقإ
 هلخدب ال يبن هناب یی هل

 مزتلي ملام مالسالا يف
 سانلا فالتخاو هتعاط

 كلذ يف

 باتكلا لهأ ةلداجم زاوج

 مهدجاسم يفو نيملسملا ةرضحب مهتالص نم باتكلا لهأ نيكمت :اهيفو

 . كلذ دايتعا نم نونكمُي الو ءاضراع كلذ ناك اذإ اضيأ

 يف هلخدُي ال يبن هنأب ب هللا لوسرل يباتكلا نهاكلا ٌرارقإ نأ :اهيفو

 ةدر ٌنوكي ال رارقالا اذه دعب هنيدب كّسمت اذإف «هتعباتمو هّتعاط ْمزتلي مل ام مالسإلا

 lela ثالث هخ گلاس لقرب هل قيربكلا لرف اذه لقلوب دج
 الی نأ فاخن :الاق «؟يعابتا نم امكعنمي امف» : لاق يبن كنآ دهشن :الاق

 هنأب هل بلاط يبأ همع ةداهش كلذ ٌريظنو .مالسالا كلذب امهمزلُی ملو ءٌدوهيلا

 . مالسالا يف ةداهشلا هذه هلخدت ملو انید ةيربلا نایدآ ريخ نم هتید نأو «قداص

 باتكلا لهأ نم ريثك ةداهش نم ةتباثلا رابخألاو ريسلا يف ام لمأت نمو

 مالسالا يف ةداهشلا هذه مهلخدت ملف .قداص هنأو تلاسرلاب لی هل نیکرشملاو

 رارقالاو ةفرعملا الو «طقف ةفرعملا وه سيل هنأو «كلذ ءارو رمأ عالسالا نأ ملع

 .انطابو ًارهاظ هنیدو هتعاط ٌمازتلاو ایقنالاو ارقالاو ةفرعملا لب « طقف

 هللا لوسر ادمحم نأ ٌدهشأ :لاق اذإ رفاکلا يف مالسالا بأ فلتخا دقو

 نع تایاور ثالث يهو «لاوقآ ةثالث ىلع ؟كلذب همالسإب مكحُي له ذی ملو
 یتح همالساب مکحی ال : ةيناثلاو . كلذب همالسإب مكحي :اهادحإ «دمحأ مام الا

 «همالسإب مکح «ديحوتلاب أرقم ناك اذإ هنأ : ةثلاثلاو . هللا الإ هل ال نأ ةداهشب يتأي

 هذه ءافيتسا عضوم اذه سیلو «هب ّيتأي ىتح همالسإب مكحي مل ءارقم نكي مل ناو
 يف جرخي ًايبن نأ ىلع نوعمجم نيباتكلا لهأو «ةراشإ هيلإ انرشأ امنإو «ةلأسملا
 نب هللا دبع نب دمحم هنأ يف مهؤاملع ّكشَي الو «هنورظتني مهو «نامزلا ا

 «مهموق ىلع مهتسائر مالسالا يف لوخدلا نم مهگنمی امنإو «بلطملا دبع

 .هاجلاو لاملا نم مهنم هنولاني امو .مهل مهعوضخو

 لب «كلذ ٌبابحتسا لب مهترظانمو باتکلا لهأ ةلداجم زاوج :اهنمو

 ةجحلا ةماقاو «مهنم هّمالسإ یجری نم مالسإ نم هتحلصم ترهظ اذإ هبوجو
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 ىلإ كلذ لویلف .ةجحلا ةماقإ نع ٌرجاع الإ مهتلداجم نم بژهی الو .مهیلع
 انركذل ةلاطالا ةيشخ الولو ءاهيرابو سوقلاو ؛اهیداحو ٌيطَملا ّنْيَب َلَخّبلو «هلهأ
 امبو «مهبتک يف امب لآ لويشوتةنأب رارقالا نيباتكلا لهأ مزلت يتلا ججحلا نم

 هناحبس هللا نم وجرنو «قيرط ةئام ىلع ديزي ام هعفد مهنكمي ال امب هنودقتعي
 . لقتسم فنصمب اهدارفا

 : مالکلا ءانثأ يف هل تلقف «كلذ يف ةرظانم مهئاملع ضعب نيبو ينيب رادو

 هتبسنو «هیف حدقلاو ىلاعت ٌبرلا يف نعطلاب الإ 5 انيبن ةوبن يف حدقلا مكل متي الو
 ؟كلذ انُمزلی فيك :لاقف «كلذ نع هللا یلاعت ءداسفلاو هفسلاو ملظلا مظعأ ىلإ

 نايبو «یلاعت هدوجو راكنإو هدوحجب الإ كلذ مكل تي ال كلذ نم غلبأ لب :تلق

 دقف «ملاظ كلم مكمعزب وهو «قداص يبنب سيل مكدنع ذمحم ناك اذإ هنأ كلذ

 تح رنو «كلذ هل متي مث ءهلَقي مل ام هيلع لّوقتيو هللا ىلع يرتفي نأ هل أيهت

 برضیو «للملا خسنيو «عئارشلا عرشيو «ضئارفلا ضرفيو ءَمُرَحُيو «للحی
 متغیو .مهدالوأو مهءاسن يبسيو «قحلا لهأ مهو «لسرلا غابتآ لتقيو «باقرلا

 هللا رمأ ىلإ هلك كلذ بسنيو «ضرألا حتفی ىتح كلذ هل ٌعتيو .مهّرايدو مهلاومأ

 عابتأو قحلا لهأب لعفي امو «هدهاشُي ىلاعت ٌبرلاو «هل هتبحمو هب هل ىلاعت

 هديؤُي هلک كلذ عم وهو «ةنس نيرشعو ائالث هيلع ءارتفالا يف رمتسم وهو «لسرلا

 ع 2 و و و

 ءرشبلا ةداع نع ةجراخلا رصنلا بابسأ نم هل نكميو «هرمآ ىلعيو هرصنیو

 الو هسفن هنم لعف ريغ نم هءادعأ كلهیو هتاوعد بيجي هنأ كلذ نم بّجعأو

 كلذ عمو 4 هنم ءاعد ريغ نم هناحبس مهلصأتسي ةراتو «هئاعدب ةرات لب «ببس

 متا ىلع هدعو هل زجني مث «لیمج دعو لك هدعيو ءاهايإ هلأس ةجاح لك هل يضقي

 ملظلاو ءارتفالاو بذكلا ةياغ يف مكدنع وهو اذه ءاهلمكأو ءاهئنهأو .هوجولا

 عئارش لطبأ نمم َملظأ الو .كلذ ىلع رمتساو «هّللا ىلع بذک نمم ّبذكأ ال هنإف

 هءایلوآ لتقو وه ديري امب اهليدبتو «ضرألا نم اهعفر يف ىعسو «هلسرو هئايبنأ

 هلك كلذ یف یلاعت هللاو ءًامئاد مهيلع هت رصن ترمتساو «هلسر عابتأو هبرحو
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 بح : ةهثصملا ةرظانم

 يه باتکلا لهآ ءامنع

 ا ید ۰

 ریو هیون



 یحوآ هنأ هبر نع ربخی وهو «نيتولا هنم ٌمطقي الو « نیمیلاب هنم ذی الو « هرفی

 . ءيش هيلإ حب ملو ّىلإ يحوآ : لاق وأ ًابذک هللا ىلع یرتفا نمم ملظأو» ال هنا هلا
 دحآ هبذک نم رشاعم مکمزلیف ٩۳[ :ماعنالا] ها لزنآ ام لْثم لزنأس : لاق نمو و ۶ > ةر و و9 ما ٠ ۲ 4 زن 5 ۶ رس ۵ ۶

 بدم مناص ملاعلل ناك ولو بدم الو «ملاعلل عناص ال ؛اولوقت نآ اما
 ذإ َنيملاظلل ًالاکن هلعجو «ةلباقم مظعأ هلباقلو هیدی ىلع ذخأل میکح ٌريدق
 مکحأو «ضرآلاو تاوامسلا كلمب فیکف ءاذه ٌريغ كولملاب ال

 . ؟نيمكاحلا

 ملظلاو ءهفسلاو ءروجلا نم هب قيلي ال ام ىلإ ٌبرلا ةبسن :يناثلا

 نم هل نیکمتلاو بذاکلا ةرصن بال .دابالا ذأ ًامئاد قلخلا لالضاو
 راهظاو «مئاد هتاملک ءالعاو «هدعب نم هرمآ مایقو «هتاوعد ةباجاو «ضرألا

 عمجم لك يف داهشألا سوژر ىلع نرق دعب انرق ةوبنلاب هل ةداهشلاو «هتوعد
 يف متحدق دقلف ؛نیمحارلا محرآو ؛نیمکاحلا مكحأ لعف نم اذه نيأف .دانو

 نحنو «ةيلكلاب هومتركنأو «نعط َّدشأ هيف متنعطو «حدق مظعأ نیملاعلا بر
 نکلو كرش هل ترهظو «دوجولا يف ماق نیباذکلا نم ارك نآ رکتنال
 .هرثآ اوقحمف «مهعابتأو هلسر هيلع طلس لب «هتدم لطت ملو هرم هل متي مل

 یلاو «ایندلا تماق ذنم هدابع يف هتنس هذه .هتفأش اولصاتساو «هرباد اوعطقو

 نأ هللا داعم :لاق «مالکلا اذه ينم عمس املف .اهیلع نمو ضرالا ثري نأ
 كلس نم نأب ری باتكلا لهأ نم فصنم لك لب بذاک وأ ملاظ هنإ :لوقن

 :هل تلق .ىرخألا يف ةداعسلاو ةاجنلا لهأ نم وهف «هرثأ ىفتقاو «هقیرط

 ةاجنلا لهأ نم مكمعزب هرثأ يفتقمو باذکلا قيرط كلاس نوكي فيكف
 :تلق .مهيلإ لسرُي مل نكلو «هتلاسرب فارتعالا نم ادب دجي ملف ؟ةداعسلاو
 بر لوسر هناي رابخالا هنع ترتاوت دق وهو دب الو دت كمزل دقف

 « هنيد ىلإ باتكلا لهأ اعدو مهيّمأو مهيباتك ( نيعمجأ سانلا ىلإ نيملاعلا
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 رفاکلا تهب ؛ةيزجلاو رافصلاب اورقأ یتح مهنم هنید يف لخدي مل نم لتاقو
 .هروف نم ضهنو

 فالتخا ىلع رافکلا لادج يف لزي مل يع هللا لوسر نأ :دوصقملاو

 هناحبس هللا هرمأ دقو «هدعب نم هباحصأ كلذكو «يفوت نأ ىلإ مهلحنو مهللم

 دعب مهوعدب نأ هرمأو «ةيندملاو ةيكملا ةروسلا يف نسحأ يه يتلاب مهلادجب

 ارصان فلا لعج امناو یدلا ماق اذهیو .تلهابملا ىلإ ةّجحلا روهظ

 هلوسر فیس وهو .هتانیبو هللا ّحَجح ٌرّصني فيس فويسلا لدعأو .ةجحلل
۶ 

 . هتماو

 لصف
 رب نع هجرخآ ثیحب ءاهّقحتسي يتلا هتلزنم قوف اقولخم مظع نم نأ :اهنمو .

 فلاخم كلدو «هریغ هللا عم دبعو « هّلاب ارقا دقف ةضحملا ةيدوبعلا ةلزنم

 ميهاربإ هل مساب نارجن ىلإ بتك يع هنا :هلوق امأو .لسرلا ةوعد عيمجل
 هللا مشب» :لقره ىلإ بتك دقو ءاظوفحم كلذ نظأ الف «بوقعيو قاحساو

 هللا ءاش نإ يتأيس امك كولملا ىلإ هتك يف هس تناك هذهو ةميحكلا نما

 كْت سط# : هيلع لزني نأ لبق كلذ لاقو ءاذه ةياورلا هذه يف عقو دقو «ىلاعت

 ةروسلا هذه نإف طلغ ىلع طلغ كلذو ١[ :لمنلا] *نيِبُم باتکو ِنارقلا ایا

 د نازح یک ‹ قافتاب ةّبكم

 ْمظاعتلا مهنم رهظ اذإ مهمالك كرتو «رافكلا لسر ةناهإ زاوج :اهیفو
 اوسبل ىتح مهيلع مالسلا دری ملو «لسرلا ملكي مل ةَ هللا لوسر ناف «ربكتلاو

 . مهالحو مهللح اوقلأو «مهرفس بايث

 ملو هللا ةجح مهيلع تماق اذإ لطابلا لهأ ةلداجم يف ةنسلا نأ :اهنمو

 ناسا را هو ةلهاملا ىلإ قر نأ داخلا غار

 هّمع نبأ هيلإ اعدو «كدعب نم كتمأل سيل كلذ نإ :لقي ملو ءهلوسر كلذب

 باحصلا هيلع ركنُي ملو «عورفلا لئاسم ضعب هيلع ركنأ نمل سابع نب هللا دبع

6۵ ۱ 

 ی 5 ویعلا

 كرشأ

 رافكلا لسر ةناهإ زاوج

 رصأ نميف ةنس ةلهايملا
 لهأ نم دانعلا ىلع

 لطابلا



 باتکلا لهآ حلص زاوج
 نم مامالا ديري ام ىلع

 اهريغو بایثلاو لاومألا

 يف للحلا توبث زاوج
 ةمذلا

 ىلع مامالا طا رتشا زاوج

 جاتحب ام ةیراع راقکلا

 هبلا نوملسملا

 ىلع باتکلا لهأ رقي ال
 امهريغو ركسلاو ابرلا

 كد هيلع رکنی ملو «نيديلا عفر ةلأسم يف يروثلا نايفس يعازوألا هيلإ اعدو
 .ةجحلا مامت نم اذهو

 بايثلا نمو لاومألا نم مامالا ديري ام ىلع باتكلا لهأ حلص زاوج :اهنمو
 لك درفی نأ ىلإ جاتحي الف .مهیلع ةيزجلا برض ىرجم كلذ يرجيو ءاهريغو
 املو ءاوبحأ امك اهنوُمستقي مهيلع ةيزج لاملا كلذ نوكي لب «ةيزجب مهنم دحاو

 قرفلاو .ایرفاعم هلْذَع وأ ارانید ملاح لك نم دخأي نأ هرمأ نميلا ىلإ اذاعم ثعب
 نميلا امأو .حلص لهأ اوناكو ملسم مهيف نكي مل نارجن لهأ نأ نيعضوملا نيب
 دحاو لك ىلع ةيزجلا ٌبرضي نأ هرمأف ءدوهي مهيف ناكو «مالسالا راد تناكف

 لام هنإف «ةيزج امهالكو «لوألا نود مسقلا اذهب ةيزجلا نوصخي ءاهقفلاو «مهنم

 ظ . ماع لك يف راغصلا هجو ىلع رافكلا نم ذوخأم

 اذه ىلعو ءًاضيأ ةيدلا يف تبثت امك «ةمذلا يف للحلا توبث زاوج :اهنمو

 دقعب اهيف تبثت امك «فللابو نامّضلابو ملسلا دقعب ةمذلا يف اهتوبث زوجي
 . علخلاو قادصلا

 نم هریعب لاملا نم هيلع اوحلاص ام ىلع مهتضواعم زوجي هنأ :اهنمو

 مهوفیضیو مهومرکیو هلسُر اوووی نآ رافکلا یلع مامالا طارتشا :اهنمو

 ةد ودم امانا

 وأ «حالس نم هيلإ نوملسملا جاتحي ام ةيراع مهيلع هطارتشا زاوج :اهنمو
 وأ طرشلاب ةنومضم يه له نكل «ةنومضم ةيراعلا كلت نأو «ناويح وأ «عاتم

 انه اه حرص دقو «نینح ةوزغ يف هيلع مالكلا مدقت دقو «لمتحم اذه ؟عرشلاب

 . فلتلا نامضل ضرعتي ملو «درلاب ةنومضم اهنأب
 مارح اهنأل «ةيوبرلا تالماعملا ىلع باتكلا لهأ تی ال عامالا نأ :اهنمو

 مهّدحی لب «ینزلاو طاوّللا ىلع الو ءركّسلا ىلع مهُرَقُي ال امك اذهو «مهنيد يف
 ۱ . كلذ ىلع
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 كلذ زوجي ال امك ءرخا ملظب رافکلا نم لجر ذخؤُي نأ زوجی ال هنأ : اهنمو

 . ملظ امهالکو «نیملسملا قح يف

 ام الو له ل مهحالصاو ةمذلاو دهعلا لهأ حصنب طورشم ةّمّدلاو دهعلا َدقع نأ : اهنمو

 ا نحن انیتفآ اذهبو مذ الو مهل دهع الف هد يف اودسفأو نیملسملا او اذزف

 ىلإ یرس یتح قشمد يف میظعلا قیرحلا اوقرح امل مهدهع ضاقتنا يف انریغو

 ملو «كلذ ملع نمو لب ءام هجوب مهناعأو مهأطاو نم دهع ضاقتنابو «عماجلا

 . . نیملسملاو مالسالاب ررضلاو شغلا مظعأ نم اذه نإف رمالا يلو ىلإ هعفری

 نی دجرمامز ب يغبني هنأو «مالسالا ةحلصم يف ةندهلا لهأ ىلإ لجرلا مامالا تعب :اهنمو

 5-5-5 3 هللا ةاضرم درجم هدارم امنإو «ىوه الو هل ضرغ ال يذلا وهو نیما نوکی نأ

 نب ةديبع يبآ لاحک «نيمألا قح نيمألا وه اذهف ءاهريغب اهُبوشي ال «هلوسرو
 ۱ 5 . حارجلا

 ىلع لکشآ ناف .هنع هولأس امع مهباوجو باتکلا لهأ ةرظانم :اهنمو

 ۱ .ملعلا لهآ لأس «لوؤسملا

 قدطإلا دنع مدلی ىلع لیلد ٌموقی یتح هرهاظ ىلع لمحُي قالطالا دنع مالکلا نأ :اهنمو

 افكت يف سيلو اذه .(نوژاه تخأ اي) :ىلاعت هلوق ةريغملا ىلع لكشُي مل الإو هفالخ

 ىلإ ٌّمض دروملا لب ؛لاکشالا مزلي یتح نارمع نب نوراه هنأ ىلع لدي ام ةيالا

 نب یسوم وخآ هنأ هيلإ مض یتح كلذب فتکی ملو «نارمع نب نوراه هنأ اذه

 وهو «دساف داريإ هذاریاف «كلذ نم ءيش ىلع ظفللا لدي ال هنأ مولعمو «نارمع

 ۱ .دصقلا داسف وأ «مهفلا ءوس نم امإ

 لك يبنلا نإ :قاحسا نبا لوق امأو
 نويمأو ىراصن نافنص ۱ ۳9 2 ۱

 مهيلإ داخ ثعب ةصقو مالك هنأ نظی دقف مهتيزجب هيلع مدقیو مهتاقدص عمجیل نارجن لهآ ىلإ
 نأ هزیغو وه هرکذ ام هنم لكشأو «ناعمتجت ال ةيزجلاو ةقدصلا نأل «ضقانتم

 رشع ةنس یلوالا یدامج وأ ءرخآلا عیبر رهش يف دیلولا نب دلاخ ثعب ةي يبنلا

 مهلتاقی نأ لبق مالسالا ىلإ مهّوعدی نأ هرمأو ؛نارجنب بعک نب ثراحلا ينب ىلإ

 نارجن لا نأ نایب هنع هللا یضر بلاط ىبأ نب ىلع ثعب
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 َمِدَق یتح دلاخ جرخف «مهلتاقف اولعفی مل ناو مهنم لبقاف اوُباجتسا ناف ءاثالث
 ملسأف مالسالا ىلإ نوعديو «هجو لك يف نوبرضي باكرلا ثعبف .مهیلع
 كلذب بتكو عالسالا مهمّلعُي دلاخ مهيف ماقأف ؛هيلإ اوعد اميف اولخدو «ٌسانلا
 دقو «مهدفوب هيلإ لبقیو «لبقُي نأ 55 هللا لوسر هيلإ بتكف 355 هللا لوسر ىلإ
 باتك مهل بتكو تلح يفلأ ىلع مهحلاصف 325 هللا لوسر ىلع اوذفو مهنأ مّدقت

 لهأ نأ :اذه باوجو .اورشعي الو ءاورشحي الو .مهنيد نع اوريغي ال نأو نمآ

 امأو «مّدقت ام ىلع ىراصنلا حلاصف «نييمأو ىراصن :نيفنص اوناك نارجن
 2 لا ىلع مهدفو دقو اوملسأف ٠ دیلولا نب دلاخ مهيلإ ثعبف .مهنم نويمألا

 ,؛؟ةّيلهاجلا يف مُكَلتاَق ْنَم نوبت مُتنك عبا : 325 هللا لوسر مهل لاق يذلا مهو

 .مهيلع رّمأو «(متقدص) : لاق . ملظب ادح أدبن الو «قرفتن الو عمتجن انک :اولاق

 لهأ ىلإ ًايلع ثعب : هلوقف .بعک نب ثراحلا ونب مه ءالؤهو .نیصحلا نب سيق
 نم تاقدص «نارجن لهأ نم نیتفئاطلا هب دارآ مهتيزج وأ مهتاقدصب هيتأيل نارجن

 . یراصنلا ةيزجو « مهنم ملسأ

۱ | 
 لصف

 مورلا برع كلم يماذجلا ورمع نب ةّوْرَف لوسر مودق يف

 ًالوسر لَك هللا لوسر ىلإ يماذُجلا ورمع نب ةورف ثعبو :قاحسإ نبا لاق

 نم مهيلي نم ىلع مورلل ًالماع ةورف ناكو یاضیپ ةلغب هل ىدهأو همالساپ
 نم كلذ ٌمورلا غلب املف «ماشلا ضرأ نم هلوح امو ناعم لزنم ناكو «برعلا
 ىلع هبلصل مورلا تعمتجا املف «مهدنع هوسبحف هوذخآ ىتح هوبلط «همالسا

 : لاق نیطسلفب «ءارفع : هل لاقي مهل ءام

 "۳ لحاوّرلا ىَدْحِإ قوف ارفَع ءام یلع اول ناسا اا

 يتلا ةبشخلا :لحاورلا ىدحإب ديريو لبالا :لصألا يف لحاورلاو «جوزلا :ليلحلا 6

 .اهيلع هوبلص

۵ £ 



 لجاتملاباهفارط بشم  اهئآ لْخَفلا برص مل قا ْىَلَع
 : لاق هولتقيل هومّدق امل مهنأ يرهزلا معزو : قاحسا نبا لاق

 2 و تول ر 2 0

 يماقمو يمظعا يبرلملس ينناب نیملشملا ةارس غلب

 .٠ یلاعت هللا همحري ءاملا كلذ ىلع هوبلصو «هقنع اوبرض مث

 نبا یلوم بيرك نع عفیون نب دیلولا نب دمحم ينئّدح :قاحسإ نبا لاق

 ىلإ ادفاو ةبلعث نب ماّمض ركب نب دعس ونب تثعب :لاق «سابع نبا نع «سابع

 ىلع لخد مث هلقعف دجسملا باب ىلع هّريعب خانأف «هيلع مدقف ة4 هللا لوسر
 دْبَع نبا مكُيأ :لاقف «هباحصأ يف سلاج دجسملا يف وهو 4 هللا لوسر
 :لاقف ؟دمحم :لاقف ««بلطْملا دْبَع با اَنأ» : ك هللا لوسر لاقف ؟بلّطُملا

 الف .ةلأسملا يف كيلع و كلئاس ينإ !بلطملا دبع نبا اي :لاقف معنا

 هللا دن : لاقف «كل ادب اَمَع لّسف يسن يف دج آل» : لاقف . كسفن يف ندجت

 انيلإ كتعب ُهَّللا كدعب ٌنئاك وه ْنَم هلاو «كلبق ناك ْنَم هلاو «كلهآ هلاو كهلإ
 هلاو ؛كلبق ناك ْنَم هلاو كهلا هل َكُدّشْنأَف :لاق ««معن َعُهَّللا» :لاق ؟الوسر

 دادنالا هذه علخن نأو ءائيش هب رشت ال هدّبعن نأ كرم ُهَّللا «كدعب ْنئاک وه نم

 ضئارف رکذی لعج مث ««معن ّمُهّللا» :45 هللا لوسر لاقف ؟نودُبعی انژابآ ناك يتلا

 مالسالا ضئارفو «ححلاو «مايصلاو ةاکزلاو ةالصلا :ةضيرف ةضيرف مالسالا

 لهشآ ينإف :لاق غرف اذإ ىتح اهلبق يلا يف هّدشن امك ةضيرف لک دنع هد ءاهّلُ
 ضئارفلا هذه عدؤأسو «هلوسرو هدبع ادمحم نآ دهشأو هلا الإ هل ال نآ

 لاقف «هریعب ا افت فرصنا مث ا الو دیزأ ال  هنع ينتيهن ام بنتجأو

 ) )1١ماشه نبا ٥4۲/۲ .



 مامض ناکو هةّنَجلا لخذي «نیتَصیقَعل وذ ید ناو و

 َمدَق یّتح جرخ مث .هلاقع قلطاف «هريعب ىتأ مث «نيتريدغ اذ ٌرعشأ ادلج الجر
 یّرْعلاو تاللا تسئب :لاق نأ هب ملكت ام لأ ناكو «هيلع اوعمتجاف «هموق ىلع

 ام امهنإ مکلیو :لاق .ماذجلاو نونجلاو «صربلا قتا مامض اي ْهَم :اولاقف
 متنك امم هب مكذقنتسا اباتک هيلع لزنأو ءًالوسر ثعب دق هلل نإ ناعفنی الو نارضَي
 نم مکثتج دق ينإو «هلوسرو هدبع ًادمحم نأو منا الإ هلإ ال نأ ذهشآ ين او «هيف

 لجر هترضاح يف مويلا كلذ نم ىسمأ ام هللاوف «هنع مكاهنو هب مكرمأ امب هدنع
 الس الا ةأرفا ألو

 ")ةبلعث نب مامض نم لضفأ موق دفاوب انعمس امف :قاحسإ نبا لاق
 اه «نیحیحصلا» يف ةصقلاو

 .جحلا ضرف دعب ناك مامض مودق نأ ىلع لدي ةصقلا هذه يف جحلا رکذو
 . ملعأ هللاو ""ةاورلا ضعب مالک نم ةجردم ةظفللا هذه نأ رهاظلاف «ديعب اذهو

 لصف

 لع هللا لوسر ىلع هموقو هللا دبع نب قراط مودق يف

 لجر ینثدح :لاق .دادش نب عماج نع «یقهیبلا ركب یبال كلذ ىف انیور

 هيلع لجر لبقأ دا زاجملا قوسب مئاقل ينإ :لاق . هللا دبع نب قراط : هل لاقي

 (۲۳۸۲)دمحآ ی ۲۹۹/۱ دعس نباو ۵۷۵۰۵۷۳/۲ ماشه نباهركذ )١(
 دمحم نع «لضفلا نب ةملس قيرط نم (4۸۷) دواد وبأ هجرخأو ۰۵4/۳ مكاحلاو

 یر یا رم ملل نسب «ليهك نب ةملس ينثدح «قاحسإ نب
 . يوق هدنسو . . .هوحنب سابع ۱

 یلاعت هللا لوقو ملعلا يف ءاج ام باب :ملعلا يف EA يراخبلا هجرخآ (۲)

 اة ناميإلا نایب باب :نامیالا يف (۱۲)ملسمو (املع يندر بر لقو)

 .ناسحالاو

 .هعجارف ةجردم تسیلو «ةتباث ةظفللا هذه نأ ۱۰/۱ «حتفلا» يف ظفاحلا یریو )۳)

 ه5



 هعبتی لجرو احلف هللا الا هل ال :اولوف «سانلا يأ ای» :لوفی وهو اة

 ؟اذه ْنَم : تلقف «باذك هناف هوقّدصت ال !سانلا اهّيأ اي :لوقی ةراجحلاب هيمري

 اذه نم :تلق :لاق ملا لوسر هنأ معزی يذلا مشاه ينب نم مالغ اذه :اولاقف

 سانلا ملسأ املف :لاق «یژعلا دبع هّمع اذه :اولاق ؟اذه هب لعفی يذلا

 اهناطیح نم انونداملف .اهرمت نم ژاتمن وا ا ديالا نم اجر .ارزجاهو
 مّلسف «هل نیرمط يف لجر اذإف ی یاهو ماوس ءاهلخنو
 هذه ڈیرن : انلق ؟نودیرت نيأو : لاق . ةذبّرلا نم :انلق ؟ٌموقلا لبقأ ني نيأ نم :لاقو

 ءانل ةنيعظ انعمو :لاق .اهرمت نم ٌراتمن :انلق ؟اهيف مکتجاح ام :لاق «ةنيدملا

 اذكو اذكب معن :اولاق ؟اذه مكلمج نوعیبتآ :لاقف موطخم رمحأ لمج انعمو

 «قلطناف لمجلا ماطخب ذخأف ءائيش انلق امم انعضوتسا امف :لاق ءرمت نم اعاص

 نمم انلمج انعب ام هللاو ءانعنص ام :انلق ءاهلخنو ةنيدملا ناطيحب انع یزاوت املف

 نأك الجر تيأر دقل هّللاو :انعم يتلا ةأرملا لوقت لاق. دهن هل ایا لو قر

 . مكلمج نمثل ةنماض انأ ردبلا ةّليل رمقلا ةقش ههجو

 او وا وو تو و

 | كلذک مه امنیبف هجر نم ردبل ًالیل رمقلاب هدا اذه تیار ام «مکب ردغی
 نیو یخ یون بو ویا :لاقف لجر لبقأ

 ةنيدملا انلخد مث ءانيفوتساو انلتكاو ءانعبش ىتح انلكأف ءاوفوتساو ءاولاتكاو

 وهو هتبطخ نم انكردأف «سانلا بطخی ربنملا ىلع مئاق وه اذإف .دجسملا انلخدف

 َكَمَأ ءلْفُسلا ديلا نم هی ایلعلا دا مک ٌدْيَح ةَقَدّصلا ناف اوُهَدَصَت» :لوقي
 نم :لاق وأ «عوبري ينب نم لجر لبقأ ذإ َكاَندَأ َكاَنْدَأو كاَحَأو كَتأو كابو

 ال اّمأ نإ : لاقف «ةيلهاجلا يف ءامد ءالؤه يف انل !هللا لوسر اي :لاقف ءراصنألا

 (۱تارم ثالث ؛دَلَو ىلع ىنجَت

 هقفاوو هححصو نيسحتلل لباق هدنسو ۱۱۱/۲ «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأو (۱)

 . ىبهذلا
 تت

۵۷ 



 لصف

 (۱) رو 50
 بیجن ددو مودش يف

 اوقاس دق الجر رشع ةئالث ۲۵ وکلا نم مهو «بيجُت دفو ب هيلع ٌمدقو
 مركأو مهب 015 هللا وو مهیلع هللا ضرف یتلا لاومآ تاقدص مهعم

 لاقف ءانلاومأ يف هللا قح كيلإ انقس !هللا وسر اي :اولافو مهلزنم

 انمدق ام !هللا لوسر اي :اولاق «مُكَئاَرَقَف ىلع اهوُمسفاف اهوُدر» : ب هللا لوسر
 برعلا نم دقو ام !هللا لوسر اي : ركب وبأ لاقف ءانئارقف نع لضف امب الإ كيلع
 هللا ديب ئَدُهلا نإ : زاد هللا لوسر لاقف بیجت نم يحلا اذه هب دفو ام لثمب

 (ءایشآ دم هللا لوسر اولأسو ««نامیالل ُهَرْدَص َحَرَش ار هب دارآ ْنَمَ لجو رع

 مهب ا هللا لوسر دادزاف ننسلاو نارقلا نع هنولآسی اولعجو ءاهب مهل بتکف
 ليقف ءْثْبَللا اوليطُي ملو ءامايأ اوماقأف .مهتفايض نسحُي نأ الالب رمأو .ةبغر
 ای هللا لوسر انتيؤرب مهربخنف انءارو نم ىلإ مجرن :اولاقف ؟مكبجعُي ام : مهل

 مهيلإ لسرأف هنوُعُدوُي ب هللا لوسر ىلإ اوؤاج مث ءانيلع در امو «هايإ انمالكو

 :اولاق 2؟ٌدَحَأ مکنم يب له» :لاق .دوفولا هب ُريِجُي ناك ام عفرأب مهزاجأف الالب
 اوعجر املف ««انيلإ هولسرأ» :لاق ءانس انثدحأ وه انلاحر ىلع هانفلخ مالغ . معن

 يلا

 اي :لاقف يي هللا لوسر ىتأ ىتح مالغلا لبقأف ءهانعدوو هنم انجئاوح انيضق

 تيضقف «افنا كوتأ نيذلا طهرلا نم :لوقي ید ينب نم قرما ينإ !هللا لوسر

 يتجاح نإ : لاق (؟ كتحاح امو» : لاق . هللا لوسر اي يتجاح صضقاف .مهجئاوح

 اوقاس ام اوقاسو «مالسالا يف نیبغار اوُمِدَق اوناک ناو «يباحصأ ةجاحک تسيل
 رفغي نأ لجو ّرع هللا لأست نأ الإ يدالب نم ينلَمعَأ ام هّللاو ينإو مهتاقدص نم

 .هدنک نم نطب او ءاتلا مضب 01

 . نميلاب ةدنك نم نطب - فاكلا مضو نيسلا حتفب ,_ نوکسلاو (۲)

«۸ 



 :مالغلا ىلإ لبقأو 37# هللا لوسر لاقف «يبلق يف يانغ لعجی نآو «ينمحريو يل

 لجرل هب رمأ ام لثمب هل رمأ مث ««هبلف يف هانغ لّعجاو «ُْمَحْراو هَل زفغا ٌمهَلل»

 مسوملا يفك هللا لوسر ازفاو مث «مهيلهأ ىلإ نیعجار اوقلطناف «هباحصأ نم

 ُمالْعلا َّلَعَف ام» كك هللا لوسر لاقف «ىذبأ ونب نحن :اولاقف ءرشع ةنس ینمب

 امب هنم عنقابانثدح الو « طق هلثم انيأر ام !هللا لوسر اي :اولاق «؟مُكَعَم يناتأ يّ

 لاقف ءاهيلإ تفتلا الو اهّوحن رظن ام ايندلا اومستقا َسانلا نأ ول «هللا هقزر

 وأ :مهنم لجر لاقف ««اعيمَج َتوُمَي نأ وُجْرأل ينإ هّلل ُدْمَحلا» : هللا لوسر

 هواَوْهَأ بسب 46 هللا لوسر لاقف ؟هللا لوسر اي اعيمج لجرلا تومي سيل

 لا يلاب الف ةيدز الا َكْلَب ضْعَب يف ُهَكِرْدُي نآ ُهَلَجَأ لعلف لا ةّيِدْؤَأ يف هُموُمُهو

 هدهزأو «لاح لضفأ ىلع انيف مالغلا كلذ شاعف :اولاق .«كلم اهّیآ يف لجو َّرَع

 لهأ نم عجر ْنَم عجرو هتک هللا لوسر يفوت املف «َقْزُر امب هعنقأو ءايندلا يف

 «دحأ مهنم عجري ملف «مالسالاو َهَّللا مهركذف «هموق يف ماق «مالسإلا نع نميلا

 ىلإ بتكف «هب ماق امو «هّلاح هغلب ىتح هنع لأسيو هرکی قيدصلا ركب وب لعجو
 ۱۱ 1ریخ هب هیصوی دیبل نب دایز

 لصف

 ةعاضف نم مْيَذُه دعس ينب دفو مودق يف

 ىلع تمدق :ميذه دعس ينب نم هيبأ نع «نامعنلا يبآ نع «يدقاولا لاق

 َحادأو بلغ َدالبلا هللا ل وسر أطوأ دقو «يموق نم رفت يف ادفاواي لا لوسر

 نم فئاخ امإو «هیف بغار مالسالا يف لخاد امإ :ناقنص ٌسانلاو «برعلا

 «هباب ىلإ انيهتنا ىتح ّدجسملا مون انجرخ مث «ةنيدملا نم ةيحان انلزنف «فيسلا
 عم لخدن ملو ءةيحان انمقف ءدجسملا يف ةزانج ىلع يلصْي# هللا لوسر دجنف

 ی هللا لوسر فرصنا مث هعیانو ديك هللا لوسر یقلن یتح مهتالص يف سانلا

 دعس نیاو ۰۲۶۸ ۰۲/۲ سانلا ديس نباو ۰۵۱ ۰۵۰/64 «بهاوملا حرش» رظنا )۱(

TTS 

 ه۹



 :لاقف «میذُه دعس ينب نم :انلقف «؟ّتْنَأ ْنَم» :لاقف ءانب اعدف ءانيلإ رظنف
 اي :انلق «؟:كيخأ ىلع متیلص الهف» :لاق .معن :انلق «؟متنا نومل ۳

 4 هللا لوسر انعیابو انملسأف :اولاق «نوملْسم ماف لسا

 ياف ءانبلط يف #4 هللا لوسر ثعبف ءانرغصأ اهيلع انفلخ دق انلاحر ىلإ انفرصنا

 انرغص هنإ !هللا لوسر اي :انلقف «مالسالا ىلع هعيابف « هيلإ انًبحاص مّدقتف «هيلإ انب
 لاو ناكف :لاق هدْيَلَع لا َكَراَب مهمداخ مْوَقلا ُرْعْصَأ» :لاقف ءانمداخ هنإو
 ناکف ءانيلع لب هللا لوسر هرّمأ مث «هل ت هللا لوسر ءاعدل نارقلل انأرقأو ءاّنريخ

 ءانم لجر لكل ةضف نم قاوأب انزاجأف الالب رمأ .فارصنالا اندرأ املو هانی

 . ۱ مالسالا هللا مهقزرف ءانموق ىلإ انعجرف

 لصف

 ةرازف ينب دفو مودق يف

 بلا لوسر عّجر املو :«ءافتکالا» باتک يف '''ملاس نب عیبرلا وبآ لاق

 «نصح نب ةجراخ مهیف الجر رشع ةعضب ةرازف ينب ٌدفو هيلع َمدق «كوبت نم

 تنب ةلمر راد يف اولزنف مهرغص وهو «نصح نب ةنييع يخأ نبا سيق نب ٌرحلاو
 باکر یلع نوتتسُم مهو مالسالاب َنيّرقم 4 هللا لوسر اوژاجو «ثراحلا

 !هللا لوسر اي :مهدحآ لاقف مهدالب نع ال هللا لوسر مهلأسف ۰" فاجع

 نباو ۰۲۹ ۰۲4۸/۲ «سانلا ديس نبا ةريس» و ۰۵۱/4 «بهاوملا حرش» رظناو )

 . ۳۲۹/۱ دعس

 ىسوم نب ناميلس عيبرلا وبآ سلدنألا ثدحم ةقثلا خرؤملا بيدألا ظفاحلا مامإلا وه ()
 هباتكو ءاديهش ه٤۳٦ ةنس ىفوتو ۵1۵ ةنس دلو ىسلبلا يعالكلا يريمحلا

 يزاغم يف ءافتكالا» لماكلا ها .«تادلجم عبرأ يف 8 هفيناصت دحأ «ءافتکالا»

 «ءافلخلا ةثالثلاو ىفطصملا

 المح سايق ريغ ىلع فجعأ عمج لازهلا يف ةغلاب :فاجعو «نوبدجم :نوتتسم (۳)

 = رمحأك فجع :سايقلاو «نامسهوهو «هدض ىلع وأ «فاعض» وهو هریظن ىلع

۷۰ 



 كبر انل ٌعداف ءانلايع ۲" ثرغو ءانيانج بدجأو ءانيشاوم تكلَهَو ءانذالب تّتتس

 32 هللا لوسر لاقف «كيلا كتر انل عفشیلو كبر ىلإ انل عفشاو ءانئيغُي

 هی ار يتلا نَعف «لجو عين ىلإ تففش اش لوول هللا ناحْبس»

 هتمظع نم م طَِت يهف «ضزالاو تاواّمسلا هّیسرک مس طلا و م الا هلا ال
 ا

 و
 تقلل رك عالما ذرعا م هلا لوسر لاقو «دیرجلا لر طي امك للجو و

 كحضيو !هللا لوسر اپ : يبارعالا لاقف .«مکنایغ بزقو نکلژآو ْمكفَعَش نم

 ءاريخ ٌكَحضي بر نم مَدْعَت نل :يبارعألا لاقف «معن» :لاق ؟لجو زع انّبر

 هيدي عفري ال ناكو «تاملكب ملكتف ءرّبنملا َدِعَصو «هلوق نم دلی ٌئبنلا كحضف
 ناكو «هيطبإ ضايب يؤر ىتح هيدي عفرف «ءاقستسالا عفر الإ ءاعدلا نم ءيش يف

 َكَدَلَب یحأو «َكتَمحَر رشناو ءَكَمئاَهَبو َكَدالَب قشا ّمُهَّللا» هئاعد نم ظفخ امم

 َرْيَغ اعفاَن لجا َرْيَغ الجاَع اعساو ًاقبط اعيِرَم ائيرَم اثیغُم اَنْيَع انقشا ّمُهّللا ءتيّمَلا

 هل .قحَم الو رغ الو مه الو باذع ايس ال ةّمْخ ةمحَر ایقس ملا اض

 اغا یلع انوشناو فشلا انقْسا

 .رمحو

 )١( عاج :ثرغ .

 دعس نباو ۰۵۵8۲/ «بهاوملا حرشاو ۰۲۵۰۰۲۹/۲ سانلا ديس نبا رظنا (۲)

 مسا :ءافلاو نيشلا حتفب «مكفغش نم»هلوقو «توصت :يأ ««طثت» هلوقو ۱

 ءافلاب مهضعب هطبضو .قيضلا نم هودجو ام رصقأ هب دارملاو «فاغشالا نم

 «يازلا ناكسإو ةزمهلا حتفب .مكلزأو :هلوقو مکفوخ :يأ «فاقلاو

 هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم (77١١)دواد وبأ جرخأو ءمكقيض

 رشناو «كمئاهبو كدابع قسا مهللا» :لاق .یقستسا اذإ یو هللا لوسر ناك :لاق

 مكاحلاو )١١59( دواد وبأ یورو «نسح هدنسو «تيملا كدلب يحأو «كتمحر

 لكك هللا لوسر تيأر :لاق هللا دبع نب رباج نع ۰۳۵۳/۳ يقهيبلاو ۱

 اعم اغ انقسا مهللا» :لاقف (ءاعدلا يف امهدمو امهعفر اذإ هيدي ىلع لماحتي) يكاوي

 مكاحلا هححصو ؛حیحص هدنسو «لجا ريغ الجاع ءراض ريغ اعقان تر اتیرم

 . يبهذلا هقفاوو

۰۷۱ 



 دّسأ ينب دفو مودق يف

 ,Sl هدبعم نب ةصباو مهيف «طهر ةرشع دسأ ينب ٌدفو يي هيلع مدقو

 لاقف ءاوُمَّلكتف .دجسملا يف هباحصأ عم سلاجوب هللا لوسرو دليوخ
 سا هد تيرا حر ا د اه لوسو اب ملكت

 لاق .انءارو نمل نحنو هاثعب انيلإ َْعبِت ملو هللا لوسر اي كانئجو «هلوسرو

 ْلُق اوُملْسَأ ْنَأ َكْيَلَع َنوُبْمَي© :هلوسر ىلع هللا لزنأف :يظرقلا بعك نب دمحم
 *«نيقداَص مشنک نإ ناميإلل مُكادَه نأ ْمُكيَلَع نمی هللا لب مکمالسا ّيلَع اونم ال
 ًءاَهكلاو ةقاّيعلا ذئموي هنع ال هللا لوسر اولأس امم ناكو [۱۷ :تارجحلا]

 نإ !هللا لوسر اي :اولاقف ءهلك كلذ نعل هللا لوسر مهاهنف ٠ . ىصحلا برضو

 :اولاق «؟ یه امو» ناف تيك ةليفخ تارا یه فول اكول هذه

 ٠ هلع هملع لثم َفَداَص ْنَمَف «ِءايبْنألا نم ی ُهَمَلَعا :لاق . طَحلا

 ۰۲۹۲/۱ دعس نیاو ۰۵۰۵۵ ٤/ «بهاوملا حرشاو ۰۲۵۰/۲ سانلا ديس نبا رظنا (۱)

 ربخ يطاعت :ةناهکلاو ءاهرممو اهتاوصأو اهئامسأب لا لر اا
 ٤٤۷/١ دمحأو (۵۳۷)ملسم جرخأو لمرلا طخ :طخلاو «لبقتسملا يف تانئاكلا

 اي تلق :لاق يملّسلا مکحلا نب ةيواعم نع )٩۳۰( دواد وبأو ۰۱۱/۳ يئاسنلاو

 «ناهکلا اوتأت الف» :لاق .ناهکلا يتأن انك « ةيلهاجلا يف اهعنصن انك رومآ هللا لوسر

 : تلق «مکندصی الف هسفن يف مکدحآ هدجی ءيش كاذ» :لاق «ریطتن انك «تلق :لاق

 ینعمو «كاذف هطخ قفاو نمف . طخی ءایبنالا نم يبن ناک» :لاق .نوطخی لاجر انمو

 ىلإ انل قیرط ال نکلو «حابم وهف .هطخ قفاو نم نأ :«كاذف هطخ هقفاو نم» هلوق
 لیبس الو ةقفاوملاب نقيتب نوکت ةحابالا نأل «حابي الف به ينيقيلا ملعلا
 كلذب حرص .امارح هودعو «عينصلا اذه نع يهنلا ىلع ءاملعلا قفتا اذلو ءاهيلإ
 .ةمئالا نم دحاو ريغ

2۷۲ 



 ٠ ءارهب دفو مودق يف

 تنب ةعابض يمأ تعمس :تلاق دادقملا تنب ةميرك نع يدقاولا ركذ

 مهو ٍ هللا لوسر ىلع نميلا نم ءارهب دفو مدق :لوقت بلطملا دبع نب ريبزلا
 ٌنحنو «دادقملا باب ىلإ اوهتنا ىتح مهلحاور نوُدوقي اولبقأف ءالجر ٌرشع ةثالث
 مهءاجو یهلزنأف .مهب بحرف «دادقملا مهيلإ جرخف «ةليّدح ينبب انلزانم يف
 دادقملا اهلمحف ءاهيلع سلجنل اولي نأ لبق اهانأيه اًئك دق سّيح نم ةتفجب

 اهيفو ةعصقلا انيلإ تدر اول ىتح اهنم اولكأف . ماعطلا ىلع اهيرك ناكو
 عم لي ب هللا لوسر ىلإ اهب انثعب مث «ةريغص ٍةعصق يف لكألا كلت انعمجف لك

 تاير ةعابش» تم هللا لوسر لاقف «ةملس َّمأ تيب يف هتدجوف «يتالوم ةردس

 يبأ فیض لعف ام» :لاق مث «يعضا :لاق هللا لوسر اي معن :ةردس تلاق «؟اذهب

 يف هعم نمو وه الكأ ي٤ هللا لوسر اهنم ٌباصأف :تلاق ءاندنع :تلق «؟دبعم

 .«مکفیَض ىلإ ّيقَب امب يِبَهْذا» :لاق مث ةّرذس مهعم تلكأو اوله ىتح تيبلا
 فيضلا اهنم لكأف :تلاق «يتالوم ىلإ ةعصقلا يف يقب امب تعجرف :ةردس تلاق
 انا دعم انآ انت :نولوقي «ٌموقلا لعج ىتح ضیفت امو «مهیلع اهدرن ءاوماقأ ام
 انل رك دقو «نيحلا يف الإ اذه لثم ىلع ُرِدْقَت انك ام انيلإ ماعطلا بحآ نم ان
 وبأ مهربخأف ؛عَّبَشلا يف كدنع نحنو «هوحن وأ ةّقلعلا وه امنإ مکدالبب ماعطلا نأ
 عباصأ ةکرب هذهف ءاهّدرو ءالكأ اهنم لكأ هنأ هللا لوسر ربخب دبعم

 كلذو تن وا زا لا لوسر هنا دهشن : نولوقی عوقلا لعجف ی هللا لوسر

 اوژاج مث «ًامايأ اوماقأو «ٌضئارفلا اومّلعتف يب هللا لوسر دارآ يذلا

 (۲) مهيلهأ ىلإ اوفرصناو مهزئاوجب مهل رمأو «هنوعدوير يي هللا لوسر

 لکو E دعس ۳ 0 ا حرشاو سس ۳ كيس ۳ نا )۲(

 .ةقلع وهف «شيعلا نم هب غلبتی ام

ovr 
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 هن اجر دعانا تاس فم يفر وال سر طب

 ال نم : مهملکتم لاقف ؟«مْوَقلا نما : 335 هللا لوسر لاقف نامعنلا نب

 نم اوحازأو اد نبذ مه تقلب نحن زر

 مكب ابحرم : قع هللا لوسر لاق «ماحرأو ٌتابارق انلو «رکب ينبو ةعازخ ةكم نطب

 برهو هماشلا تفي لك هللا لوسر مهرشیو ءاوملسأف مكب ينفرَعأ ام الهأو

 نعو «ةنهاکلا لاوس نع ی هللا لوسر مهاهنو «هدالب نم عنتمم ىلإ لقره

 امايأ اوماقأف ءةيحضألا الإ مهيلع سيل نأ مهربخأو ءاهنوحبذي اوناك يتلا حئابذلا

 ."""اوزیجآ دقو اوفرصنا مث «ةلمر رادب

 يلب دفو مودق يف
 تباث نب عفیّور مهلزنأف NE E مدقو

 هل لاقف «يموف ءال وه : لاقو اک هللا لوسر ىلع مهب مدقو « هدنع يولبلا

 : ل هللا لوسر مهل لاقو ءاوملسأف ««كمؤقبو كلي ابحرم» : 452 هللا لوسر

 يف رهف مالسالا ریغ یلع تام نم لکف یالّسالل مکاده يذلا هلل ُدْمَحْلا»

 ءةفايضلا يف ةبغر يل َّنِإ و يا ود اوما

(۲) 

 ع

 رهف سقف وأ ٌيِنَع ىلإ هتْغََص فورفع لکو مَع :لاق ؟رج أ كلذ يف يل لهف

 دعب ناک امف یایآ ةئالث : لاق ؟ةفاضلا تقو ام ! هللا لوسر اي : لاق كَةَقَدَص

 دعس نباو ٤/0V۷ (071» «بهاوملا حرشاو ۱-22۳ ۲ سانلا لس نبأ رظنا ۱(

۳-۳۱۱ 

 نب رمع نب يلب ىلإ ةبسن يولب :اهيلإ ةبسنلاو «ةددشم ءايو ماللا رسكو ءابلا حتفب )۲(

 ۳/۱ دعس

۵۷ 



 فوق دسار كلو كلام» i a : لاق 5

 :لاقف ءًارمت لمحي يلزنم يتأي تب هللا لوسر اذإف «يلزنم ىلإ اوُعجرف اوماق مث
 اوُعّدو مث «ائالث اوماقأف .هریغ نمو هنم نولكأي اوناكو ءارمّتلا اذهب ْنِعَتْسا»

 . مهدالب ىلإ اوعجرو .مهزاجأو « ي هللا لوسر

 ثالث وهو «هب لزن نَم ىلع اقح فيضلل نإ :هقفلا نم ةصقلا هذه يف

 موي بجاولا قحلاف . تاقدصلا نم ةقدصو «بحتسم مامتو ؛بجاو قح : بتارم

 نم هتحص ىلع قفتملا ثیدحلا يف ةئالثلا بتارملا ةي ْيبنلا رکذ دقو «ةليلو

 یه : لاق دي هللا لوسر نأ ءيعازُخلا حيرش يبأ ثيدح

 موي :لاق ؟هللا لوسر اي هتزئاج اّمو :اولاق ۰"هتزئاج ةفيض هرکی رخالا

 7 ا نی ساس
 هی بس

- 

 ۱۳«هجرخب ىَّنَح هدنع

 كلم يهف ءاهبحاص تأي مل اذإ ةاشلا نأو 0 طاقتلا زاوج :هيفو

 هطاقتلا زوجي امم اهّوحنو ةاشلا نأ ىلع انباحصأ ضعب اذهب لدتساو « طقتلملا

 هكرت نيبو «هنمث ظفحو هعيب نيبو «هتمیق هيلعو .لاحلا يف هلكأ نيب طقتلملا یخی

 نأ الإ .هل اهلعج أ هنأل «نيهجو ىلع ؟هب مجری لهو «هلام نم هيلع قافنالاو
 هيلإ اهعفد ءاهبحاص رهظ اذإف «ةثالثلا هذه نيب یخ ءهل تناك اذإو ءاهّبحاص رهظي
 ال :نيسحلا وبأ لاق .اذه فالخ ىلعف «دمحأ باحصأ ومدقتم امأو ءاهتميق وأ

 هسفنب لقتسی ال ام ذخای :انلق ناو :لاق «ةدحاو ةياور لوحلا لبق اهیف فّرصتی

 ذؤي الف رخالا مویلاو هللاب نمؤي ناك نم باب :بدألا ىف ۰ يراخبلا هجرخأ )۱(

 ناسللا ظفح باب :قاقرلا یفو هسقنب هايإ هتمدخو فيضلا ماركإ بابو «هراج

 .(۳۷۸) دواد وبأو ۱۳۵۲/۳ )۸€( ملسمو

۵۱۷ ۵ 

 منفلا طحاقتلا زاوح



 . ليقع نبا لاق كلذکو ةدحاو ةياور هریغ الو لكأب فّرصتی ال هناف «منغلاک

 اهدر اهبحاص ءاج ناف تنس اهفرعی :ةاشلا ىف بلاط یبآ ةياور ىف دمحآ صنو

 وبآ لاقو .ةدحاو ةياور لوحلا لبق ةاشلا كلمي ال :نافیرشلا لاق كلذکو «هيلإ

 ملو ٌةنسلا تضم اذاف «بجاولا وهو «ةنس اهفّرعُي اهذخأ اذإ منغلا ةلاضو : رکب

 ذإ «كلاملاو طقتلملا ةحلصم ىلإ ٌبرقأو ُهقفأ لوألاو «هل تناك ءاهّبحاص فرعی
 و 0 ا 1 1 7 7 ٍ ۱

 الو اهعدی :لیق ناو «كلذ طقتلملا ميرغت مزلتسا «عجري ال :انلق ناو اهتقفنب
2 ۰ 4 

 . لاملا عایضب رمأي ال عراشلاو تفلتو بئذلل تناك «اهطقتلی

 هباحصأ لاوقأو دمحآ صوصنل فلاخم هومتحجر يذلا اذهف : لیق ناف

 .اضيأ لیلدللو

 صو «بلاط یبآ ةياور يف هتياكح مدقت اممف دمحآ صوصن ةفلاخم امأ

 «ةتيملا نم لکأی :لاق «ةتيم ةاشو ةحوبذم ةاش دجو رطضم يف هتياور يف اضيأ

 نأ ديري ءاهحبذ دق بحاص اهل ةحوبذملاو «تّلحأ ةتيملا «ةحوبذملا نم لكأي الو

 ةاشلا ءاقبإف ءاهلاح ىلع ةحوبذملا ءاقبإ بجوأ اذإف ءاهّبحاص بلطیو ءاهفرعي
 ةفلاخم امأو مدقت دقف باحصألا مالك ةفلاخم امأو «یلوالا قيرطب ةيحلا

 ؟منغلا ةلاض يف ىرت فيك !هللا لوسر اي :ورمع نب هللا دبع ثيدح يفف «ليلدلا

 در» : ظفل ىفو .«هلاض كيخآ ىلع نسبخا بدل وأ «كيخأل وأ كَل يه» : لاقف

 .حبذلاو عيبلا عنمي اذهو /'' ههتَلاَض كيخأ ىلع

 اهلكأ نيب ٌرّيخم هنإ :لوقي نمو «فیرعتلا نم ٌرثكأ دمحأ صن يف سيل :ليق

 اهتيش فرع دقو «كلذ عم اهفرعي لب «فیرعتلا طوقسب لوقي ال ءاهظفحو اهعیبو

 اهفیرعت نم معأ اهفرعي :دمحأ لوقف .ةميقلا هاطعأ اهبحاص رهظ ناف «اهتّمالعو ٠

۷ 
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 هانعمب هجرخآ دقو .انیدیآ نج یتلا رداصملا ىف ظفللا .اذهب هيله فقن مل )
 دواد وبأو (۸۵۸) «لاومألا» ىف دیبع وبأو (1۸۹۱) و (1۷47) و (11۸۳)دمحآ

 . نسح هدنس و هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع ثيدح نم (۱۷۱۳)

0۷۹ 



 و اهطقتلمو اهبحاص ةحلصمل ةمذلا يف ةنومضم يهو اهفیرعت وأ «ةيقاب يهو

 ام ةقشملاو جرحلا نم ةنس اهفیرعت باجیا يف نإف ءرفسلا يف اهطقتلا اذإ امیس

 هرمآ يفاني ام كالهلاو ةعاضالل اهضیرعت نم اهکرت يفو هراشلا هب ىضري ال

 ا :دب الو نيعتيف « بئذلل تناک اهذخأی مل نز هل ءزابخاو «اهذخاب

 .اهلثم وأ اهتمیق نامضو اهلكأ امإو «اهنمث

 باحصالا ةمئأ ربکآ نم رییختلا راتخا يذلاف .باحصالا ةفلاخم امأو

 هللا سدق ل دمحم وبأ وهو «ءالجألا رابكلا بهذملا خويشب ساقي نمو

 . ناسحالا لک رییختلا هرابتخا يف نسحأ دقلو «هحور

 ةاشلا يف فرصتلا نم عنملا يعرشلا لیلدلا يف نيأف «ليلدلا ةفلاخم ام و

 اهیلع قافنالاو اهفیرعت باجیاو «لکالاو عیبلاب رفسلا يفو ةزافملا يف ةطقتلملا

 موقی نأ الضف ٌةعيرش هب يتأت ال ام اذه ؟همدع عم وأ «قافنالاب عوجرلا عم ةنس

 نأ هب دارملا نأ يف حيرص «هّنلاض َكيخأ ْىِلَع سبحا» كي هلوقو «ليلد هيلع

 اهفيرعت نم هل اريخ اهنمث ظفحو اهعيب ناك اذإف «هقح لیزیو .هنود اهب َرئأتسي ال
 هيلع اهّدرو اهشبح ناك ءاهتميق فاعضأ اهبحاص ميرغتو ءاهيلع قافنالاو «ةنس

 اذهو «هتوقو هاوحفب هیضتقی بلاو طلا هیف هل نوکی يذلا رییختلاب وه
 . قیفوتلا هللابو رهاظ

 عنتمي ال اریفص ًاّرلق نوکی نأ الا مهللا «هطاقتلا زوجي ال ریعبلا نأ :اهنمو

 . هتل الدو صنلا هیبنتب ةاشلا مکح همکحف «هوحنو بئذلا نم

 لصف
 رم يذ دفو مودق يف

 نب ثراحلا مهّسأر الجر رشع ةئالث ةرُم يذ دفو يب هللا لوسر ىلع عدقو

 نب يؤل ينب نم موق نحن «كتریشعو كّموق ان !هللا لوسر اي :اولاقف .فوع

 .۲۹۸ ۰۲۹۷/۱ دعس نبا (۱)

 ۳-۱۹2 داعملا دار 2۷5۷

 الا ريعدلا طاقتلا زوجي ال

 اريغص اولف نوكي نأ



 امو حالسپ :لاق ؟كّلهأ تکرت نيأ :ثراحلل لاقو ی لا لوسر مسبتف «بلاغ
 هللا داف «خم لاملا يف ام ءَنوُتْنْسُمل ان هللاو : لاق ؟دالبلا فیکو :لاق .اهالاو
 فارصنالا اودارآ مث ءامايأ اوماقأف «َتْيغلا مه مهقسا َّمُهَّللا» : ال هللا لوسر لاقف .انل
 مهزاجأف .مهزيجي نأ الالب رمأف «هل نیعدوم ن هللا لوسر اوواجف «مهدالب ىلإ

 ىلإ اوعجرو «ةيقوأ ةرشع يتنثا هاطعآ فوع نب ثراحلا لضفو تضف قاوآ رشعب
 اعد يذلا مويلا كلذ وه اذإف ؟مّتْرَطُم ىتم :اولأسف «ةريطم دالبلا اودجوف «مهدالب
 . مهذالب كلذ دعب تّبصخأو «هيف يب هللا لوسر

 نالؤخ دفو مودق يف

 :اولاقف «ةرشع مهو «نالوخ ٌدفو رشع ةنس نابعش رهش يف يب هيلع مدقو
 «لجو زع هللاب نونموم نحنو ءانموق نم اَنَءاَرَو نم ىلع نحن !هللا لوسر اي
 اروبي يفرألا يك يكرر ی هاربر راكب
 منزکذ ات امد : لع هللا لوسر لاقف كل نيرئاز انمدقو ا ارو رحم

 : مكلوق امأو «ةَتَسَح مُكِدَحَأ ُريِعَ ب اًماطَح رطح لب مک قلا مکر نم
 ي :اولاق .«ةمايل مری يراوج يف َناَك .فّتیدملاب يِنَراَز ْنَم هنإف كل نیرئاز
 مع لعف اَم» : لكي هللا لوسر لاق مث هّیلع ىَوَت ال يذلا ٌرفسلا اذه !هللا لوسر

Î - هب ُهّللا انلّدب ءْرشْبأ :اولاق - هنودبعی اوناك يذلا نالوخ منص وهو 
 ا نوک ةريبك زوجعو یک خيش نم سایاق نم تيقب دقو ءهب تنج ام
 مهل لاقف .ةنتفو رورغ يف هنم انك دقف هللا ءاش نا هانمدهل «هیلع انمدق ولو

 انلکآ یّتح اس انتيأر دقل :اولاق «؟هتتشف نم مثیآر ام َمظْعَأ امو» : : اک هللا لوسر

 نت «ىسأ معلا هاترحنو روث ناب انا ؛هيلع نام انعمجق هل

 ثیغلا انءاجف عابسلا نم اهيلإ حوحآ نحنو عابسلا اهدرت اهانک رتو ةدحاو ةادع

 .نونلا مضو نيعلا رسکب سنایمع «مانصألا» باتک يف (۱)

۰۷۸ 



 مع» انیلع معنأ :انلئاق لوقیو «لاجرلا يراوُي بشم انیآر دقلو ءانتعاس نم

 مهماعنآ نم اذه مهمنصل نومسقی اوناک ام هللا لوسرل اورکذو «سنآ

 انك :اولاق مهمعزب هلل اءزجو ءهل ًاءزج كلذ نم نولعجی اوناک مهنأو مهثورخو

 اذاف « هل ةرجح وخلا اعز يمسنو «هل هیمسنف تا هل لعجنف « عرزلا عرزن

 هانلعج يذلاف «حيرلا تلام اذإو «سنأ معل هانلعج هلل هانیمس يذلاف حیرلا تلام

 :كلذ يف يلع لزنآ هللا نأ ي هللا لوسر مهل رکذف هلل هلعجن مل «سنأ معل

 انکو :اولاق ۰ : ماعنألا] هک ابیصت ماعنالاو ثرحلا نم ارد امم هلل اوُلَعَجو»

 نع هولأسو مملکت ُنيِطاَيَسلا كلت :ة هللا لوسر لاقف «ملکتیف هيلإ مكاحتن

 راوجلا نسحو «ةنامألا ءادأو ءدهعلاب ءافولاب مهرمأو ,مهربخأف «نيدلا ضئارف

 مث «ةَماَيقلا موی تامل سا ناف» :لاق .ادحأ اوُملظی ال نأو ؛اوژواج نمل

 اومده یتح ةدقع اوُلُحَي ملف مهموق ىلإ اوعجرف «مهزاجأو مایآ دعب هوعدو

 . ۲ «سنآ معا

 لصف

 براحم دفو مودق يف

 ظلغأ اوناك مهو عادولا ةجح ٌماع براحم ٌدفو اي هللا لوسر ىلع مدقو

 ىلع ُهَسْفَت ِهِضْرَع مای مساوملا كلت يف يب هللا لوسر ىلع مهظفأو «برعلا

 نم مهءارو نمع نيبئان ةرشع مهنم ايب هللا لوسر ءاجف «هللا ىلإ مهوعدي لئابقلا

 5 هللا لوسر عم اوُسلج نأ ىلإ ءاشعَو ءادغب مهيتأي لالب ناكو ءاوملسأف «مهموق

 يبراحملا هار املف «رظنلا هّدمأف « مهنم الجر فرعف ءرصعلا ىلإ رهظلا نم ًاموي

 لاق .««كتيأر دقل» :لاق ؟ينمهوت هللا لوسر اي كنأك :لاق «هيلإ رظنلا میدی

 كتددرو « مالکلا حبقأب كتملكو ينتملكو ينتيأر دَقل ءهّللاو يأ : ٌيبراحملا

 لاق مث «(معنا 8 هللا لوسر لاقف «سانلا ىلع فوطت تنأو «ظاكُعب درلا حبقأب

 . دعس نیاو ٩ .1/ «بهاوملا حرشاو Toft» ۲ سانلا دیس نبا رظنا )۱(
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 نع ٌدعبأ الو «ذئموی كيلع ٌذشَأ يباحصأ يف ناك ام !هللا لوسر اي : ٌييبراحملا
 ”فنلا كئلوأ تام دقلو «كب تقدص ىتح يناقبأ يذلا هلل دمحأف .ينم مالسالا
 للا ديب بول هذه َّنِإ» : ی لا لوسر لاقف «مهنید ىلع يعم اوناك نيذلا
 لاقف «كاّيإ يس لا !هَّللا لوسر اي :ٌيبراحملا لاقف (لَجَو رع
 یلا اوفرصنا ۳ لا رم مه ناکام بي عالتال نإ : دن هلك هللا لوسر
 . )مهیلمآ

 لصف
 نامث ةنس يف ءادص دفو مودق يف

 ءاثوعب ثعب «ةّناَرْعجلا نم فرصنا امل هنأ كلذو ءءاَدّص دفو اب هيلع مدقو
 هيلإ عفدو «ضيبأ ءاول هل دقعو قدابع نب دعس نب سيق هيلع لمعتسا ءاثعب ًایهو
 ةيحان أطي نأ هرمأو «نیملسملا نم ةئامعبرآ يف ةانق ةيحانب ركسعو ءادوس ةيار
 .شیجلاب ملعو «مهنم لجر 3 ل هللا لوسر ىلع مدقف یادص اهيف ناك نميلا نم

 ددراف يئارو نم ىلع ادفاو كج !ِهَّللا لوسر اي :لاقف اب هللا لوسر ىتأف
 جرخو اتق ِرْذَص نم دعس نب سيق كي هللا لوسر رف .يموقب كل انأو شیجلا

 لاقف «مهنم الجر رشع ةسمخ ةي هللا لوسر ىلع مدقف .هموق ىلإ يئادصلا

 .مهمركأو مهاّيحف « هيلع اولزنف ٠ «ّىلع اولزنی مهعد !هللا لوسر اي : : ةدابع نب دعس
 كل ْنحن :اولاقف مالسالا ىلع هوعیابف « هيب هللا لوسر ىلإ مهب , حار مث .مهاسکو
 یفاوف مالسالا مهیف اشفف .مهموق ىلإ اوعجرف ءانموق نم انءارو نم ىلع

 ىنب ضعب نع يدقاولا اذه ركذ .عادولا ةجح يف لجر ةئام مهنم كي هللا لوسر
 ۳ مدق يذلا هنأ ءيئادّصلا ثراحلا نب دايز ثيدح نم ركذو < ءقلطصْملا
 دفو مدقو : لاق .مهّدرف يموقب كل انأو شیجلا ددرا : هل لاقف « ا هللا لوسر
 اي لب : تلق :لاق «؟َكمْوَق يف ٌعاَطُمَل َكَّنِإ يادص اخأ اي» : يل لاقف هيلع يموق

 . ۲۹۹/۱ دعس نباو »۹/۰ «بهاوملا حرشا و »04/۲ سانلا ديس نبا رظنا )۱(
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 يف ل هللا لوسر عم اذه دايز ناکو هلوسر نمو «لجو زع هللا نم هللا لوسر

 تيكر «هعم انیشتعاو اال راس ی 0 ها لوسر یشّتعاف :لاق هرافسآ ضعب

 يف ناك املف ُمَرْرَغ تنزلو «هنع نوقّرفتي هّباحصأ لعجف :لاق ءاّيوق الجر
 لزنف .انبهذ ىتح انرس مث «يتلحار ىلع َتنْدأف «ءادٌص اخأ اي نْذأ» :لاق «رحگلا

 يف ءيش يعم :تلق ؟ءام كعم له «ءادص اخأ اي :لاقف .عجر مث «هتجاحل

 يف ةوادالا يف ام تببصف «ًبص» :لاقف «هب تئجف «هتاه» :لاقف «يتوادإ

 لك نيب تيأرف «ءانالا ىلع هک عضو مث «نوقحالتي هّباحصأ لعجف .بعقلا

 يير نم ييحتسآ ينآ ال ول «ءاّدُص احآ ای» :لاق مث نوفت انیع هعباصآ نم نیعبصآ

 ةجاح هل تناك نم « يباحصآ يف نذأ» : لاقو أضوت مث «انیقتساو انیقسل لجو زع

 اآ َّنِإ) :لاقف «ميقُي لالب ءاج مث مهرخا نم اوُدروف :لاق ؛دِرَيْلَف ءوضولاب

 ءانب یلصف ةي هللا لوسر مّدقت مث .تمقأف «ُيِقُي رهف ءَّنّذَأ ْنَمَو هَّنّذَأ ءادص

 غرف املف «لعفف ءاباتك كلذب يل بّکیو «يموق ىلع يترّمؤي نأ لبقهثلأس تنكو
 لوخحذب انذخأ هنإ !هللا لوسر اي :لاقف «هلماع نم ىكشتي لجر ماق «هتالص نم

 لجرل ةرامالا يف ريخ ال» : اَب هللا لوسر لاقف «ةيلهاجلا يف هنيبو اننيب تناك

 راسو ارو يلا هر حا نم

 تح لس را بم ی اهتعشق لا ع هللا لوسر

 يه امّنإف ءاهنع اّینغ تنك ناو «َكُتْيَطْعَأ اهنم ًاءزُج تنك ناف ِءاَرْجَأ نام اه 010

 تلأس نيح ناتلصخ ناتاه :يسفن يف تلقف ««نطَبلا يف ٌءادو «سأّرلا يف ٌعادُص

 اي :تلقف ءاهنع ينغ انأو «ةقدصلا نم هتلأسو یلسم ۳ انأو ترامالا

 ينا :تلقف «؟َملَو» : يب هللا لوسر لاقف .امهلبقاف كاباتک ناذه !هللا لوسر

 :لوقت كئعمسو «ملسم انأو میش لر َراَمِإلا يف َرْيخ ال» :لوقت كتعمس

 يف ٌءاَدو . سأرلا يف ادص يم امف ءاهنع ین وهو ءةقَدَّصلا نم 08 ْنَم»

 امهلبقف ل اّمک تلق يذل نإ اَمَأ» : ع هللا لوسر لاقف غ انآو« طبل

 ىلع هتللدف «هلمنتسآ َكِمْوَق نم ٍلُجُر ىلع ينلد» : يل لاق مث « ةي هللا لوسر
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 انافک اتشلا ناك اذإ ًارثب انل نإ !هللا لوسر اي :تلق «هلمعتساف مهنم لجر
 انيف ویلا ٌمالسالاو «هایملا ىلع انقرفتف ؛انیلع لق فيصلا ناك اذإو ءاهؤام
 : بع هللا لوسر لاقف ءانرئب يف انل لجو زع هللا عداف .فاخن نحنو «لیلق
 تیهتنا اذ| : لاقو ّيلإ نهعفد مث «هدیب هك رف «هثلوانف «َتاَيَصَح َعْبَس ينلوان»
 ىح ًارعق اهل انکردآ امف «تلعفف : لاق «هللا مسو «ةاصح ةاصح اهیف قلأف ءاهيلإ
 الا

 لصف
 ةصقلا هذه هقف ىف

 ءاوللا نوک ٌبابحتساو «شيجلل تايارلاو ةيولألا دقع بابحتسا : اهیفف

 .ةهارك ريغ نم ءادوس ةيارلا نوک زاوجو « ضيبأ

 يئاَدّصلا ربخ لجأ نم شیجلا در ي يا ناف دحاولا ربخ لوبق :اهیفو
 .هدحو

 : يأ «یشتعا» : هلوق نإف «ناذألا ىلإ رفسلا يف هلك لیللا ريس زاوج :اهیفو
 . ليللا فصن دعب امل لاقي الو «ةيشع راس

 .ةلحارلا ىلع ناذألا زاوج : اهیفو

 . لاژسلا نم كلذ سیلو «ءوضولل هتیعر دحأ نم املا مامالا بلط :اهیفو

 . هزوُْيف ءاملا بلطي ىتح ٌمميتي ال هنأ :اهیفو ۱

 هیف اهعضو امل «هعباصآ نيب نم ءاملا ناروفب ةرهاظلا ةچغنلا انو ۳
 هنأ ٌنظت لاهجلاو .ةميركلا عباصألا لالخ نم رومی لعج ىتح هرثکو هب هللا هدما مدلاو محللا و و 3 ۳ 2 .٠

 دعس نیاو ۱ 0۹4/٤» «بهاوملا حرشاو ۳9۹ »00/۲ سانلا درس نبأ رظنا )۱(

 وهف نذأ نم» ثیدحو .مكحلا دبع نبال ۲۱۲ ص «رصم حوتفا و ۷ ۳۲/۱
 (۷۱۷) هجام نباو ۱۹۹(۰)يذمرتلاو (۵۱ ؟)دواد وبأو ۶ دمحأ هجرخآ «ميقي
 . فيعض وهو .يقيرفإلا دايز نب نمحرلا دبع هدئس يفو

 همم



 هعض وب امئإو «كلذک سیلو مدلاو محللا لالخ نم جرخیو عباصالا قشي ناك

 نيب نم جرخ ىتح روفي لعجف «ددملاو هللا نم ةكربلا هيف تّلح هيف هعباصأ

 :هناتضا دهم كغ ارا ته قرع دقو عباصالا

 ءدحاو نذؤي نأ زوجیو «ناذألا یلوت نم ةماقالا یلوتی نأ ةّيسلا نأ :اهيفو

 هب ربخأو «ناذألا ىأر امل هنأ ديز نب هللا دبع ةصق يف تتبث امك ءرخآ ميقيو

 لاقف «ميقي نأ لالب دارآ مث «هيلع هاقلأف .«لالب ىلع هقّلَأ» :لاق ب يبنلا

 یه ماقأف ««مقأف» :لاق «ميقأ نأ ديرأ «تيأر انآ ۵[ لوو اب تیز بلا دلع

 , )زا همحر دمحأ مامالا هركذ «لالب نذأو

 نوكي الو ءائفك هار اذإ كلذ هلأس نمل هتيلوتو مامالا ريمأت ٌزاوج :اهيفو

 ىَلَع ىلون نل اند : رخآلا ثيدحلا يف هلوق اذه ضقانُي الو نوت نع عنان هلاؤس

 ناكو «ةصاخ هموق ىلع هرّمؤي نأ هلأس امنإ يئادّصلا ناف "دارا ْنَم اَنلَمَع

 مالسالا ىلإ مهءاعذو ءمهحالصإ هدوصقم ناكو «مهيلإ ًاببحم «مهيف اعاطم

 لئاسلا كلذ نأ ىأرو ءاهيلإ هباجأف هتیلوت يف هموق ةحلصم نأ ةي ئبنلا ىأرف

 يفقاولا ورمع نب دمحم هدنس ىفو «(۵۱۲)دواد وبأو ۰4۲/4 دمحأ هجرخأ )١(

 خسانلا» يف يمزاحلاو .«كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأو ءدمحم نب هللا دبع :ليقو

 يبأ قيرط نم ۸۵ ص يواحطلاو ۰٩۰ ص ينطقرادلاو ۰۲ ص «خوسنملاو

 نب هللا دبعو «هدج نع هيبأ نع دیر نب هللا دبع نب دمحم نب هللأ دبع نع سيمعلا

 «ةرامإلا ىلع صرحلا نم هرکی ام باب :ماكحألا يف ۱۱۲/۱۳ يراخبلا هجرخآ (؟)

 اهيلع صرحلاو «ةرامإلا بلط نع يهنلا باب :ةرامإلا يف )١5( ١507/7 ملسمو

 5 ىبنلا ىلع تلخد : لاق يرعشألا ىس وم ییا ثيدح نم

 رخآلا لاقو لا كالو ام ضعب ىلع انرمأ هللا لوسر اي : نيلجرلا دس : لاقف  يمع

 صرح ادحآ الو «هلأس ادحآ لمعلا اذه ىلع یلون ال هللاو انا :لاقف كلذ لثم

 . هيلع

 ینب نم نالجرو انأ 2

 هما

 نذأ نمل ةماقالا ةينس

 مامالا ريمأت زاوج

 ًاكفك هار اذإ



 عاملاب ءوضولا ناوح

 كرايملا

 عنمو «ةحلصملل یّلوف ءاهنم هعنمف وه هتحلصمو هسفن ظحل ةيالولا لام امنا
 . هلل هعنم و هل هتیلوت تناکف تحلصملل

 مهیف حدقلاو یامالا ىلإ مهعفرو .ةملظلا لامعلا ةياكش زاوج :اهيفو

 هنأ ركذ اذإ لجرلا نأو ءاهيف لوخدلا نم ملسملل ٌريخ ةيالولا كرت نأو مهملظب
 . هقالخ هنم رهظی مل ام هلوقب اهنم يطعأ .ةقدصلا لهأ نم

 فانصألا نم ًافنص هدحو نوکی نأ زوجي دحاولا صخشلا نأ :اهنمو
 .«تلتطعأ اهنم ءزج تنک ناف یازجآ نامت اهأّرَج هللا نإ : هلوقل

 . كلذ هلأس اذإ هالو نم ةيالول مامالا ةلاقإ زاوج : اهنمو

 .هیوُی نميف هباحصآ نم يأرلا يذل مامالا ةراشتسا : اهنمو

 ءوضولا ةهارك بجوت ال هتکرب نأو «كرابملا ءاملاب ءوضولا زارع او
 یلع يرجي يذلا ءاملا نم الو .مزمز ءام نم ءوضولا هرکی الف اذه یلعو « هنم

 . ملعأ هللاو .ةبعکلا رهظ

 :اوُلاقو اوُملسأف «رفن ٌةثالث مهو «رشع ًةنس ناضمر رهش يف اومدقو
 مهزاجأف رصیق برقو مهکلم ءاقب نوّبحی مهو ؟ل مآ انموق اتعبتيأ يردن ال

 اوییجتسی ملف «مهموق ىلع اوُمدقف .نیعجار اوفرصناو . زئاوجب هَ هللا لوسر
 مهنم ثلاثلا كردأو .مالسالا ىلع نالجر مهنم تام ىتح مهمالسإ اومتکو هل
  هماللساب هربخأف «هدسع ابآ يقلف « كل وم ریلا ماع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 .''”همركي ناكف

 دعس نباو :5١< «بهاوملا حرشالو ۲۰۷ »01/۲ سانلا ديس نبا رظنا )۱
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 اصف
 سا

 .اوملسأف ؛ورمع نب ٌبیبح مهیف «رفن ةعبس نامالَس دفو لي هيلع مدقو

 ««اًهتَقو يف ةالَّصلا» :لاق ؟لامعألا لضفأ ام !هللا لوسر يأ : تلقف :بيبح لاق

 رصعلا ةالص تناکف :لاق «رصعلاو رهظلا ذئموي هعم اولصو «الیوط اثيدح ركذ مث

 : هديب ةي هللا لوسر لاقف «مهدالب َبْدَج هيلإ اوکش مث «رهظلا يف مايقلا نم ٌفخا

 5-1 هنإف « كيدي عفرا ! هللا لوسر اي : تلقف مهراد ىف فلا مهقسا میل

 و ۶ ۱ 9 5 ٤

 انمقو ماق مث «هيطبإ ضایب تیأر یتح هيدي عفرو لي هللا لوسر مسبتف بیطأو
 انيطعأف «زئاوجب انل رمأو «هانعدو مث ءانيلع يرجت هتفایضو ءاثالث انمقأف «هنع

 لام مویلا اندنع سيل :لاقو «لالب انيلإ رذتعاو ءانم لجر لكل قاوآ سمخ

 مویلا يف تّرطُم دق اهاندجوف ءاندالب ىلإ انلحر مث «هبيطأو اذه ٌرثكأ ام :انلقف

 يف مهُمدقم ناكو :يدقاولا لاق .ةعاسلا كلت ىف اب هللا لوسر هيف اعد يذلا

 لایک

 سبع ينب دفو مودق يف

 ءانؤاَرَق انيلع عدق !هّلا لوسر اي :اولاقف «سبع ينب ٌدفو هيلع مدقو
 ناف ءانشياعم يهو ءشاومو لاومأ انلو «هل ةرجه ال نمل السا ال هنأ انوربخأف

 ءانرخآ نم انرَجاهو اهانعب ءانلاومأ يف ريخ الف «هل ةرجه ال نمل مالس) ال ناك

 «انّیش مکلامغآ نم ُهَّللا ُمُكَتلَي نلف مک ُتْيَح َهّللا اوُقّتا» : ل هللا لوسر لاقف

 هل بقع ال هنأ هوربخأف ؟بقع هل له «نانس نب دلاخ نع 34 هللا لوسر مهلأسو

 .۳۳۲/۱ دعس نباو ۱۳ ۰1۱/4 «بهاوملا حرش»و ۰۲۵۷/۲ سانلا ديس نبا رظنا (۱)

 هن



 .۲۱) «هّمْوَق هَعَیض ٌّئبن) : لاقف

 لصف

 دماغ دفو مودف يف

E aةرشع مهو < » 

 ایک هللا لوسر ىلإ اوقلطنا مث یافرطو لْثأ ذئموي وهو «دقرغلا عیقبب اولزنف

 مهدح ال ةبيع قرسف EE ىتأو هنع مانف انس مهثدحأ ین

 هلاوُدقأو هیلعاوملسف يب هللا لوسر ىلإ ٌموقلا یهتناو هل باوئآ اهيف
 مّثفلخ ْنَم١ : مهل لاقو نیم و ما نی ام «مالسالاب
 ىتأ ىَّبَح مُكَعاَتَم ْنَع مات ذَق اف :لاق هللا لوسر ای انثدحأ :اولاقف ؛؟مكيلاَح يف
 ايل ل :موقلا ٌدحأ لاقف ««مکرعآ | هيَ داف تا

 موقلا جرخف ««اهعضْوَم ىلإ ٌتدُرَو ْثّرخأ دقف» :ِةلَك هللا لوسر لاقف .يريغ

 ین د وسر رد امر یا ج اغار

 ناك دق لجر اذإف ءاهبلط يف تمقف «ةبيعلا تدقفف «يمون نم تعزف :لاق

 اذاو ءرفح رثأ اذإف «یهتنا ثيح ىلإ تیهتناف «ينم ودعي راثف «ينآر املف ءادعاق
 انربخأ دق هناف هللا لوسر هنأ دهشن :اولاقف ءاهتجرختساف «ةبيعلا بيغ دق وه

 يذلا مالغلا ءاجو .هوربخأف لَك يبنلا ىلإ اوعجرف «تّدر دق اهنأو ءاهذخأب

 ناك امك مهزاجأو ءانارق مهملعف «بعك ّنب بأ كَ 6 يبنلا رمأو یلساف .هوفّلخ

 .'' "اوفرصناو دوفولا زيجي

 1۲/۶ «بهاوملا حرش»و ۲۵۷/۲ سانلا ديس نبا رظناو «حصی ال ركنم ثيدح )
 . ۲۹۵/۱ دعس نباو

 )  دعس نباو 77/5 «بهاوملا حرش»و ۰۲۵۸ ۰۲۵۷/۲ سانلا ديس نبا رظنا ١/40"

 .بايثلا عدوتسم :ةبيعلاو «ناهباشتم رجشلا نم ناعون :ءافرطلاو لئالاو

e۸٦ 



 لغ هللا لوسر ىلع دزألا دفو مودق ىف

 نم «ينيدملا یسوم وبآ ظفاحلاو ««ةباحصلا ةفرعم» باتک يف میعن وبآ رکذ

 ينثّدح :لاق ينارادلا ناميلس ابأ تعمس :لاق «يراوحلا يبأ نب دمحأ ثيدح

 ثراحلا نب ديوس يدج نع يبأ ينثّدح :لاق «ّيدزألا ديوس نب ديزي نب ةمقلع

 هیلع انلخد املف هللا لوسر ىلع يموق نم ةعبس عباس تدفو :لاق

 مسبتف «نونمؤم : تلق «؟مُتنأ ام» :لاقف ءانيزو انتمس نم ىأر ام هّبجعأ ؛هانملكو

 :انلق «؟مكيئاّميِإو مک ُةقيِقَح ام ةَفيَقَح لّوق لكل َّنإ) :لاقو لي هللا لوسر

 نآ انترمأ سمخو ءاهب مون نأ كس اهب انترمأ اهنم نسمح «ةلصح ةرشع نسمح

 اهنم هركت نأ الإ «نآلا اهيلع نحنف «ةيلهاجلا يف اهب انقلخت محو ءاهب َلَمْعَ
 ؟«اهب اونو نأ يلْسر اهب مکنرمآ يلا ُسْمَخلا اًمود : ةلككهللا لوسر لاقف ءًاعيش

 توی ده تسلا سرو ته هتالمو هّللاب مون نأ انترمأ :انلق

 هلإ ال :لوقن نأ انترمأ :انلق ؟«اهب اوُلَمْعَت نأ مُكَتْرَمَأ يتلا ٌسْمَخلا اًمو» :لاق

 نم مارحلا تيبلا ٌمحنو «ناضمر موصنو «ةاكزلا یتونو قالصلا مينو هّللا الإ

 :اولاق «؟ةّيلهاَجلا يف اهب متفلحَت يتلا سما امو» : لاقف «الیبس هيلإ عاطتسا

 نطاوم يف قدصلاو یاضقلا ٌرُّمِب ىضرلاو «ءالبلا دنع ٌربصلاو «ءاخرلا دنع رکشلا

 نم اوُداَك ءاّملع ٌءاَمَكَح» : ی هللا لوسر لاقف .ءادعألاب ةتامشلا كرتو «ءاقللا

 این رادع كا هك ءاسْمَح مکذیزآ او :لاق مث های اووکی نأ مههفق

 الون نرگس ال اه الو نکا 1 قنا ET نوت امك میت نإ

 ْيَلَعَو َنوُعَجْرَت هيلإ يذلا هللا اوقتاو َنوُلوُرَت ادع هلع متنآ :يش يف وفات

 دنع نم موقلا فرصناف ,«نودْلَخَت هیفو ءَنوُمدْقَت هْيَلَع اميف اوُبْعْراَو «نوضَرْعُ

 . "اهب اولمعو .هتیصو اوظفحو « ب هللا لوسر

 -.فرعي ال :«نازيملا» يف يبهذلا لاق ءديوس نب ديزي نب ةمقلع نأل .فیعض هدنس (۱)

CAY 



 لا بتک :لاق «هيبأ دنسم يف لبنح نب دمحآ مامالا نب هللا دبع نع انیور

 كيلإ تبتک :يرييزلا ريبزلا نب بعصُم نب ةزمح نب دمحم نب ةزمح نب ميهاربإ
 ينع كلذب ثّدحف «كيلإ هب تبتك ام ىلع هتعمسو هتضرع دقو «ثیدحلا اذهب
 نب نمحرلا دبع انثّدح :لاق «يمازحلا ةريغملا نب نمحرلا دبع ينثّدح :لاق

 نب رماع نب بجاح نب هللا دبع نب دوسألا نب مهلَد نع «يراصنألا يعّمّسلا شايع
 أضیآ هينثدحو :مهلد لاق «رماع نب طيقل همع نع «هيبأ نع «يليقعلا قفتنملا
 ىلإ ادفاو جرخ ءرماع نب طيقل نأ طیقل نب مصاع نع «هللا دبع نب دوسألا يبأ
 .قفتنملا نب , كلام نب مصاع نب كيهن :هل لاقي هل بحاص هعمو 4 هللا لوسر

 يخ هانیفاوف 216 هللا لوسر ىلع انمدق یثح يبحاصو انآ تجرخف :طيقل لاق
 دق نإ الأ ُنماَنلا اهُيأ» : لاقف ءابيطخ سالا يف ما ةادغلا ةالص نم ٌفرصنا
 تب ءیرفا نم لا مولا اوعمش الا ۳ نر دل يتْوَص مک ثابخ
 هلی هل لجر مت آلأ» يي هللا لوسَر َر لوقی اَم اتل ملا : هل اولاقف ؟(هُمْؤَق
 الآ بت هوم لا ول آید ثرع می ی
 ال غرف اذإ ىتح يبحاصو انأ تمقو «مالا سلجف اوج الأ زی شا
 ا ی نی ی POS ی و

 ةمجرت يف ۳ ؛ةباصإلا» يف ظفاحلا هدروأو .هب جتحي الف ءركنم ربخب یتأو =
 يطاشرلا هقاسو :لاقو «يركسعلا دمحأ يبأ ىلإ هبسنو «يدزالا ثراحلا نب ديوس

 ديعس وبأ هاورو .يراوحلا يبأ نب دمحأ نع نیرخا نيهجو نم ركاسع نباو
 :لاقف .يراوحلا يبأ نب دمحأ نع رخا هجو نم «ىفطصملا فرش» يف يروباسبنلا
 نب ةمقلع «ليذلا» يف ىسوم وبأ ركذف .ثراحلا نب ةمقلع نب ديوس نب ةمقلع
 .رهشأ لوألاو « كلذ ببسب ثراحلا

0۸۹۸ 



 ىم ملَع دق «ةّينَملا ْمْلع» :لاق ؟هللا لوسر اي نه ام : تلقف «هدیب راشآو هل

 امو َُمِلَع دق محّرلا يف نوکی نیح ملا او هتف الو مکدخآ هع

 ِثْيَغلا مری م وب کاج ار راس الل داد را ا

 لاق .«بیرق ىلإ مکتوُع ّنأ ملَع ذق كحضَی لظيف نْيقفْشُم م نیل مکیلع فرش

 مْوَي ملعو» :لاق هللا لوس eT : تلق طفل

 لیبت نم اناف یلعتو ّسانلا ملعت امم انملع !هللا لوس اي :انلق .«ةعاَسلا

 اتریشعو انلوث يا معشخو ؛انلعوبرت يلا جحذ نم ادحآ انقیدصت راما
 4 شل ام نوبت مش « مکن یتیم ی ام ن َنوُتَبْلَت' :لاق ءاهنم نحن يتلا

 يلا تار ؛تام ال أَ امرك نلع خل ام تل یا ك

 ل ءدالبلا هّیلَع تلخو ؛ضزالايف فوط لجو رع لر حیطاف « كیر 3

 تو ی و فيجو 1 یه نر

 تی 58 : نأ سم اب : لوقي هيف ناك امل (مّيِهَم : ل ا

 E اا لوسر ای لل لا یدح هبسحب الا
 اهیلع تفرشآ ضْرألا : هللا ءالا يف كلذ لثمب كن :لاق ؟غابسلاو ىلبلاو ٌحايرلا

 رم سام ی : .ادبآ یبحت ال :تلقف ««ةيلاب ةرَدَم يف يهو

 رد وهل َكهلإ ُرْمَعَلو تدحاو ةبرش يهو اَهْيَلَع تْفَرْشَأ یّتح < اما الإ كيلَع ْتَبْلَت

 ءءاوضالا نی َنوجْرْختَق ضزالا تاب َممَْي ذآ ىلَع ِءاَملا نم مكَعَمجَي نأ ىلع

 فيك !هللا لوسر اي :تلق :لاق «مکیل ٌرظنَيو هی نودظنتف « «مکعراصَم نمو

 لثمب كئنينأ» :لاق ؟هيلإ رظننو انيلإ رظنی دحاو صخش وهو ضرالا ءلم نحنو

 رو دور فاك مکرر مهر ةریفص هنم ی عقل شا هللا ءالآ يف اذه

 اورت نأ نم هنورتو مكاري نأ ىلع ردقآ رهل كه رمعلو «امهتیژر يف نوژاضت

 ابر انب لعفی امف اِهّللا لوسر اي :تلق .امهتيؤر يف نوّراضت ال مکنایریو امهرون

 یفاخ مکنم هيلع یفخی ال مکناَحَْص هل ةّيداب هيلع نوضرعت» :لاق ؟هانيقل اذإ

o۸۹ 



Ase.ام كل ُرْمَعَلَف مکلبق اهب حضْنیف ءءام نم ةفرغ هديب لجو ّزَع كبَر ذخأيف و رک و و < سس و مو 4 9" هم < فل  

 یاضببلا ةَطْيَرلا لثم ُهَهْجَو ٌعَدَتف ُملْسُملا اًمأف .ةّرطق اهنم مكنم دَحَأ هجو ءيطخُي
 مکن فرصني مث الأ دوسألا مّمُحلا لثمب هُمّطختف : لاق وأ ءهُحَضْنَتف ٌرفاكلا اأو و ر را

 :لوقي ةَرْمَجلا مکذحَأ أطَي راّنلا نم ارسج نوكلْسَيف نوحلاصلا هرثأ ىلع قرتفيو بم AE ا ا ین ا ع 2 ا

 أّمظَأ ىلع مكي ضْوَح ىلع نوعلطتف الأ ؛هنأ وأ «لَّجَو َّرَع كبَر لوقي ءٌسح
 عقو الا ُهَدَي مکنم دَحَأ طبي ام كهلإ ُرْمَعِلَف ءاهتيأَر طق اهيلع ةلهان  هللاو - < ين ل GE ا ا ا 6 ا 5

 َنْوَرَت الف ُرَمَقلاو ملا سختو «ىذألاو ءلؤّبلاو فْوّطلا نم هه مد اهيلع
 كتَعاَس َكِرَّصَب لثمب» :لاق ؟رصبن مب !هللا لوسر اي :ُتلق :لاق .«ادحاو امهنم

 «لابجلا هب تَهَجاوو ضْرَأْلا تَقَرْشَأ مْوَي يف سْمَّشلا عولط لبق كلذو ءهذه
 ةتسحلا» : ي لاق ؟انتانسحو انتائيس نم یزجن مبف !هللا لوسر اي : تلق :لاق ی ا ا ۳ / م 1 ۰ ت 3 «

 امو ٌةنجلا ا لوسر ای :تلق لاق ودك نأ الإ اهلثمب تقلا وح اهلامآ ركع

 بکارلا ریس الا ناباب اهنم ام باب ةَعْبَس اهل َراّنلا نإ كهلا ٌرْمَعَل» :لاق ؟ُرانلا
 بکاَرلا رسي الا ناباپ اهنم ام باوبآ ةيناَمَث اهل ةّنَجلا َّنِإو ءاماَع َنيِعْبَس امت

 راهنآ ىلع» :لاق ؟ةنجلا نم علطن مالعف !هللا لوسر اي :تلق "اماع َنيِعْبَس امهنيب
E IFوی 7 ۰ ۳ ف ۶ ا  

 ريغتي ام نبل نم راهناو مادن الو عادص اهب ام رمخ نم راهناو ‹ ىفصم لسع نم

 ُهَعَم هلم نم ٌرْيَخَو َنوُمّلْعَت ام كه ُرْمََلو ءةهكافو «نسآ ِرْيَغ ءامو هُمْعَط

 : لاق ؟تاحلصم نهنم وأ جاوزأ اهيف انلّوأ !هللا لوسر اي :تلق .ةرهطم حاوزأو

 مکنوڈلیو رل نيحلاصلل تاحلاصلا : ظفل یفو «نیحلاصلل تاحلصُملا

 یصقآ !هلا لوسر ای :تلقف : طیقل لاق .«دلاوَت ال نأ ريغ انذلا يف مكتاذل لكم
 ! هللا لوسر اي :تلق :لاق « ی يبنلا هبجی ملف ؟هیلا نوهتنمو نوغلاب نحن ام

 لایزو «ةاكّرلا ءاّتیاو ةالّصلا ماقإ یلع» : لاقو .هدي و یبنلا طسبف ؟كعيابآ مالع

 نيب ام انل نو !هللا لوسر اي :تلق :لاق «ُهَرْيَغ اهل هّللاب كرش ال ْنَأَو ءكِرْشُملا
 هینیطعب ال ام طرتشم ینآ نظو « هذي الع هللا لوسر ضبقف .«برغملاو قرشملا

 «هدذي طسف .هسفن ىلع الإ ٌورما ىنجي الو ءانئش ثيح اهنم لحن :٠ تلق : لاق

 مهو



 انفرصناف :لاق ««َكّسْفَت الا َكْيَلَع ينجي الو «تفش ُتْيَح لحت كلذ كل» :لاقو

 يف سانلا ىقتأ نم كهلإ ٌرمعل - نیتّرَم  نْيَذ ْنِإ اه ءَنْيَذ َّنِإ اه» :لاق مث «هنع
 اه ْنَم :بالک نب ركب ينب ٌدحأ ةيردخلا نب بعك هل لاقف ؛«ةّرخآلاو لوألا

 .«مهنم كلذ لهأ «قفتنملا ونب «قفتنملا ونب «قفتنملا ونب» :لاق ؟هللا لوسر

 نم یضم نمم دحأل له !هلا لوسر اي :تلقف .هیلع تلبقأو «انفرصناف :لاق

 هرانلا يفل قفتنملا َكابأ نإ هللاو : شیرق ضزع نم لجر لاقف ؟مهتیلهاج يف ريخ

 «سانلا سوژر ىلع يبال لاق امم همحلو يهجو دلج َنيِب رح عقو هنأكف : لاق

 اي : تلقف «لمجآ ىرخألا اذ| مث ؟هللا لوسر اي كوبأو :لوقأ نأ تممهف

 وأ «ٌیرماع ربق ىلع تین ام ُتْيَح هللا ُرْمَعَل يلهآو» :لاق ؟كلهأو !هللا لوسر

 یلع ٌرَجَت ءَكُؤوُسَي امب َكُرُشَبأَف ءٌدّمَحُم كيلا ينلسرآ :لق كرشم نم يشزق

 دقو كلذ مهب لعف امو !هللا لوسر اي : تلق : لاق اراّتلا يف كنطبو َكِهَجو

 :325 لاق ؟نوحلصم مهنآ نوُبسحَی اوناکو «هايإ الا نوئسحُُي ال لمع ىلع اوناک

 نیلاضلا ّنم ناك هیت یصع نمف هیت مَمَأ عْبَس لک رخآ يف َتَحَب هللا داب َكلذ»

 ۱ ۲ «نيِدتْهُملا ّنم ناك هی عاطآ ْنَمو

 جرخ دق هنأ ىلع هتمظعو هتُماخفو هّتلالج يدانت «ليلج ريبك ثيدح اذه

 نب ةريغملا نب نمحرلا دبع ثيدح نم الإ فرعُي ال «ةوّلا ةاکشم نم

 ءاملع رابك نم امهو «يريبزلا ةزمح نب ميهاربإ هنع هاور «يندملا نمحرلا دبع

 نب دمحم ثیدحلا لهآ مام امهب جتحا «حيحضلا يف امهب جتحم ناتقث .ةنيدملا

 هولباقو «لوبقلاب هّوّقلتو مهبتک يف ةنسلا لهآ ةمئآ هاورو «يراخبلا ليعامسإ

 .هتاور نم دحأ يف الو «هيف مهنم ٌدحأ نعطي ملو ؛دایقنالاو میلستلاب

 فیعض هدانساو ۰۱8۰۱۳/4 «دنسملا دئاوز» يف دمحآ مامالا نب هللا دبع هجرخآ (۱)

 نبا ريغ امهقثوي مل هناف .دوسألا نب مهلدو يعمسلا شايع نب نمحرلا دبع ةلاهجل

 ۳۳۸/۱۰ «عمجملا» يف یمثیهلا هدروأو لیهاجملا قيثوت ىف هتداع ىلع نابح

 هتیوقت ىلإ اوبهذ فيك «هریغو فلؤملا نم بجعو .یناربطلا ىلإ هتبسن دازو

 .هيف ام هیفو «هحیحصتو

 ١ه



 لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ یامالا نبا مامالا :هاور نممف هجرخآ نم نایب

 نب دمحم نب ةزمح نب ٌميهاربإ لا بتك :لاقو «ةنسلا» باتك يفو «هيبأ دنسم يف
 .هئضرع دقو ثیدحلا اذهب كيلإ تبتك :يريبزلا ريبزلا نب بعصم نب ةزمح
 . ينع هب ثّدحف «كيلإ هب تبتك ام ىلع هتعمسو

 يف ليبنلا مصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ ليلجلا ظفاحلا :مهنمو

 . هل «ةنسلا» باتك

 لاسعلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ ظفاحلا :مهنمو

 . «ةفرعملا» باتك يف

 نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ «هناوأ ثدحمو «هنامز طفح : مهنمو

 . هبتك نم ريثك يف يناربطلا بويأ
 يناهبصألا خيشلا وبأ ناّيَح نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبآ ظفاحلا :مهنمو

 . «ةنسلا» باتك يف

 نب دمحم نب قاحسإ نب دمحم هللا دبع وبأ ظفاحلا نب ظفاحلا :مهنمو
 . ناهبصأ ظفاح «ةدنم نب ىيحي

 .هيودرم نب ىسوم نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا : مهنمو

 .يناهبصألا قاحسإ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ «هرصع ظفاح : مهنمو
 . مهرکذ لوطي مهاوس ظافحلا نم ةعامجو

 یناعنصلا قاحسإ نب دمحم ثیدحلا اذه یور :ةدنم نبا لاقو

 لهأو ءاملعلا عمجمب قارعلاب هاور دقو ءامهريغو لبنح نب دمحأ نب هللا دبعو

 هللا دبع وبأو «متاح وبأو «يزارلا ةعرز وبأ مهنم ةمئألا نم ةعامج نيدلا

 ليبس ىلع ِهْوَوَر لب «هدانسإ يف ملكتي ملو .دحأ هركني ملو «ليعامسإ نب دمحم
 باتكلل فلاخم وأ «لهاج وأ حاج الإ ثیدحلا اذه رکن الو «ميلستلاو لوبقلا

 .ةدنم نب هللا دبع يبأ مالك اذه «ةنسلاو
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 - ءارلا حتفب - ةبرشلاو . روبقلا :ءاوصالاو همت ىا قمت 7 :هلوقو

 دق ءاملا نأ ديري «ةلظنحلا : ءایلاو نوکسلابو یاملا هيف عمتجي يذلا ضوخفلا

 ضرألا هبش دق نوكي :ءايلاو نوكسلا ةياور ىلعو . برشت تئش ثيح نمف ءرثك

 . ؟"هتاوتساو ةلظنحلا ةرضخب تابناباهترضُحب
 وأ هقرحي ام ةلفغ ىلع هباصأ اذإ ناسنالا اهّلوقي ةملك :سح :هلوقو

 .«هنآ وآ» : لجو زع كبر لوقي :هلوقو .هوآ لثم يهو :يعمصالا لاق «هملؤُي

 نأ :رخالاو .«معن» ینعمب «هنأ» نوکی نأ :امهدحآ :نالوق هيف :ةبيتق با لاق

 :فوطلاو .لوقی ام ىلع هنأ وأ كلذک متنآ :لاق نا و ربخلا نوکی

 :رسجلاو «َلْوَبلاو طلا عفادُی وهو ءمكُدَحَأ لَّصْی» ال :ثیدحلا يفو .طئاغلا

 . تنك میفو كزرمآ امو كنأش ام :يآ :«میهَم .كبر لوقیف» : هلوقو . طارصلا

 لزالاو .ةدشلا - يازلا نوکسب - لزالا :«نیلزآ مکیلع فرشی» : هلوقو

 . طّتقی داك یتح هب دنشاو «لزألا هباصأ دق يذلا وه : فتك نزو ىلع

 ههبشُي ال يتلا ىلاعتو هناحبس هلاّعفآ تافص نم وه «ُكحضي لظیف» : هلوقو

 ةريثك ٌتيداحأ يف ةفصلا هذه تدرو دقو ءهتاذ تافصك «هتاقولخم نم ءيش اهيف

 كبر حبصأف» كلذكو ءاهفيرحتو اههيبشت ىلإ ليبس ال امك ءاهدر ىلإ لیبس ال
 له (كلملاوب كرب یا )هل و هلق تافص نم وه ««ضرألا يف ٌفوطي

Eءامكلا ىلإ هليل لک كر لرثی» و «كلبر نواب وآ کالا  

 يف مالكلاو ««ةكئالَملا فقْؤَملا 0 يهابيف َةَفَرَع هع او ألا

 . ليطعت الو فيرحت الب هيزنتو «ليثمت الب تابثإ ل ا

 يف ءاج ةكئالملا توم ملعآ ال :«كبر دنع نيذلا ةكئالملاو» :هلوقو

 .روصلا ثيدح وهو «لیوطلا عفار نب ليعامسإ ثيدحو اذه الإ حیرص ثیدح

 نأ دارآ :مهضعب هاور اذکه «ةدحاو ةيرش یهو اهیلع تفرشآ مث» :ةياهنلا يف (۱)

 .ةدحوملا ءابلاب ةبرش :ةياورلاو ءةدحاو ةلظنح اهنأكف تابنلاب ترضخا ضرألا

2۹۳ 

 هظافلآ بيرغ نایب

 هللا تافص نم كحضلا

 لوزنلا كلذكو ةيلعفلا
 امهریغو

 ةكئالملا توم



 هللا تافصب ماسقالا زاوج
 ٤

 نوضوخی ةباحصلا ناك
 لئاسملا قئاقد ىف

 نودروب ةباحصلا ناك

 مهیلع لكشي ام ی هيلع

 يف ْنَمو تاوطَسلا يف ْنَم َقِعَصَف رولا يف خفنو# ٠ : ىلاعت هلوقب هيلع لدتسي دقو
 ۰۲1۸ :رمزلا] 4 هل َءاَش نم الا ضراالا

 ىلع ليلد هیفو «هّلالج لج برلا ةايحب مسق وه .«كهلإ رمعلف» :هلوقو
 اهنم هيلع قلطُي هنأو «ةميدق اهنأو ءاهب نيميلا داقعناو «هتافصب ماسفالا زاوج
 ءامسألا نأو «ءامسألا درجم ىلع دئاز ردق كلذو ءاهب فصویو رداصملا ءامسآ
 . اهیلع ةلاد رداصملا هذه نم ةقتشم ینسحلا

 . هتخفنو ثعبلا ةحيص يه :«ةحئاصلا ءىجت مث» : هوقو
 دعب تبن اذإ :عرزلا فلخآ نم وه :«هسأر دنع نم هفلخی یتح» : هلوقو

 كلتو .دصح ام دعب عرزلا فالخإب توملا دعب ةرخالا ةأشنلا هبش هداصح
 . عرزلا تبني امك هسأر دنع نم ةفلخلا

 دعب موقی مث ی یا ی تم ی و :؟اسلاج يوتسيف# : هلوقو
 ات امار انکار امإ ةمايقلا فقوم ىلإ قاسُي مث ءامئاق هسولج

 هنأک «ضرألا يف هثبل ةدمل لالقتسا «مویلا .سمآ بر اي :لوقی» : هلوقو
 دهع ٌتيدح هنأ بسحی «مويلا :لاقف موی ضعب وأ «سمأ :لاقف ءاموي اهیف ثبل
 .مویلا وأ سمأ مهقراف امنإ هنأو هلهاپ

 رارقإو «؟عابسلاو ىلبلاو حايرلا انقّرمت ام دعب انعمجي ففيك» :هلوقو
 نوضوخی اونوكي مل موقلا نأ معز نم ىلع در «لاؤسلا اذه ىلع هل هللا لوسر
 نيلوغشم اوناك لب نامیالا قئاقح نومهفي اونوكي ملو «لئاسملا قتافد يف
 ُفرعأ ةيردقلاو ةلزتعملاو ةيمهجلا نم سوجملاو ةئباصلا خارفآ نأو تایلمعلاب
 . تایملعلاب مهنم

 نم مهیلع لک امت هللا لوسر ىلع نوذروُی اوناک هنأ ىلع ليلد هیفو
 ةلئسالا حج هيلع دروآ دقو «مهرودص جلي امب اهنع مهبيجُيف «تاهبشلاو ةلئسألا
 ةدايزو نايبلاو مهفلل : هباحصأو ةيلاغملاو تنعتلل :هژادعآ «هباحصأو هژادعآ
 تقو نع هلاوسک «هنع باوج ال ام الإ هلاؤس نع الك بیجی وهو «ناميإلا

 هه:



 .اهقّرف امدعب دبعلا ءازجآ عمجی هناحبس هنأ ىلع لیلد لاوسلا اذه يفو «ةعاسلا

 نیعضوم يف كلذک .هباتک يف هامس امك اديدج اقلخ هقلخیو «یرخآ ةأشن اهئشنيو

 اهب فّرعت يتلا هتاياو همعن :هؤالا هللا ءالا يف كلذ لثمب كئبنآ» : هلوقو .هنم

 . هدابع ىلإ

 هنم ءولمم نارقلاو .داعملاو ديحوتلا ةلدأ يف سایقلا تابثإ :هيفو

 ءيش ىلع ارداق ناك اذإ هناحبس هنأو «هريظن مکح ءيشلا َمكح نأ :هيفو

 هباتك يف داعملا ةلدأ هناحبس لا ررق دقف ؟هلثمو هريظن نع هثردق رجعت فيكف

 نودحاجلا هؤادعأ ىبأف ءرطفلاو لوقعلا ىلإ هّلصوأو .هغلبأو هتيبأو ريرقت ّنسحأ

 .اريبك اول نولوقي امع ىلاعت «هتمکح يف ًادعطو «هل ازیجعتو «هل ًابيذكت الإ

 : ىلاعت هلوقك وه .«ةيلاب ةردم يهو ءاهيلع تفرشأ» : ضرالا يف هلوقو

 ضزألا یرت كن هناَيآ نمو# : هلوقو .[19 :مورلا] (اهتْوَم َدْعَب ضزألا يحيل

 ` تلضف] (جيهب جذر لک نم ثتبنأو ْتَبَرَو تريلا ءاملا اهل ارن اذإف ةعشاح

 . ةريثك نارقلا يف هرئاظنو 9

 «لجو زع هلل رظنلا ةفص تابثإ هيف ««مکیلا رظنيو هيلإ نورظنتف» :هلوقو

 . ةرخآلا يف هتيؤر ٌتابثإو

 اذه يف اذه ءاج دق «دحاو صخش وهو ضرألا ءلم نحنو فيك» :هلوقو

 نوبطاخملاو "لا َنم م ریغآ صخش الا :رخآ ثیدح يف هلوق يفو . ثیدحلا

 هناحبس ههيبشت مهبولق يف عقی الو «هنم ٌدارملا نوملعی برع موق اذهب

 كلذ نم ابولق ملسأو ءاناهذأ حصأو «الوقع فرشآ مه لب «صاخشألاب

 زاجملا مهوتل ايفنو اهل ًاقيقحت رمقلاو سمشلا ةيژرب انابع ةيؤرلا عوقو يَ ققحو

 .نولّطعملا هنظي يذلا

 ةمص تابثإ هيف «مکلبق اهب حضنيف ءاملا نم ةفرغ هديب كبر ذخأيف» :هلوقو

 . هنع هللا يضر ةدابع نب دعس ثيدح نم ناعللا يف (5494١)ملسم هجرخأ (۱)

۵ ٩ ۵ 

 هریظن مکح ءيشننا دکح

 هلل دبلا ةذص تابثإ



 لبق ضوحلا له
 ٩ طارصلا

 .ةءالملا :ةطیرلاو .حضنلا وه يذلا لعفلا تابثاو «هلوقب هناحبس هل ديلا
 .ةمحفلا يهو «ةممح عمج :ممحلاو

 . ةنجلا ىلإ ةمايقلا فقوم نم فارصنا اذه «مکیبن فرصنی مث» : هلوقو

 . هرثأ ىلع نوضمیو نوعزفی يأ :«نوحلاصلا هرثأ ىلع قّرفیو» : هلوقو
 ءارو نم ضوحلا نأ اذه رهاظ :«مکیبن ضوح ىلع نوعلطتف» :هلوقو

 تی ی رسجلا اوعطقی یتح هيلإ نولصی ال مهنأکف .رسجلا
 و ءرسجلا دعب هنإ :لاق نم اطّلغو «يلازغلاو ««هترکذت» يف يبطرقلا امهاكح
 زلال آان : لاق ی هللا لوسر نأ «ةريره يبآ نع : يراخبلا یور
 تلف ۳ مهللاقف مهر يت نم لجر رَ مر اذإ یئ نر اإ
 ىلَع اوُدَتْرا ِمُهَّنِإ :لاق ؟مهنأش ام : تلق هّللاو راّنلا ىلإ : لاقف ؟ نيأ ىلإ
 عم ثيدحلا اذهف :لاق ملا لمه لم الإ مُهْنم ٌصْنْخَي هار الف الق «مهرابذآ
 طارصلا نأل :طارّصلا لبق فقوملا يف نوكي ضوحلا نأ ىلع ليلد لدأ هتحص

 . راتلا نم ملس هزاج نمف «منهج ىلع دودمم رسج وه امنا
 «فالتخا الو ضقانت الو ضراعت دك + هللا لوسر ثيداحأ نيب سیلو :تلق

 ضوحلا نأ اودارأ نإ لوقلا اذه ٌباحصأو زا و هش قدي لک هدو
 دری هريغو اذه ةريره يبآ ثيدحف طارصلا عطق دعب الإ هیلا لصوت الو یری ال
 ضوحلا مهل ادب هوعطقو طارصلا اوزاج اذإ نينمؤملا نأ اودارأ ناو .مهلوت
 طارصلا لبق هنوك ضقانيال وهو ا دی تین ا نم اوبرشف
 يذلا امف .ةعسلاو لوطلا اذهب ناك اذإف «رهش را ءرهش هل وط :هلوق ناف
 زيح يف اذهف ءهّدعبو طارصلا لبق نونموملا هدريف ۰ ءرسجلا ءارو ىلإ هدادتما ليحي
 . ملعأ هللاو ءقداصلا ربخ ىلع فوقوم هعوقوو ناکم الا

 نودراولا شاطعلا :ةلهانلا :«طق ةلهان _ًامظأ ىلع هّلاو ٠ :هلوقو

 .ضوحلا يف باب :قاقرلا يف 1۱۶/۱۱ يراخبلا هجرخآ )
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 هناف .طارصلا دعب نوکی نأ بسا اذهو «هيلإ مهنا ماما هنودري :يأ «ءاملا

 اودروف یاملا ىلإ مهؤمظ دتشا .هوعطق املف ءمِهّلك اهودرو دقو «رانلا رسج

 . ةمابقلا فقوم ىف هودرو امك بیچ و

 .نايري الو «ناسیتحتف تايفتخت : يأ :«رمقلاو سمشلا سنحت : هلوقو

 رفتم تینا و ريره يبآ لوق :هنمو .ءافتخالاو يراوتلا : سانتخالاو

 نأ هب ديري نأ لمتحي زا تا مش ی شا شا هوقو

 الو ؛نیعارصملا نیبابلاب كيري نآ لمتحیو رادقملا اذه بابلاو بابلا نیپ ام

 حرصي مل هنإ :امهدحآ : نی تا یا هی ا نم ءاج ام اذه ضقانُي

 نیعبرآ ةريسم نیعارصملا نيب ام نأ انل ٌركذ دقلو :لاق لب «عفرلاب هیوار هيف

 لاو هثطبو اهیف ریسلا ةعرس فالتخاب فلتخت ةفاسملا نإ :يناثلاو .اماع
 ع

 .ملعا

 ربل نحر 5306 : رم ىف وف ,رمخب ضيرعت «(ةمادن الو عادص اهبام هنأ ةنجلا رمخ ىف» :هلوقو

 لاملاو لقعلا باهذ ىلع ةمادنلاو «سأرلا عادُص نم اهقحلی امو ايندلا

 ريغ مل يذلا وه :نسالا ريغ ءاملاو . لقعلا لاوز هج ب يذلا رشلا لوصحو

 هتک لوط

 له «سانلا فلتخا دق :«دلاوت ال نأ ریغ» :ةنجلا لهأ ءاسن يف هلوقو

 الو لبح اهیف نوكي ال :ةفئاط تلاقف «نيلوق ىلع ؟ةنجلا لهأ ءاسن الت

 (دنسملا» يف هنظآ رخا ثیدحبو ثیدحلا اذهب ةفئاطلا هذه تجتحاو قدالو

 «ةينم الو ىنم ال نأ ريغ» :هيفو و يف ةدالولا ءفلسلا نم ةفئاط تتأ و 00

 ل EDS نيك ا 0

 ينم ال نكلو ءاحد احد ,لاق ؟ةنجلا لهأ عماجيأ :لئس يَ هللا لوسر نأ ۹

 دقو «فیعض «كلام نیا نب نمحرلا دبع نب ديزي نب دلاخ هدنس يفو .ةينم الو

 يفو هاضیآ ةمامآ ييآ نع هدنسم يف نایفس نب د نسحلا هجرخأو . نیعم نبا همهتا

 لا زنا ال : يآ فینم الو ينم الو :هلوقو . فیعض وهو يناهلالا ديزي نب يلع هدنس

۵۹۷ 

 نییابلا نيب ام ینعم

 اماع نیعبس ةريسم

mY ۱ 1 + me 

 ؟ةنجلا لهأ ءاسن دلت له



 قیدصلا يبأ ثيدح نم «هعماج» يف يذمرتلا هاور امب تجتحاو «ةنجلا

 لولا ئَهَتْشا اذإ ٌنمْؤُملا» : لا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ نع «يجانلا
 :يذمرتلا لاق .۷يهتش امك ةعاَس يف هّنسو ا ل ناك ةّنجعلا يف

 . "هجام نبا هاورو «بيرغ نسح

 هنإف ءةنجلا يف ةدالولا عوقو ىلع لدي ال اذه :ىلوألا ةفئاطلا تلاق

 نب قاحسإ ليوأت اذهو «يهتشي ال هنكلو «یهتشا اذإ :لاقف ‹طرشلاب هقلع

 ءالؤهو ءلامعألا ىلع ءازج ژاد ةنجلاو :اولاق .هنع يراخبلا هاكح .هیوهار
 اهيف دلاوت ولف ءاهيف توم ال دولخ اد ةنجلاو :اولاق «ءازجلا لهأ نم اوسیل

 . توملاب ایندلا مهتعسو امنإو «مهتعسو امل دبالاو ماودلا ىلع اهلهأ

 قّقمحمل نوكت امنإ «اذإ» :تلاقو هلك كلذ نع ىرخألا ةفئاطلا تباجأو

 مهنكسي اقلخ ةنجلل رک هناحبس هنأ حص دقو « هیف كوكشملا ال «عوقولا

 امأو .لمع ريغب اهيف ًاضيأ نيملسملا لافطأو :اولاق .مهنم لمع الب اهايإ
 ناف .مهتعسو دلولا نم فالا ةرشع مهنم دحاو لك قزر ولف : اهتعس ثيدح
 .ماع يفلأ ةريسم هكلم يف رظني نم مهاندأ

 باوج ال ««هيلإ نوهتنمو نوغلاب نحن ام ىصقأ !هللا لوسر اي» :هلوقو
 ناو لا الإ هملعي الف ءاهئاهتناو ايندلا ةدم ىصقأ دارأ نإ هنأل «ةلأسملا هذهل
 سفن ملعت الف «رانلاو ةنجلا لوخد دعب هيلإ نوهتنم نحن ام ىصقأ :دارأ

 اذهلو «ميحجو ميعن ىلإ ءاهتنالا ناك ناو .كلذ نم هيلإ يهتني ام ىصقأ

 الف «هتاداعمو هتقرافم :يأ :«كرشملا لايزو» :ةعيبلا دقع يف هلوفو

 . توم الو

 نم ةنجلا لهأ ىندأل ام ءاج ام باب تنجلا ةفص يف ۷ يذمرتلا هجرخآ (۱)
 يمرادلاو ۰۹ /۳دمحآو ءةنجلا ةفص باب :دهزلا يف (4۳۳۸) هجام نباو ما رکلا
 .(۲۰۱۳1)نابح نبا هححصو «دیج هدنسو ۷ /۲

04۹۸ 



 یءارت ال» :ننسلا يف يذلا ثیدحلا يف ءاج امك هیلاوی الو هژواجی

 . نیکرشملاو نیملسملا ينعي «" «امهاران

 اذه :«دمحم كيلا ينلسرآ :لقف رفاک ربقب تررم امثیح» :هلوقو

 لهآ باحصآ عامس ىلع لیلد هیفو «يهنو رمأ غيلبت ال «خیبوتو عيرقت لاسرإ

 يف وهف اكرشم تام نم نأ ىلع لیلدو «مهل مهباطخو .ءايحألا مالک روبقلا

 نيد ةيفينحلا اورّیغ دق اوناک نيكرشملا نأل ةثعبلا لبق تام ناو .رانلا

 هب هللا نم ةجح مهعم سيلو «هوبكتراو كرشلا اهب اولدبتساو «ميهاربإ

 ىلإ مهلوأ نم مهلك لسرلا نيد نم ًامولعم لزي مل رانلاب هيلع ُديعولاو هُحبقو
 هللف «نرق دعب انرق ممألا نيب ةلوادتم هلهأل هللا تابوقع ژابخآو مهرخآ

 هداَبع ّرطف ام الإ نكي مل ولو «تقو لک يف نیکرشملا ىلع ةغلابلا ةجحلا

 ةرطف لک يف لیحتسی هنأو .هتیهلا ديحوتل مزلتسملا هتیبوبر ديحوت نم هيلع
 ةرطفلا هذه یضتقمب بذعُي ال هناحبس ناك نو «رخا هلا هعم نوکی نأ لقعو

 ءاهلهأل ةمولعم ضرالا يف دیحوتلا ىلإ لسرلا ةوعد لزت من 2

 .ملعأ هللاو «لسرلا ةوعد هتفلاخمب باذعلا قحتسی كرشملاف

 لصف

 5 هللا لوسر ىلع عخنلا دفو مودق يف

 انس مرحملا فصن يف هيلع امودق دوفولا رخ ْمُهو محل ٌدفَو هيلع مدقو

 ي هللا لوسر اوؤاج من «فايضألا راد اولزنف «لجر يتث تام ي رج یا

 : هل لاقي 2 لجر لاقف «لبج نب ذاعم | وعیاب اوناک دق و مالس الاب نیرقم

 ۲ :لاق ا اذه يرفس يف تيأر ينإ ! هللا لوسر اي . و رمع راز

 نب ريرج ثيدح نم ۳/۸ یئاسنلاو ۱۲۰6(۰) يذمرتلاو ۳۵(۰) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 ای :اولاق «نیکرشملا رهظآ نيب ميقي ملسم لک نم ءيرب انآ :لاق يب هللا لوسر نأ هللا دبع

 دمحأ دنع حیحص دانسإب رخا قیرط هلو « نسح هدنسو امهاران یءارت ال ؟مل « هللا لوسر

 . «لرشملا قرافتو» : ظفلب ۱۳/٩ یقهیبلاو «یئاسنلاو ۳/۶
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 ليق اکرشم تام نم

 رانلا يف وهف ةثعبلا



 لقره ىلإ باتکلا

 لاقف .ىّوحأ ۲ عفسآ ايدج تدلو اهنأك یحلا يف اهتكرت اناتآ تيأر :لاق ؟«تيأر
 اهّإف» :لاق «معن :لاق ؟«لْمَح یلع رم کلن تكر لق» : و هللا لوسر هل
 : لاقف ؟یوحآ عفسأ هلاب امف ! هللا لوسر اي : لاق «تكننآ هو يولع ْتَدَلَو دق

 كيب يذّلاو :لاق .«؟هُمْثكت صَرَب نم كب له» : لاقف «هنم اندف ينم نذا)»
 اي :لاق كلذ ههف» :لاق رغ هيلع ملطا ا هب ملع اَم قلاب
 :لاق «ناتکسمو ناجلمدم ناطرق هيلع رذنملا نب نامعنلا تنارو ! هللا لوسر

 تيأرو !هللا لوسر اي :لاق اهتجهبو هيز أ ىلإ م عجر برعلا كَم َكلْذ»

 اناث تيار : لاق هادا ُب َكْلت» :لاق «ضرألا نم تجرخ دق ءاطمش ازوجع

i rیظل :لوقت يهو ورمع :  
 لا لوسر لاق .مکلامو مكلهأ مکلکا ينومعطأ .یمعآو «ریصب .یظل
 سالا َمی» :لاق ؟ةنتفلا امو !هللا لوسر اي : N يف نوک اف كل
 نيب هل هللا لوسر فلاخو "ا سالا قاّبطأ راجتشا نورجتشی و هْمُهَماَمِإ
 اهيف مولد نم مد نوكيو» - نسحم هنأ اهیف ء باس هعباصآ
 «كنتا اهکرذآ تنأ سم ناو .ةّفلا تكرذأ َكّنبا تام نإ :ءاّملا برش نم ئلخأ
 لا لوسر هل لانس ها هکردآ ال نآ ا لوسر ای : لاقف

 . ۳ "نامثع علخ نمم ناکو .هنبا يقبو تامف «اهکر ذی ال

 لصف
 مهریغو كولملا ىلإ هتابتاكم يف ب هیده رکذ

 نخ را هللا مشبا : لقّره ىلإ بتک هنأ « ةي لك هنع « نيحيحصلا» يف تبث

 داوس ة ةوحلا ذإ «عفسالل ديكأتلاك ىوحألاو «ةرمحب برشملا دوسألا : :رمحأ نزوي عفسألا (1)
 هيلع ماقأ : ءيشلا ىلع رصأ نم لعاف مسا : : ةرصم هلوقو «داوس ىلإ ةرمح وأ .ةرضخ ىلإ
 . تباث ققحم اهلمح دارملاو

 . هماظع : سأرلا قابطأو «فالتخالاو كابتشالا :راجتشالا )۲(
 ۳6۹/۱ دعس نیاو ۰1۹۰1۷ /4 «بهاوملا حرش» و ۰۲۵۹ ۰۲۵۸/۲ سانلا ديس نبا رظنا )۳)

 "و و



eبا یا یا 8 ات وا  

 لک نإ ادا باتكلا لَ ايو نیر من كيل 5 نإف نیر

 أضغَب اتضعَب َدْحَّتي الو ءائيش هب كرش الو هللا الا دین الأ کنی ات تی مار

 .۲۱«نوملُم اب اوُدَهْشا اولوقف الت ناف هللا نود نم ا

 ىلإ « هللا لوُّسَر دمحم نم ؛میحرلا نم نخل هللا مشب» ىك ىلإ تو

 نأ ديو هوس هاب نمو لا يا نت لَ مال «سراف میظع ۵ یرسک

 هللا ةياَعدب وعد ودع ا ناو ت ل دوا الهلال

 ا

 سد م

 ؛نیرفاکلا یلع لؤقلا ق را رِذْنيِل ةَفاَك سالا ىلإ هللا لوس ر انآ ينإف

 «هقرم :تاكلا هلع ف الف ««سوُجَملا ما َكِيَلعف يَا ناف ٠ لش لا

 تست ۱ : لاقف ایک هللا لوسر كلذ غلبف

 وه 5 هلإ ا يذلا ارا 01 رق 5 عل 78 فعلا كلَم ي يشاجتلا

 ةوبنلاو مالسالا ىلإ يب يبنلا ءاعد باب :داهجلا يف ۹ د يراخبلا هجرخأ )1١(

 4 يبنلا باتك باب :(۱۷۷۳) ملسمو .هللا نود نم ابابرآ انضعب ذختي الأو

 وبأ لاق .نوحالفلا : يأ «نوراكألا :نویسیرالاو . مالس لا یل هوعدي لفره ىلإ

 حالف برعلا دنع وهف ءعرزي ناک نم لك نأل .هتكلمم لهأ نيحالفلاب دارملا :ديبع

 ءافعضلا مثإ كيلع نإ :دارأ :یباطخلا لاقو «هريغب وأ هسفنب كلذ يلي ناك ءاوس

 .رباكألا عابتأ رغاصألا نأل «هل اديلقت اوملسي مل اذإ عابتألاو

 بصناو ۳۶۲۰۳۶۰/۳ «بهاوملا حرشو» ۰۲56 5777/75 سانلا ديس نبا رظنا )

 باتک باب :يزاغملا يف ۹۱/۸ «هحیحص» يف يراخبلا جرخأو ۰۲۱/۶ !ةیارلا

 نبا نأ هللا دبع نب هللا دیبع ينربخآ يرهزلا ثیدح نم رصیقو یرسک ىلإ 37 يبنلا
 يمهسلا ةفاذح نب هللا دبع عم یرسک ىلإ هباتکب ثعب يَ هللا لوسر نأ هربخآ سابع
 هآ رق املف ٠ ىرسك ىلإ نيرحبلا میظع هعفلق «نیرحبلا میظع ۳ هعفدب نآ هرمأف

 ام هللا لوسر هيلع اعدف :لاق بیسملا نبا نأ (یرهزلا وه :لئاقلا) تبسحف .هقزم

 .قزمم لک اوقزمی نأ

1١ 

 ىرسك ىلإ باتكلا

 يشاجنلا ىلإ باتكلا



 ر

 هللا خور میرم َّنْبا یسیع َّنَأ دهشآو ءُنِمْيَهُملا ُنِمْؤُملا الملا ٌسوُدقلا كلَملا
 نم هللا ُهَقلَحَف «ىسيعب ْتَلَمَحَف «ةئيِصحلا طلا لولا َمَيْرَم ىلإ املا ةتملكو

 هل َكيِرَش ال ُهَدْحَو هللا ىلإ َكوُعْدَأ ينإو هديب مَا قلخ امك ءهخفنو هحوژ

 ينإو هللا لوُسَر ينإف «ينَءاَج يذّلاب َنِمْؤَنو ينعت ناو :هتعاط ىلع ةالاوُملاو
 .ينَحيصت اوُلَبقآف ْتَحَصَتَو تغلب ذقو «لَجو َّرَع هللا ىلإ كدونجو وعد
 لاقف ءِيِرْمَّضلا ةيمأ نب ورمع عم باتکلاب ثعبو ىلا عنا ْنَم ىلع ماللار
 كن «عاَمتسالا كيلعو لوقلا ّيلع نإ اأ ال لاق ا مع نإ هیات نا

 ا طق اريح طلا ‹كنم كب ةقثلا يف انأكو ءانيلع ةقّرلا يف كنأك

 ليجنالا كيف نم كيلع ةجحلا انذخآ دقو اّنمأ الإ طق ءيش ىلع َكْفَحَت ملو

 ةباصإو ّرَحلا عقوم كلذ يفو ءروجي ال ضاقو «دریال ٌدهاش كنيبو اننيب
 قرف دقو «ميرم نبا ىسيع يف دوهيلاك يمألا يبنلا اذه يف تنأف الإو .لصفملا

 هيلع مهفاخ ام ىلع كنّمأو هل هجری مل امل كاجرف «سانلا ىلإ ِهَلُسُ لع لا

 هرظتنی يذلا يمألا ُيبنلا هنأ هّللاب ٌدهشأ :يشاجنلا لاقف . رظتنی رجأو فلاس ریخب
 لمجلا بکارب یسیع ةراشبک ؛راّمحلا بکارب یسوم ةراشب نأو باتکلا لهأ

 : ي يبنلا باتک تاوج ٌيشاجنلا بتک مث < «ربخلا نم م ىفشأب سيل نايعلا نأو

 مالس تمحصآ يشاجنلا نم هللا لوسر دمحم ىلإ «میحرلا نمحرلا هللا مسب)

 دقف : دعب امآ یه الإ هلإ ال يذلا هللا «هتاکربو هللا ةمحرو هللا نم هللا ّيبن اي كيلع

 نإ «ءضرألاو ءامسلا ٌبروف «ىسيع رمأ نم ترکذ اميف هللا لوسر اي كباتك ينغلب

 ءانيلإ هب تثعب ام انفرع دقو «تركذ امك هنإ اقورفث ترکذ ام ىلع ديزي ال ىسيع
 و ایم فوانيس فا ل وسو كأ ةيشاف.:فاحعصأ و مع را افر قو

 : قورفللاو .«نيملاعلا بر هلل هيدي ىلع تملسأو .كمع َنبا تعيابو «كتعياب
 . (۱)رشقلاو ةاونلا نيب ام ةقالع

 .«حاحصلا» يف هوحنو اهعمق هب قزتلي ام وأ ءرمتلا عمق هنإ «سوماقلا» يفو )۱(

1۲ 



 جرخف «مويلا كلذ هتومب ةا هللا لوسر.ربخأو ءعست ةنس يشاجنلا يفوتو

 عيا ريك راةبلع اصل «ىّلصملا ىلإ سانلاب

 يشاجنلا نيب زيمي ملو .هيوار طلخ دقو  ملعأ هّلاو مهو اذهو : تلق

 هيلإ بتک يذلا ّيشاجنلا نيبو «هباحصأ مرکأو هب ّنما يذلا وهو «هيلع ىلص يذلا

 بتک 7 هللا لوسر نأ «ملسم حیحص» يف انّيبم كلذ ءاج دقو «نانثا امهف .«هوعدذي

 لع ل يذلاب سیلو «یشاجنلا یلا

 «ميحّرلا ٍنْمْحّرلا ِهّللا مب :ةيردنكسالاو رصم كلم سقوقملا ىلإ بتكو

 3 نم ئلع ٌمالَس ءطبقلا ميظَع سَقْوَفُملا ىلإ ءهلوُسرو 4 هللا دبع دمحم نم

 هللا میام مس سه ةياعدب 0 00 : دعب امأ ا

 FPR OEE کیو ان ءار

 هب ثعبو 1٤] :نارمع لآ] 4َنوُمِلْسُم ناب اوُدَهشا اوَلَوَت ناف لا نوُ نم ابر

 هنأ معزي لجر كلبق ناك هنإ :هل لاق يع ل اعل «ةعتلب يبأ نب ب بطاح عم

 ربتعاف «هنم َمقتنا مث «هب مقتناف یلوألاو ةرخالا لاكن هللا هذخأف «یلعالا ٌبرلا

 لاقف «هنم يخ وه امل الا هعدن نل انيد انل نإ :لاقف . كب كُريغ ربتعی الو «كريغب

 اذه َّنِإ ماوس ام دف هللا هب يفاكلا مالسالا وهو «هللا نيد ىلإ كوعدن : بطاح

 هنم مهبرقأو دوهیلا هل مهادعأو «نشیرف هيلع مهّدشآ ناکف .سانلا اعد یبنلا

 انّواعد امو .دمحمب ىسيع ةَّراَشبك الإ ىسيعب ىسوم ةراشب ام يرمعلو . ىراصنلا

 نم ْمُهَف اموق كردأ يبن لكو «لیجنالا ىلإ ةراوتلا لهأ كئاعذك الإ نارقلا ىلإ كاّيِإ

 مهوعدي رافكلا كولم ىلإ ی يبنلا بتك باب :داهجلا يف (۱۷۷)ملسم هجرخأ (۱)

 ىلإو رصيق ىلإو ىرسك ىلإ بتك لب يبنلا نأ سنآ ثيدح نم لجو زع هللا ىلإ
 هيلع ىلص يذلا يشاجنلاب سيلو «یلاعت هللا ىلإ مهوعدي رابج لك ىلإو يشاجنلا

 ی يينلا

۳ 

 ىلص يذلا یشاجنلا

 هوعدي هيلإ بتك يذلا

 سقوقملا ىلإ باتكلا



 نب رذنملا ىلإ باتکلا

 نیرحبلا لماع یواس

 نيد نع كاهنن انسلو لا اذه هكردأ نمم تنأو «هوعيطُي نأ مهیلع قحلاف « هنأ
 تبنلا اذه رمأ يف ترظن دق ينإ :سقوقملا لاقف .هب كرمأتن انكلو نیس

 رحاسلاب هدجآ ملو هیف بوغرم نع یهنی الو «هیف دوهزمب رمأي ال هتدجوف
 ۱*ءبخلا جارخإب ة ةوبنلا ةيآ هعم ثدجوو «بذاكلا نهاکلا الو لاضلا
 «جاع نم قح يف هلعجف فی یبنلا تاتک ذخأو ظنأاسو .یوجّتلاب رابخالاو

 ىلإ بتکف «ةيبرغلاب بتکی هل ابتاک اعد مث هل ةيراج ىلإ هعفدو «هیلع متخو
 سقوقملا نم هللا دبع نب دمحمل «میحرلا نمحرلا هللا مسب : ایک هللا لوسر

 هيف ترکذ ام تمهفو «كباتک ٌتأرق دقف : دعب امآ .كيلع مالس « طبقلا میظع

 تمرکآ دقو ماشلاب جّرخي هنأ نظأ تنکو «يقب ايبن نأ تملع دقو «هيلإ وعدت امو

 تيدهأو «ةوسكبو «ميظع طبقلا يف ناكم امهل نيتيراجب كيلإ تشعبو «كلوسر

 : ناتیراجلاو ءملسي ملو ءاذه ىلع دزی ملو . كيلع مالسلاو ءاهبكرتل ةلغب كيلإ

 . "*ةیواعم نمز ىلإ تيقب لُدْلُد ةلغبلاو «نیریسو ةيرام

 لصن

 لاق ةمركع نع «هدانسإب يدقاولا ركذف «یواس نب رذنملا ىلإ بتكو

 تعب :هيف اذإف «هّتخسنف «هتوم دعب سابع نبا بتك يف باتكلا اذه تدجو

 هوعدي اباتك هيلإ بتكو «ىواس نب رذنملا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا 5 هللا لوسر
 ينإف هللا لوسر اي :دعب امأ : ي هللا لوسر ىلإ ٌرذنملا بتكف «مالسالا ىلإ هيف
 بیف لخدو «هبجعأو مالسالا ًبحأ نم مهنمف «نيرحبلا لهأ ىلع كباتك تأرق
 بتكف «كرمأ كلذ يف لا ْتدْحَأَف دوهیو سوجم يضرأبو «ههرك نم مهنمو
 ىلإ هللا لوس دمحم نم ءميحّرلا نْمْحَلا هللا مشب» : ی هللا لوسر هيلإ

 ىلاعت هللا هعلطأ ىتلا تابيغملاب هرابخإ ىلإ ريشي .روتسملا بئاغلا وه :ءبخلا )۱(

 . اهیلع
 بصناو ۳۵۰ ۰۳۸/۳ «بهاوملا حرشاو 787 ۰۲۱۵/۲ «سانلا ديس نیا رظنا (۲)

 .1۲۲ ۰۲۱/۶ ةیارلا

۰ 



 نآ ُدَهْشَأو وه الا هل ال يذلا هللا كيلإ دمحأ يناف َكْيَلَع الس ءئواَس نب رِذْنُملا
 لجو ّرَع هللا َكُوكَدَأ ينإف هدب ام .هلوسرو ُهُدْبَع ًادّمحُم َنَأو هللا لإ هلإ ال

 دق مش غیر .يلشژ غطي نم هاو ءوِسْفتِل حصني اف حصني ن نإ
 ذق ينإو اريح َكْيَلَع تن دق يلُسُر َّنإو يل حَصن ذقف «ْمُهَل حصن ْنَمَو «ينعاطأ
 بونّذلا لْهَأ ْنَع توقع هْيَلَع اوُمَلْسأ ام َنيِمِلْسُمْلل كرتا ٌكمْرَق يف َكُتْعَفَش
 ذأ ةّيدوُهَي ىلع او «َكِلَمَع نَع تل نلف ءْحْلْضَت امهم کو «مُهنِم لبقاف

 نامع كلم ىلإ باتكلا : صاعلا نب ورمع عم هثعبو اک نامع كلم یلا بتکو

 يبا تعور ليج نإ ها دبع نب دمحم نم «میجرلا نا ٍنمْحَرلا هّللا مب

 مالسالا ةياعدب امك وعْذأ يناف : دعب ام .یدهلا عب نم یلع ممالَس :سدتلخلا

 ىلع لول قو اح ناك نم رأل ةا سالا ىلإ هللا لوس ينإف ٠ ءاملش املسآ

 ناف .مالشإلاب ارت د نأ ام ناو اَمکْمو مال متر نإ امكَنإف .نيرفاكل

 .«امککلُم ىلع يتّوُبُن ُرَهظَتو «امکتحاسب لخت يلْيَخَو ءاَمكْنَع لئاز اًمككلم
 . باتکلا متخو «بعك نب نبأ بتكو

 ىلإ َتْدَمَع ءاهتمدق املف ی :ورمع لاق

 الب هللا لوسر لوسر ينإ : تلقف ءاقلخ امهلهسأو نیلجرلا ملح ناکو «دبع
 هيلإ كّلصوأ انآو «كلملاو ٌنَسلاب ىلع ُمّدَقملا يخأ :لاقف .كيخآ ىلإو «كيلإ
 كيرش ال هدحو هللا ىلإ كوعدأ : تلق ؟هیلا وعدت امو :لاق مث .كباتک أرقي یتح

 كنإ ورمع اي :لاق . هلسرو هدبع ادمحم نأ دهشتو هنود نم دبع ام ٌعلختو «هل
 نمؤُي ملو تام :تلق ؟ةودق هيف انل ناف كوبآ عنص فیکف .كموق ديس نبا

 ۳۵۲ ۰۳۵۰/۳ «بهاوملا حرشاو ۰۲۷۱۷ ۰۲۹/۲ «سانلا ديس نبا» رظنا (۱)

 .(۸۲۱۸) «ةباصالا»و

 +. ه



 یتح هيأر لثم ىلع انأ تنك دقو «هب قّدصو ملسأ ناك هنأ تذدّوو لی دمحمب

 ؟كُّمالسإ ناك نيأ ينلأسف ابیرق : تلق ؟هتعبت یتمف :لاق مالسالل ُهّللا يناده

 هّموق عنص فيكف :لاق «ملسأ دق يشاجنلا نأ هتربخأو «يشاجنلا دنع :تلق

 .معن :تلق ؟هوعبت نابهرلاو ٌةفقاسالاو :لاق یوعیئاو هورقآ :تلقف ؟هکلمب

 «بذکلا نم هل حضفأ لجر يف ةلصخ نم سیل هنإ لوقت ام ورمع اي رظنا : لاق

 مالساب ملع لقره ىرأ ام :لاق مث ءاننيد يف هلحتسن امو «تبذك ام : هتلق

 درع ماسلا و و بحال .ىلب :تلق «يشاجنلا

 ادحاو امهرذ ينلأس ول هّللاو ال :لاق یی دمحمب قّدصو ملسأ املف ءاجزخ هل

 ءاجرخ كل جرخُي ال كدبع ٌعدتأ :هوخآ قاي هل لاقف «هلوق لقره غلبف «هتيطعأ ام

 هب عنصأ ام هسفنل هراتخاف نيد يف بغر لجر : لقره لاق ؟اثدحم انيد نيديو

 : تلق ءورمع اي لوقت ام رظنا :لاق ءعنص امك تعنصل يكلمب ٌنضلا الول هللاو

 رمأي :تلق ؟هنع يهنيو «هب رُمأی يذلا ام ينربخأف :دبع لاق .كتقدص هللاو

 نع یهنیو محرلا ةلصَو ربلاب رمأیو «هتیصعم نع یهنیو «لجو زع هللا ةعاطب

 . بیلصلاو نئولاو رجحلا ةدابع نعو «رمخلا نعو «ینزلا نعو «ناودعلاو ملظلا

 نمؤن یتح انبکرل .هیلع ينعباتي يخأ ناك ول «هيلإ وعدي يذلا اذه نسح ام : لاق
 هنإ :تلق بد ريصيو هعَدی نأ نم هکلمب ٌنضأ يخأ نکلو «هب قدصتو «دمحمب

 ىلع اهٌدرف «مهينغ نم ةقدصلا ذخأف «هموق ىلع يي هللا لوسر هکلم یلسأ نإ

 یو و ير يسع یو ناك فرق

 : ورمع اي :لاق . لبالا ىلإ تيهتنا ىتح لاومألا يف تاقدصلا نم هّللا لوسر
 :لاقف .معن :تلقف ؟هايملا درتو ءرجشلا ىعرت يتلا انيشاوم مئاوس نم ذخوتو

 هنا تثکمف لاف اذهب نوعيطي مهددع ةرثكو مهراد دک يف يموق یر ام هلو

 .هیلع تلخدف ءاموي يناعد هنإ مث «يربخ لک هربخیف «هيخأ ىلإ لصی وهو ءامايأ
 ينوعدي نأ اوبأف .سلجال تبهذف تلسرأف هوعد :لاقف ءَيعُّبَضب هناوعأ ذخأف

 ضفف ؛اموتخم باتکلا هيلإ تعفدف .كتجاحب ملكت :لاقف ءهيلإ ترظنف «سلجأ
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 ينآ الإ «هتءارق لثم هأرقف «هيخأ ىلإ هعفد مث «هرخا ىلإ یهتنا یتح أرقو «همتاخ
 امإ هوت : تلقف ؟تعنص فيك شيرق نع ينربخت الأ :لاق «هنم قرأ هاخآ تيأر

 يف اوبغر دق سانلا : تلق ؟هعم نمو :لاق .فيسلاب روهقم امإو «نيدلا يف بغار

 يف اوناك مهنأ مهايإ هللا ىّده عم مهلوقعب اوفرعو «هريغ ىلع هوراتخاو «مالسالا

 ویلا ملت مل نإ تنأو «ةّجرَحلا هذه يف كريغ يقب ادحأ ملعأ امف ءلالض

 ‹كموق ىلع كلمعتسيو ملت ملسأف «كءارضخ ديبيو «لیخلا كئطوي «هعبتتو
 هادغ ملا عجراو ءاذه يموي ينعد :لاق .لاجّرلاو ليخلا كيلع لخدت الو

 ىتح «هكلُمب َّنضَي مل نإ َمِلْسُي نأ وجرأل ينإ !ورمع اي :لاقف «هیخآ ىلإ تعجرف
 ينأ هتربخأف «هيخأ ىلإ تفرصناف «يل نذأي نأ ىبأف «هيلإ تيتأ ءدغلا ناك اذإ

 فعضأ انأ اذإف «هيلإ ينتوعد اميف ثرکف ينإ :لاقف «هيلإ ينلصوأف ءهيلإ لصأ مل
 هليخ تغلب نإو ءانهاه هليخ غلبت ال وهو يدي يف ام الجر ٌتکلم نإ برعلا
 «يجرخمب نقيأ املفءادغ جراخ انأو :تلق .یقال نم لاتقك سیل ًالاتق ْتَقْل

 ءهباجأ دق هيلإ لسرأ نم لکو «هيلع رهظ دق اميف ْنحن ام :لاقف «هوخأ هب الخ
 . هلك يبنلا اقدصو ءاعيمج هوخأو وه مالسالا ىلإ باجأف ّيلإ لسرأف حبصأف
 نم ىلع انوع يل اناكو مهنيب اميف مكحلا نيبو ةقدصلا َنيبو ينيب ايلخو
 . ''”ىنفلاخ

 نب طیلَس عم هب لسرأو يلع نب ةذوه ةماميلا بحاص ىلإ ی يبنلا بتكو
 نب ةذّوه ا هللا لوُسَر دمحم نم میحرلا نمحَرلا هللا مس : يرماعلا ورمع

 فخلا ٰىهتنم ىلإ ٌرِهظَيَس ينيد نأ ملغاو یدهلا عبثا نم ىلع ٌمالَس «يلع
 ۳ ر

 باتکب طیلَس هيلع عدق اًملف «َكیَدِی تحت ام كل لَعُجأَو ْمَلْسَت ملسأف «رفاحلاو

 بصناو ۳۵۵ ۰۳۵۲/۳ «بهاوملا حرش»و ۲۹۷/۲-۲۹۹ «سانلا ديس نبا» رظنا (۱)

 . 1۲ ۰1۲۳/6 «ةیارلا

¥ 

 بحاص ىلإ باتكلا
 ةماميلا



 هدر نود ادر درف «باتکلا هيلع أرتقاو «هاّیحو هل زنآ ءاموتخم خلك یک هللا لوسر

 «يناکم باهت ثرعلاو .هلّمجأو هيلإ وعدت ام ّنسحأ ام يي ب يتلا لإ نکو

 حسن نم و ا اطيلَس زاجأو «كعبتأ رمألا ضعب لا لعجاف

 :لاقف «هباتک دي ٌئبنلا أرقو «هربخأف ةَ يبنلا ىلع هّلک كلذب مدقف رجه

 تفّرصنا املف .هيدي يف ام دابو داب «تلعف ام ضرالا نم “"ةباَيَس ينلأس ول

 تام دق ةذوه نأب «مالسلا هيلع رج هءاج «حتفلا نم رم رج لع هللا لوسر

 لاقف «يِدْمَب لتي ءأبنَتَي باک اهب ٌجُرْخَيَس َةَماَمَيلا َّنِإ امآ» :يب يبنلا لاقف
 «كئاحصأو َتْنَأ» : هللا لوسر هل لاقف ؟هلئقی نم هللا لوسر اي :لئاق

 .كلذك ناكف

 دنع ناك «ىراصنلا ءامظع نم ميظع قشمد نوكرأ نأ :يدقاولا ركذو

 ملف «مالسالا ىلإ ينوعدي هباتک ينءاج :لاقف بيي يبنلا نع هلأسف تذوه

 ناو «يموق كلم انأو ينيدب تننض :لاق ؟هبیجت ال مل :نوکرالا لاق «هبجأ

 ةریخلا ناف «َكَنَكَلَمْيل هّتعبت نعل ءهللاو ىلب :لاق «كلمأ مل هّتعبت

 اندنع بوتكمل هناو «ميرم نب ىسيع هب رشب يذلا ئبرعلا يبنلل هنإو «هعابتا
 ." هللا لوسر دمحم : لیجنالا يف

 لصف

 نیر

 I e محي دلا هللا مشي :ةيتخلا

 ءرضخألا رسبلا وه :يرونيدلا لاق «حلبلا :باحسلا لثم بايّسلا :«ناسللا» يف )

 . ضرألا نم ةرسب وأ ةحلب ردق ىنلأس ول ريدقتلاو . ةبايس هتدحاو

 . ۳ هع «بهاوملا حرشاو ۳۷۰ 14/۲ «سانلا دس نبأ» رظنا )۲(

۸ 



 مت نأ ىلإ َكوُعْدَأ يناو ءَقَّدَصو هّللاب َنَمآو «یدّهلا َحَبَتا نم َىَلَع ٌمالَس :رفش
 ."7 كلذ مّدقت دقو «ٌكُحْلُم كل ىقبي هَل كيرش ال ُهَدْحَو هّلاب

 ثلاثلا ءزجلا عبط مت ىلاعت هنوعب

 نم
 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 يوبنلا بطلا يف لصف هلوأو عبارلا ءزجلا هيليو

 ."ها/ ۰۳۵5/۳ «بهاوملا حرش»و ۲۷۱ ۰۲۷۰/۲ «سانلا ديس نبا» رظنا ۱

 ۲۰م-۳ج داعملا داز »۹





 سرهفلا

 ON OES ی هب داهجلا متي اميف لصف

 ae E Sk e A اهلك داهجلا بتارم لمك نميف لصف

 6 ele oleae Gels Tote ae eee ةماع سانلل رای هن وعد ءادتیا

 INET نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا نم مالس الا ىلإ نوقباسلا

 و رو ملسأ نم ىلع نيكرشملا ىذأ دادتشا

 TIT مهيلع ىذألا دتشا نيح ةشبحلا ىلإ نيملسملا ةرجه

 511 مالسالا وشفو نيريثك ةعامجو ةَ يبنلا مع ةزمح مالسإ

 ی روم و فيقوم عا نا هوب ةفيحصلا ضقن ربخ

 . فئاطلا ىلإ جورخلاو ةجيدخ ةديسلاو بلاط يبأ توم يف لصف

 ooo جارعملاو ءارسالا
 1100 ب هبر ري مل يب يبنلا نأ حيحصلا

 ا ءارسإلاب
 دا ص

 ا ها دق تک هحورو هدسجب ناك ءارسإلا نأ ىف لوقلا قیقحت

 0000 ل قيلعتلا ىف  ءارسإلا ثيدح ىف كيرش طيلاغأ

 O O ا ةنيدملا ىلإ ةرجهلا ًادبم

۳۸ ۰ 

۳۸ 



 نا هاو وا هی ی اس و یر نفخ E مسوملا يف ذ لئابقلا ىلع الع هسفن ضرع

 E EE سیب زر ی نيكرشملا رم

 دی یک ها و ها یه 6: 18 دغم مأ يتميخب و ع هرورم

 و ل يل ا یا او باب

 ی E راصنالاو نیرجاهملا نيب 2: هتاخاؤم

 See EES دوهيلا نم ةنيدملاب نم يع هتعداوم يف لصف

 ۳9 دت ةلبقلا لیوحت يف لصف

 و CE داهجلا عاونآ

 ETE هلضف ىف ثيداحألا نم درو امو داهجلا ىف بيغرتلا

 7 راهنلا لوآ لاتقلا بابحتسا

 ب اوري الأ ىلع برحلا يف هباحص يَء هتعيابم يف لصف
 yy برحلل لئاسولا ذاختاو ةدعلا دادعإ يف يء هيده
 17011111 ةيرس ثعب اذإ هب یصوی ناک ام
 ی SL OR ER مئانغلا ميسقت ةيفيك

 کپ ا د 4 بلطملا ينبو مشاه ينبل ىبرقلا يذ مهس ءاطعإ

 ا يف ا

mia Nل ها د  



 عدوا E اهدلوو ةدلاولا نيب ىبسلا ىف قيرفتلا ة٤ هعنم

 a اب هل "لقيا E e فحل 1 اه قط كهل وك ا أ سوساجلا يف ةي هیده يف لضف

 000 ةمونغملا ضرألا ىف هيده ىف لصف

 اب دما کر قصه "شين ةونع تحتف ةكم َّنأ ىف لصف

 ه0 نيكرشملا رهظأ نيب ةماقإلا نم ملسملا عنم يف لصف

 ةيزجلا ذخأو رافكلا لسر ةلماعمو حلصلاو نامألا يف هيده يف لصف

 EN ا نيقفانملاو باتكلا لهأ ةلماعمو

 000 دكا دةعج قافكلا سيضع نيزقت ىف لطف

 ها .... دهعلا ريضنلا ينب دوهي ضقن يف لصف

 000 ] ] ] ] ] ]ز]ز]1 1 ةظيرق وزغ يف لصف

 35 5 ثالث لاصخ نيب مهرييختو ةظيرق ينب راصح

 5 یک ١ا مهالام ْنَمو دهعلا ضقن نم وزغ يف لصف

 ا و هدقع يف هعم لخد نم براح نم مکح يف لصف

 Tg هيلع اودفو اذإ هئادعأ لسر لماعي ٍةآ ناك فيك

 نينس رشع ةدمل مهنيبو اهنيب برحلا عضو ىلع شيرق ةحلاصم

 ی ا يااا ااا ,oo ربيخ حلص

 کر OETY ةعرازملاو ةافاسملا زاوج

 19 ربیخ حلص ةصق نم ةدافتسملا ماكحألا

 يف ةيصولا ىلع نیملسملا ىلع باتکلا لهأ ةداهش لوبق مکح

 O IS فسلا

 ۳ ا ةيزجلا ذخأو ةمذلا دقع ىف هیده

 E ةيزجلا مهنم ذخؤت يتلا فانصألا



 نيح نم نیقفانملاو رافکلا عم هیده قايس بیترت يف لصف

 Sa لجو رع هللا يقل نيح ىلإ ثعب

 NS A هك قمح A هيرصانُمو هئایلوآ ىف لب هتريس

 هال ا. ده دم دم دما. ا. هاه ادة دة دة دق دع دعاعأاف هنوعبو هيزاغم قايس يف لصف

 ا دب نيرا ر بلظتا ىف هچنورف
 a ةلْحَت نطب ىلإ يدّسألا شحج نب هللا دبع ِهْنْعَب

 E E o ىربكلا ردب ةوزغ يف لصف

 O ةزرابملاب لاتقلا ءدب

 ET ودعلل ُهََسَوْسوَو ةقارس ةروص يف سيلبإ روهظ

NEES ESE GEDE CDSS میس ينب ةوزغ 

aنم  
 O E . . دحا ةوزغ يف لصف

 ماكحألا نم ةوزغلا هذه هيلع ْتَلَمَتْشا اميف لصف

 تناك يتلا ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف لصف

 ا لا ها و سا ووش هس ين 4 دُحأ ةعقو يف

 yy نيكرشملا عوجرو برحلا ءاضقنإ .



 ۱۱ ۰ GOED ECO عاقرلا تاذ ةوزغ

 اهلعج نم میهوتو َربْيَخ دعب تناك عاقرلا تاذ ةوزغ َّنأ ىلع لیلدلا

 TEC SOLUS ی ل و ا ی قدنخلا لبق

 ۱ ی ]0010121110 TO عیسیرملا ةوزغ

 اا 000001 كفإلا رخ

 رم sest Skee اهتّازّرو اهنع هللا ىضر ةشئاع ةفاصح

 TE ره E ES كفإللا ىلوت نميف هرذعي نم هيَ هبلط

 ۲۱ dos ei مهولا نم كفالا ثيدح يف عقو ام

 E ا عيسيرُملا ةوزغ نم ای هعجرم

 OE CIN CLONER ERC قدنخلا ةوزغ يف لصف

 000 0 ةوزغلا هذه ُبِبَس

 EV ا 526 0 ل عفار يبأ لتق

 EE SAN ی نايحل ينب ىلإ 4 هجورخ

 ۲۱۲. و یو مو دجن ةيرس يف لصف

 TTT TE TOTTI م ا ا ا ل ا ةياغلا ةوزغ ىف لصف

 لاق نم مهوو ةيبيدحلا دعب تناك ةوزغلا هذه نوك يف لصف



 O CL ةفيلحلا يذب يدهلا 45 هديلقت

 557 .. حلصلا اذه ةدمو ةيبيدحلا نمز ةكم لهأو نيملسملا نيب حلصلا

 E 2 1 E ةيهقفلا دئاوفلا نم ةصقلا هذه هتنّمضت ام

 ۲۷۵ .... ةندهلا هذه اهتنّمضت يتلا مکحلا ضعب ىلإ ةراشالا يف لصف

 O م a رييَخ هلي هللا لوسر مسق فيك

 ۲۰۱۲ ی هل هللا ظفحو ةوزغلا هذه يف 3:7 همس دوهیلا ةلواحم

 ل ةيهقفلا ماكحألا نم ربيخ ةوزغ يف ناك اميف لصف

 O DE 0 ا ا ا مئانغلا ةمسق

 ۱۳ 9 05د e ةيسنالا رمحلا موحل ميرحت

 امناو ربیخ موی مّرحُت مل ءاسنلا ةعتُم نأ يف مّيَقلا نبا قیقحت

 E و yT حتفلا ماع اهميرحت ناك

 ضرألا نم جري امم ءزجب ةَعَراَزُملاو ةاقّسُملا زاوج
 نسي بوم و یخ وب ربیخ لهآ هللا لوسر لماع فيكو

 ل 0 ىرقلا يداو ىلإ ربيخ نم هفارصنا

 ۳ ۳ بت O ةصقلا هذه هقف يف لصف

 0 20 مهحئانم راصنألا ىلإ نيرجاهملا در

 0 ' ايرَّسلا هثعبو ةنيدملا يف 15# هتماقإ

 ل دْيدكلاب حّولملا ينب ىلإ تب

 EE Seat o ناو نافطغو ت ىلإ هثعب



 5 ا يمُهَسلا ةفاذح نب هللا دبع ةيرس

 213111111101198 ةّيضقلا ةرمغ يف لصف

 د ا ير يو وب قو يقبل لوو ةنوميمب ع هجاوز

 212121111110107 بلطملا دبع نب ةزمح ةنبا ةناضح

 2+ 64 اوت دعب دو زج RE SE EOS Ee هرصح تقو هيده رَحني رصحملا

 ESE hk لوح يلا E e ا رو و بأ قيد دج اك ,a 1 ني 4 دي و هنوم ةوزغ يف لصف

 نا حتفلا ماع يف 4ء هللا لوسر يدي نيب دشن ناك ام

 و وركوب كوست E يعلو انو و "نحو اه ا مك وكر اوم هن ول و هن لسالسلا تاد هورع

 5 انعم مس بنعم a ف لصف

 TTT TY 4 هتايح يف داهتجالا زاوج يف لصف

 N ا مظغالا حتفلا يف لصف

 . حتفلا دعب اهتيب يف هتالصو ءىناه ّمأ راد ع يبنلا لوخد يف لصف

 0-0-5-5 مهمی ملو مهلتقب ةي هللا لوسر رمأ نيذلا رفتلا

 e و ا ق بیتا

 n ةيبيدحلا ةرمع يف تباث نب ناسح ةديصق

 5200 فتاطلاو هقفلا نم ةوزغلا يف ام ىلإ ةراشإلا يف لصف

 هدهعو هراوجو مامإلا ةمذ يف دهعلا لهأ ةبراحم يف لصف

۱۹ 

51١ 

۳ 



 TTT POTEET كلذب مهعيمج دهع ضاقتناو

 EO سوساجلا لتق زاوجو رافكلا تييبت زاوج يف لصف

 ا کک د مارحإ ريغب حابملا لاتقلل ةكم لوخد زاوج يف لصف

 a دو عف هکم نأ ناب

 ]۳ ؟ال ْمأ ةكم عرازَم ىلع جارخلا برضی له

 جا رس وب و ا هد كه كب كد كَ لوسرلا بس نم مکح

 ۱ ملعلا عاونآ نم حتفلا مايأ يناث يف ةميظعلا هتبطخ يف امیف لصف

 ی کا کت يوما اهديص ریفنت نع يهنلا

 TTT هد دم مرحلا ةطقل میرحت يف لصف

 O دمعلا لتقب بجاولا يف لصف

 و و O ۱ مرحلا نم رخذالا عطق ةحابإ

 سو هو ی بايع هدهع يف ثیدحلاو ملعلا ةباتك

 TT رّوُص هيف يذلا ناكملا يف ةالصلا ةهارك

 a و وو اا اولا نسل زاوخ

 12ش 00000 ا حتفلا ماع  ءاسنلا ةعتم ميرحت

 8*5 نيلجرلاو لجرلل اهنامأو ةأرملا ةراجإ زاوج

 جو و و مو د لا يي ساطوأ وأ نينح ةوزغ

 O نزاوه دفو مودق يف لصف

 ةيهقفلا لئاسملا نم ةوزغلا هذه هتنمضت ام ضعب ىلإ ةراشالا

 کر a ةيمكحلا تكنلاو



 EVES RD نويعلا ثعب نم مامإلل يغبني اميف

 اهتاببسمل هللا اهبصن يتلا بابسألا لامعتسا لكوتلا مامت نم

 000 ال مأ ةنومضم يه له ةيراعلا مكح

 و O 01 000 ودعلا سرف رقع زاوج

 و 0 مهبولق ةفلؤملل 54 هاطعأ ام

 e ضعبب هضعب ناويحلاو قيقرلا عيب زاوج

 0 نیدقاعتملا نيب دودحم ريغ لَجألا لعج زاوج

 27 هبلس هلف اليتق لتق نم نأ يف لصف

 E ةنيبب الإ لبقت ال اًرفاك لتق هنأ لتاقلا ىوعد

 ها لتاقلل هعيمج بلسلا نأ يف لصف

 سو م TES فئاطلا ةوزغ يف لصف

 O O فيقث دفو مودق يف لصف

 ی ةيهقفلا دئاوفلا نم فیقث ةَوُْرَغ يف ام

 ی تاقدصلا ةيابجل نيقدصملا هثعب يف لصف

 يرازفلا نصح نيب ةتّيّمع ةيرسو ثوعبلاو ایارسلا يف لصف

 SE ا ا یر ی و میمن ينب دفو مودق

 O معثخ ىلإ رماع نب ةبطق ةيرس

 00000000000 بالك ينب ىلإ نايفس نب كاحضلا ةيرس

 51577 ةشبحلا ىلإ ززجم نب ةمقلع ةيرس

 50 ءيط منص ىلإ بلاط يبأ نب يلع ةيرس

 EDR هتديصقو ريهز نب بعک مالسا رکذ
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 هب دیکلا نم نوقفانملا هب مه امو كوبت نم ب هعوجر يف لصف

IS AS ل هد رو رود E NASE O EO RAE E E E كف هایا هللا همصع و 

 ۱ هيف موقی نأ هلوسر هللا یهن يذلا رارضلا دجسم رمآ يف لصف

 es ةنيدملا ىلإ ةمدقم دنع ة5 هيقلتل سانلا جورخ
 - يجم و « سانلل هسولجو نيتعكر هتالصو دجسملا دق هلوخد

 وام یا وف ری ی ا هتوف دا هي اهم كه عنب ني نك اھ راذتعالل هيلإ نيفلختملا

 SOLS EER ا يااا ا اا ا هلی نفدلا زاوج

 TT هب اًرورسو اخرف مداقلل رعشلا ءاشنإ زاوج ثحب

 : دئاوفلاو مكحلا نم اوفلخ نيذلا ةثالثلا ةصق هيلع تلمتشا ام ركذ

 کو ی ل a راس ربخب ريشبلا ءاطعاو ةتنهتلاو رکشلا دوجس تحب

 راس ع 5 يبنلا ىلع مهريغو برعلا دوفو مودق يف لصف

 100 ماكحألا نم فيقث دفو مودق ةصق يف ام

 ا Sal ب LS en هاو افا وأ "وب نوب ل د دا ا يل 17 رماع ينب دفو مودق

 E ERLE E دئاوفلا نم مهتصق يف امو سیقلا دبع دفو مودق



 ی رس سود دقوو هنیرم دق و مودق

 ماکحالا نم سود دقو مودق ةصق يف ام

 د ل ل و ا ا ا لا ل TTT نارجن دفو مودق

 هر نارجن دفو هصف هقف يف لصف

 9 يماذجلا ورُمع نب ةورف لوسر مودق

 CON O و رکب نب دعس ينب دفو مودق

 هد ا را 1 وو ادا ا اب عا هموقو هللا دبع نب قراط مودق

A عنا E RE E A ةرم يذ دفو مودق 

 نم ی او وخ نأ ذب 5و كهف نالوخ ېد دفو مودق
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 بک مهریغو كولملا ىلإ هتابتاکم يف ي٤ هیده ركذ

 سقوقملا ىلإ هباتک

 رب TETE یواس نب رذنملا ىلإ هباتک

 )ی نامع كلم ىلإ هباتک

 رک ةماميلا بحاص ىلإ هباتک

 يناسغلا رمش ييآ نب ثراحلا ىلإ هباتک
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 هیبناجلا نیوانعلا سرهف

 201011 ةجحلا غيلبتب مالسالا ل وأ يف داهجلا ناك

 و سفنلا داهج ىلع عرف هللا ءادعأ داهج

 NSE 765 ناطیشلا داهج وه ثلاث داهج كانه

 OT هالوتي نم نحتميل ةثالثلا ءادعألا ءالؤه داهج

 21000  هداهج قح هللا يف اودهاجو* ینعم

 ۳۹ # جرح نم نیدلا يف مکیلع لعج اموإ# ینعم

 ER EDD OE EE سفنلا داهج بتارم

 و ناطیشلا داهج بتارم

 PET TET نيقفانملاو رافكلا داهج بتارم

 1 ل تارکنملاو عدبلاو ملظلا بابرآ داهج

 سحر یک یا SES هب داهجلا متي ام

 ۶ دمحم مهلمکأو داهجلا بتارم لّمك نم قلخلا لمکآ

 E ةوعدلا لوأ يف ءالتبالا ركذ

 . . . ًائيش هللا نم هنع اونغی مل هللا طخسب سانلا ىضرأ نم

 TEE ةريصق ايندلا ةايحلا نأب نينمؤملا ةدابع هللا ةيزعت

 TIT OTT TTETTETTY هسفنل دهاجی امناف دهاج نم

 . هللا باذعک سانلا ةنتف لعج هللا يف يذوآ اذإف# ىنعم

 ا ری طولا مالسالا ىلإ نيقباسلا ركذ

 نو یو ا قیدصلا ركب وبآ

 * اه به اه به © وه ©
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 ae EILEEN نيبذعملا ديبعلل قيدصلا ءارش

 TEE ةشبحلا ىلإ ىلوألا ةرجهلا

 576 ةشبحلا ىلإ ىلوألا ةرجهلا نم ةكم دوعسم نبا مدق له

 ETT EET TETEK ةشبحلا ىلإ ةيناثلا ةرجهلا

 ]۳ نیرجاهملا يشاجنلا در نیکرشملا ةلواحم

 CETTE TT ETT بلطملا ينبو مشاه ينبل شيرق ةعطاقم

 ETERS AEE ءارسالاب شیرفل ايب هرابخإ

 امانم ناك : لاقی نأ نيبو حورلاب ءارسالا ناك :لاق نم نيب قرفلا

 ل ةرم ناك ءارسالا نأ حيحصلا

 ی ا لئابقلا م هتوعد

 ی ازت os هيجي ههه هع اه جرزخلاو سوألا نم مدق نمل هال هایقل

 و BOER هتف ENO O د ار ا ل
۱09 

 و مه «# به ®«.

 ها او هم »©
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 200 ىلوألا ةبقعلا ةعيب

 د ب م ةيناثلا ةبقعلا ةعيب

 E ةنيدملا ىلإ ةرجهلا ءدب

 وجه ای م و ةلبقلا لیوحت

 TT لاتقلاب نذالا
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EE ETP ETE لاتقلا لبق ةوعدلا 

 O لافنألا مكح

 2111 5 ز ز ز ز] ز ة ز]ز ] ز] ة]زةزؤة یفصلا

 0 نيملسملا ةحلصمل باغ نمل مهسلا

 a ةلثملاو ةبهنلا مكح

 برحلا لاح ريغ يف ءيفلا لامعتسا نع يهنلا

 17 لولغلا

 سو ی یو ی او ی a لح و a a ما ره ها و أل ردب یراسآ

 APN ERR ARERR اهدلوو ةدلاولا نيب يبسلا يف قرقي ال

 مالسإلا لبق هببس ىلإ رظني ملو هل وهف هدي يف ءيش ىلع ملسأ نم
 eo ؟مئانغلا يف لخدت ضرألا له

 ee ةونع تحتف ةكم نأ ىلع ةلدألا

 ESE نيكرشملا نيب ةماقالا

 دو ع 245 يبنلا عم رافكلا ريصم ريرقت

 ا ی نيملسملل عاقنيق ونب ةبراحم
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 37715 1 111000 دهعلا ةظيرق ضقن

 . «ةظيرق ينب يف الإ رصعلا مكدحأ نيلصي ال» : 5 هلوق يف فالتخالا

 )کا نوقابلا هب رقأو دهعلا ضقن نم مکح

 000 رمألا يلول فنصملا ىوتف

 دهعلا ضقن دقف نيملسملا براح مث نيحلاصملا دقع يف لخد نم

 EE ا اهل ضرعتي ال ءادعألا لسر

 O O شیرق عم ب هحلص

 RASS ملسملا ىلع ةكرشملا حاكن ميرحت

 O ln .... ربيخ لهآ عم حلصلا

 ECR Tc CORRS يلحلاو كسملا هبييغت يف يبح ةصق

 ICES SÎ ةعرازملاو ةاقاسملا زاوج
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 ۱۲۱۷۰۷ ۰ (۲۰ )۱۸  6۰۰ . هللا يضر دقل

 VA د م وو ولا فب ا مول و ب م (۲۰) هذه مكل لجعف . ۰7 ىنعم

 E E O (۲۰) ہکنع سانلا يديأ فك و #

 UN SL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (۲۰) *نينمؤملل ةبا نوكتلو#

 E ا رو (۲۰) 4 امیقتسم ًاطارص مکیدهبو#

 ااا ی (۲۱) # . . . اهیلع اوردقت مل یرخآو

 ۲۱ ۰ E an (۲۳ - ۲۲) # ۰ ۰ .اورفک نیذلا مکلتاق ولو

 ۲۲۱ ا (۲۵ - ۲6) * . . فک يذلا وهو

 VO و ی و (۲>) 4۰ ۰ ۰ ةيمحلا مهبولق يف اورفک نيذلا لعج ذإ

 ل A OS مي (۲۹) ۰۰ . هتنيكس هللا لزنأف . . .#

 للا ا (۲۷) # . . .ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل#

 AE ل (۲۸) ¥ . . .ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا وه#

 دل ilo (۲۹) 4. . . رافکلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمحم#

 ۱۲۱۱۲ يي يا ا هک و اهخيرات

 ۱۲/۱ ا ةريره يبأ مودق

 ۲۲ ل ا يا و ياس ينم ميج عوكألا نب رماع ةصق

 AT تن ولو مو و خو يلا و اج وي سقت معك اع لو عجب قال ربيخ ىلإ مودقلا

 AE O ا يلعل ةيارلا ءاطعإ

 YA0 لا : ؟يدوهيلا بحرم لتق نم

 ۲۷ ی بحرم اخأ ریبزلا لتق

 AV eee ةيلهألا رمحلا لكأ نع يهنلا هيفو صومقلا نصح راصح

 AV وي ل طق ةدجس لصي ملو دهشتسا مث ملسأ يذلا دبعلا ةصق

 A لجر داهشتسا ةصق

 اهلل SDSS دهشتسا يبارعآ ةصق



 ۱۱۲ ID ی ل و oy ریبزلا ةعلق حتف

 دهعلا مهثكن مث قیقحلا يبآ نبا نصح يف ناك نم عم حلصلا

 ANE SASS ترم دوش ل 1 نال بطخأ نب ييح كسم بييغتب

 ۲ ۱ بب و ةيفصب لک هجاوز

 OT ااا E 0011 نيملسملا ىلع ربيخ مسق

 O 0 ؟ةونع مأ احلص ربيخ تحتف له

 ۲۹۲ يا ةونع ةحوتفملا ضرألا مكح نايبو ةونع اهحتف فنصملا حيجرت

 ۳۹۱ E رباج الإ ةيبيدحلا لهأ نم ربیخ نع بغي مل

 ۲۹۲ نوه تو ایه یو سرافلاو لجارلا مهسأ يف فالتخ الا

 ۲۳۹ ESSER نییرعشالاو بلاط يبأ نب رفعج مودق

 ۲۹۲ ۰۰ صقرلل ًادنتسم اهلعج نالطبو ٤ هل اماظعإ رفعج نالجح ةصق فعض

 |۱۹ لك هعم اقافتا ربيخ لهأ ةرازف ينب ةناعإ مدع

 125281 نصح نب ةنييع ةصق

 O ا فر رايب يبنلا ةيدوهي مس ةصق

 ۲۹/۸۲ mole ءاربلا نب رشب تام امل ةيدوهيلا لتق

 O ا و و ربيخ يف رصتني نميف شيرق نيب نهارتلا

 PEV LOL SESS ما ل مرحلا رهشألا يف لاتقلا زاوج

 ۳۲۱۰ SADE و و او واو خوسنم ةدئاملا ةروس يف سیل

 ۲ ۰ ا ل جول طلاع روح دوا لا ل عملا دوما مق جيجج بكا ةيسنالا رمحلا موحل ميرحت

 A ره و ی و و حتفلا ماع ةعتملا میرحت فنصملا حیجرت

 ۳۲ رم دن ین وی وه ضرالا نم جرخی امم ءزجب ةعرازملاو ةاقاسملا زاوج

 ۳۰۹ ل در ی و ضرألا بر نم رذبلا نوک طارتشا مدع

 ۳۷۲۲ نم تا ETA E نئارقلاب ماكحألا يف ذخالا زاوج

 ۳۷ و ةمذ مهل قبي مل مهیلع طرش امم ًائيش ةمذلا لهأ فلاخ اذإ

۳۹ 



 ی ی ی و و لؤافتلا بابحتسا

 اه تا راك نك , راوج ۳ هع تغتسا اذا مالسالا راد نم ةمذلا لهأ ءالجإ زاوج

 هریغ يلو الو دوهش البو اهنذإ ريغب اهل افادص هتمآ لجرلا قتع لعج زاوج
 لصوتی ناك اذإ هریغ یلعو هسفن ىلع ناسنالا بذک زاوج

 ۳ ریغلا كلذ ررض نمضتی مل ام هقح ىلإ بذکلاب
 E OT ةيدوهيلا لتق بجوم يف فالتخ الا

 eT كلذ ىلع ةبترتملا ماكحألاو ؟احلص مأ ةونع ربيخ تحتف له
 ERS رو يوي رع MANES E أ ضن ىرقلا يداو ىلإ فارصنالا

 '500 الاغ ناك هنأ نايبو يبنلا دبع معدم لتق

 EE ا م ENDS نو رک حوا ىرقلا يداو حتف

 O 35 يبنلا ءاميت دوهي ةحلاصم

 ETE برعلا ةريزج نم كدفو ربيخ دوهي رمع جارخإ

 ی 11 هرم ل هرقل ةنيدملا ىلإ عوجرلا

 ی ی ب ل و و قيوم EDEN SS رجفلا نع نيملسملا مون

 هی ال داو وعتاب وو من سب موو ع ةصقلا هذه نمز يف فالتخ الا

 500 و م ني ا
 EEE EA UE A aa a EE ماقيو اهل نذؤي ةتئافلا

 LD ل روفلا ىلع ءاضقلا

 IT ET ناطيشلا ةنكمأ يف ةالصلا بانتجا

 O LE E ا راصنألا حئانم نيرجاهملا در

 ERS ADEA EAE لاوش ىلإ ربیخ نم همدقم نيب ایارسلا



 ۳۸ 2 با رك لا لهم ها هل کد هک ده کدو كا هر ا و نزاوه وحن رمع ةيرس

 لا يدوهيلا مازر نب ريسي ىلإ ةحاور نبا ةيرس

 ۲۱۰ ۳ 0 كدفب ةرم ينب ىلإ يراصنالا دعس نب ریشب ةيرس

 11 ةنيهج نم ةقرحلا ىلإ ةماسأ ةيرس

 OO ا فیسلاب همحل امدنع هللا الإ هلإ ال :لاق الجر ةماسأ لتق

 ۲۳ ۱ ا ياا حولملا ينب ىلإ يبلكلا بلاغ ةيرس

 ۳ نایحو نافطغو نمي عمج ىلإ دعس نب ریشب ةيرس

 OT ل a دردح يبأ نبا ةيرس

 ةماثج نب ملحم لبق نم يعجشالا طبضألا نب رماع لتقو مضا ىلإ ةي
 TIT ا وا لا ا مالس الا ةيحتب مهيلع همالس دعب

 IE CI O O رانلا لوخد هعم نم ةفاذح نبا رمأ

 ۱۳۱۱ ۰ «اهنم اوج رخ ام اهولخد ول» :

 EE ا فرسب ةنوميمب لب هژانب

 I ی ..... مرحم وهو ةنوميم ی يبنلا جوزت : لاق نم أطخ نايب

 ساس ةزمح تنب ةناضح يف رفعجو ديزو يلع فالتخا

 0 ةناضحلا يف ةمدقم ةلاخلا ةصقلا هذه نم طبنتسملا هقفلا

 ل AOL ا اهتناضح طقسي ال لفطلا نم بيرقب ةنضاحلا جوزت

 E dee 5س < حاكنلاب ةناضحلا طوقس يف فالتخالا

 ۳۳۱ EOE ةمعلا ىلع ةلاخلا ميدقت يف فالتخالا

 12113 9  ةلاخلا ىلع ةمعلا مدق نم ةجح

 نيب ىخاو ويک هنأ نايبو يخأ ةنبا :ديز لوق ىنعم
 ۳۳۳ .... ةيناثلا ةرملا يف راصنألا نيبو مهنيبو ةرم ةرجهلا لبق نيرجاهملا

 ۳۳۳ ... ؟ةاضاقملا نم وأ ءاضقلا نم له ءاضقلا ةرمعب اهتيمست يف فالتخالا

 ۳۳۶ .. مهججح نايبو ةرمعلا نع رصحأ نم ىلع بترتي اميف ءاهقفلا فالتخا

 ؟١م-؟ج داعملا داز 5 1 ۱



 EON ی مه ی ی ی ا ی ی رک ی کت ۱ رصخملا نم
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 ۱۳ د ب م ا ب ا ل حتفلا موي ةحاور نبا داشنإب يذمرتلا يف مهو

 E los ةبانجلا نم صاعلا نبا مميت ةصق

 EE رم ی نام ةنس تسیلو ةيبيدحلا ةرمع لبق اهنآ فنصملا حیجرت

 ۳ ةيرس هيف ثعب الو هيف راغآ الو مارحلا رهشلا يف ازغ هنأ 4 هنع ظفحي مل

 EE ERS ESLE رحبلا ةتيم لكأ زاوج

 EV SLES AASB ER ع هتايح يف عئاقولا يف داهتجالا زاوج

 ER onc ايب هدهع يف ةلخادلا ةعازخ ىلع ركب ينب شيرق ةناعإ

 EA Son A كَم هنم ةرصنلا بلطل يعازخلا ورمع جورخ

 BO eld قبلا هعوجرو دقعلا تبثیل ةنيدملا ىلإ نایفس ىلا حورخ

 كلذب هی هل يحولا
CON 
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 هللا دبعو همع نبا ثراحلا نب نايفس ابآو سابعلا 4 هاقل

 EOF ع ا ی و قي خا هتمع نبا ةيمأ ىبأ نبا



 ی نارهظلا رمب نارینلا داقيإ

 لَك هيلإ هعم هبوکرو نایفس ابآ سابعلا ءاقل

 ورزی رج رفا a شيرق ىلإ نایفس يبآ عوجر

 ةحلط نب نامثع لا يف ةبعکلا حاتفم ءاقبإ

 ی ةبعکلا ىلع لالب ناذآ

۰ 00 

 ¥  dG GG hM BB Gg Egهل هلا واااو »ل  * 4 SOD«فلا ةطخ
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 5201 لكك يبنلا لتقب مه نم

 0 عاوسل صاعلا نبا مده

 Pe هانمل ىلهشألا ديز نب دعس مده

 EE ةيبيدحلا ةرمع ىف ناسح داشنا
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 نوکت ةميظعلا رومألا يدي نيب تامدقم میدقت هناحبس هنأش نم

 امهریغو ةلبقلا خسنو حیسملا ةصقک اهل ةهبنملا اهيلإ لخدملاک

 جی كلذب اوضر اذإ نیرشابملاو ءدرلا دهع ضاقتنا

 و و هه CE VA ROKER لتقي ال رافكلا لوسر

 ةيحاملا ةريبكلا ةنسحلاب رفكت دق كرشلا نود امم ةميظعلا ةريبكلا

 IEEE عنص ام تحم ردب دوهش يف بطاح ناميإ ةوق

 os دهعلا اوضقن اذإ نيدهاعملا ةتغابم زاوج

 ی مامالا ىلإ اوژاج اذإ ودعلا لسرل نیملسملا ةرثك بابحتسا

 SEREWE a مارحإ ریغب حابملا لاتقلل ةكم لوخد زاوج

 هر و كال ؟ةرمعلاو جحلا دري مل نمل مارحإ ريغب ةكم زوجي له

 1558 مئانغلا مسق يف فالخلاو ةونع ةكم تحتف

 نأ أ ارا ل ال حاف كا زر a e û كسن راد اهنأل ةكم ةمسق عنمي

 اهتويب ةراجإ الو ةكم يضارأ عيب زاوج مدع ىلع ةمئألا روهمج

 رک عیبلا زاوجو ةراج الا عنم فنصملا حیجرت

 ا عيبلا زاوجو ةراجإلا عنمل ةعيرشلا يف رئاظن

 نا ؟ةونعلا ضرأ رئاسک ةكم عرازم ىلع جارخلا برضی له

 - او اف او او او ان ان اه او ام ام جا او aA KH GAG RO GG او a +4 4Ş اه. ۵
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 ۷ مامالا ةعيابم نم اهب ةعنتمملا ةفئاطلا لتاقت ال

 ا ل ل ل ل كهتنملاو ءىجاللا نيب قرفلا

 O ؟يمدالا هتبنأ يذلا ةكم رجش علق زوجي له

 000 ؟علاق علقب وأ هسفنب علقنا امب عافتنالا زوجي له

 0 ی ااا ا ا ابطر ماد ام ةكم شيشح علقي ال

 VOR EAE ESER هد وا لبو جا و اهديص رفني ال

 0 ل ل O صاصقلا دمعلا لتق يف نيعتي ال

 ست ور ره ا 0 رخذالا عطق ةحابإ

 و ةغارف لبق الو مالکلا لوأ نم هتين ءانثتسالا يف طرتشي ال

 AE ی 0011 ملعلا ةباتك ىلع لیلدلا

 ee مامحلا يف ةالصلا نم ةهارك دشأ روصملا ناكملا يف ةالصلا

 SES EDE MENDES eee دا ی داوسلا سبل زاوج

 AM CES OSS ل و ل را ؟ءاسنلا ةعتم تمرح ىتم

 ی و اا ا ع حتفلا ماع ةعتملا ميرحت فنصملا حيجرت

 OD اا نيلجرلل اهنامأو ةأرملا ةراجإ زاوج

 ا یو هباتتسا ريغ نم هتدر تظلغت يذلا دترملا لتق زاوج

۶ 

 NE وب ی رب EGG SL DAES ةعاضرلا نم و هتخآ مودق

 NS Ee e e E e a E A a انهت وا توج حولا ب اا و نزاوه دفو مودق

 ارج E ا" GE a DS هللا رمآ راهظا ىف هيب هل نزاوه ب رح تببست

 مهتوقب رارتغالا مدع مهمیلعتل ةكر عملا لوآ یف نیملسملا يره تناک

 ور نه ام ره ام 7 ةكم مئانغ اوعنم نأ دعب ةريثکلا مئانغلاب مارکالا
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 O 1 راصنألا لَك هژاضرا
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 )7 نینحو ردب يتوزغ يف ةكئالملا كارتشا

 e هل هدصقب عمس اذإ ودعلا ىلإ ريسلاو نويعلا ثعب باجيإ
 LL NCE OIG ASG نيكرشملا حالس ةراعتسا زاوج

 5 00 بابسألا لامعتسا لكوتلا مامت نم
 E ERE CS PEE ؟ةنومضم ةيراعلا له

 e هلتق ىلع ًانوع ناك اذإ ودعلا بوكرم رقع زاوج
 ae SAE Rp ERS هلتقب مه نمع ة٤ هوفع

 RE سانلا هنع یلوت دقو هتابثو هسفن يف رمضأ امب ةبيش 5# هرابخإ
 6-5 اهمسق لبق مهلاومأ مهيلع درت ىتح رافكلا مالسإ راظتنا زاوج
 ةمينغلا لصأ نم مهبولق ةفلؤملاو شيرقل 2:7 هاطعأ يذلا ءاطعلا له

 و و ره EA ؟ سمخلا سمخ نم وأ سمخلا نم وأ

 TT ًالضافتمو ةئيسن ضعبب هضعب ناويحلاو قيقرلا عيب زاوج
 AS ؟طرشلاب وأ عرشلاب ةقحتسم بالسألا له
 SEE نيمي ريغ نم دحاو دهاشب بالسألا يف ءافتکالا
 ير دهشأ ظفلب ظفلتلا ةداهشلا يف طرتشي ال

 ا اا ااا سمخي الو لتاقلل بلسلا عيمج

 0 ب خلا ور اوجاع عن لوا يبل اورثك نإو هلتق نم عيمج بلس لتاقلا قحتسي

 زا د نو كو وع دهسا هد چاه اهي اه وح اه ام زوم رخ مالسالا يف هب يمر قينجنم لوأ

 1100000 0 فيقث بانعأ عطق

 اة E يحلو ورح EE اه سلا هر REE EROS ةنارعجلا ةرمع

 ها ا TT للا ايم دوب المناقب رطب و و قت 8 تاللا مدهل نايفس يبأو ةريغملا ثعب

 ی رو اولا ار و ره هش ال راع و اعل ظل امهنع نيدلا ءاضقو فيقث نم نيلجر مودف

۰1 



 2 یو ام يبا واف نع جدل وأ اوكي كج فاس 3 مرحلا رهشألا يف لاتقلا زاوج

 e ا ول ي فنا

 SOLES EEA فيقث مالساب يَ هئاعد ةباجتسا

 IDOI EGE OD لع هل قيدصلا ةبحم لامك

 و اهمده ىلع ةردقلا دعب كرشلا عضاوم ءاقبإ زوجي ال

 .... نيملسملا حلاصم يف كرشلا عضاوم يف يتلا لاومألا فرص زاوج

 EN TE مدا اياب يتم ب قت رو ينو أ دج ف وع يدل ل و نب مرح جَو يداو

 E تاقدصلا بلجل نيقدصملا ثعب

 ا ميمت ينب ىلإ يرازفلا نصح نب ةنييع ةيرس

 زاد دو و ی ا جحا تلا قا اب طر نق ی ل رو واط میمت ينب دفو

 و میمت ينب دفول قاحسإ نبا ةياور

 02000000 oy يئاطلا متاح نب يدع ةصق

 هلك یبنلا نیئاکبلا لامحتسا

 eae Re ی Oê eee a ةباحصلا ضع یبآ دریا دا ۱ 006 ۳

 راي هب ةمثيخ يبآ قاحل

 لکالاو ءوضولل هلامعتساو هئام برش نع يهنلاو دوم رایدب رورملا

 را هؤاقستس تا

 2 هل r هه“ دقو هو الب دق رج اهل دقو "هل ee اولا وع اهي اهل a أ هتقان ناکمب ی هيمن هللا رابخإ

 م.م و O اچ HHG 4G GUO HG GO # ان DD GS GOG Gg aA انا 4G اچ او اه ام #4
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 CVE و ا ا د و ا ع يتأي ىتح كوبت نيع سم نع 5 هيهن

 VE SOARES ةليأ بحاص عم حلصلا

 EVE ALSACE CESSDA Ss . كوبت نم عوجرلا

 ع ةدحاو ةصق كوبت نيعو ققشملا يداو نم برشلا نع يهنلا ةصق له

 ااا ا EOE نيداجبلا یذ ةصق

 N ی رذعلا مهسبح نم باوث

 VD و ما هرثأ عطقب اعدف يلصي وهو 4 هيدي نيب رم لجر ةصق

 هل alle هذه هتياور يف قاحسإ نبا مهو نايب

 CR SMA الع هل سانلا لابقتسا

 CAT a ةكم نم همودق دنع دشنأ رعشلا نإ لاق نم طلغو عادولا تاينث عضوم

 ۲ ا ام و و وب يم وم EE هل سابعلا حدم ةي هعامس

 RE ل ا و و و رو يسب نيفلخملا راذتعا
 E ۰ م فرو لاس د تک نادنعا
 و ةثالثلا ةعطاقم

 بعک ضفرو هب قاحللاب اهیف هثحب كلام نب بعک ىلإ ناسغ كلم نم لوسر
 نر SLRS ىرخأ ةياور ةثالثلا ىلع هللا ةبوت

 IN. EDILEN مرحلا رهشالا يف لاتقلا زاوج

 NR CS ريفنلا مهمزل شيجلا مامالا رفنتسا اذإ
 AR SSNS aS لاملاپ داهجلا بوجو

 O ل ا ةميظعلا نامثع ةقفن
 EAU سس و ا ا وجو SERS هدهج لذبي ىتح هلامب زجاعلا رذعي ال

 A cee يقب نم ىلع ةيعرلا نم الجر رفاس اذإ مامالا فالختسا
 يراصنألا ةملسم نب دمحمو ةصاخ هلهأ ىلع ايلع 5# يبنلا فلخ

1:۸ 



 الا تک لخنلا سوؤر ىلع بطرلل صرخلا زاوج

 ۰ دوم رابا نم ةراهطلا الو نجعلا الو خبطلا الو برشلا زوجي ال

 ۱۹ ی مهیلع بوضفملا رایدب رورملا نيح ءاکبلاو عارسالا

 CE و ل ومو يدا ع ا ا . . .رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا زاوج

 O اي و و يو ا لمرلاب مميتلا زاوج

 OOF تم ةماقالا ةدم دیدحت نود رفسلا يف ةالصلا رصق فنصملا حیجرت

 E e رصقلا اهيف زوجي يتلا ةماقالا ةدم يف سانلا بهاذم

 1۹۵ ل اهنم اریخ اهریغ ىأر اذإ هنيمي يف فلاحلا ثنح بابحتسا

 CO RISES SSS ثنحلا ىلع ةرافكلا ميدقت زوجي له

 ۱ SL ل قالغالا نيح الإ بضغلا لاح يف نيميلا داقعنا

 A1 ...... «مکلمح هللا نكلو مکتلمح انآ ام» : هه هلوقب ةيربجلل قلعتم ال

 COE و O نيقفانملا لتق ةي هكرت

 OE 0 0 بولقلا فيلأتل نيقفانملا لتق ب هكرت

 1۹۸  هدهع ضقتنا نیملسملا یلع ررض هيف انج ةمذلا لهأ نم دحآ فالخا اذ]

 N 0 00111 اليل نفدلا زاوج

 4 هسيمخت دعب اهل كلذ نم لصح ام ناك تمنغف ةيرس مامالا ثعب اذإ

 #2 رذعلا هيب ف تا

 تا ا اا رک اهمدهو ةيصعملا ةنكمأ قيرحت

 5٠١ روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا مده اهنمو ةبرق الو رب ريغ ىلع حصي ال فقولا

 E هب احرف مداقلل رعشلا داشنإ زاوج

 E E RA هل نیحداملا حدم و هعامتسا

 EV RELISTS ةثالثلا نیفلختملا ةصق نم ةطبنتسملا دئاوفلا

 3 هطيرفت نع لجرلا رابخإ زاوج



 19 O هسفن لجرلا حدم زاوج

 بم ملا يأ راو رب یه وا يع هج كسا زها دلما O ذل اه مرج خم ١ نعل فخ شيجلل ناويد نكي مل

 ۶ 2 نو ىف ۶ ماتيس هلع لا هفلخ نم وأ روذعم وأ قفانم الإ ةا هنع فلختي نكي

 A ةبوتلاب نيفلختملا عاطملاو مامالا ريكذت

 N SL O ًاداهتجا نعطلا زاوج

 ی و ]9 و ا ب ا رهاظلاب مكحلا

 TTY . . .ًاثدح ثدحأ نم ىلع مالسلا در كرت

 1000 ON DEES OSS بضغلا مست

 NA هباحصأ عاطملاو مامالا ةبتاعم زاوج

 O PN و TTT TEE هبحاصو بعکل هللا قیفوت

 يقل ام لثم يقل نمب يسأتلا حورب ةبيصملا رح دري نأ لجرلل يغبني
 ًاردب دهش نمم بعك يبحاص هلعج يف يرهزلا مهو

 و و ا عضوملا اذه يف الا طلغی ملو

 EEE مهقدص ىلع ليلد مهبيدأتل ةثالثلا ءالؤه مالك نع 5 هيهن

 ناك و و م ننس LOS ب هم جل و وك يدوس بيدأتلل رجهلا زاوج

 NS AR م بلقلا ةايح ىلع ليلد ةشحولاو ركنتلا

 TTT ETT ةعامجلا ةالص نع بعك يقيدص فلخت ةلع

 هی ا اتعب ETT بجاو ريغ رجهلا قحتسي نم ىلع مالسلا در

 ی ن رر خا ا زاد لود
 ىطبنلا ىلإ سانلا ةراشإ باطخب سيل ملعأ هلوسرو هللا :لوق

 'ذ111 ]ها ا هللا تا

 YS بم هه #

 و اب و #@.

 ۰ و ب و

 ۵ و و & #

hM ®و به و  

 « و # وه #



 تب و ی نیدلا يف ةرضملا هنم یشخی ام فالت]

 رد و مهل دی هباتکو رایج هللا لوسرل ناسغ ةوادع

O. GOGO «0 ام اه KB. «» 

O. SNM 4G GCG HB ¥ © 

 ثيح نم جرفلا تامدقمب ةراشبلاك مهئاسن لازتعاب ةثالثلا ءالوهل ةي هرمآ

 . ...  ءاسنلا لازتعاب ةدابعلا ىف دجلاو كلذب مهل هلاسرإ

 هوم ا nenn هدري مل اذإ عقی ال قاتعلاو قالطلا ظفل

 رب هر کر دج 1 تلفحتالا ح ةباحصلا ةداع نم رکشلا د وچس ناک

 TTT قالخألا مراكم نم ريشبلا ءاطعإ

 5 ةينيد ةمعن هل تددجت نم ةئنهت بابحتسا

 را ی رو کر TEY مایالا ريخ ملسملا هبوت موی

 هتمأ ىلع هتقفش ىلع لیلد نیفلخملا ىلع هللا ةبوتب ةي هرورس

 yS ةبوتلا دنع ةقدصلا بابحتسا

 E ةبوتلا لضف

 O oOo ةيآلا ىف اوفلخ ةملك ینعم

E TE DE NECE ET TEE ECE دفولا هتسایس نسح 

NHN ۵ #و تن اه و #  

 ۰ و و و 4G 4G اه #

 ۰ ۵ م اه 4 و و و »

 .O اه نه و 4G اه 4# ام

©Ö 4 KS عم اه GG hS 

 4 و GG ام مه ¢ @

 4 و لب ام اه و © ®«

 و و و به و مه و »

 . ® و © و اه ام ¢«

© 4 4G HH BS BB © 0« 

 ۰ و اه و اب و اه ¢

 ۰ و و و 4G ام ام ®«

E ®»افك بن و م وه و  
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 ه و و و ©# مه ® ®
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 ]0 تیغاوطلا توس ناکم دجاسملا ذاختا بابحتسا

 هه ولا ل کر SES ناطیشلا نم ذوعتلا

 O NS AS SOAS ا TED دوفولا

 CENSOR زره یر ها فاح او درع در رماع ينب دفو

 os لعفو لوق نم یرخآ ًالاصخ نمضتی هللاب نامیالا

 ۲ تقولا كلذ يف هتیضرف مدع ىلع لیلد لاصخلا هذه يف جحلا دع مدع

 E ا ا ل ا ل ا ل KE a E رهشلل ناضمر :لوق هركي ال

 ی مهقالخأو دابعلا لاعفآ قلاخ هللا

 دات ASRS LEE AAA NOE a ربجلا نيبو هنيب قرفلاو هلل لبجلا تابثإ

 51ه 1 اهطاقتلا زوجي ال يتلا ةلاضلاب عفتني نأ لجرلل زوجي ال

۶ 

 باهشلا اهربع صصق رکذو لجرلل يلحلا سابل ايؤر لیوأت
 رپ هدفا وج ی أه لق كه يمحو ی ست اه هلأ مه ره اس فنصملا خيش رباعلا

 ی هلامعتسا مرحملا لاملا فالتإ زاوج

 LAER ا ؟رارملا لكا نم

 ی طب SR تا و ی ی مالسالا يف لوخدلا لسغ

 TTT مذلاو حدملا يف سانلا دلقي نأ لقاعلل يخبني ال

 ]9 ءایلوالا تامارک عوقو

 a ةمليسم رمأ طبحي قيدصلا نأب ةي يبنلل ايؤر ليوأت

0: ٠ 
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 E OCIS SR هللا ىلإ ةوعدلا ىف ربصلاو ىنأتلا

 E SS LS ا ا هايؤرل لیفطلا ليوأت نايب

 OO Coen IRENE SOLER مهربح هئراح يبأ ركذ

 O ا دوعوملا يبنلا ادمحم نأ ملعي ةثراح وبأ ناك

 39 ۱ UEDA SESE ب ميهاربإ نيد يف جاحتلا

 E ASCE Sao هتدابع ىلإ مهاعد و هنأ دفولا نظ

 OO ا ل نارجن دفو يف نارمع لا ةحتاف لوزن

 OR نيملسملا ةرضحب مهتالص نم باتكلا لهأ نيكمت

 مل ام مالسالا يف هلخدي ال يبن هنأب ةَ هل يباتكلا نهاكلا رارقإ

 ON Lion e ل ا كلذ يف سانلا فالتخاو هتعاط مزتلي

 O ۰ 0 O باتكلا لهأ ةلداجم زاوج

 هه ی رايك هتوبن يف باتكلا لهأ ءاملع دحأل فنصملا ةرظانم

 ۵1۱ .. كرشأ دقف ةضحملا ةيدوبعلا ةلزنم نع هجرخأ ثيحب ًاقولخم مظع نم

 OE SE ا رافكلا لسر ةناهإ زاوج

 N SES E لطابلا لهآ نم دانعلا ىلع رصآ نميف ةنس ةلهابملا

 ۵۱۲ . اهريغو بایثلاو لاومألا نم مامالا ديري ام ىلع باتكلا لهأ حلص زاوج

 OI Saed ass e AS ةمذلا يف للحلا توبث زاوج

 3 دم هيلإ نوملسملا جاتحی ام ةيراع رافکلا ىلع مامالا طارتشا زاوج

 21۳ شو SE امهریغو رکسلاو ابرلا ىلع باتکلا لهأ رقي ال

 N مهنيد يف اودسفآو نیملسملا اوشغ اذإ ةمذ الو مهل دهع ال

 ۵1۳ ... مالسالا ةحلصم يف ةندهلا لهأ ىلإ ملاعلا نيمألا لجرلا مام الا ثعب

10۳ 



 رخ E GL هرهاظ ىلع قالطالا دنع مالكلا لمحي

 ESR EUS EONS اللا منخلا طاقتلا زاوج

 |۱۳ ًاريغص ًاولف نوکی نأ الإ ریعبلا طاقتلا زوجي ال
 E مدلاو محللا لالخ نم ال ی هعباصأ نيب نم ءاملا ناروف

 ی ل نذأ نمل ةماقالا ةينس

 50 .. . ًاعفك هار اذإ كلذ هلأس نمل هتيلوتو مامالا ريمأت زاوج
 0000 هل تن یا دويتو نا وع

 دو واسوا x xêr و“ وو ولا ف وا لبو او حرا ااه افا لوو روج عودت وم جوا E ةكئالملا توم

 E ا a DATE E هللا تافصب ماسق الا زاوج

 as a لئاسملا قئاقد يف نوضوخي ةباحصلا ناك

O Qop. # 0# 

O... ¢4 و ®» 

 ها او هه « ©

 نا ام به و ©

 هه و به <.

 0ك اى و لل دل

6O © » مه «© 

 «ه © و «# 0 ©

 5955 ... تاهبشلاو ةلئسألا نم مهيلع لكشي ام لك هلع نودروي ةباحصلا ناك

 230 000 0 ] ] ز ز] ]ز] ]ز ]ة هريظن مكح ءيشلا مكح
 POT TET لسا ا ياو دو 1 ل TTI هلل كيلا :ةفضص تابا

 001111 ز ]ؤ] 000000000 ز ز 000“ ؟طارصلا لبق ضوحلا له

 SSCL SS اماع نيعبس ةريسم نیبابلا نيب ام ینعم

 E SEES UREN SS CTE o ةنجلا رمح ةفص

 ی ............... ؟ةنجلا لهآ ءاسن دلت له

 ید ید و اوج هاوار دا اه دقي رانلا يف وهف ةثعبلا لبق اکرشم تام نم

 اي هيب ال ل و ل لا ني ب ل م TT لقره ىلإ باتكلا

O©ÖĞÈ 4.“ yy ¢ 

OQ... 4 ®» 

 ,6O ها هم $«



 O يشاجنلا ىلإ باتكلا

 هوعدي هيلإ بتك يذلا يشاجنلاب سيل 5 هيلع ىلص يذلا يشاجنلا
 ا و پا

 25هش 98 نیرحبلا لماع یواس نب رذنملا ىلإ باتکلا
 ی O نامع كلم ىلإ باتکلا

o tese a e 

" ۵ ۵ 



 موا
 يقشر را ارکان تل شي يقتل ار قل اح مالا 007 A هم و ا

 ( ل ۷ ۵۱ س ) ٦٩۹۱

 ما سام دس ۳ نت سم و ۾ زر سيال

 هيلع عو « هراما عرعر « هصوصر,یصه

 طوونرالارداملادبع  لطوۇنرالا عش

 تی

 ةلاوسرلا ةسدرد وم





OP | 
 الا

 داعي دهي



 ۳ ات ی مس

 رش ر انلل طوف ق وقعا یم
 ةشلاثلا ةَعظلا

 هی رسو هحقنم ه کی دج ه عبط

 ۱۹۹۸ م ص ۸

 وأ باتکلا اذه رشن ةداعاب حمسُي ال ۰۱۹۷۹0 ةظوفحم عبطلا قوقح

 ماظن يأ يف هخسنو هظفح وأ لاکشالا نم لکش يأب هنم ءزج يأ

 .هنم ءزج يأ وأ باتكلا عاجرتسا نم ينورتكلإ وأ يكيناكيم

 ىرخأ ةغل يأ ىلإ هتمجرت وأ باتكلا نم ءزج يأ سابتقاب حمسُي الو
 . رشانلا نم قبسم يطخ نذإ ىلع لوصحلا نود



 لصف

 ت

 ءايارسلاو ثوعبلاو ريسلاو يزاغملا يف ب هيده نم ٍلَمَج ىلع انيتأ دقو

 مهباونو كولملا ىلإ اهب بتك يتلا بتكلاو «لئاسرلاو

 ءهب بّبطت يذلا بطلا يف هيده يف ةعفان لوصف ركذب كلذ عبثن نحنو
 لوصولا نع ءابطألا رثكأ لوقع ْرِجْعَت يتلا ةمكحلا نم هيف ام نّیبنو «هريغل هفصوو

 ناعتسملا هللابو لوقنف «مهبط ىلإ زئاجعلا بط ةبسنك اهيلإ مهبط ةبسن نأو ءاهيلإ
 :ةوقلاو لوحلا دمتسن هنمو

 يف ناروكذم امهو «نادبألا ضرمو «بولقلا ضرم :ناعون :ضرملا
 .نارقلا

 یغو ةوهش ضرمو «كشو ةهبش ضرم :ناعون : بولقلا ضرمو
 للا معرق ضرع مهبولف يفإ : ةهبشلا ضرم يف یلاعت لاق .نارقلا يف امهالکو

 نورفاکلاو لضَرَم مولف يف نیل َلوُقَيِلو# :یلاعت لاقو 1٠١ :ةرقبلا] اضم

 میکحت ىلإ يعد نم قح يف یلاعت لاقو [۳۱ :رثدملا] دلم اذهب هللا ةارآ دام

 قیر ذاتی مک هلوسرو وللا ىلإ اد ااو : ضرعأو یبأف ءةنسلاو نآرقلا
 ابا مأ ضر ْمهبولُف يفآ َنينِعذم لإ اوُنأ نَا مهل نکي نإو «َنوَصِرعُم مهم
 ٤۸ :رونلا] 4نوملاظلا مه كيلوا لب هلوشرو ْمِهيَلَع هللا فيحَي نآ فاس 3

 . كوكشلاو تاهبشلا ضرم اذهف «[ 55 و

 ءاَّملا نم دحأك ّنُيْسَل تلا ءاَسن ايف :یلاعت لاقف «تاوهشلا ضرم امأو

۵ 

 ناعون ضرملا

 بولقلا ضرم اعون



 نادبالا ضرم

1 
 اذهف .[۳۲ :بازحألا] هضم هبلق يف يذلا عمیق لّوقلاب َنْعَضْخَت الف نیما نإ امي

 . ملعأ هللاو «ینزلا ةوهش ضرم

 لصف

 3 1 رب

 جرعألا ىلَعَأَلَو حرح ىَمعأالا ىلع سیل : یلاعت لاقف «نادبألا ضرم امأو

 موصلاو جحلا يف ندبلا ضرم ّرکذو 0۱[۰ :رونلا] 4ٌجَرَح ضیرملا ىلع الّو ٌحَرَح
 نع هلقعو همهف نمل هب ءانغتسالاو نارقلا ةمظع كل نّيبي عيدب رسل ةا

 ‹يذؤملا نع ةيمحلاو «ةحصلا ظفح : ةثالث نادبألا بط دعاوق نأ كلذو «هاوس
 عضاوملا هذه يف ةثالثلا لوصألا هذه هناحبس ركذف «ةدسافلا داوملا غارفتساو
 . ةثالثلا

 مای نم ةَّدِعَف رفَس ىلع وأ اضیرَم مَکْنم ناک نمف :موصلا ةيا يف لاقف

 ظفحل ابلط رفاسمللو «ضرملا رذعل ضيرملل رطفلا حابأف ۱۸۶[۰ :ةرقبلا] #رخأ

 نم هبجوي امو «ةكرحلا ةدش عامتجال رفسلا يف ٌموصلا اهّبهذي الثل هتوقو هتحص

 حابإف .فعضتو «ةوقلا روختف لّلحت ام فلخي يذلا ءاذغلا مدعو «ليلحتلا

 .اهفعضي امع هتوقو هتحصل اظفح رطفلا رفاسملل

 نم ةيدفق هسأر نم ّىذأ هب وأ اضیرَم مکنم ناك نمف : جحلا ةيا يف لاقو

 نم ّىذأ هب نمو «ضيرملل حابأف ١97[« :ةرقبلا] كن وأ ِةَقَدَص وأ مایص

 ةدامل اغارفتسا مارحالا يف هسأر قلحي نأ ءامهريغ وأ «ةكح وأ «لمق نم ساو

 قلح اذإف رعشلا تحت اهناقتحاب هسأر ىف ىذألا هل تبجوآ ىتلا ةئيدرلا ةرخبالا

 هيلع ساقی غارفتسالا اذهف ءاهنم ةرخبالا كلت تجرخف اسملا تحتفت «هسأر

 . ةُسابحنا يذوي غارفتسا لک

 اذإ ينملاو «جاه اذإ مدلا :ةرشع اهتعفادمو اهسابحنا يذؤي يتلا ءایشالاو

 «عوجلاو مونلاو ساطعلاو .ءیقلاو حیرلاو طاغلاو «لوبلاو غیبت

۷ 



 . هبسحب ءاودألا نم ءاد هّسبح بجو ةرشعلا هذه نم دحاو لکو . شطعلاو

 ىلع سأرلا يف نقتحملا ٌراخبلا وهو ءاهاندأ غارفتساب هناحبس هبن دقو
 . یلعالا ىلع ىندألاب ٌةيبنتلا نارقلا ةقيرط يه امك .هنم بعصأ وه ام غارفتسا

 رس ْىَلَع وأ ىضْرَم مّنک و :ءوضولا ةيآ يف ىلاعت لاقف :ةيمجلا امأو

 ادیعص اوُمَميتف ءاَم اوُدِجَت ملف َءاَسّشلا متسَمال ْوَأ «طئاغلا نم كنم ٌدَحَأ َءاَج وأ

 نأ هل ةيمح بارتلا ىلإ ءاملا نع لودعلا ضيرملل حابأف 4۳[۰ :ءاسنلا] 4اَّيط

 وأ لخاد نم هل ذؤم لك نع ةيمحلا ىلع ةيبنت اذهو «هيذؤي ام هدسج "بیصی

 نحنو «هدعاوق عماجمو بطلا لوصأ ىلإ هدابع  هناحبُس  دشرأ دقف «جراخ

 . يده لمكأ هيف هيده نأ نيبنو «كلذ يف ةَ هللا لوسر يده ركذن
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 الو «مهیلع همالسو هللا تاولص لسرلا ىلإ ملسمف «بولقلا بط امأف

 نوكت نأ بولقلا حالص ناف «مهيديأ ىلعو مهتهج نم الإ هلوصح ىلإ ليبس

 نوكت نأو «هماكحأو «هلاعفأو «هتافصو «هئامسأبو ءاهرطافو ءاهّبرب ةفراع

 ةتبلا ةايح الو اهل ةحص الو ءهطخاسمو هيهانمل ٌةیجتم «هّباحمو هتاضرمل ةرْثْؤُم

 ةحص لوصح نم نظي امو «لسرلا ةهج نم الإ هيقلت ىلإ ليبس الو كلذپ الإ

 ةيميهبلا هسفن س كلذ امناو «كلذ “ندي نمم طلغف عا نودب بلقنا

 نمو «لزعمب كلذ نع هتوقو «هتحصو هبلق ةايحو ءاهتّوقو اهتخصو «ةيناوهشلا

 هنإف «هرون ىلعو «تاومالا نم هنإف «هبلق ةايح ىلع كبيلف ءاذهو اذه نيب زيمي مل

 . تاملظلا راحب ىف نسمغنم

 : ناعون هنإف : نادبالا بط امأو

 ةجلاعم ىلإ هيف جاتحی ال اذهف «هّمیهبو هقطان ناویحلا هيلع هللا رطف دق عون

 .اهليزي امو اهدادضأب بعتلاو «دربلاو «شطعلاو «عوجلا بطک « بیبط

۷ 

 بولقلا بط

 نادبألا بط



 ندنلا لاوحآ

 يف ةثداحلا ةهباشتملا ضارمالا عفدک «لمأتو رکف ىلإ جاتحی ام :يناثلاو

 وأ تسوبپ وأ «ةدورب وأ .ةرارح ىلإ امآ «لادتعالا نع اهب جرخی ثیحب «جازملا

 ینعآ «ةيفيك اماو «فیدام اما :ناعون یهو «اهنم نينا نم بکرتی ام وأ «ةبوطر
 ةيفيكلا ضارمأ نأ امهنیب قرفلاو «ةيفيك ثودحب وأ «ةدام بایصناب نوکی نأ امإ

 يف ةيفيك اهّرثأ ىقبيو ءاهداوم لوزتف ءاهتبجوأ يتلا داوملا لاوز دعب نوكت

 . جازملا

 رظنلاف .هعم ضرملا بس ناك اذإو ءاهُدمت اهعم اهبابسأ ةداملا ضارمأو

 وأ .ًاثلاث ءاودلا يف مث ءايناث ضرملا يف مث ءألوأ عقي نأ يغبني ببسلا يف

 وأ «فيوجت وأ «لكش يف امإ «هتئيه نع وضعلا ٌجرخت يتلا يهو ةيلالا ضارمألا

 ءاضعألا هذه نإف عضو وأ .مظع وأ .ددع وأ تسالم وأ «ةنوشخ وأ .یرجم

 ىمسي هيف لادتعالا نع جورخلاو ءآلاصتا اهقّلأت يمس ندبلا اهنم ناكو تمّلأت اذإ

 .ةيلالاو ةهباشتملا معت يتلا ةماعلا نا زمالآ وا «لاصتالا قرفت

 اذهو «لادتعالا نع جو اهب جرخی يتلا يه :ةهباشتملا ضارمالاو

 .اسوسحم ارارض) لعقلاب ادم اضرم یمسپ جورخلا

 درابلا :ةطیسبلاف «ةبکرم ةعبرأو ةطيسب ةعبرآ :برضآ ةينامث ىلع يهو

 درابلاو ‹سبايلا راحلاو «سبطرلا ٌراحلا : ةبكرملاو  سبایلاو «بطرلاو .راحلاو

 ا «ةدام بابصناب نوكت نأ امإ يهد . سبابلا ربا 5

 نوكي اهب : ةيناثلاو ات ندبلا نوکی اهب : یلوالاف . نیرماالا نيب ةطسوتم

 هدض ىلإ لقتني ال دضلا ناف «نيتلاحلا نيب ةطسوتم يه : ةثلاثلا لاحلاو ا

 نم بكرم هنأل .هلخاد نم امإ «هتعيبط نع ندبلا جورخ ٌببسو «طسوتمب الإ
 ءًاقفاوم نوكي دق هاقلي ام نألف «جراخ نم امإو «سبايلاو بطرلاو «درابلاو راحلا

۸ 



 جازملا ءوس نم نوکی دق ناسنالا قحلی يذلا ٌررضلاو «قفاوم ٌريغ نوکی دقو -
 يف فعض نم نوکی دقو .یضعلا ىف داسف نم نوکی دقو «لادتعالا نع هجورخب

 مدع يف لادتعالا ام ةدايز ىلإ كلذ عجریو ءاهل ةلماحلا حاورالا وأ «ىوقلا

 «هلاصتا يف لادتعالا ام قرفت وأ «هناصقن مدع يف لادتعالا ام ناصقن وأ «هتدايز

 يذ جورخ وأ هضابقنا يف لادتعالا ام ٌدادتما وأ «هقرفت يف لادتعالا ام لاصتا وأ

 . هلادتعا نع هجرخي ثيحب هلكشو هعضو نع لكشو عضو

 هرضي ام هيف عمجي وأ هعمج ناسنالاب ٌرضي ام قرفي يذلا وه :بيبطلاف

 ةحصلا بلجیف ءهّصقن هرضي ام هيف ديزي وأ «هتدايز هٌرضي ام هنم صقنی وأ «هقُرفت

 «ضيقنلاو دضلاب ةدوجوملا ةلعلا عفديو «هبشلاو لكشلاب اهظفحي وأ «ةدوقفملا

 يده يف هلك اذه ىرتسو «ةيمحلاب اهلوصح نم عنمي امب اهعفدي وأ ءاهجرخيو

 ت عفو افر ت وتلا لوحت اقاك [فايك فا لرسز

 اب

 نم ضرم هباصآ نمل هب رمألاو هسفن يف يوادتلا لعف ي هیده نم ناکف

 ةيودألا هذه لامعتسا هباحصأ يده الو هیده نم نكي مل نکلو «هباحصأو هلهآ

 اوفاضأ امبرو «تادرفملاب مهتيودأ بلاغ ناك لب «نيذابرقأ ىمست يتلا ةبكرملا

 فالتخا ىلع ممألا بط بلاغ اذهو «هتروَس رسکی وأ «هنواعُي ام درفملا ىلإ

 مورلا تابكرملاب ينع امنإو «ةبطاق يداوبلا لهأو ءُكرّثلاو برعلا نم اهسانجأ
 . تادرفملاب دنهلا بط رثكأو «نوینانویلاو

 ىلإ هنع لدعُي ال ءاذغلاب يوادتلا نكمأ ىتم هنأ ىلع ءابطألا قفتا دقو

 . بكرملا ىلإ هنع لدعی ال طيسبلاب نكمأ ىتمو «ءاودلا

 . ةيودألاب هعفد لواحُي مل «ةيمحلاو ةيذغألاب هعفد ىلع ردق ءاد لكو :اولاق

 يف دجي مل اذإ ءاودلا ناف «ةيودألا يقسب علوی نأ بيبطلل يغبني الو :اولاق

 ول
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 «am دانیح بز

 يوادتلا



 ءابطألا

 را هلع نيتك كذا وف هقفا زث اه دحيم. نأ تار ال د جورا مهلت ءاد یکتا

 مهبط ءابطألا نم براجتلا بابرآو .اهب ثبعو «ةحصلاب ثّبشت «هتيفيك

 . ثالثلا بطلا قرف دحأ مهو ابلاغ تادرفملاب

 بلاغ يتلا ةفئاطلاو ةمألاف «ةيذغألا سنج نم ةيودألا نأ كلذ يف قيقحتلاو

 نيذلا ندملا ّلهأو «تادرفملاب اهثطو ءادج ةليلق اهضارمأ «تادرفملا اهتيذغأ

 نأ كلذ ببسو «ةبكرملا ةيودألا ىلإ نوجاتحي ةبكرملا ةيذغألا مهيلع تبلغ
 يداوبلا لهأ ضارمأو ءاهل ٌعفنأ ةبكرملا ةيودألاف «ةبّكرم بلاغلا يف مهضارمآ

 بسحب ٌناهرب اذهف «ةدرفملا ةيودألا اهتاوادم يف يفكيف «ةدرفم يراحصلاو

 .ةيبطلا ةعانصلا

 ةيقرطلا بط ةبسنك هيلإ ءاّبطألا بط ةبسن ءرخآ ارمآ انه اه نإ : لوقن نحنو
 ملعلا نم مهدنع ام ناف «مهّتمئأو مِهَقاَذُح هب فرتعا دقو «مهبط ىلإ زئاجعلاو
 : لوقي نم مهنمو .ةبرجت وه : لوقی نم مهنمو . سايق وه :لوقي نم مهنم بّطلاب
 نم هنم ريثك ذخأ :لوقي نم مهنمو .بئاص سدحو «تامانمو «تاماهلإ وه

 ىلإ دمعت مومسلا تاوذ تلكأ اذإ رينانسلا دهاشن امك «ةيميهبلا تاناويحلا

 نوطب نم تجرح اذإ تايحلا تيؤر امكو «هب ىوادتت تیزلا يف علت «جارسلا

 امکو .اهیلع اهنویع ٌرمتف «جنایزارلا قرو ىلإ يتأت اهراصبآ تیشع دقو «ضرألا

 رکذ امم كلذ لاثمأو «هعبط سابحنا دنع رحبلا ءامب نقتحي يذلا ریطلا نم دهع

 . بطلا ءیدابم يف

 هعفتی امب هلوسر یل احر يذلا يحولا نم هلاثمأو اذه متيدوار

 ىلإ مولعلا نم مهدنع ام ةبسنك يحولا اذه ىلإ بطلا نم مهدنع ام ةبسنف «هرضیو
 دتهي مل ام ضارمألا نم يفشت يتلا ةيودألا نم انه اه لب ءاینالا هب تءاج ام

 نم مهتسيقأو «مهبراجتو مهُمولُع اهيلإ لصت ملو یابطالا رباکآ لوقع اهيلإ
 هیلع لکوتلاو .هللا ىلع هدامتعاو «بلقلا ةوقو «ةيناحورلاو « ةيبلقلا ةيودالا

 ءاعدلاو «ةقدصلاو هل لأذتلاو «هيدي نيب راسکنالاو حارطنالار «هيلإ ءاجتلالاو

 ه ١



 نع جیرفتلاو فوهلملا هئاعاو « قلخلا ىلإ ناسحالاو «رافغتسالاو فبوتلاو

 اهللمو اهنایدآ فالتخا ىلع ممالا اهَنبَّرَج دق ةيودألا هذه ناف بورکملا

 .هتبرجت الو «ءابطألا ملعأ ٌملع هيلإ لصي ال ام ءافشلا يف ريثأتلا نم اهل اودجوف

 اف او

 لعفت ال ام لعفت اهانیارو تریفک ًارومآ اده نم انریغو نحن اتیکج كفو

 دنع ةيقرطلا ةيودآ ةلزنمب اهدنع ةيسحلا ةيودألا ریصت لب ءةيسحلا ةيودألا

 بابسألا نکلو ءاهنع اجراخ سيل ةيهلالا ةمكحلا نوناق ىلع راج اذهو «ءابطألا

 ةعيبطلا ريدمو «ءاودلاو ءادلا قلاخو «نیملاعلا برب لصتا ىتم بلقلا ناف ةعونتم

 دیعبلا بلقلا اهیناعی يتلا ةيودألا ريغ ىرخأ ةيودأ هل تناك ءاشي ام ىلع اهفرصمو

 انواعت ةعيبطلاو لسفنلا تيوقو «تیوق ىتم حاورألا نأ ملع دقو «هنع ضرعملا هنم

 نم اهبرقب تحرفو «هّسفنو هتعيبط تيوق نمل رکنی فيكف «هرهقو ءادلا عفد ىلع

 ءهيلإ اهّلك اهاوق فارصناو «هركذب اهمّعنتو «هل اهّبحو .هب اهسنأو ءاهئراب

 .ةيودألا ربكأ نم اهل كلذ نوكي نأ هیلع اهلكوتو «هب اهتناعتساو «هيلع اهعمجو

 «سانلا لهجآ الا اذه رکنت الو تلکلا ملالا عفد ةوقلا هذه اهل بجوت نو

 رکذنسو «ةيناسنإلا ةقيقح نعو هللا نع مهدعبأو ابنك مهفثكأو ءاباجح مهظلغأو

 يقر يتلا ْعيِدّللا نع ةَغْدّللا ءاد ةحتافلا ٌةءارق تلازأ هب يذلا ببسلا هللا ءاش نإ

 نا 017

 ةاجزملا انتعاضبو ءادج ةيشالتملا انفراعمو «ةرصاقلا انمولع غلبمو «ةقاطلاو

 . باهولا زيزعلا هناف هلضف نم دمتسنو «هلک ریخلا هديب نم بهوتسن انكلو

 وأ ءاد :ةبلقلاو «يفنلا يف الإ لمعتسی الو «ءيش هب ام :يأ «ةبلق لیلعلاب ام :لاقي (۱)

۱۱ 



 نرو ي وادتلا یلع ثحلا

 تاييسملاب بایسالا

 نم
 « هللا دبع نب رباج نع ءنييرلا يبا با عج یا يف ملسم یور

 علل نذار الا وَ بیصأ داف ارد ِءاد لکل : : لاق هنأ نایب یبنلا نع
 لمس صرع

 ۶ ب

 ˆ لجو

 بیت هللا لوسر لاق دنا «نيحيحصلا» يفو

 .2 «ءافش هل رنا الا ءاد نم هللا لر ام»
 ۳ «مَرهلا» : لاق ؟وهام : اولاق ««دحاَو ءاد َرْيَغ ءافش هل مضر الا ءاد ْعَضَي مل لجو رع هل نا ازت لا بجا : لاقف ؟یوادتنآ !هللا لوسر اي :اولاقف «تارعألا تءاجو ب عبنلا دنع تنك :لاق .كيرش نب ةماسأ نع تقفالع نب دايز ثيدح نم 5 مامالا دنسم) يفو

 ی ل

 نم هلهجو هملع ْ ْنَم ُهَمِلَع ٌءاَفش هَل لر الإ ءاد لری مل هللا نإ : ظفل يفو
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 : هعفری دوعسم نبا ثيدح نم : دنسملا» يفو

 !«هلهج ْنَم م ُهَلهَجو ُةَمِلَع ْنَم هّملَع ؛ًءافش هل آلن ال

 ءا5 لری مل لجَو رع هللا هللا َّنإ»

2 

 سس

 .يوادتلا بابحتساو ءاود ءاد لكل باب :مالسلا يف () ملسم هجرخآ (۱)
 دقو یافش هل لزنأ الإ ءاد هللا لزنآ ام باب :بطلا يف ۱۱۳/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۲)

 نبا ننس» يف وهو «هجرخی مل هناف .ملسم ىلإ هوزع يف هللا همحر فلؤملا مهو
 .(۳۲۳۹) «هجام

 بطلا لوأ يف (۳۸۵۵) دواد وبأو ۳:۳۲(۰) هجام نباو ۶ دمحأ هجرخآ (۲)
 هداتسإو «هیلع ثحلاو ءاودلا يف ءاج ام باب :بطلا يف (۲۰۳۹) يذمرتلاو
 لاقو «هدئاوز» يف يريصوبلاو (۱۹۲۶) و (۱۳۹۵) نابح نبا هححصو «حیحص
 يبأو ةريره يبأو دوعسم نبا نع بابلا يفو «حیحص نسح ثيدح اذه :یذمرتلا
 . سابع نباو هيبأ نع ةمازخ

 ۲۷۸/6 دمحأ هجرخآ (6)

 × هجام نباو (4۳۳6) و (۲7۷) و (4۳۳) و (۳۹۲۲) و (۳۵۷۸) دمحآ هجرخآ ()

۲ 



 !هلا لوسر اي :تلق :لاق تمازخ ىبأ نع :«ننسلا» و «دنسملا» یفو

 8 0 - چ ی ۳ . 2 ۳ م 0

 ؟اًعيش هللا ردق نم درت له اهیقتن ةاقتو «هب یوادتن ءاودو ءاهيقرتسن یقر تیآرآ

 . ۲۲ «هللا رّدق نم یه : لاقف

 نم لوق لاطباو «تاییسملاو بابسألا تابثإ ثيداحألا هذه تنمضت دقف

 ءاودألا لوانتي ىتح همومع ىلع ««ءاود ءاد لكلا» لوف نوكيا نأ زوج ءاهركنأ

 اهل لعج دق لجو زع هللا نوكيو ءاهئربي نأ بيبطل نكمُي ال يتلا ءاودألاو «ةلتاقلا

 ال هنأل ءاليبس هيلإ مهل لعجي ملو «رشبلا نع اهَملع ىوط نكلو ءاهئربت ةيودأ

 ءاودلا ةفداصم ىلع ءافّشلا يب يبنلا قلع اذهلو هللا مهمّلع ام الإ قلخلل ملع

 جلاعي ءاودلا نم دض هل ءاد لكو ءدض هل الإ تاقولخملا نم ءيش ال هنإف ءءادلل

 درجم ىلع دئاز ٌردق اذهو یاودلل ءادلا ةقفاومب ءربلا يَ يبنلا قلعف ءهدضب

 ام ىلع ةيمکلا يف داز وأ «ةيفيكلا يف ءادلا ةجرد زواج ىتم ءاودلا نإف «هدوجو

 ءارصاق جالعلا ناکو «هتمواقمب في مل اهنع رصق یتمو ءرخآ ءاد ىلإ هلن «يغبني

 لصحب مل «ءادلا ىلع ءاودلا عقی مل وأ ءاودلا ىلع يوادُملا عقي مل یتمو

 ريغ ندبلا ناك یتمو «عفني مل «ءاودلا كلذل احلاص نامزلا نكي مل یتمو یافشل

 ءربلا لصحي مل «هريثأت نم عنمي عنام ّمُث وأ هلمح نع ةزجاع ةوقلا وأ «هل لباق

 نسحأ اذهو «دب الو هللا نذإب ءربلا لصح ةفداصملا تمت ىتمو «ةفداصملا مدعل

 . .ثیدحلا يف نيلمحملا

 يف لخادلاو اميس ال «صاخلا هب دارملا ماعلا نم نوكي نأ :يناثلاو

 نوكيو «ناسل لك يف لمعتسي اذهو ءهنم جراخلا فاعضأ فاعضأ ظفللا

 2غ.« مكاحلاو «هدئاوز) يف يريصوبلا هححصو ‹ حيحص هدانسإو ۳۳۸ =

 . ىبهذلا هقفاوو ۹۹۷

 (۳۳۷) هجام نباو ۰۱۹۹/4 مکاحلاو (۲۰۹۳) يذمرتلاو ۰4۲۱/۳ دمحآ هجرخآ (۱)

 8 بیذهتلا) یف ةمازخ ىبأ ةمجرت رظناو «تاقث هلاجر یقابو «لوهجم هدئس يفو

۳ 

 ۶۱و. ءاد لكل ینعم



 هنايو يوادتلاب رمالا

 لکوتلا يفاني ال

 ردقم ءافشلاو يوادتلا

 ةيربجلا ىلع درلاو

 اذه يف لخدي الف .ءاود هل عضو الإ ءاودلا لب ًءاد عضي مل هللا نأ ٌدارملا
 موق ىلع اهطّلس يتلا حيرلا يف ىلاعت هلوقك اذهو «ءاودلا لبقت ال يتلا ءاودألا
 لبقي ءيش لك يأ [۲۵ :فاقحألا] «اهّبر رْمأب ٍءيش لک رمد :(داع
 .ةريثك هرئاظنو «هرّمدت نأ حیرلا نأش نمو «ريمدتلا

 عفدو «ضعبل اهضعب ةمواقمو «ملاعلا اذه يف دادضألا قلخ لمأت نمو

 «یلاعت برلا ةردق لامك هل نیت «ضعب ىلع اهضعب طيلستو «ضعبب اهضعب
 لك نأو رهقلاو «ةينادحولاو «ةيبوبرلاب هدُرفتو «هعنص ام هناقتاو «هتمکحو
 جاتحم هاوس ام "کو .هتاذب ٌينغلا هنأ امك .هعنامیو هداضُي ام هلف هاوس ام
 . هتاذب

 ال امك «لکوتلا يفاني ال هنأو «يوادتلاب رمالا ةحيحصلا ثيداحألا يفو

 ٌةقيقح متت ال لب ءاهدادضأب دربلاو ءرحلاو «شطعلاو «عوجلا ءاد عفد ا

 اعرشو ًاردق اهتائّيسمل تايضتقم هللا اهبصن يتلا بابسألا ةرشابمب الإ ديحوتلا
 هفعضیو «ةمكحلاو رمالا يف حدی امك لکوتلا سفن يف حدقی اهلیطعت نأو

 يفاني ًازجع اهكرت ناف «لکوتلا يف ىوقأ اهكرت نأ اهلُطعم نظي ثيح نم
 هنيد يف دبعلا عفني ام لوصح يف هللا ىلع بلقلا ُدامتعا هّتقيقح يذلا لكوتلا

 ةرشابم نم دامتعالا اذه عم دب الو «هايندو هنيد يف هرضی ام عفدو «هایندو
 الكوت هزجع دبعلا لعجی الف «عرشلاو ةمکحلل ًالطعم ناك الاو .بابسالا

 تن دق ءافشلا ناك نإ :لاقو «يوادتلا ركنأ نم ىلع در اهيفو
 لصح ضرملا ناف ءًاضيأو .كلذكف ءَرَّدَق دق نكي مل نإو «ديفي ال يوادتلاف
 بارعألا هدروآ يذلا وه لاؤسلا اذهو هدرب الو مفدی ال هللا ُرَدَقَو «هلا ردقب
 نم هتافصو هتمكحو هللاب ملعاف «ةباحصلا لضافأ امأو . ةي هللا لوسر ىلع
 هذه :لاقف «ىفكو یفش امب ی ٌئبنلا مهباجأ دقو ءاذه لثم اودروُي نأ
 دری لب «هردق نع ءيش جرخ امف «هللا ردق نم يه ىقتلاو ىقُولاو ةيودألا

۱ 



 ام هجوب هردق نع جورخلا ىلإ لیبس الف یردق نم ٌدرلا اذهو یردقب هردق

 ودعلا ردق ٌدركو ءاهدادضأب دربلاو .رحلاو شطعلاو «عوجلا رّدَق درک اذهو

 .عفدلاو عوفدملاو «عفادلا : هللا ردق نم لکو داهجلاب

 رس بس ورشا نا ها یر ایه الا ادم ةوونل افق

 نإ ةرضملاو ةعفنملا نأل قرضم اهب عفدت وأ «ةعفنم اهب بلجت يتلا بابسألا
 ۳ و
 ءامهعوقو ىلإ لیبس نكي مل ارّدقت مل ناو ءامهعوقو نم دب نكي مل ءاتّرّدق ریس رس هیچ
 قحلل مفاد الإ هلوقي ال اذهو «ملاعلا ٌداسفو ءايندلاو نيدلا ٌبارخ كلذ يفو

 :اولاق نيذلا نيكرشملاك هیلع قحملا ةَّجُح عفديل َرَدقلا ركذيف «هل ٌدناعم

 ام هللا ءاش ل و ۱6۸ :ماعنألا] اتوا الو اَنْكَرْشَأ ام هللا َءاَش ول
 اعفد هولاق اذهف ۳۵[۰ :لحنلا] «اتؤابآ آلَو نحت ءيش ْنم هنوذ ْنم ادع

 هللا نأ وهو هرکذت مل ثلاث ٌمسق يقب :لاقي نأ لئاسلا اذه باوجو

 ناف ءالف الاو ملا لح تلا فيتا ناف بيلا اذهب اذکو اذک رد

 . هلعف نم نکمتآ مل يل هرّدقُي مل ناو «هّتلعف «ببّسلا يل رد ناك نإ :لاق

 هب جتحا اذإ كريجأو كدلوو «كدبع نم َجاجتحالا اذه لبقت لهف : ليف

 ثكاصع ْنَم ملت الف «هتلبق ناف ؟كفلاخف هنع هتيهنو «هب هترمآ امیف كيلع

 نوکی فیکف .هلبقت مل ناو .كقوقح مّیضو «كضرع فذقو كلام ذخأو

 ميهاربإ نأ :يليئارسا رثأ يف يور دقو .كيلع هللا قوقح عفد يف كنم ًالوبقم
 :لاق ؟«ءاوّدلا نّممف :لاق .(يّنم» :لاق ؟ءاَّدلا نّمم بر اي :لاق ليلخلا

 . «هیدی ىلع ءاوّدلا ليا لجر» : لاق . ؟بیبطلا لاب اّمف : لاق . (يّنم»

 ثحو بیبطلاو ضیرملا سفلل ةيوقت ««ءاود ءاد لکل» :4 هلوق يفو

 نأ هّسفن ترعشتسا اذإ ضیرملا ناف «هیلع شیتفتلاو ءاودلا كلذ بلط ىلع

 حتمناو نالا ةرارح هدنع تدربو یاج رلا حفر هبلق قلعت «هلیزی ءاود هئادل

۱ ۵ 



 ةيداملا ضارمالا بیس

 ًاببس كلذ ناکو «ةيزيرغلا هثرارح تشعبنا هّفن تیوق یتمو «ءاجرلا باب هل
 تیوق «حاورألا هذه تیوق یتمو «ةيعيبطلاو ةيناسفنلاو ةيناويحلا حاورالا ةوقل
 . هتعفدو ضرملا ترهقف اهل ةلماح يه يتلا ىوقلا

 .هيلع شيتفتلاو هّبلط هنكمأ ءاود ءادلا اذهل نأ ملع اذإ بیبطلا كلذكو

 الإ ًاضرم بلقلل هللا لعج امو «بولقلا ضارمأ نازو ىلع نادبألا ضارمأو
 «هبلق َءاد فداصو «هلمعتساو ءادلا ٌبحاص هملع ناف .هدضب ءافش هل لعج
 . یلاعت هللا نذاب هأربأ

 لصف
 لكألا يف ةدايزلاو .مختلا نم ءامتحالا يف 45 هيده يف

 يغبني يذلا نوناقلاو .ةجاحلا ردق ىلع

 برشلاو لكألا يف هئاعارم

 هَ نی ارش هاو عمق الم ام : ی ای

 نص رم ی ا رم 0

e بار 

 یتح ندبلا يف تطرفآ ةدام ةدايز نع نوکت ةيدام ضارمآ : ناعون ضارمألا
 ىلع ماعطلا لاخدإ اهببسو «ةيرثكألا ضارمالا يهو «ةيعيبطلا هلاعفأب تّرضآ
 ةيذغألا لوانتو «ندبلا هيلإ جاتحي يذلا ردقلا يف ةدايزلاو ءلّوألا مضه لبق ندبلا
 ةعونتملا بيكارتلا ةفلتخملا ةيذغألا نم ٌراثكالاو .مضهلا ةئيطبلا عفنلا ةليلقلا
 اهنم «ةعونتم ًاضارمأ هتثروأ «كلذ داتعاو «ةيذغألا هذه نم هنطب ٌيمدالا ألم اذإف

 ناكو «ةجاحلا ردق هنم لوانتو «ءاذغلا ىف طّسوت اذإف «هعیرسو لاوزلا ءيطب '
 . ريثكلا ءاذغلاب هعافتنا نم رثكأ هب ندبلا عافتنا ناك « هتيفيكو هتيمك ىف ًالدتعم

 . حيحص هدانسإو (۳۳4۹) هجام نباو (۱۳۸۱) يذمرتلاو ۰۱۳۲/6 دمحآ هجرخآ (۱)

۱۹ 



 ءاذفلا بتارم .ةیافکلا ةبترم :ةيناثلاو .ةجاحلا ةبترم :اهدحآ :ةئالث ءاذغلا بتارمو

 الف ةا هم تاک هنأ : ي يبنلا ربخأف .ةلضفلا ةبترم :ةثلاثلاو

 ثلثلا عدیو «هنطب تلت يف لکأیلف «اهزواجت ناف ای فعضت الو «هّوف طقست
 اذإ نطبلا نإف «بلقلاو ندبلل ام عفنأ نم اذهو «سفنلل كلاثلاو ءاملل رخآلا

 سفنلا نع قاض بارشلا هيلع درو اذإف .بارشلا نع قاض ماعطلا نم ًالتما

 مزلی ام ىلإ اذه «لیقثلا لمحلا لماح ةلزنمب هلمحب بعتلاو برکلا هل ضرعو

 يتلا تاوهشلا يف اهکرحتو «تاعاطلا نع حراوجلا لسکو «بلقلا داسف نم كلذ

 . ندبلاو بلقلل رضم ماعطلا نم نطبلا ءالتماف . ٌمَبَسلا اهمزلتسی

 دقف هب سأب الف «نايحألا يف ناك اذل امأو .ًايرثكأ وأ امئاد ناك اذإ اذه

 ال ؛قحلاب كثعب يذلاو :لاق ىتح «نبللا نم ی يبنلا ةرضحب ةريره وبأ برش

 نَدَبلا ىوقي امنإو .هبصخآ ناو «ندبلاو ىوقلا فعضُي طرفملا عبشلاو

 ظ عرق ينك ا نه نب اه تست

 مسق «يئام ءزجو «يئاوه ءزجو يضرآ ءزج ناسنالا يف ناك املو

 . ةثالثلا ءازجألا ىلع هسفنو هبارشو هماعط هيَ یبنلا

 ؟يران ءزج ندبلا يف له ؟یرانلا ءزجلا ظح نيأف : لیق ناف

 ايران اءزج ندبلا يف نإ :اولاقو «ءابطألا اهيف ملكت ةلأسم هذه :لیق

 . ۲هتاتفطساو هناکرآ دا وهو «لعفلاب

 هباحصأو لا شیع ناک فیک باب :قاقرلا یف ۳2۱/۱۱ يراخبلا هجرشآ (۱)
 ۱ ۱ ۱ .ایندلا نع مهیلختو

 عبرألا رصانعلا اومسو «لصألا ینعمب ينانوي ظفل وهو «سقطسا» عمج هلوصأ يأ (۲)

 يه يتلا تابکرملا لوصأ اهنأل .تاسقطسا رانلاو ءارهلاو ضرالاو ءاملا يه يتلا

 .مهدنع نداعملاو تاتابنلاو تاناویحلا

۱۷ 



 يف سيل :اولاقو «مهريغو ءابطألا نم ءالقعلا نم نورخا كلذ يف مهعزانو

 :هوجوب اولدتساو « لعفلاب يران ءزج ندبلا

 هذهب طلتخاو «ريثألا نع لزن هنأ ىعدُي نأ امإ يرانلا ءزجلا كلذ نأ : اهدحآ

 دعبتسم لوالاو نژکتو اهیف دلوت هنا :لاقی وأ تیضرالاو ةيئاملا ءازجالا

 اهزکرم نم رساقب تناکل «تلزن ولف ةدعاص عبطلاب رانلا نأ :امهدحآ «نيهجول

 ةرك ىلع ریعت نأ اهلوزن يف بال ةيرانلا ءازجألا كلت نأ : يناثلا . ملاعلا اذه ىلإ

 ةميظعلا رانلا نأ ملاعلا اذه يف دهاشن نحنو «دربلا ةياغ يف يه يتلا ريرهمزلا

 يه يتلا ريرهمزلا ةركب اهرورم دنع ةريغصلا ءازجألا كلتف «ليلقلا ءاملاب ءىفطنت
 . ءافطنالاب ىلوأ مظعلا ةياهنو «دربلا ةياغ يف

 نأل «دعبآو دعبأ وهف انه اه تنوكت اهنإ :لاقي نأ وهو  :يناثلا امأو

 هاضرآ امإ هتروريص لف داك دق كلذك نكي. ملا نآ دعب ًاران راص يذلا مسجلا

 اران راص دق يذلا اذهو «ةعبرألا هذه يف ناكرألا راصحنال ءاوه امإو ام امإو

 ًاران نوكي ال يذلا مسجلاو ءاهب ًالصتمو «ماسجالا هذه هان س لاک كلوا

 بلقني نأل ًادعتسم نوُكَي ال ءاهنم ٍدحاو الو رانب تسيل ةميظع ماسجأب طلتخا اذإ
 ادعتسم نوكي فيكف «ةدراب ةطلتخملا ماسجالاو ءرانب سيل هسفن يف هنأل ًاران

 ؟اران هبالقنال

 ًاران اهلعجتو «ماسجألا هذه بلقت ةيران ءازجأ كانه نوكت ال مل :متلق ناف

 ؟اهايإ اهتطلاخم ببسب

 : متلق ناف «لوألا يف مالكلاك ةيرانلا ءازجألا كلت لوصح يف مالكلا :انلق

 ٌعاعش عقو اذإو «ران اهنم لصفنت ةأفطملا " "ةروتلا ىلع ءاملا شر نم ىرن انإ

 ترهظ «ديدحلا ىلع رجحلا انبرض اذإو ءاهنم رانلا ترهظ «ةروّلبلا ىلع سمشلا

 خينرز نم سلكلا ىلإ فاضت طالخأ ىلع بلغ مث ءريجلا :يأ «سلکلا رجح يه )

 .هریغو

۱۸ 



 مسقلا يف هومتررق ام لطبی كلذو « طالتخالا دنع تثدح ةيرانلا هذه لكو «رانلا

 .اضیآ لوألا

 هرانلل ةثدحم ةديدشلا ةکاصْملا نوکت نأ رک ال نحن :نورکنملا لاق

 هرانلل ةثدحم سمشلا نیخست ةوق نوکت وأ «ديدحلا ىلع ةراجحلا برض يف امك

 يف سیل ذإ «ناويحلاو تابنلا مارجآ يف ادج كلذ دعبتسن انکل «ةروّلبلا يف امك

 ام لاقصلاو ءافصلا نم اهيف الو «رانلا ثودح بجوی ام كاكطصالا نم اهمارجأ

 رانلا دلوتت الف ءاهرهاظ ىلع عقي سمشلا عاعشو فيك «ةرولبلا دح ىلإ غلبي

 ؟رانلا دلوي فيك اهنطاب ىلإ لصي يذلا عاعّشلاف «ةتبلأ

 قيتعلا ٌبارشلا نأ ىلع نوعمجم ءابطألا نأ : ةلأسملا لصأ يف : يناثلا هجولا

 تناكل «ةيرانلا ءازجألا ببسب ةنوخسلا كلت تناك ولف «عبطلاب ةنوخسلا ةياغ يف

 ةبلاغلا ةيئاملا ءازجألا يف اهؤاقب لقعُي فيك اهتراقح عم ةيرانلا ٌءازجألا كلت ذإ ًالاحم

 . ليلقلا ءاملاب ًافطت ةميظعلا رانا ىرن انأ عم ءىفطنت ال ثيحب ءًاليوط ًارهد

 ناكل «لعفلاب يران ءزج تابنلاو ناويحلا يف ناك ول هنأ :ثلاثلا هجولا

 ضعب ةبلغو «هب ًاروهقم يرانلا ٌءزجلا ناكو «هيف يذلا يئاملا ءزجلاب ًابولغم
 «بلاغلا ةعيبط ىلإ بولغملا ةعيبط بالقنا يضتقي ضعب ىلع رصانعلاو عئابطلا

 يذلا ءاملا ةعيبط ىلإ ادج ةليلقلا ةيرانلا ءازجألا كلت ٌبالقنا ةرورضلاب ٌمزلي ناكف

 رانلا دض وه

 عضاوم يف هباتک يف ناسنالا قلخ رکذ یلاعتو هناحبس هللا نأ : عبارلا هجولا

 يفو بارت نم هقلخ هنأ اهضعب يفو «ءام نم هقلخ هنأ اهضعب يف ربخپ ةددعتم

 لاصلص نم ٌهَلخ هنأ اهضعب يفو «نیطلا وهو امهنم بکرملا نم هقلخ هنأ اهضعب

 ءراخفلاك ًالاصلص راص یتح حیرلاو ٌسمشلا هتبرض يذلا ْنیطلا وهو «راخفلاک

 تبثو . سيلبإ ةيصاخ كلذ لعج لب «ران نم هقلخ هنأ دحاو عضوم يف ربخی ملو

 .ةمداصملا یهو كصلا نم ةلعافم (۱)
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 دوجو یعدا نم جیجح

 ندبلا يف رانلا

 نالا قلخو رو نم ةكئالَملا تقلخ» : لاق ی ىبنلا نع :"ملسم حیحصا يف

EE!امم قلخ هنأ يف حیرص اذهو « ا  
 هتدام يف نأ الو «ران نم هقلخ هنأ هناحبس انل فصي ملو طقف هباتك يف هللا هفصو

 .رانلا نم اثیش

 نادبأ يف ةرارحلا نم نودهاشُي ام هب نولدتسي ام ةياغ نأ : سماخلا هجولا
 أ ةرارحلا بابسأ ناف «لدي ال اذهو «ةيرانلا ءازجألا ىلع ليلد يهو «ناويحلا
 ةعشالا ساكعنا نعو «ىرخأ ةكرحلا نعو ةرات رانلا نع نوكت اهنإف ءرانلا نم
 ءًاضيأ ءاوهلا ةنوخس ةطساوب كلذو «رانلا ةرواجم نعو «ءاوهلا ةنوخس نعو
 .رانلا ةرارحلا نم مزلي الف ءرخأ بابسأ نع نوكتو

 نم امهل دب الف اطلتخا اذإ ءاملاو بارتلا نأ مولعملا نم : رانلا باحصأ لاق

 الو ءرخالل جزامم ريغ امهنم لک ناك الإو ءامهجازتماو امهخبط يضتقت ةرارح
 سمشلا الو ءاوهلا هيلإ لصي ال ثيحب نيطلا يف َرذبلا انيقلأ اذإ كلذكو «هب ادحتم
 ناف ءال وأ عبطلاب خباط جضنم مسج بکرملا يف لصحي نأ امإ ءولخي الف ءدسف

 لب «هعبطب ًانخسم ُبكرملا نكي مل «لصحي مل ناو «يرانلا ءزجلا وهف «لصح
 ًاراح ءيشلا نكي مل ءيضرعلا ٌنيخستلا لاز اذإف ءايضرع نيخستلا ناك نخس نإ
 نوكي ام ةيودألاو ةيذغألا نم نكل ءاقلطم ادراب ناكو «هتيفيك يف الو هعبط يف
 ایران ًارهوج اهيف نأل «تناک امنإ اهترارح نأ انملعف « عبطلاب اراح

 درب ةياهن يف نوكي نأ بجول نخسم ءزج ندبلا يف نكي مل ولف اضيأو
 ‹ضراعملاو نواعملا نع ةيلاخ تناكو «دربلل ةيضتقم تناك اذإ ةعيبطلا نأل
 ساسحالا اهل لصح امل كلذك ناكولو «ةياغلا ىصقأ ىلإ دربلا ءاهتنا بجو
 نع لعفني ال ءيشلاو ءهلثم ناك ةياغلا يف ناك اذإ هيلإ لصاولا دربلا نأل «دربلاب
 ناك ناو «هنع ملأتي مل هب سحي مل اذإو هب محي مل هنع لعفني مل اذإو هلثم

 ةشئاع ثيدح نم ةقرفتم ثيداحأ يف باب :دهزلا يف (؟995) ملسم هجرخآ (۱)
 . اهنع هللا يضر



 امل عبطلاب نخسم ءزج ندبلا يف نكي مل ولف «یلوآ نوکی لاعفنالا مدعف هنود

 ءازجألا :لوقی نم لوق لطْبُت امنإ مکتلدأو :اولاق .هب ملأت الو «دربلا نع لعفنا

 لوقن ال نحنو ةیرانلا اهتعيبطو «اهلاح یلع تابکرملا هذه يف ةيتاب ةيرانل
 . جازتمالا دنع دسفت ةيعونلا اهتروص نإ :لوقن لب «كلذب

 اذإ ءاوهلاو ءاملاو ضرألا نإ : لاقی نأ زوجي المل :نورخالا لاق

 مث «بکاوکلا رئاسو سمشلا ةرارح يه اهل ةخباطلا ةجضنملا ةرارحلاف .تطلتخا

 اهن من رکسلا ةطيناوب که لاک دع نك ملا قلل

 تابکرملا يف يتلا ةرارحلاو ةنوخسلا كلت نأ عناملا امو ءاندعم وأ اناويح وأ ناك

 ةيران ءازجأ نم ال جازتمالا كلذ دنع ىلاعت هللا اهثدحي ىوقو صاوخ ببسب يه

 نم ةعامج فرتعا دقو «ةتبلا ناکمالا اذه لاطبإ ىلإ مكل ليبس الو ؟لعفلاب

 . كلذب ءابطألا ءالضف

 ندبلا يف نأ ىلع لدي اذه :لوقنف «دربلاب ندبلا ساسحإ ثيدح امأو

 ءرانلا يف نخسملا راصحنا ىلع ليلدلا ام نكل ؟كلذ رکنی نمو ءانيخستو ةرارح

 قداصلا اهسكع لب «ةيلك سكعنت ال ةيضقلا هذه نإف ا و

 ظ .ران نخسملا ضعب

 اهتروص ءاقب ىلع ءابطألا رثكأف «ةيعونلا رانا ةروص داسفب مکلوق امأو

 هباتك يف مكيرخأتم لضفأ هداسفب فرتعا دق دساف لوق اهداسفب لوقلاو «ةيعونلا

 . تابكرملا يف اهعئابط ىلع عمجأ ناكرألا ءاقب ىلع نهربو « افشلاب ىمسملا

 قيفوتلا هللابو

 ءايكذألا ةفسالفلا يف دعي انيس نب هللا دبع نب نيسحلا يلع يبأ سيئرلا خيشلل وه )١(

 يوسلا مالسالا طارص نع اهب ىأن تاحطشو تافارحنا هلو «فينصتلا نم نيرثكملا

 :هلوقب هب ضرع اذلو .فلؤملا مهنمو ءاملعلا نم ةماقتسالا لهأ اهنع ىضري ال
 اى[ ى ةعأ Slee" ow TT yT 1" - ام

 .ه ۲۸ ةنس یفوت .ةريثکلا امهتافلؤم ىف اهارثن

 ؟ ١

 نيتبثملا ججح ىلع درلا



 . . .عاونآ ةثالث ضرملل ی هجالع ناکو 5 هجالع عاونآ

 . ةيهلإلا ةيودألاب :يناثلاو

 . نیرمالا نم بكرملاب :ثلاثلاو

I 

 يتلا ةيعيبطلا ةيودألا ركذب أدبنف ءاي هيده نم ةثالثلا عاونالا ركذن نحنو

 .ةبكرملا مث «ةيهلالا ةيودآلا ركذن مث ءاهلمعتساو اهفصو

 ىلإ ايعادو «ایداه تب امنإ هللا لوسر نإف «ةراشإ هيلإ ریشن امنإ اذهو
 عقاومو ءاهب مهل ارماو هاضر عقاوم ةمالل انيبمو «هللاب افرعمو «هتنج ىلإو هللا

 .مهممأ عم مهلاوحأو لسرلاو ءايبنألا رابخآ مهربخمو ءاهنع مهل ایهانو هطخس

 اهتداعسو سوفنلا ةواقش ةيفيكو «داعملاو ًادبملا رمآو یلاعلا قیلخت رابخآو

 . كلذ بابسأو

eG oy 
 ىوقلاو ممهلا فرص ناك «هنع ءانغتسالا ىلع ردق اذإف «هيلإ ةجاحلا دنع لمعتسي

 امم اهتيمحو ءاهماقسأ عفدو «اهتحص ظفحو «حاورألاو بولقلا جالع ىلإ

 عفنی ال بلقلا حالصإ نودب ندبلا حالصإو «لوألا دصقلاب ذوصقملا وه اهدسفي

 ةعفنملا اهبقعت ةلئاز ةرضم يهو «ادج ةريسي هترضم بلقلا حالصإ عم ندبلا داسفو

 . قیفوتلا هللابو «ةماتلا ةمئادلا
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 لصف

 52005 كك یبنلا نأ 0 نبأ نع - 0 : (نیحیحصلا) يف تست

 "«ءاّملاب اهوُدرْبأف 4 مّنَهَج حیف نم ىّمُحلا ةدش وا یّمحلا

 ءاودل ایفانم هوأرو «ءابطألا ةلهج نم ريثك ىلع ٌثيدحلا اذه لکشآ دقو

 باطخ :لوقنف .ههقفو ههجو هتوقو هللا لوحب نين نحنو ءاهجالعو ىمحلا
 هباطخ ةماعك :لوألاف .مهضعبب صاخو «ضرألا لهأل ماع :ناعون ی يبنلا

 نکلو ءاَهُوِربْدَتْسَت الو ءِلْوَب الو طئاغب ةّلْبقلا اولس ال» :هلوقك :يناثلاو

 «قارعلا الو برغملاو قرشملا لهأل باطخب سيل اذهف “"«اوبَرَع وأ ءاوقٌرَش

 (۲۲۰۹) ملسمو منهج حيف نم ىمحلا باب :بطلا يف ١55/٠١ يراخبلا هجرخأ (۱)

 دنع تايمحلا تالاح لك :ءابطألا ضعب لاقو ءءاود ءاد لكل باب :مالسلا يف

 ةدراب تادمكم ةئيه ىلع جراخلا نم ىلوألا «نيتقيرطب ءاملاب جلاعت ةرارحلا دادتشا

 ءانثآ ةرثكب مفلاب ءاملا يطاعت :ةيناثلاو «ةرارحلا ةجرد لازنإ ضرغل ةجلثم وأ

 اهفئاظوب ضرهنلا ىلع نيتيلكلا اصوصخ مسجلا ءاضعأ عيمج دعاسي تايمحلا
 .مسجلل ةيويحلا

 «قرشملاو ماشلا لهأو ةنيدملا لهأ ةلبق باب :ةلبقلا يف ۱۸/۱ يراخبلا هجرخأ (۲)

 يف يوغبلا لاق بویآ يبأ ثيدح نم ةباطتسالا باب :ةراهطلا يف (515) ملسمو

 ةنيدملا لهأل باطخ اذه :«اوبرغ وأ اوقرش» :هلوقو انقيقحتب ۳۵۹/۱ «ةنسلا حرش»

 وأ قرشملا ةهج ىلإ هتلبق تناك نم امأف «تمسلا كلذ ىلع هتلبق تناك نملو

 .لامشلا وأ بونجلا ىلإ فرحني هنإف «برغملا

۳۳ 

 ماع ناعون ی هباطخ

 صاخو ضرالا لهأل



 زاجحلا

 ىمحلا بابسأ

 نم ًاريثك ىمحلا عیب رب

 ضارمألا

 َنْيَب ام :هلوق كلذكو .اهريغو ماشلاك ءاهتْمَس ىلع امو ةنيدملا لهأل نكلو

 . تلف برغّملاو قرشَملا

 امو ءزاجحلا لهأب ّصاخ ثیدحلا اذه يف هباطخف ءاذه فرع اذإو

 ةيضرعلا ةيمويلا یّمحلا عون نم مهل ضرعت يتلا تايّمحلا ٌرثكأ ناك ذإ .مهالاو

 ناف «االاستغاو ًابرش درابلا ءاملا اهغفنی هذهو سمشلا ةرارح ةدش نع ةثداحلا
 يف مدلاو حورلا طسوتب هم تشو «بلقلا يف لعتشت ةبيرغ ةرارح ىّمحلا

 ءةيعيبطلا لاعفألاب رضي ًالاعتشا هيف لعتشتف «ندبلا عيمج ىلإ قورعلاو نييارشلا
 وأ «ةكرحلا وأ «مرولا نع امإ ةثداحلا يهو :ةيضرع :نيمسق ىلإ مسقنت يهو

 . كلذ وحنو ديدشلا ظيقلا وأ ۰ سمشلا ةرارح ةباصإ

 اهنم مث «ىلوُأ ةدام يف الإ نوكت ال يهو «عاونآ ٌةثالث يهو :ةيضرمو
 يف اهنأل موی ىح تيمس حورلاب اهقلعت أدبم ناك ناف .ندبلا عيمج نخسي
 تيمس طالخألاب اهقلعت ًادبم ناك ناو «مايأ ةثالث اهتياهنو موي يف لوزت بلاغلا
 ناك نو .ةيومدو «ةيمغلبو «ةيوادوسو «ةيوارفص :فانصأ ةعبرأ يهو «ةينفع
 عاونألا هذه تحتو «قد یّمح تيمس تیلصالا ةبلصلا ءاضعألاب اهقلعت أدبم

 . ةريثك فانصأ

 نوكي ام ًاريثكو یاودلا هغلبي ال اميظع اعافتنا ىّمحلاب ندبلا عفتني دقو

 اببسو ءاهنودب جضنت نكت مل ةظيلغ داوم جاضنال اببس نفعلا ىّمحو «موی ىّمح
 .ةحتفملا ةيودألا اهيلإ لصت نكي مل ددس حتفتل

 ار ا | هعا ونآ رثکآ ع اهنإف .مداقتملاو ثيدحلا دم رلا امأو

 مكاحلاو (۱۰۱۱) هجام نباو (۳46) يذمرتلا هجرخأ هقرطب حيحص ثيدح (۱)
 ؛ًاطوملا» يف كلام یورو «ةريره يبأ ثيدح نم ۹/۲ يقهيباو ۲ ۰۵/۱

 هجوت اذإ ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام» :لاق باطخلا نب رمع نأ عفان نع ۱
 .؟تیبلا لبق

۳ 



 ةنداحلا ضارمألا نم اریثکو «يئالتمالا جّنشتلاو 0 مو جلافلا نم عفنتو ۱

 . ةظيلغلا لوضفلا نع

 «یّتحلاب اهیف رشبتسن ضارمالا نم ارك نا : ءابطالا ءالضف ضعب يل لاقو

 ؛ریثکب ءاودلا برش نم عفنآ هيف یّمحلا نوکتف «ةيفاعلاب ضیرملا رشبتسی امك
 اهفداص اهتجضنآ اذإف «ندبلاب رضي ام ةدسافلا داوملاو طالخألا نم جضنت اهنإف

 ." ءافشلل اببس تناکف ءاهجرخأف ءاهجاضنب جورخلل ةئيهتم ءاودلا

 تايّمحلا ماسقآ نم ثیدحلا دارم نوكي نأ زوجیف ءاذه فرع اذاو

 درابلا ءاملا يقسو «درابلا ءاملا يف سامغنالاب ناکملا ىلع نكست اهنإف .ةيضرعلا

 ةراح ةيفيك درجم اهنإف ءرخآ جالع ىلإ كلذ عم اهبحاص جاتحی الو «جولثملا

 اهبهل دمختو ءاهنكست ةدراب ةيفيك لوصو درجم اهلاوز يف يفكيف «حورلاب ةقلعتم

 . جضن راظتنا وأ «ةدام غارفتسا ىلإ ةجاح ريغ نم

 ءابطألا لضاف فرتعا دقو «تايمحلا عاونأ عيمج هب داري نأ زوجیو

 ةليح» باتك نم ةرشاعلا ةلاقملا يف لاق ءاهيف عفني درابلا ءاملا نأب :"”سونيلاج

 اي EEA ی یا

 عفتنال «هیف حبس وأ دراي ءامب محتسا «مرو هئاشحأ يف سيلو «یّمحلا ىهتنم

 ترص راع :لاق . كلذب

 .قدشلا هنم جوعي هجولا يف نوكي ءاد :هوقللا (۱)

 مزتامورلا ضرم لثم  ةنمزلا ضارمألا ضعب نإ :يرهزألا لداع روتكدلا لاق (۲)
 وأ «لرحتلا ىلع ةرداق ريغ حبصتو «لصافملا هيف نا يذلا «نمزلا يلصفملا

 ةرارح ةجرد عافتراب اريثك نسحتت - يبصعلا زاهجلا يف نمزلا يرهزلا ضرم
 لثم يف  يبطلا قرط نمض نم كلذلو «تايمحلا تالاح يف :يأ «مسجلا

 داومب هنقحب ضيرملا يف ىمح ةلاح ثادحإ :يأ «ةيعانصلا ىمحلا  تالاحلا هذه

 برعلا ءابطآ عجارم ربكأ نم وهو «حيرشتلا يف ةعئار تافاشتكا هل ينانوي بیبط (۳)
 .م ۲۰۱ ةنس يفوت

۳۲۵ 

 فنصملل لوقلا اذه ديكأت <«
 ءابطألا ضعب لبق نم

 ناب سونيلاج فارتعا
 ىف عفنب درابلا ءاملا

 یمحلا



 يزارلا لوق

 حیف نم یمحلا» :ینعم

 «منهج

 «لهودربأف» :ىنعم

 ةّداح «یّمحلاو «ةیوق ةوقلا تناك اذ| :ریبکلا هباتک ىف "يزارلا لاقو

 ناو ءابرش درابلا ءاملا فنی «قتف الو .فوجلا يف مرو الو نّیب جضنلاو چ
 نم درابلا ءاملا لامعتسال اداتعم ناكو اح نامزلاو ندبلا بصخ ليلعلا ناك

 :هریظنو اهراشتناو اهبهل ةدس وه « منهج حیف نم ىّمحلا» : هلوقو

 .ناهجو هيفو ««منهج حيف نم رحلا ةدش» : هلوف

 دابعلا اهب لدتسيل منهج نم تقّتشا ةقيقرو جذومنأ كلذ نأ :امهدحأ

 نأ امك ءاهيضتقت بابسأب اهروهظ رد هناحبس هللا نإ مث ءاهب اوربتعيو ءاهيلع
 ةربع رادلا هذه يف هللا اهرهظأ ةنجلا میعن نم ةذللاو رورسلاو حرفلاو حورلا

 .اهبجوت بابسأب اهروهظ رّدقو «ةلالدو

 ینهج حیفب اهبهلو یّمحلا ةدش هبشف هیبشتلا دارملا نوکی و

 :راوحلا هذه نأو رانلا باذع ةدش ىلع سوفنلل اهي اضيأ هب رحلا ةدش هبشو

 .اهرح نم اهنم برق نم بيصي ام وهو ءاهحيفب ةهبشم ةميظعلا

 : يعابر اهحتفو ةزمهلا عطقب : نیهجوب يور «اهودربآف» : هلوقو

 ا ا ا ف اة[ ءيشلا دربأ

 ةغل حصفأ وهو دربی ءيشلا درب نم هم ومضم لصولا هرمهب : يناثلاو

 : لاق مهدنع ةثيدر ةغل يعابرلاو لات

 هر مْوَقلا يرد تا يدبك يف ٌبحلا يهل تذجو اذإ

 بقلو «يرلا يف دلو «برعلا ءابطأ رهشأ نم يزارلا ايركز نب دمحم ركب وبأ وه (۱)
 ةعانص يف يواحلا» اهنم ةريثك تافلؤم هل نیملسمل بیبطو «برعلا سونیلاج

 مجرتم ه ۳۱۱ ةنس يفوت «ةبصحلاو يردجلا» و ام نیئال رادقم يف (بطلا

 تارذش» و ۰۳۲۱ ۰۳۰۹/۱ «ءابنأالا نویع» و ۰۲۳۲/۹ «ءالبنلا مالعأ ریس یف

 ٠١٤. ۰۱۰۳/۲ «نایعالا تایفو» و ۲۰۳/۲ «بهذلا

۳۹ 



 (۱) ءاشخألا يلع راثل ْنمف هرهاظ ءاملا دربب ترب ينبه

 «ءاملاب» :ینعم . حیحصلا رهو ءام لک ا اأ .نالوق هيف ««ءاملاب) : هلوقو

 يف يراخبلا هاور امب لوقلا اذه ٌباحصأ جتحاو «مزمز ءام هنأ :يناشلاو

 سابع َنبا سلاجآ تنك :لاق «يعَبضلا نارمع نب رضن ةرمج يبأ نع «هحیحص)

 : لاق ال هللا لوسر ناف مزمز ءامب كنع اهدربآ :لاقف «یّمحلا ينتذخأف قکمب

 اذه يوارو .۲۳۳«مَرْمَز ءامب :لاق وأ یاّملاب اهورباف منهج حیف نم یّمحلا ْنِ

 مهدنع رسیتم وه ذإ «مزمز ءامب ةكم لهأل ًارمأ ناكل هب مزج ولو ءهيف كش دق

 .ءاملا ٠ نم مهدنع امب مهريغلو

 وأ یاملاب ةقدصلا هب دارملا له «همومع ىلع هنإ :لاق نم فلتخا مث

 :لاق نم لمح يذلا نأ نظأو «لامعتسا هنأ حيحصلاو .نيلوق ىلع ؟هلامعتسا

 ههجو مهفي ملو «یّمحلا يف درابلا ءاملا لامعتسا هيلع لكشأ هنأ هب ةقدصلا دارملا

 بيهل دمخأ امكف «لمعلا سنج نم ءازجلا نأ وهو ءانسح اهجو هلوقل نأ عم

 نکلو «اقافو ٌءازج هنع یّمحلا بیهل هلا دمخآ درابلا ءاملاب نامظلا نع شطعلا

 . هلامعتساف هب دارملا امآو «هتراشإو ثیدحلا هقف نم ذخ ی اذه

 مح اذإ» : :هعفري نتا ثيدح نم هريغو ميعن وبآ رکذ دقو

 ا م لایل ثالث دراّبل ءاّملا هّيِلَع

 ۰۱3۷/۱ «بادالا رهز» و ۰ :«ءارعشلاو رعشلا» يف ةنيذأ نب ةورعل ناتیبلا (۱)

 .۳۹۶/۲ «نایعالا تایفو» و

 رحلا عوطس :حیفلاو .رانلا ةفص باب :قلخلا ءدب يف ۲۳۸/۲ يراخبلا هجرخآ (۲)

 . هناروفو

 ءالاق امك وهو يبهذلا هقفاوو هححصو ۲۰۰/6 «كردتسملا» يف مکاحلا هجرخأو (۳)

 «ةراتخملا» يف يسدقملا ءایضلا هدروآو «يوق هدنس :«حتفلا» يف ظفاحلا لاقو

 . تاقث هلاجر :لاقو يناربطلل ۵ «عمجملا» يف يمثيهلا هازعو

۳۷ 



 منهج ريك نم ٌريك ىّمحلا» : ۳ ل ا يفو
 درب ءاملاب مکن اهوگنف

 ةَعطق ىّمحلا» : هعفری ةرمس نع «نسحلا ثیدح نم «هريغو «دنسملا» يفو
 نم ةبرقب اعد مش اذإ ب هلا لوسر ناکو .هدرابل ءاملاب مکنع اهوُدربأ ءراّثلا نم

 . ""لستغاف هسأر ىلع اهغرفأف ءءام

 دنع یّمخلا تّركذ :لاق ةريره يبأ ثيدح نم :!ننسلا» يفو

 بنا يفلت اهّنإف اهّبْسَت ال» : ة4 هللا لوسر لاقف «لجر اهبسف « 4 هللا لوسر
 ' 2 .۳۷دیدخلا بح الا يفْنَت امك

 ةيودألاو ةيذغألا لوانتو «ةئيدرلا ةيذغألا نع ةيمح اهعبتي ىّمحلا تناك امل

 نم هتيفصتو «هلوضفو هثابخأ يفنو «ندبلا ةيقنت ىلع ةناعإ كلذ يفو «ةعفانلا

 ةيفصتو «هثبخ يفن يف ديدحلا يف رانلا لعفت امك هيف لعفتو «ةئيدرلا هداوم
 وه ددقلا اذهو ءديدحلا رهوج ىّمَصَت يتلا ريكلا رانب ءايشألا هبشأ تناك هرهوج

 ءابطأ هملعي رمأف هثئابخ اهجارخإو «هنردو هخسو نم بلقلا اهتيفصت امأو بلقلاو ندبلا عفنت ىمحلا

 اذإ بلقلا ضرم نكلو « يَ هللا لوسر مهّیبن هب مهربخأ امك هنودجيو بولقلا

 هدانسإ :«هدئاوز» يف يريصوبلا لاقو .تاقث هلاجرو (۳۶۷۵) هجام نبا هجرخأ (۱)

 .تاقت هلاجرو ( حیحص

 يناربطلل هبسنو ۰۹4/۵ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروآ دقو .دنسملا يف هدجن مل (۲)

 .كورتم وهو ملسم نب ليعامسإ هيف :لاقو «رازبلاو
 جرخأ نكل «فيعض وهو ةديبع نب ىسوم هدنس يفو (؟114) هجام نبا هجرخأ (۳)

 لخد علل لوسر نأ هللا دبع نب رباج ثيدح نم (8۵۷9) «هحیحص» يف ملسم
 بيسملا مأ اي وأ بئاسلا َّمأ اي كلام :لاقف .بیسملا مأ وأ .بئاسلا مأ ىلع
 اهنإف .یمحلا ىبستال» :لاقف ءاهيف هللا كراب ال ىمحلا :تلاق (نيدعرت) ؟نيفزفزت

 ۱ . «دیدحلا ثبخ ریکلا بهذي امك مدا ينب ایاطخ بهذت

۳۸ 



 . جالعلا اذه هيف عفنی مل «هئرب نم اسويأم راص

 ناودعو ملظ هبسف ةباثملا هذهب ناك امو بلقلاو ندبلا عفنت یّمحلاف

 اهّبسي ءارعشلا ضعب لوق ٌمومحم انأو ةرم ترکذو

 ر ۳ ع َ سي ر

 َعدوَمورئازنماهلاَبت : تعْدَوَو بولا هک ترا

 یعجزت ال نأ تلقف ٌديرت اْذاَم اعرت یلع تَمَّرَع دقو تلاق

 : لاق ولو هبس نع تست ی : تلقف

 مو ص هَ ص ك رمل ال 9 را

 عدوُمو رئاز نماهب الهآ اهّبصل بونذلا ةرفکم تراز

 يملقتالنآ :تلقفدیرتاذام اهِلاَحْرَت یلع َتَمَّرَع ذقو تلاق

 ال رثآ يف يور دقو .اعیرس ينع تعلقأف 4 هع تعلقألو « هب یلوآ ناعل

 يف لخدت یّمحلا نأ :امهُدحأ نالوق هيفو ۰۲۱ ََس ةراف مْوَي یّمح» هلاح فرعآ

 لك ددعب - هنع رفکتف ءالصْفَم نوتسو ةئامئال اهتدعو «لصافملاو ءاضعالا لك

 .ةنس ىلإ ةيلكلاب لوزی ال اريثأت ندبلا يف رثؤت اهنأ : يناثلاو . موي بونذ  لصفم

 رثآ نإ : "اموی نیر ةالَص هل ] لّبقت مل ٌرْهَحلا برش ْنَم» :  هلوق يف لیق امك
 شنا انتی اد او و ارج نا اپ رقخلا

(۱) 

(۲) 

 يف لخدت اهنال «ىّمحلا نم ّيلإ ٌبحأ ينبيصي ضرم نم ام :ةريره وبآ لاق

 ثيدح يف اعوفرم دوعسم نبا نع «هدنسم» يف يعاضقلا هاور :«دصاقملا» يف لاق

 يبآ نع ایندلا يبأ نبا هاور دهاش هلو «ةمّرجم ةنس ایاطخ رفکت ةليل ٍیمحو» ظفلب

 ةريره يبأ نع «هدئاوف» يف مامت هاورو ««ةنس :رافک ةليل یمح» ظفلب افوقوم ءادردلا

 .هيف همالك مامت رظناو اوقاف

 نب هللا دبع ثيدح نم (۳۳۷۷) هجام نباو (1۷۷۳) دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح

 .يبهذلا هقفاوو 11/٤ مکاحلا هححصو «حيحص هدانسإو صاعلا نب ورمع

 دمحأ هجرخأآو ءرمع نبا ثیدح نم (۱۸۲۳) يذمرتلاو )4٩۱۷( دمحأ هجرخأو

 .رذ يبأ ثيدح نم ۵

v4 
 ١ط ۱



 لسعلاب هجالع

 . رجألا نم هظح وضع لک يطعُي هناحبس هللا ناو «ينم وضع لک

 اذإ) : هعفرپ جیدخ نب عفار ثيدح نم «هعماج» يف یذمرتلا یور دقو

 دراّبلا ۳۳ ا اي ل ناو - یّمحلا ا تّباصأ

 ءسْمّشلا عولط قو رجلا َدْعَب ءاملا َةَيْرَج لبقتسیلف «ایراج ارهن لبقتسیو

 هرات تق هیف سمننیو oS و

 اربي مل ناف ءعبسف «سمحخ يف أربي مل ناف .سمخ يففالاو ءَءىرَب ناف «مايأ ةثالث

 . وللا اه زواج هاك ال اهنإذ ‹ عستف عبس يف

 يتلا طئارشلا ىلع ةراحلا دالبلا يف فيصلا لصف يف هلعف عفني وهو :تلق

 روفوو «سمشلا ةاقالم نع هدعبل نوكي ام دربآ تقولا كلذ يف ءاملا نإف «تمّدقت

 ةوق هيف عمتجتف «ءاوهلا دربو «نوكسلاو «مونلا اهداف امل تقولا كلذ يف ىوقلا

 بغلا وأ «ةيضرعلا یّمحلا ةرارح ىلع درابلا ءاملا وهو «ءاودلا ةوقو «ىوقلا

 داوملاو ةثيدرلا ضارعالا نم ءيش الو اهعم مرو ال يتلا ينعآ .ةصلاخلا

 يهو «ثیدحلا يف ةروکذملا مایالا دحأ يف اميس ال « هللا نذإب اهئفطیف «ةدسافلا

 ةقرل ةروکذملا دالبلا يف امیس «اریثک ةداحلا ضارمألا نارحُب اهیف عقي يتلا مايألا

 . عفانلا ءاودلا نع مهلاعفنا ةعرّسو ءاهناكس طالخأ

 نآ يردخلا دیعس يبآ نع لکوتملا يبآ ثیدح نم : «نيحيحصلا» يف

 هنطب قلطتسا : ةياور يفو : هتطب يكتشي يخآ نإ :لاقف یک لا ین ًالجر

 يفو .ائيش هنع نْمُي ملف «هّتیقس دق : لاقف «عجر مث بهذف ««الَّسَع هقسا» : لاقف

 عفار ثیدح نم سیلو نابوث ثیدح نم ۵ دمحأو (۲۰۸۵) يذمرتلا هجرخآ ٥ )١(

 . لوهجم هذئس ىفو  فل وملا لاق امك جیدخ نبا

۳+ 



 .هّالَسَع هقشا» :هل لوقی كلذ لک ءاثالث وأ نيترم ًاقالطتسا الإ هذْرَي ملف : ظفل

 . ۱كيحآ طب بذکو « هللا َقَدَص : ةعبارلا وأ ةثلاثلا يف هل لاقف

 هّمضه دسف يأ ««هنطب برع يخآ نإ» : هل ظفل يف «ملسم حیحص) يفو

 .اضيأ ٍبَرَّذلاو ءارلا حتفب بّرَعلا مسالاو «هْنَدِعَم تّلتعاو

 ءاعمألاو قورعلا يف يتلا خاسوألل ءالج هنإف «ةميظع عفانم هيف لسعلاو

 نمو «مغلبلا باحصأو خياشملل عفان «ءالطو الكأ تابوطرلل للحم ءاهريغو

 املو نيجاعملا ىوقل ظفاح «ةعيبطلل نيلم ذغُم وهو ءابطر ًادراب هجازم ناك
 لوبلل دم ءردصلاو دبكلل قنم «ةهيركلا ةيودألا تايفيكل ٌبهذم «هيف عدوتسا

 شهن نم عفن «درولا نهُدب ًاراح برش اذإو «مغلبلا نع نئاكلا لاعسلل قفاوم
 بلكلا ةضع نم عفن ءامب اجوزمم هّدحو برش ناو «نویفالا برشو ماوهلا
 ةثالث هتوارط ظفح ءيرطلا محللا هيف لع اذإو .لاتقلا )رطفلا لکأو .بلکلا

 اریثک ظفحیو «ناجنذابلاو غرقلاو نابخلاو ءاّتقلا هيف لعج نإ كلذكو  رهشآ

 هب خطل اذإو .نیمألا ظفاحلا یمسْیو «یتوملا ةج ظفحیو «رهشآ ةنس ةهكافلا نم

 ناو «همعنو .هنسحو عشلا لّوطو «هنابئصو هلمق لتق ۰ ؛رعشلاو لمقملا ندبلا

 ظفح و اهلقفضو ناتسالا . نفت هج نتسآ ناو یه ل كب لحتکا

 قیرلا ىلع هقعلو طلا دیو «قورُحلا ةاوفأ حتفیو لا ةحصو ءاهتحص

 انكي انكسر ءاهنع تالضفلا عفديو تدعملا لْمخ لسغيو یفلبلا بهذي

 E لقأ وهو «ةناثملاو یلکلاو دیکلاب كلذ لعفيو ءاهدّدَس حتفيو الدتعم

 .ولح لک نم لاحطلاو دبکلا ددسل

 نییوارفصلل ضرعلاب رضم ءراضملا لیلق «ةلئاغلا نومأم هلك اذه عم وهو

 . لسعلاب يوادتلا باب : مالسلا يف (۲ ۲ ۱۷) ملسمو (سانلل 1

 .لاتق ةأمكلا نم عون :نيتمضب رطفلا (۲)

۳۱ 

 لسعلا عقانم



 : دجال افا لخت دف «هوحنو لخلاب اهعفدو

 عم ولحو «ةبرشألا عم بارشو «ةيودألا عم ءاودو ءةيذغألا عم ءاذغ وهو

 هانعم يف ٌءيش انل قلخ امف .تاحرفملا عم حّرفُمو «ةيلطألا عم ءالطو «یولحلا

 بتک ٌرثكأو «هيلع الإ ءامدقلا لّوعم نكي ملو «هنم ابيرق الو .هلثم الو هنم لضفأ ٠
 بيرق ثدح دهعلا ٌثيدح هنإف «هنوفرعي الو «ةتبلا ركسلل اهيف ركذ ال ءامدقلا
 ال ةحصلا ظفح يف عيدب رس كلذ يفو «قيرلا ىلع ءاملاب هبرشي لب يبنلا ناكو
 ظفح يف هيده ركذ دنع هللا ءاش نإ كلذ ركذنسو «لضافلا نطفلا الإ هكردي

 ۱ . ةهحصلا

 سال لَسَعلا َقَِل ْنَم» ةريره يبأ ثیدح نم اعوفرم «هجام نبا ننس» يفو
 میل :رخا رثأ يفو « ياللا ن نم میطَع هْبِصُي ْمَل رهش لک ِتاَرَدغ

 بط نيبو .يهلالاو يرشبلا بطلا نيب عمجف 0 ”نارقلاو ٍلَّسَعلا : نْيءاَفشلاب

 . يئامسلا ءاودلاو م ءاودلا نيبو 0 بطو «نادبالا

 ‹لوضفلل عفدو e ناف ءاعمالاو ةدعملا يحاون يف ةعمتجملا

 ناف ءاهتجوزلل اهيف ءاذغلا َرارقتسا عنمت ةَجزل طالخأ ةدعملا باصآ دق ناکو

 اهتدسفآ تج زللا طالخالا اهب تقلع اذاف ةفيطقلا لمخک لْمَح اهل ةدعملا

 ديعس نب ریبزلا هدنس يفو «لسعلا باب :بطلا يف (۳4۵۰) هجام نبا هجرخآ (۱)

 يبأ نم هعمسی ملو «لوهجم وهو ملاس نب دیمحلا دبعو «ثيدحلا نيل وهو يمشاهلا
 ۱ : هریره

 يبأ نع .قاحسإ يبأ ثیدح نم ۲۰۰/6 مکاحلاو (۳4۵۲) هجام نبا هجرخآ (۲)
 نآ الا الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو .هححصو «دوعسم نب هللا دبع نع .صروحألا

 لئالد» يف يقهيبلا هيلع هفقو ححصو ءدوعسم نبا ىلع هفقو «تاقثلا نم دحاو ريغ
 . «ةوبنلا

۳۲ 



 یالج لسعلاو ءطالخألا كلت نم اهولجی امب اهژاودف ءاذغلا تدسفأو

 .راحلا ءاملاب جزم نإ امیس ال «ءادلا اذه هب جلوع ام نسحآ نم لسعلاو

 نوكي نأ بجي ءاودلا نأ وهو «عیدب يبط ینعم لسعلا هیقس رارکت يفو

 ناو «ةيلکلاب هلزي مل .هنع رصق نإ ءءادلا لاح بسحب ةيمكو «رادقم هل
 اغ للا قس نأ أ الف رخ ارزق ثدحاف :«يوقلا هوا مهؤواج

 يذلا نأ ملع «هربخأ املف ضرغلا غلبي الو ءءادلا ةمواقمب يفي ال ًارادقم
 هيلع دكأ بلب يبنلا ىلإ هادرت رركت املف «ةجاحلا رادقم غلبی ال هاقس

 ةدام بسحب تابرشلا ترركت املف «ءادلل مواقملا رادقملا ىلإ لصيل ةدواعملا

 ضرملا ةوق رادقمو ءاهتايفيكو «ةيودألا ريداقم رابتعاو « هللا نذإب ءأَرَب ءءادلا

 . بطلا دعاوق ربكأ نم ضرم

 عفن قيقحت ىلإ ةراشإ ««َكيخأ طب َبّدكَو ُهَّللا َقَدَص» :5# هلوق يفو

 بذكل نكلو هسفن يف ءاودلا روصقل سيل ءادلا ءاقب نأو .ءاودلا اذه

 .ةداملا ةرثكل ءاودلا راركتب هرمأف ءهيف ةدسافلا ةداملا ةرثكو « نطبلا

 .يهلا يعطق نقيتم 44 يبنلا بط ناف ءءابطألا ٌبطک اب هبط سيلو

 سدح هرثكأ «هريغ ٌبطو .لقعلا لامكو «ةوبنلا ةاكشمو «يحولا نع رداص

 هنإف «ةوبنلا بطب ىضرملا نم ريثك عافتنا مدع ٌركُْي الو براجتو «نونظو

 ناميالاب هل يقلتلا لامكو «هب ءافشلا داقتعاو «لوبقلاب هاقلت نم هب عفتني امنإ

 اذه قلتي مل نإ - رودصلا يف امل ءافش وه يذلا نارقلا اذهف «ناعذالاو

 الإ نيقفانملا ديزي ال لب ءاهئاودأ نم رودّصلا ءافش هب لصحي مل  يقلتلا

 بطف «هنم نادبألا بط مقي نيأو ءمهضرم ىلإ اضرمو «مهسجر ىلإ اسجر
 حاورألا الإ بسانُي ال نارقلا ءافش نأ امك «ةبيطلا نادبألا الإ بسانُي ال ةوبنلا

 نع مهضارعإك ةوبنلا بط نع سانلا ضارعإف «ةيحلا بولقلاو ةبيطلا

 ءءاودلا يف روصقل كلذ سيلو «عفانلا ءافشلا وه يذلا نارقلاب ءافشتسالا

 .قفوملا هللاو «هلوبق مدعو «لحملا داسفو «ةعيبطلا قتل كلو

 ؟م-4ج داعملا داز ۳۳

 لسعلا يقس راركت ةدئاف

 بذکو هلأ قدص» :ینعم

 «كيخأ نطب



 ءافش هيف لسعلا نأ نایب

 سانلل

 لصف

 تم بارش اهنوطب نم مری :ىلاعت هلوق يف سانلا فلتخا دقو

 «بارشلا ىلإ عجار «هيف» يف ٌريمضلا له «[14 :لحنلا] هست ءافش هيف هناّرلأ

 نبا لوق وهو بارشلا ىلإ هعوجر : حیحصلا :نيلوق ىلع ؟نارقلا ىلإ عجار وأ
 مالكلاو ءروكذملا وه هنإف «نيرثكألاو «ةداتقو .نسحلاو «سابع نباو «دوعسم

 َقَدَص» :هلوق وهو حيحصلا ٌثيدحلا اذهو «ةيآلا يف نارقلل ركذ الو هلجأل قيس
 . ملعأ ىلاعت هللاو هيف حيرصلاك هللا

 لصف
 هنم زارتحالاو .هجالعو .نوعاطلا يف هيده يف

 : ةماسأ لاقف ؟نوعاطلا يف ةي هللا لوسر نم تغمس اذام تن یاسا لاس

 ْنَم یلعو «ليئارشٳ يتب نما ىلع لس رر ُنوُعاَطلا» وی ال هللا لوسر لاق
 هر

 ل ےک ےس

 هاهب مُتنَأَو ضرب قو اذو هْيَلَع اولخذت الف «ضزپ هبمثغمَس اذإف مکلف ناک

 .(۱)«هنم ارارف اهنم اوج رخت الف

 علا لاق : تلاق «نيريس تنب ةصفح نع : اضيأ (نيحيحصلا) يفو

 .©0«هلْسُم لكل ٌةَداَهَش نوع :كَي هللا لوسر لاق : كلام

 ملسمو «ليئارسإ نيب نع ركذ ام باب : ءايبنألا یف ۲ الا هجا )۱۱

 ةياقولا يف نالا یتح مبتملا وه اذهو .ةریطلاو نوعاطلا باب :مالسلا يف (۲۲۱۸)
 عنميف .يحصلا رجحلا اهلوح لمع ضرملا اذهب ةدلب تبیصآ اذاف .نوعاطلا نم
 نمو ءابطألا ادع ام اهیلا صخش * يآ لوخد عميو كهنم جورخلا نم صخش يآ

 .ةدلبلا هذه جراخ راشتنالا نم ضرملا عتمی كلذبو مهنواعی

 =. ملسمو «نوعاطلا يف ركذي ام باب :بطلا يف ۱۱۲/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۲)

۳ 



  «حاحصلا) بحاص هلاق یابولا نم عون :  ةغللا ثیح نم - نوعاطلا

 زواجتی ادج ملؤم دیدش بهلت هعم جرخی لاتق ءيدر مرو :بطلا لهأ دنع وهو

 لوؤيو «دمكأ وأ «رضخأ وأ دوسأ رثكألا ىف هلوح ام ريصيو « كلذ ىف رادقملا

 فلخو «طبالا يف : عضاوم ةثالث يف ثدحي ءرثكألا يفو .اعيرس حرقتلا ىلإ هرمآ

 .''"ةوخرلا موحللا يفو «ةبنرألاو «نذألا

 ؟نوعاطلا امف .هانفرع دق نعطلا : 55 يىلل تلاق اهنآ ةشت ةشناع نع رثآ يفو

 . ۳۳« طبالاو ى قارملا يف ج ا رخي ریعبلا ةدفک ةع : : لاق

 نذألا فلخو «نباغملاو «ةوخرلا موحللا يف ُجاَّرَخلا عقو اذإ : ءابطألا لاق

 ةنوفُعلا ىلإ لئام ءيدر مد هّببسو ءانوعاط نمش «دساف سنج نم ناکو «بنرالاو

 امد عشر امبرو ‹ هيلي ام رّيغيو وضعلا دسفي ( يمس رهوج ىلإ ليحتسم «داسفلاو

 اذهو .يشغلاو ناقفخلاو ءيقلا ثدحیف «ةئیدر ةيفيك بلقلا ىلإ يدؤيو ادیدصو

 ءالاتق كلذل ٌريصي ىتح ةئيدر ةيفيك بلقلا ىلإ يدؤي مرو لک مع ناك نإو مسالا

 ام الإ ءاضعألا نم هلبقی ال هتءادرل هنأل يددغلا محللا يف ثداحلا هب ٌصتخي هناف

 ءاضعألا نم امهبرقل نذألا فلخو طبالا يف ثدح ام هؤدرأو ‹عبطلاب فعضأ ناك

 هنم تلفي الف «داوسلا ىلإ يذلاو .رفصألا مث «رمحألا هملسأو « سأرأ يه يتلا
0 

 .دحأ
 هو

 امك «ءابولاب هنع ربع ‹ةئيبولا دالبلا ىفو ءءابولا ىف رثكي نوعاطلا ناك املو

 ءابولا نيب نأ قيقحتلاو «معي ضرم لك وه : لیقو .نوعاطلا :ءابولا : لیلخلا لاق

(۲) 

 .ءادهشلا نايب باب :ةرامالا يف (۱۹۲۱)

 ةلمحملا ثيغاربلا نم هاودع ءيجت نوعاطلا ضرم : يرهزألا لد روتكدلا لاق

 اذهو «هجولا مث عارذلا مث قاسلا ثوغربلا غدلي ام ابلاغو «نارثفلا نم بو رکیملاب

 . رکذ امك ةبقرلا وأ طبالا تحت وأ ةدروألا يف یلمدلا نوعاطلا دوجو رسفي

 ۱ .نسح هدنسو ۰۲۵۵ و ١50/5 دمحآ هجرخآ

۳۵ 

 ؟نوعاطلا وه ام



 نوعاطلا راذآ

 ريثأت نم نجلا ام نایب

 ةيفيكو  نوءاطلا يف
 هعشد

 كلذكو ءانوعاط ءابو لک سیلو «ءأبو نوعاط لکن اص وضو انوه نوفاطلاو

 حورقو تاجارخ نيعاوطلاو ءاهنم دحاو هنإف «نوعاطلا نم معأ ةماعلا ضارمألا

 .اهرکذ مدقتملا عضاوملا يف ةثداح ةئيدر ماروأو

 تسيلو «نوعاطلا راثآ یه «تاحارجلاو «ماروألاو «حورقلا هذه :تلق
 .نوعاطلا سفن هولعج ءرهاظلا رثألا الإ هنم كردت مل امل ءابطألا نكلو ءهّسفن

 :رومأ ةثالث نع هب ربعي نوعاطلاو

 .ءابطالا هركذ يذلا وهو رهاظلا رثألا اذه : اهدحأ

 : هلوف يف حیحصلا ثیدحلاب دارملا وهو «هنع ثداحلا توملا :يناثلاو

 ۱ .«ملسم لكل ًداهش نوعاطلا»

 هنأ» : حیحصلا ثیدحلا يف درز دقو «ءادلا اذهل لعافلا ببسلا : ثلاثلاو
 هنأ ءاجو .«(۲)نجلا ر زخو هنأ» هيف دروو ۰۷۲۱ لیئارس| ينب یلع لاا زجر ةيقب

 ي هرو

 لدي ام مهدنع سيل امك «اهعفدی ام ءابطألا دنع سيل بابسألاو للعلا هذهو

 نوعاطلا رمأ نم اهوكردأ يتلا راثالا هذهو ءةبئاغلا رومألاب ربخت لسرلاو ءاهيلع
 ةعيبطلا يف حاورألا َريثأت ناف حاورالا طسوتب نوکت نأ يفني ام مهعم سيل

 اهتاریثأتو حاورالاب سانلا لهجآ وه نَم الإ هرکنی ال رمأ اهکالهو اهضارمأو

 يف ًافرصت حاورالا هذهل لعجی دق هناحبس ُهّللاو ءاهنع اهعئابطو ماسجألا لاعفناو
 ضعب دنع ًافرصت اهل لعجي امك «ءاوهلا داسفو «ءابولا ثودح دنع مدا ينب ماسجأ

 ةّرملاو مدلا ناجيه دنع اميس الو «ةئيدر ةئيه سوفنلل ثدحت يتلا ةئيدرلا داوملا

 بحاصب اهلعف نم نكمتت ةيناطيشلا حاورألا ناف «ينَملا ناجيه دنعو «ءادوسلا

 .ديز نب ةماسأ ثيدح نم (۲۲۱۸) ملسمو ءءايبنألا يف ۳۷۷/1 يراخبلا هجرخأ (۱)
 ءالا ص «ریفصلا مجعملا» يف يناربطلاو ۰4۱۷ و 1۱۳ و ۳۹۵/٤ دمحأ هجرخآ (۷)

 . ىبهذلا هقفاوو »°0 /۱ مكاحلا هححصو « حيحص هدنس

۳۹ 



 بابسألا هذه نم ىوقأ عفاد اهعفدی مل ام «هريغ نم نّكمتت ال ام ضراوعلا هذه
 لزنتسی هنإف «نارقلا ةءارقو ةقدصلاو «عرضتلاو لاهتبالاو یاعدلاو ءركذلا نم

 عفديو اهرش لطیو ةثيبخلا حاورألا هذه ٌرّهقي ام ةيكلملا حاورألا نم كلذب

 هذه لازنتسال انيأرو « هللا الإ اهيصحُي ال ارارم اذه انزیغو نحن انبرج دقو ءاهريثأت

 داوملا عفدو «ةعيبطلا ةيوقت يف اميظع ًاريثأت اهبرق بالجتساو ةبيطلا حاورألا
 هللا هقفو نمف «مرخنی داكي الو ءاهنكمتو اهماكحتسا لبق نوكي اذهو «ةئيدرلا

 نم هل يهو «هنع اهعفدت يتلا بابسألا هذه ىلإ رشلا بابسأب هساسحإ دنع رداب
 نع دبعلا بلق لفغأ «هردقو هئاضق ذافنإ لجو زع هللا دارأ اذإو یاودلا عفنأ

 ناك ًارمأ هيف هللا يضقيل ءاهديرُي الو ءاهب رعشي الف ءاهتدارإو اهرّوصتو اهتفرعم
 ال

 يوادتلا ىلع مالکلا دنع ًانايبو ًاحاضيإ یلاعت هللا ءاش نإ ینعملا اذه دیزنسو

 ةبسن نأ نيبنو «تاريخلا لعفو «تاوعدلاو «راكذألاو «ةيوبنلا ذوعلاو «ىقّرلاب

 امك «مهبط ىلإ زئاجعلاو ةيقرطلا بط ةبسنك «يوبنلا بطلا اذه ىلإ ءابطألا بط
 نع ًالاعفنا ءيش دشآ ةيناسنالا ةعيبطلا نأ نيبنو «مهتمئأو مهقاذح هب فرتعا

 اهن ىتح «ةيودألا ىوق قوف «تاوعدلاو «ىقرلاو «ذوعلا ىوق نأو «حاورألا

 . ةلتاقلا مومسلا ىوق لطبت

 ةلعافلا ةلعلاو ماتلا ببسلا ءازجأ نم ءزج ءاوهلا داسف نأ :دوصقملاو

 نوكي هداسفو ءابولا ثودحل بجوملا ءاوهلا رهوج داسف ناف «نوعاطلل

 تنوفعلاک «هیلع ةئيدرلا تایفیکلا ىدحإ ةبلغل «ةءادرلا ىلإ هرهوج ةلاحتسال

 رخاوآ يف هثودح رثکآ ناك ناو «ةنسلا تاقوأ نم ناك تقو يأ يف ةيمّسلاو نتنلاو

 يف اهريغو ةداحلا ةيرارملا تالضفلا عامتجا ةرثكل ابلاغ فيرخلا يفو «فيصلا

 ةرخبألا ةغدرو ءوجلا دربل فيرخلا يفو «هرخا يف اهللحت مدعو «فیصلا لصف

 نفعتو «نخستف «رصحنتف .فيصلا نمز يف للحتت تناك يتلا تالضفلاو

 ليلق الهر ًالباق ءادعتسم ندبلا تفداص اذإ اميس الو «ةنفعلا ضارمألا ثدحتف

۳" 

 نم ءزح ءا وهلا داسف

 نایبو نوعاطلا بابسأ
 لوصفلا ىف هلاح



 . .بطعلا نم تلقی داکی ال اذهف «داوملا َريثك «ةكرحلا

 ام دشآ فیرخلا يف نإ :" طارقب لاق . عيبرلا لصف هيف لوصفلا حصأو

 دقو ءًاتوم اهلقأو اهلك تاقوالا حصأف «عیبرلا امأو «لتقأو «ضارمالا نم نوکت

 عيبرلا يف نوفّلستيو «نونيدتسي مهنآ یتوملا يزهجمو «ةلدايصلا ةداع ترج

 حرفأو «هيلإ ءيش قوشأ مهو «مهعيبر وهف فیرخلا لصف ىلع فيصلاو
 . هدب لک ْنَع ةَهاَعلا تعفترا ُمجّنلا َمّلَط اذإ» :ثيدح يف يور دقو «همودقب

 لاو محل هنمو «عيبرلا نمز تابنلا عولطب رسفو ءايرثلا عولطب رسفو
 وهو «عیبرلا لصف يف نوکی هّمامتو هعولط لامك ناف ۷[۰ : نمحرلا] # ِناَدَجْسَي

 . تافآلا هيف عفترت يذلا لصفلا

 .اهطوقسو رجفلا عم اهعولط تقو رثكت ضارمألاف ءايرثلا امأو

 اهجظعأو ءاداسف ةنسلا تاقوأ ٌدشأ :«ءاقبلا ةدام» باتک ىف ىميمتلا لاق
 . رجفلا عولط دنع بيغملل ايرثلا طوقس تقو :امهدحآ «ناتقو داسجألا ىلع ةيلب

 دقو ءاذغلاو ءاوهلا :نيردصم ضارمألل لعج ءامدقلا نانويلا ءابطأ رهشآ نم وه )

 ةنس يفوت «ناسنالا ةعيبط» و «ةفرعملا ةمدقت» اهنم ةيبرعلا ىلإ هتافنصم ضعب تمجرت

 ۱ .دالیملا لبق ۷
 وبأو ۰۲۰ ص «ریغصلا» يف يناربطلاو ۰۱۵۱ ص راثالا يف نسحلا نب دمحم هجرخآ ()

 اعوفرم ةريره ييآ نع یءاطع نع «ةفينح يبآ نع ۱ «ناهبصأ خیرات» يف میعن ۱

 ءايرثلا :مجنلاو «حيحص هدانساو «دلب لك نع ةهاعلا تعفر مجنلا علط اذإ» ظفلب

 لاق :لاق ةريره يبأ نع «ءاطع نع ةفينح وبأ ۱8/۲ «دیناسملا عماج» يفو

 دمحأو ۰۱۱۷/۲ يعفاشلا جرخأو «ایرثلا علطت ىتح رامثلا عابت الا :ا هللا لوسر

 بهذت ىتح رامثلا عيب نع ىهن لی يبنلا نأ رمع نب هللا دبع نع (۵۱۳۰) و (0015)

 كلذ ىتم :تلق :رمع نبا نع هيوار ةقارس نب هللا دبع نب نامثع لاق . ةهاعلا

 ديز نب ةجراخ ينربخأو :دانزلا يبأ نع ۳۳۰/6 يراخبلا يفو ءايرثلا عولط :لاق
 نم رفصألا نيبتيف ءايرثلا علطت ىتح هضرأ رامث عيبي نكي مل تباث نب ديز نأ

 «ايرثلا علطت ىتح هرامث عيبي ال ناك هنأ» ظفلب ۲ «أطوملا» يف وهو ءرمحألا

 .ثیدحلا ىنعم ريسفت يف ثلاثلا لوقلا ديؤت صوصنلا هذهو

۳۸ 



 نم ةلزنمب «ملاعلا ىلع سمشلا عولط لبق قرشملا نم اهعولط تقو :يناثلاو

 دنع نئاکلا داسفلا نأ ريغ هئاضقناو عیبرلا لصف مّرصت تقو وهو ءرمقلا لزانم

 . اهطوقس دنع نئاكلا داسفلا نم اررض لقأ اهعولط

 يف ةهاعب الإ تأن الو ءايرثلا تعلط ام :لاقی : ةبيتق نب دمحم وبأ لاقو

 .اهعولط نم ''”هّوعأ اهُبورغو «لبالاو سائلا

 :مجنلاب دارملا نأ هب لاوقألا ىلوأ هلعلو ثلاث لوق ثيدحلا يفو

 لصف ردصو ءاتشلا لصف يف رامثلاو عورزلا قحلت يتلا ةفالا :ةهاعلابو ءايرثلا

 9 ىهن كلذلو ءروكذملا تقولا يف ايرثلا عولط دنع اهيلع نمألا لصحف «عيبرلا
 يب هيده ىلع مالكلا :دوصقملاو .اهحالص ودبي نأ لبق اهئارشو ةرمثلا عيب نع

 .نوعاطلا عوقو دنع

 ىلإ لوخدلا نع يهنلا اهب وه يتلا ضرألا كا لوخدلا نع هيهن يف ةمألل ةي ع ٌيبنلا عمج دقو

 جورخلاو نوعاطلا ضرأ
 اهنم ضرألا يف لوخدلا يف نإف N ا

 یلع ناسنالل ًةناعاو ةناطلس لحم ف هل ةافاومو «ءالبلل ًاضرعت اهب وه ىلا

 ةيمحلا باب نم هضرأ ىلإ لوخدلا بّجت لب لقعلاو عرشلل فلاخم اذهو «هسفن

 .ةيذوملا ةيوهالاو «ةنكمألا نع ةيمح یهو ءاهيلإ هناحبس هللا دشرآ یتلا

 جورخلا نع يهنلا ینعم : ناینعم هيفف هدلب نم جورخلا نع هیهن امأو
 دلبلا نم

 ىلع ربصلاو «هیلع لکوتلاو «هللاب ةقثلا ىلع سوفنلا لمح :امهذحآ

 نوعطملا ىلع بجي
 وهو ةعدلاو نوكسلا _

 رفسلل فانم َحرخی نأ ءابولا نم زرتحم لک ىلع بجي هنأ : بطلا ةمئأ هلاق ام : يناثلاو

 .ةهاع هتباصآ اذإ : ءيشلا هاع : نم ةباصاو ةهاع دشأ هوعا (۱)

۳۹ 



 لوخدلا نم عنملا مکح

 لک نم ففجملا ریبدتلا ىلإ لیمیو «ءاذغلا للقیو «ةيلضفلا تابوطرلا هندب نع
 الاغ ولخي ال ندبلا نأل ءارذحُي نأ بجي امم امهناف .مامحلاو ةضايرلا الإ هجو

 ٠ سومیکلاب هناطلخيو «مامحلاو ةضايرلا ةريثتف «هيف نماك ءيدر لضف نم
 ةعّدلاو نوكسلا نوعاطلا عوقو دنع بجي لب «ةميظع ةلع بلجي كلذو «دیجلا

 الإ اهنم رفسلاو ءابولا ضرأ نم ٌجورخلا نكمي الو .طالخألا ناجيه نيكستو
 رهظف «نيرخأتملا ءابطألا لضفأ مالك اذه ءادج ةرضم يهو «ةديدش ةكرحب

 ندبلاو بلقلا جالع نم هيف امو «يوبنلا ثيدحلا نم يبطلا ىنعملا
 ا

 ٌنوكي نأ لطبُي ام ««هنم ارارف اوجرخت ال» : يبنلا لوق يفف :ليق ناف
 ًارفاسم سبحي الو «ضراعل ّجورخلا عنمي ال هنأو «هومترکذ يذلا ینعملا اذه دارأ
 دنع مهتاكرح نوكرتي سانلا نإ هّریغ الو ٌبیبط ذحأ لقي مل :ليق ؟هرفس نع

 بسحب ةكرحلا نم لّلقتلا هيف يغبني امنإو «تادامجلا ةلزنمب نوريصيو «نيعاوطلا
 عفنأ هئوکسو هّتعدو «هنم رارفلا درجم الإ هتكرحل بجوم ال هنم ٌرافلاو «ناكمإلا
 ال نم امأو .هئاضقل همالستساو «ىلاعت هللا ىلع هلكوت ىلإ برقآو .هندبو هبلقل

 الف «مهريغو ىدّربلاو ءنيرفاسملاو نی عانصلاک .ةكرحلا نع ينغتسي

 ءهيلإ مهل ةجاح ال ام اهنم اوكرتي نأ اوُرِمُأ ناو .ةلمج مكتاكرح اوكرتا : مهل لاقي
 . ملعأ ىلاعت هللاو هنم اًراف رفاسملا ةكرحك

 : مكح ةدع اهب عقو دق يتلا ضرألا ىلإ لوخدلا نم عنملا يفو
 .اهنم ذعبلاو «ةيذؤملا بابسألا بنجت :اهدحآ

 .داعملاو شاعملا ةدام يه يتلا ةيفاعلاب ذخألا : يناثلا

 .نوضرمیف دّسفو َنْفَع دق يذلا ءاوهلا اوقشنتسي ال نأ :ثلاثلا

 ةملكلاو .ةدعملا لعف دعب ماعطلا اهيلع نوكي يتلا ةلاحلا وأ طلخلا :سوميكلا )
 . ةينانوي

۶ ۰ 



 مهل لصحیف «كلذب اوضرَم دق نیذلا یضرملا اورواجُي ال نأ :عبارلا

 . مهضارمآ سنج نم مهترواجمب

 . «فلتلا فرقلا نم نإ» :ًاعوفرم «دواد ىبأ ننس» یفو

 . یضرملا ةانادمو ءابولا ةانادم فرقلا : ةبيتق نبا لاق

 هول دج. ةرطلا ناف امه تاق اينإق < ضودخلاو طلا قرع سوقنلا هح شالا

 لا هضرا يف لوخدلا نع يهللا يفف ةلمجلابو «اهب ل
 رمألا هنم رارفلا نع يهنلا يفو . فلتلا بابسأل ضرعتلا نع يهنلاو «ةيمحلاو

 ضیوفت :يناثلاو میلعتو بیدأت :لوالاف «ضيوفتلاو میلستلاو «لكوتلاب

 نیت

 نع هعانتما يف رمع ةصق « ٌعْرَسِي ناك اذإ یتح «ماشلا ىلإ جرخ باطخلا نب رمع نأ :حیحصلا يفو

 5 ءاوفلتخاف ماشلاب عقو دق ءابولا نأ هوربخأف هباحصأو حارجلا نب ةديبع وبأ هيقل

 مهراشتساف مهتوعدف :لاق «نيلوألا نيرجاهملا يل حدا :سابع نبال لاقف

 الف «رمأل تجرخ : مهضعب هل لاقف ءاوفلتخاف «ماشلاب عقو دق ءاّبولا نأ مهربخأو

 زال هللا لوسر ٌباحصأو «سانلا ةيقب كعم :نورخآ لاقو .هنع مجرب نأ ىرن

 يل عدا :لاق مث «ينع اوعفترا :رمع لاقف «ءاّبولا اذه ىلع مهّمدَت نأ ىرن الف

 اوفلتخاو «نيرجاهملا لیبس اوكلسف مهراشتساف هل مهتوعدف «راصنألا

 نم شيرق ةخيشم نم انه اه نم يل عدا :لاق مث «ينع اوعفترا :لاقف «مهفالتخاك

 عجرت نأ ىرن :اولاق .نالجر مهنم هيلع فلتخي ملف «هل مهتوعدف «حتفلا ةرجاهُم

 ؛ٍرْهَظ ىلع حبصم ينإ سانلا يف رمع ناف ءابولا اذه ىلع مُهَمدَقَت الو سانلاب

 هّللا ردق نم ارارفآ !نينمؤملا َريمأ اي : حارجلا نب ةديبع وبأ لاقف «هيلع اوحبصأف

 هللا ِرَدَق ىلإ ىلاعت هللا ِرَدَق نم فن معن «ةديبع ابأ اي اهلاق كُريغ ول :لاق ؟ىلاعت

 هذئس يفو »01/۳ دمحأو «ةريطلا يف باب :بطلا يف () دواد وبأ هج رخآ ۱

 ا

١ 



 «ةبصخ  امهادحإ «ناتوذع ل ادا تطبهف لب كل ناك ول تيأرأ «یلاعت

 اهتیعز ناو «ىلاعت هللا ردقب اهتيعر ةبصخلا اهتيعر نإ تسلأ .ةبذج «یرخالاو .

 يف ایفتم ناکو فوع نب نمحرلا بع ءاجف :لاق ؟ىلاعت هللا ردقب اهتيعر ةبدجلا

 :لوقي هيب هللا لوسر نم تعمس ءاملع اذه يف يدنع نإ :لاقف .هتاجاح ضعب
 ت

 الف «ضزأب هب مثفمَس اّذِإو هم اراّرف اوجرخت الف هاب مو ضرب ناک ذ»
 . لع اومد

 لصف

 هجالعو ءاقستساالا ءاد یف هب ده یف

 ةيرع نم طهر مدق» : لاق «كلام نب سنأ ثيدح نم :«نیحیحصلا» يف

 ول» : لاقف يب يبنلا ىلإ كلذ اوكشف :ةنيدملا ابا لب يلا ىلع لُكُمو

 اودمع «اوحیص املف ءاولعفف ءاهنابلأو اهلاوبأ نم متیرشف ةقدصلا لا ىلإ مدرع

 لَك هللا لوسر ثعبف «هلوسرو هللا وبراحو «لبالا اوقاتساو «مهولتقف ةاَعْرلا ىلإ

 يف مهاقلأو مهيأ لعسو یمهلجزاو «مُهيِدْيَأ عطقف ءاوذخأف ؛ مهراثأ يف

 . رام ىح سمشلا

 ملسمو «نوعاطلا يف ركذي ام باب :بطلا يف ۱۵۷ ۰۱۵4/۱ يراخبلا هجرخآ (0)

 يف ةيرق :غرسو ءاهوحنو ةناهكلاو ةريطلاو نوعاطلا باب :مالسلا يف ١(

 .يداولا بناج :اهرسكو نيعلا مضب «ةودعلاو ءزاجحلا يلي امم ماشلا فرط

 نابلأب ءاودلا باب :بطلا يفو «هتحتاف يف نيبراحملا يف ۹۸/۱۲ يراخبلا هجرخآ (۲)

 دواد وبأو «نیدترملاو نیبراحملا مکح باب :ةماسقلا يف (۱۱۷۱) ملسمو .لبالا

 يذلا ظفللاو (۲۵۷۸) هجام نباو (۷۲) يذمرتلاو ۹6 ۰۹۳/۷ يئاسنلاو ۳ )

 یهناولآ ترفصا یتح» ۹۸/۷ يئاسنلا يفو ءهيف سيل ملسم ىلإ فلؤملا هبسن

 هلوقو «مهنوطب تمظعف» ةناوع يبآ نع «حتفلا» يف ظفاحلا لقنو «مهنوطب تمظعو

 یهنوطب يف یوجلا اهب مهباصأو «ةنیدملاب ماقملا اوفاع :هانعم «ةنیدملا اووتجا»

 . مهنيعأ أقف : يأ «مهنيعأ لمسو» هلوقو

۲ 



 «هحیحص) يف ملسم هاور ام یاقستسالا ناك ضرملا اذه نأ ىلع لیلدلاو

 تشهتراو ءاننوطب تمظعف «ةنيدملا انيوتجا انإ :اولاق مهنآ ثيدحلا اذه يف

 . .ثيدحلا مامت ركذو ءانؤاضعأ

 ةدام هببس يدام ضرم :ءاقستسالاو  فوجلا ءاودأ نم ءاد :ىوجلاو

 عضاوملا امإو ءاهلك ةرهاظلا ءاضعألا امإ اهل وبرتف ءاضعألا للختت ةدراب ةبيرغ

 یمحل :ةئالث هماسقأو طالخألاو ءاذغلا ريبدت اهيف ىتلا ىحاونلا نم ةيلاخلا

 .يلبطو «يقزو .اهبعصأ وهو

 اهيف يتلا ةبلاجلا ةيودألا يه هجالع يف اهيلإ جاتحملا ةيودألا تناك املو

 لبالا لاوبأ يف ةدوجوم رومألا هذهو «ةجاحلا بسحب راردإو «لدتعم قالطإ

 ًاراردإو ءانبيلتو ٌءالج حاقللا نبل يف ناف ءاهبرشب يَ يبنلا مهرمأ «اهنابلآو

 جنوبابلاو ءموصيقلاو «حيشلا اهيعر ٌرثكأ ناك ذإ ءدّدسلل احيتفتو ءافيطلتو

 . ءاقستسالل ةعفانلا ةيودألا نم كلذ ريغو رخذالاو «ناوحقألاو

 تکراشم عم وأ «'ةصاخ دبكلا يف ةفا عم الإ نوكي ال ضرملا اذهو

 حیتفتلا نم هيف امل «ددسلا نم عفان ةيبرعلا حامّللا نبلو ءاهيف ددسلا نع اهرثكأو

 .ةروكذملا عفانملاو

 لاقو «جازملا داسفو «دبکلا عاجوآ يفشي حاقللا نبل :يزارلا لاق

 كلذلف یاذغ اهلقأو ّدحو ةيئام اهرثكأو «نابلألا قرأ حاقللا نبل :يليئارسالا

 ىلع لديو ءددسلا حيتفتو «نطبلا قالطاو «لوضفلا فيطلت ىلع اهاوقأ راص

 صخأ راص كلذلو «عبطلاب ةيناويح ةرارح طارفإل هيف يتلا ةريسيلا هتحولم كلذ

 ءانيدح ناك اإ لاحطلا ةبالص لیلحتو .ءاهدذك حيتفتو «دبكلا ةيرطتب نابلألا

 لئاس دوجول ةجيتن نطبلا خافتناب زيمتي ضرم ءاقستسالا :يرهزألا لداع روتكدلا لاق )١(

 ايسراهلب ةجيتن دبكلا فيلت اهمهأ ةديدع هبابسأو «ينوتيربلا فيوجتلا لخاد يلصم
 .هل ببسملا جالع ىلع بصني هجالعو هوحنو ينوتيربلا نردلا وأ .بلقلا طوبهو

۳ 

 لاوباب ءافشتسالا ةلع

 اهنابلآ و لبالا



 لوب عم عِرّضلا نم اهب جرخی يتلا هترارحل لمعتسا اذإ ةصاخ ءاقستسالا نم عفتلاو
 هتحولم يف ديزي امم كلذ نإف «ناويحلا نم جرخي امك راح وهو «لیصفلا

 نأ بجو «نطبلا هقالطاو هزادحنا رذعت ناف «نطبلا هقالطإو .لوضفلا هعيطقتو

 . لهسم ءاودب قلطی

 نبللا ةعيبط نأ نم :لاقی ام ىلإ تفتلپ الو :""«نوناقلا» بحاص لاق

 ءالجلا نم هيف امل عفان ءاود قونلا نبل نأ ملعاو :لاق . ءاقستسالا جالعل ةداضم

 هيلع ماقأ ًاناسنإ نأ ولف «ةعفنملا يدش نبللا اذه نأو «ةيصاخ نم هيف امو «قفرب
 «برعلا دالب ىلإ اوعفد موق يف كلذ َبرُج دقو .هب َيِفش ماعطلاو ءاملا لدب
 وهو «يبارعألا لمجلا لوب :لاوبألا عفنأو .اوفوُعف «كلذ ىلإ ةرورضلا مهتداقف
 «بيجنلا

 ءمحللا لوكأم لوب ةراهط ىلعو «ببطتلاو يوادتلا ىلع ليلد : ةصقلا يفو محللا لوكأم لوب ةراهط

 مالسالاب مهدهع برق عم اورمؤي ملو «'زئاج ٌريغ تامرحملاب يوادتلا ناف
 نع زوجي ال نايبلا ریخأتو «ةالصلل اهلاوبآ نم مهُبايث هتباصأ امو .مههاوفآ لسغب
 .ةجاحلا تقو

 .هينيع اولمسو «ّيعارلا اولتق ءالؤه ناف لعف ام لثمب يناجلا ةلتاقم ىلعو ام لثمب يناجلا ةلتاقم
 ۰ ۰ لعف

 .؟ملسم حيحصا يف كلذ تبث

 ناف ءاعم ايفوتسا صاصقو ٌذح يناجلا قح يف عمتجا اذإ هنأ ىلعو صاصقلاو دحلا عامتجا
 . يعارلا مهلتقل مُهلَتقو .مهبارح ىلع هلل ادح مهلجرأو مهّيديأ عطق 5 ينل

 يف عبط ءانيس نبا هفلأ ءةيودألا ماكحأ يفو «يلمعلاو يرظنلا بطلا يف باتك وه 230
 10۰۱996 مهوب هی ىف عطم « ةينيت اللا ىلإ مجرتو م ۱۵۹۲ ةنس امور ۱

 .امارح ذئنيح نوکی ال هنأ زیجملا لیلدو هيلع قفتم ريغ اذه 030

٤ 



 دحاو ماقم يف هلجرو هدي تعطق «لتقو «لاملا ذخأ اذإ براحملا نأ یلعو

 . لتقو

 تايدجلا تت الا رىب اودترا ءالؤه ناف اهتابوقع تظّلخت .تدّدعت اذإ تایانجلا نأ یلعو

 .ةبراحملاب اورهاج و «لاملا اوذخأو «لوتقملاب اولثمو «سفنلا اولتقو مهمالسا

 6 لك نأ مولعملا نم هنإف ا در مکح نا یلعو مكح نیبراحملا ءدر مکح “اک نا ۲ 1 ۰ ١ 5 ع

 . كلذ نع یبنلا لأس الو هسفنب لتقلا رشابی مل مهنم دحاو

 لتق.بجوي ةئيغلالتق ف رعت الو ءوفعلا هطقسُی الف «ادح لتاقلا لتق بجو ةليغلا لتق نأ یلعو
 ادح لئاقلا

 هراتخا «دمحأ بهذم يف نيهجولا دحأو «ةنيدملا لهأ بهذم اذهو «ةأفاكملا

 .هب ىتفأو ای

 و

 يوود امع لأسي دعس نب لهس عمس هنأ «مزاح يبأ نع : «نيحيحصلا» يف

 فا كاسكو و حرجا :لاقف دحآ موی هللا لوسر حرج هب

 ناكو «مدلا لسغت ةي هللا لوسر تنب ةمطاف تناكو «هسأر ىلع ةضيبلا تّمشُهو

 قرثک الإ ديزي ال مدلا ةمطاف تأر املف «ّنَجملاب اهیلع بكسي بلاط يبأ نب ٌىلع

 كسمتساف حرجلاب هتقصلأ ادامر تراص اذإ یتح اهتقرحأف .ریصح ةعطق تذخأ

 مدلا سبح يف يوق لعف هلو « يدرَبلا نم لومعملا ریصحلا دامرب ۰8" مدلا

 عذل اهیف ناك اذإ فیفجتلا ةيوقلا ةيودالا ناف عزل ةلقو ءايوق افیفجت هيف نأل

 .۷۵ ۰۱٩ ص «ةیعرشلا ةسايسلا» رظنا .ةيميت نبا مالسالا خيش ينعي )۱(

 :داهجلا يف (۱۷۹۰) ملسمو .ةضيبلا سبل باب :داهجلا يف ۷۱/۹ يراخبلا هجرخآ (۲)

 شا ةوزغ باب

 .ةباتکلل هرشق نولمعتسی ءامدقلا ناکو رصحلا هنم منصت بصقلاک يئام تابن )

۶ ۵ 



 فعارلا فنأ يف لخلا عم وأ .هدحو من اذإ ٌدامرلا اذهو «هتبلجو مدلا تجيه

 . هفاعر عطق

 ىلع دیو هعتمیو «فزنلا نم عفنی يِدْرَبلا :(نوناقلا» بحاص لاقو

 ةجازمو «هنم لمعُي اميدق ناك «يرصملا ساطرقلاو اهّلُمْدَيَف «ةيرطلا تاحارجلا
 ةثيبخلا حورقلا عنميو «مدلا ثفن سبحیو .مفلا ةّلكأ نم عفان هدامرو «سبای دراب

 . یعست نآ

 لصف
 یکلاو تماححلاو .لسعلا برشب جالعلا يف هيده يف

 و 5 ۰ ۴

 « سابع نبا نع «ریبج نب ديعس نع : «يراخبلا حیحص» يف
 را ةّيَكَو مّجخم ةطرشو ءلَسَع ةبرش : ثالث يف ٌءافْشلا» :لاق "< ته ضاع 8# 7 ی چ ۳ ۰ 5

 . («حرکلا نع

 وأ تیومد نوکت نأ امإ : ةيئالتمالا ضارمألا :يرزاملا هللا دبع وبآ لاق

 تلامس سا

 5 یبنلا نع
f fت  

 هسواو یتم یهب انأو

 ناو «مدلا جارخإ اهؤافشف «ةيومد تناك ناف .ةيوادوس وأ «ةيمغلب وأ ةيوارفص

 ءاهنم طلخ لکب قيلي يذلا لاهسالاب اهژافشف «ةيقابلا ةثالثلا ماسقألا نم تناك

 ضعب لاق دقو .دصفلا ىلع ةماجحلابو تالهسملا ىلع لسعلاب هبن ةي هّنأكو
 بطلا رخاف یاودلا ايعأ اذإف . «مجحم ةطرش» :هلوق يف لخدي دصفلا نإ :سانلا

 ءةيودألا یوقل عابطلا ةبلغ دنع لمعتسي هنأل ةیودالا يف يب هركذف کلا

 ىفو ۰« یکلا نع ىتمأ ىهنأ انأو» : هل وقو .بورشملا ءاودلا عفني ال ثثيحو

 ىتح هب حالعلا رخؤي نأ ىلإ ةراشإ ,"00يوتكأ نآ ٌةبحأ اَمَو» : رخالا ثیدحلا

 . ثالث ىف ءافشلا باب :بطلا ىف ۱۱۱/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ملسمو «هریغ یوک وأ ىرتكا نم باب :بطلا يف ۱۳۰/۰ يراخبلا هج رخآ )۲)

 . هللا دبع نب رباج ثيدح نم ءاود ءاد لکل باب :مالسلا يف ()

٤٦ 



 يف دیدشلا ملالا لاجعتسا نم هيف امل هب يوادتلا لجعي الو «هيلإ ةرورضلا مفدت

 . همالک یهتنا «يكلا ملأ نم فعضأ نوکی دق ملأ عفد

 E «ةدام ريغب وأ ةدامب نوکت نأ امإ : ةيجازملا ضارمألا : ءابطألا ضعب لاقو

 هذهو ءاهنم بكرت ام وأ «ةسباي وأ «ةبطر وأ «ةدراب وأ قراح امإ :اهنم ةيداملاو

 ناتيفيكو «ةدوربلاو ةرارحلا امهو :ناتلعاف ناتيفيك اهنم «عبرألا تايفيكلا

 نيتلعافلا نيتيفيكلا ىدحإ ةبلغ نم مزليو تسوبیلاو ةبوطرلا امهو ؛ناتلعفنم

 يف ةدوجوملا طالخألا نم دحاو لكل ناك كلذكو «اهعم ةلعفنم ةيفيك ٌباحصتسا

 .ةلعفنمو ةلعاف : ناتیفیک تابكرملا رئاسو ندبلا

 تايفيك ىوقأل ةعباتلا ىه ةيجازملا ضارمألا لصأ نأ كلذ نم لصحف

 ضارمألا ةجلاعم لصأ يف ةوبنلا مالك ءاجف «ةدوربلاو ةرارحلا يه يتلا طالخألا

 هانجلاع ءاراح ضرملا ناك نإف «ليثمتلا قيرط ىلع ةدرابلاو ةراحلا ىه ىتلا

 مدا جارخاب جالعلا اديربتو «ةداملل اغارفتسا كلذ يف نأل .ةماجحلاب وأ ناك دصفلاب «مدلا جارخإب

 ناك نإف «ءلسعلا يف دوجوم كلذو «نيخستلاب هانجلاع ادراب ناك نإو .جازملل

 نم هيف امل كلذ يف لعفي اضيأ لسعلاف «ةدرابلا ةداملا غارفتسا ىلإ كلذ عم جاتحي

 كلت غارفتسا كلذب لصحيف «نييلتلاو «ءالجلاو ,فيطلتلاو «عيطقتلاو «جاضنالا

 .ةيوقلا تالهسملا ةياكن نم نمأو قفرب ةداملا

 يكلاب جالعلا نوكيف اداح نوكي نأ اما «ةيداملا ضارمألا نم دحاو لک نألف : يكلا امأو

 لضفأو ءانمزم نوكي نأ امإو «هيف هيلإ جاتحي الف «نيفرطلا دحأل ءاضفالا ٌعیرس
 انمزم نوكي ال هنأل کلا اهيف زوجي يتلا ءاضعألا يف كلا غارفتسالا دعب هجالع

 عيمج تلاحأو .هجازم تدسفأو ءوضعلا يف تخسر دق ةظيلغ ةدراب ةدام نعالإ

 كلت يكلاب جرختسيف ءوضعلا كلذ يف لعتشيف ءاهرهوج ةهباشم ىلإ هيلإ لصي ام
 كلتل يكلاب دوجوملا يرانلا ءزجلا ءانفإب هيف وه يذلا ناكملا كلذ نم ةداملا

 . ةداملا

۷ 



 ةماجحلاب جالعلا

 امك ءاهعيمج ةيداملا ضارمألا ةجلاعم ذخآ فیرشلا ثیدحلا اذهب انملعتن

 ل حيف نم ىّمحلا ةَّدش نإ : ةَ هلوق نم ةجذاسلا ضارمألا ةجلاعم انطبنتسا

 .  '«ءاَملاب اًَهوُدرْيَأَف

 لصف

 سلَمْملا نب ةرابج ثيدح نم «هجام نبا ننس» يفف .ةماجحلا امأو
 لاق :لوقي كلام نب سنأ تعمس :لاق «میلس نب ريثك نع  فيعض وهو -

 َكَتَمُأ رم !ُدِمَحُم ای :اوُناَق الا العب يب يرشآ هليل ترم اَم» : ی هللا لوسر
 ۱ ۱ . ۲ ةَماجحلاب

 : هيف لاقو : ثیدحلا اذه سابع نبا ثیدح نم «هعماج» يف يذمرتلا یورو

 . "دمحم اي ةماجحلاب كيلع»

 : ةي یبنلا نآ ١ سابع نبا نع «سوواط ثيدح نم : «نيحيحصلا» يفو

 "ل ماّجحلا ىطعأو مجتحا»

aSکلا لوسر نآ «سنأ نع «ليوطلا ديمح نع اشا  

 هم ةاجيجلا هب مَا ا ر : 1 «هتبيرض

1 

 . ۲۷ص مدقن دقو حیحص )۱(

 نع بابلا یفو فیعض هدنسو (۳۹۷۹) هجام نبا هجرخآ هدهاوشب حیحص ثيدح (۲)
 .(۲۰۵۳)يذمرتلا دنع دوعسم نبا نعو ۲۰۵4(۰) يذمرتلا دنع سابع نبا

 نب دابع 6 لتس يفو تماجحلا يف ءاج ام باب : بطلا يف () يذمرتلا هجرخآ )۳

 .هریغتو هظفح ءوسل فیعض وهو «روصنم
 :مالسلا يف (۱۲۰۲) ملسمو «طوعسلا باب : بطلا يف ۱۲/۱۰ يراخبلا هجرخأ (6)

 . طعتساو :هرخآ يف دازو «ءاود ءاد لكل باب
 - ملسمو ءءادلا نم ةماجحلا باب :بطلا يف ۱۲۷ 157/٠١. يراخبلا هجرخأ (۵)

۸ 



 ناك : لوقی ةمرکع تعمس : لاق «روصنم نب دابع نع «يذمرتلا عماج» يفو
 دارو «هلهآ یلعو هلع نالغب تاكا ناکف :نوماجح ةلالت ةملغ سابع نبال

 ْماّجَحلا دْبَعْلا معن» : 5 هللا يبن لاق : سابع نبا لاقو : لاق . د  همجحل

 ٌجرع ثیح ل هللا لوسر نإ : لاقو ربا وُلْجَيَو بلا ٌضخْیَو «مّدلاب بل
 مریخ َّنِإ :لاقو ««ةماجحلاب َكْيَلَع» :اولاق الا ةكئالملا نم الم ىلع رم ام «هب

 دا :لاقو نیرشعو یذخا عزیو «ةرشع عنت زیو «ةرشع َعْبَس موي هيف نومجتخت
 : لاقف ّدُ هِي هللا لوسر ناو «یشعلاو ٌةَماَجحلاو ُدوُدَّللاو طوُعّسلا هب مات امری

 : لاق . «سابعلا الإ دل الإ تْيَبلا يف ٌدَحَأ ىَقبَي ال» : لاقف ءاوكسمأ مهّلكف ؟«يِنَّدَل ْنَم»

 اي هجام نبا هاورو « بيرغ ثيدح اذه

 لصف

 ةماجحلا عفانم . ٌدصفلاو ءدصفلا نم رثكأ ندبلا حطس يقنت اهنإف :ةماجحلا عفانم امأو

 .دلجلا يحاون نم مدلا ٌجِرْخَتست ةماجحلاو «لضفأ ندبلا قامعأل

 «نامزلا فالتخاب نافلتخي امهنأ .دصفلا رمأو اهرمأ يف قيقحتلاو : تلق

 ةجزمألاو «ةراحلا ةنمزألاو «ةراحلا دالبلاف تجزمألاو .نانسألاو ناکملاو

 ناف «ريثكب دصفلا نم عفنأ اهيف ةماجحلا جضنلا ةياغ يف اهباحصأ مد يتلا ةراحلا

 ال ام ةماجحلا حرخّتف ءلخادلا دسجلا حطس ىلإ جرخيو قریو جضنی مدلا

 ىلع یوقی ال نملو .دصفلا نم نایبصلل عفنآ تناك كلذلو .دصفلا هجرخپ

 نم لضفأو عفنأ اهیف ةماجحلا ةراحلا دالبلا نأ ىلع ءابطألا صن دقو ءدصقلا

 نم ثلاثلا عبرلا يف «ةلمجلابو .هطسو دعبو ؛رهشلا طسو يف بحتستو «دصفلا

 نوکی هرخا يفو «غیبتو جاه دق دعب نكي مل رهشلا لوأ يف مدلا نأل «رهشلا عابرآ

 .ةماجحلا ةرجأ لح باب :ةاقاسملا يف (۱۵۷۷) ت

 نب دابع فعضل فیعض هدنسو )۳٤۷۸( هجام نباو )۲۰٥٤۲( يذمرتلا هجرخأ )۱(

 . روصنم

۹ 



 ىلإ ةماجحلاب ةراشإلا
 زاجحلا لهأ

 اهعفن و دصفلا عضاوم

 .ديزتلا ةياهن ىف نوكيف «هّدْيَعبو هطسو ىف امآو . نکس دق

 نأل رهشلا لوأ يف ال ةماجحلا لامعتساب رمؤيو :«نوناقلا» بحاص لاق

 لب «تّصقن دق نوكت اهنأل هرخا يف الو .تجاهو تكرحت دق نوكت ال طالخألا
 مرج يف رونلا ديزتل اهديازت يف ةغلاب ةجئاه طالخألا نوكت نيح رهشلا طّسَو يف

 . «ُدْصَملاو ٌةَماجحلا هب مُْيَواَدَت ام ُرْيَخ» :لاق هنأ هيب يبنلا نع يوُر دقو .رمقلا

 ىهتنا 000 | < | ءاَوَدلا خا : ثیدح یفو

 ناجحلا لهأ ىلإ ةراشإ «ةماجحلا هب متیوادت ام ريخ» : ی هلوقو

 بذجل مهنادبآ رهاظ ىلإ ليمأ يهو «ةقيقر مهءامد نأل ةراحلا دالبلاو
 نألو «دلجلا يحاون يف اهعامتجاو «دسجلا حطس ىلإ اهل ةجراخلا ةرارحلا

 ةماجحلاو رطخ مهل دصفلا يفف «ةلخلختم مهاوقو «ةعساو مهنادبآ ماسم

 يتلا قورعلا ةصاخو «قورعلا نم يلك غارفتسا هعبتي يدارا يلاصتا قّرفت
 نم عفنی : قیلسابلا دصفف «صاخ عفن اهنم دحاو لك دصفلو «اریثک دصفت ال

 نز» ظفلب سنآ ثیدح نم ۱۲۷ ۰۱۲/۱۰ يراخبلا «دصفلاو» :هلوق نود هجرخآ )1١(

 هب متیوادت ام لضفأ نإ» ظفلب (۱۵۷۷) ملسم هجرخأو «ةماجحلا هب متيوادت ام لثمأ

 هب متيوادت ام ريخ» ظفلب ۳ دمحأ هجرخأو مکئاود لثمأ نم وه وأ «ةماجحلا

 ءانيديأ نيب يتلا ثيدحلا بتك نم ءيش يف هيلع فقن مل «دصفلا» ظفلو «ةماجحلا

 تاماجحو ةفاج تاماجح :نيعون ىلع تاماجحلا :يرهزألا لداع روتكدلا لاقو

 ضعب صاصتمال تاماجحلا عضو لبق طيرشتلاب ةفاجلا نع ةبطرلا فلتختو «ةبطر
 يف مالالا فيفختل نالا ىلإ ةفاجلا تاماجحلا لمعتستو «ضرملا ناكم نم مدلا
 ةبطرلا تاماجحلا امأو «مزیتامورلاب اهتباصإ ةجيتن رهظلا تالضع اصوصخ تالضعلا

 ىلع لمعتو «نيتئرلا يف حاشتراب ةبوحصملا بلقلا طوبه تالاح ضعب يف لمعتستف
 ديدشلا بلقلا طوبه تالاح يف نالا لمعتسيف دصفلا امأ .يردصلا صفقلا رهظ

 ةربإ ةطساوب دصفلا لمعيو «سفنتلا يف ديدش رسعو نيتفشلا يف ةقرزب بوحصملا
 .س ۵۰۰ ىلإ "م .س 7٠١ نم ذخأيو «ضیرملا عارذ ديرو يف لخدت ةانقلا ةعساو
 تالاحلا يف بلقلا طوبه ىضرم نم ريثك ةايح تذقنأ ةطيسبلا ةيلمعلا هذهو "م
 . ةريخألا



 تئرلا ماروآ نم عفنیو مدلا نم امهیف ةنئاكلا ماروألاو لاحطلاو دبکلا ةرارح

 . كرّولا ىلإ ةبكرلا لفسأ

 ناك اذإ ندبلا عيمج يف ضراعلا ءالتمالا نم عفني :لحكألا دصفو

 ةرثك نم ةبقرلاو سأرلا يف ةضراعلا للعلا نم عفني :۲۳"لافیقلا دصفو

 .هداسف وأ مدلا

 مجوو رهبلاو «وبرلاو لاحطلا حجو نم عقنی : نیجدولا دصف و

 . قلحلاو بكتَملا عجو نم عفنت : لهاكلا ىلع ةماجحلاو

 .هئازجأو «سأرلا ضارمأ نم عفنت «نیعدخألا ىلع ةماجحلاو

 ثودح ناك اذإ قلحلاو «فنأالاو «نينيعلاو «نينذألاو «نانسألاو هجولاک

 ىلاعت هللا يضر سنأ لاق .اعیمج امهنع وأ «هداسف وأ مدلا ةرثك نع كلذ
 ." 'لهاكلاو نْيَعَدخألا يف مجتحی قم هللا لوسر ناك :هنع د ١ ea E * ب ل ها اك ۰ هن

 ىلع اف : اتال مجتحی الع هللا لوسر ناك :هنع ! نیحیحصلا) يفو

 ۱ . (*)ریَعَدخألا ىلع نیتنئاو هلهاک

 . كانه ةرمو انه ةرم لوجت ناسنالا ذخأت حير ببسب نطبلا يف عجو :ةصوشلا )۱(

 .عارذلا يف قرع :لافیقلا (۲)

 (۳۸۲۰) دواد وبأو ۲۲۳/۲ «لئامشلا» يفو (۲۰۵۲) «هننس» يف يذمرتلا هجرخآ (۳)

 ؛مکاحلا هححصو «حيحص هدانساو ۰۱۹۲ و ۱۱۹/۳ دمحأو (۳۸۸۳) هجام نباو

 .يبهذلا هقفاوو

 امهناف ««نیحیحصلا» ىلإ ثیدحلا اذه ةبسن يف هللا ةمحر فلؤملا مهو دقل (:)

 قيلعتلا يف مدقت امك ننسلا باحصأو دمحأ هجرخأ امنإو امهدحأ الو هاجرخي مل

 . قباسلا

۱ 



 هب ناك ءثو نم هكرو

 ىف ءابطألا فالتخا

 افقلا ةرقن ىلع ةماجحلا

 و ناك عادصل هسأر يف مرحم وهو مجتحا هنأ 4 هنع : حیحصلا يفو

 ادت اجحب 45 يبنلا ىلع لیربج لزن «يلع نع «هجام نبا ننس» يفو

 يف مجتحا» : يبنلا نأ «رباج ثيدح نم «دواد يبأ ننس» يفو
۳2( 

 .ةَوُدحَمَقلا يهو ءافقلا ةرقث ىلع ةماجحلا يف ءابط الا فلتخاو

 يف ةماجحلاب مکیلَع» اعوفرم اثیدح يوبنلا بطلا باتک يف ميعن وبآ رکذو
 چه نم ریس

 ۱ ماذجلا اهنم رکذ :«ءاودآ ةّسمخ نم یفشت اهناف .ةودحمقلا ةروج 0 2 ه2 رو ه 2 ع نام 6 ۳

 ْنم ءافش اهتان نخ تل ا ةَرْوَج يف ةماَجحلاب مکیلَع» ۳ ثيدح يفو

 000 نيعبسو نيا

 ضراعلا ءونلاو  نیعلا ظخج نم عفنت اهنا : تلاقو هتنسحتسا مهنم ةفئاطف

(۱) 

(۳) 

(۳( 

0 

2) 

 ثيدح نم سأرلا ىلع ةماجحلا باب :بطلا يف ۱۳۸/۱۰ يراخبلا هج رخ
 ۱ . ةئيحب نب هللا دبع

 .هتاور دحأ يميتلا هتابن نب غبصأ فعضل «فيعض هدنسو (۳4۸۲) هجام نبا هجرخأ
 ريغ نم وضعلا بيصي عجو :ءثولاو .تاقث هلاجرو (۳۸۱۸) دواد وبأ هجرخآ

 كرتي دقو «ةءوثوم يهف ءرسكلا نود عجو اهباصأ :يأ «لجرلاو ديلا تئثو ءرسك
 ىلع مرحملا ةماجح باب :جحلا يف ۱۹6/۵ يئاسنلا هجرخأو .يثو :لاقيف هزمه
 ناك ءثو نم مدقلا رهظ ىلع مرحم وهو مجتحا 3855 هللا لوسر نأ» ظفلب مدقلا رهظ

 . رباج ثيدح نم 0 ترا چاو
 نم «ميعن يبأو ينسلا ¿ نباو يناربطلل هبسنو «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هدروآ
 .فعضلاب هل زمرو : بیهص ثيدح

 . تاقث هلاجرو یناربطلا هاور :لاقو بیهص نع ۶ «عمجملا» يف يمثيهلا هرکذ

o۲ 



 يورو .هبرج نم عفنتو «نفجلاو نیبجاحلا لقث نمو ءاهضارمأ نم ریثکو ءاهيف

 مثلا يف مجتحی ملو افق يبناج يف مجتحاف ءاهيلإ جاتحا لبنح نب دمحأ نأ

 اناني لاق امك ناف ناسعلا كورت هنإ : :لاقو (نوناقلا» بحاص اههرک نممو

 ظفحلا عضوم غامدلا رخوم ناف < ا دمحم انتعیرش بحاصو انالومو

 . همالک یهتنا هبهذت ةهماجحلاو

 امنإ «ةماجحلاف تبث ناو «تبثي ال ثیدحلا :اولاقو «نورخا هيلع درو

 مدلا ةبلغل تلمعتسا اد! امأف ةرورض ريغل تلمعتسا اذإ غامدلا رخؤم ام

 نكامأ ةدع يف مجتحا هنأ 4 يبنلا نع تبث دقف «اعرشو ًابط هل ةعفان اهنإف «هیلع

 تعد ام بسحب افقلا ريغ يف مجتحاو «كلذ يف لاحلا هاضتقا ام بسحب هافق نم

 . هتجاح هيلإ

 اذإ موقلحلاو هجولاو نانسالا مجو نم عفنت نقذلا تحت ةماجحلاو

 نع بونت مدقلا رهظ ىلع ةماجحلاو «نیکفلاو سأرلا يقنتو ءاهتقو يف تلمعتسا
 نیقاسلاو نیذخفلا حورق نم عفنتو .بعکلا دنع میظع قرع وهو «نفاصلا دصف

 ةعفان ردصلا لفسأ يف ةماجحلاو «نییشنالا يف ةضراعلا ةكحلاو «ثمطلا عاطقناو

 ةكحو ''”ليفلاو ریساوبلاو سرا نمو «هروثبو هبرجو «ذخفلا ليمامد نم
 . رهظلا

 لصف
 ةماجحلا تاقوأ يف هيده يف

 ام رخ ْنِإ) :هعفري سابع نبا ثيدح نم :«هعماج» يف يذمرتلا ىور
 )۲ ۹ هم نت و و ره یوم را

 . 'نيرشعو ىدحإ ٌمويو «ةرشع عسات وأ «ةَرْشَع عباس ُمْوَي يف نوُمجتحت

 .ةتئان ةريغص رجع هللختت قاسلاو مدقلا يف فيثك ظلغ نم ثدحي ضرم :ليفلا ءاد )

 . ٦٤ص مدقت دقو روصنم نب دابع هيف . فيعض هدنسو (۲۰۵6) يذمرتلا هاور 2

o 

 عضاوم ىلع مالكلا ةمتت

 اهعفنو ةماححلا



 ىلع ةماجحلا دساقم

 ناکو لهاکلاو نيعدخألا يف مجتحی يب هللا لوسر ناك سنأ نع هیفو

 .'«نيرشعو ىدحإ يفو «رشع ةعستو «رشع ةعبسل مجتحي

 ةَعْبَس حیف ةَماَجحلا دار ْنَم :اعوفرم سنأ نع «هجام نبا ننس» يفو
 . هلي ملا مُكدَحَب عبي ال .نیرشعو ىدخإ زا مع ةعشت وأ رم

 عّبسل مجتحا نما اغفر ةريره يبأ ثيدح نم «دواد يبأ ننسا يفو

 اذهو «ءاد لک نم ءافش تّناک نیرشعو یدخ) ؤا ةَرْشَع عنت وأ َةَرْشَع

 . مدلا ةبلغ هببس ءاد لك نم هانعم

 فصنلا يف ةماجحلا نأ یابطالا هيلع عمجأ امل ةقفاوم ثيداحألا هذهو

 تلمعتسا اذإو «هرخاو هلوأ نم عفنأ هعابرأ نم ثلاثلا عبرلا نم هيلي امو «يناثلا

 .هرخاو رهشلا لوأ نم ناك تقو يأ تعفن اهيلإ ةجاحلا دنع

 وبأ ناك :لاق «لبنح انثدح :لاق «ماصع نب ةمصع ينربخأ : لالخلا لاق

 . تناک ةعاس ّيأو «مدلا هب جاه تقو ّيأ مجتحی لبنح نب دمحأ هللا دبع

 فثلاثلا وأ ةيناثلا ةعاسلا :راهنلا يف اهتاقوأ :«نوناقلا» بحاص لاقو

 مجتسي مث «محتسی نأ بجيف «ظيلغ هّمَد نميف الإ ماَّمحلا دعب اهيقوت بجیو
 . ىهتنا ‹ مجتحی من فعاس

 اضارمأو ًاددْس تئروآ امير اهناف «مبشلا ىلع ةماجحلا مهدنع هرکتو

 ءءاود قیرلا ىلع ةماجحلا» : رثأ يفو .اظيلغ ًائیدر ءاذغلا ناك اذإ امیس ال «ةئيدر

 لاقو «تاقث هلاجرو «ةماجحلا ىف ءاج ام باب :بطلا ىف (۲۰۵۱) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 . بيرغ نسح ثیدح اذهو :يذمرتلا

 هل دهشي نکل فیعض وهو مهق نب ساهنلا هدنس يفو ۳4۸(۰) هجام نبا هجرخآ (۲)

 نمو (۳۸۲۱۱) دواد يبأ دنع وهو «دعب اميف فلؤملا هركذيس يذلا ةريره ۳ ثيدح

 .مدقتملا سابع نبا ثيدحو «نسح هدنسو ۳۶۰/۹ يقهيبلا هقيرط

 .مدقت امك نسح هدنسو (۳۸۲۱) دواد وبآ هجرخأ (۳)

o 



2 

 . «ءافش رهشلا نم رشع ةعبس يفو «ءاد عبشلا ىلعو

 طایتحالا لیبس ىلع تناك اذإ امیف .ةماجحلل تاقوألا هذه رايتخاو

 دجُو امثيحف «ضارمألا ةاوادُم يف امأو .ةحصلل اظ «ىذألا نم زرحتلاو

 ةلالد «هلتقيف مدلا مكدحأب غيبتي الا :هلوق يفو .اهلامعتسا بجو اهيلإ جايتحالا

 .(نأ) تفذح مث «(نأ) عم رجلا فرح فذحف «غيبتي الثل ينعي كلذ ىلع

 دقو .هناجيهو مدلا يغب هنإف «هانعمب وهو «يغبلا بولقم وهو ءحجّيهلا : غیبتلاو

 . رهشلا نم جاتحا تقو يأ مجتحي ناك دمحأ مامالا نآ مدقت

 انربخآ :«هعماج» ىف لالخلا لاقف تماجحلل عوبسالا مايأ ٌرايتخا امآو

 : لاق ؟مایالا نم ءيش يف ةماجحلا هرکت :دمحأل تلق :لاق «ليعامسإ نب برح

 . تبسلاو ءاعبرألا ىف ءاج دق

 .ةعمجلا موي :نولوقيو «ءاعبرألا مويو «تبسلا موي يف :لاقف ؟هرکت

 ةريره يبأ نع «يرّبقملا ديعس يبأو ةملس يبأ نع «لالخلا یورو

 الف رب وأ ضایب ُهَباَصأَف تبل مری وأ ءاعبزالا مری َمَجَتْحا نّم» :اعوفرم
 . هست الإ مر

 ناتخب نب بوقعی نأ ءرفعج نب ىلع نب دمحم انربخآ :لالخلا لاقو

 ؟ءاعبرالا مويو تبسلا موي ةماجحلاو ةروّثلا نع دمحأ لئس :لاق «مهثدح

 هباصأف یاعبرالا موي ينعي مجتحاو «رّونت هنأ لجر نع ينغلب :لاقو .اههركف

 وهو «مقرأ نب ناميلس هدنس يفو 4٠/4" يقهيبلاو 109/4 مكاحلا هجرخأو )١(
 . كورتم

۵ ۵ 

 عوبسألا مایآ رادتخا

 ةماجحلل



 مئاصلا ماجتحا زاوج
 هرطف ىف فالخلاو

 . معن : لاق ؟تیدحلاب نواهت هناك : هل تلق ضربا

 نب هللا دبع يل لاق :لاق عفان ثیدح نم «ينطقرادلل «دارفألا» باتك يفو

 تعمس ينإف ءًاريبك ًاخيش الو ًايبص نكي الو اماّجح يل غْباف مدلا يب بت :رمع
 اوُمجَتخاف «القَع لقاعلاو ءاظفح ظفاحلا دیر ةماجحلا» :لوقی لسو
 هدَحالاو لاو لاو «سیمْحلا ارت الو «یلاعت هللا مشا لع
 لاق .«ءاعبرالا موي لزن الإ «صّرب الو ماذج ْنم ناك امو الا اوُمِجَتحاو
 9 نب دايز هب دّرفت : ينطقرادلا

 .«ءاعبرألا موی اوُمجتحت الو «ءاثالثلاو نینئالا موی اومجتحاو»

 : هيف لاقو «عفان نع بويأ هاور دقو <

 ةّماجحلا هركي ناك هنأ «ةركب يبأ ثيدح نم «هننس» يف دواد وبأ ىور دقو

 ال ّةَعاَس هيفو ملا ُمْوَي الا ُمْوَي» :لاق ي هللا لوسر نإ :لاقو «ءاثالثلا مری
 ۱ . ملا ايف قري

 لصف

 بابحتساو «يوادتلا ٌبابحتسا ةمدقتملا ثيداحألا هذه نمض يفو
 «مرحملا ماجتحا ٌزاوجو «لاحلا هيضتقي يذلا عضوملا يف نوكت اهنأو ؛ةماجحلا

 ءرظن هيلع ةيدفلا بوجو يفو .زئاج كلذ ناف ءرعشلا نم ءيش عطق ىلإ لا ناو
 نأ «يراخبلا حيحص» يف نإف «مئاصلا ماجتحا ژاوجو .ٌبوجولا ىوقي الو
 ةلأسم ؟ال مأ كلذب رطفي له نكلو . "۳۷مئاص وهو مجتحاد : تب هللا لوسر

 «ضراعم ريغ نم 4 هللا لوسر نع هتحصل ني رطفلا :باوصلا «یرخآ

 لاقو تفيعض دیناسأب ۰۹/6 مکاحلاو .(۳4۸۸) ۰6۳4۸۷) هجام نبا هجرخأآو (۱)
 ناك ناو مايألا هذه يف ةماجحلا هرك هنأ دمحأ نع لالخلا لقن :«حتفلا» يف ظفاحلا

 ۱ .تبثي مل ثیدحلا

 . ةلوهجم هدنس 5 (۳۸۲۲) دواد وبأ هجرخآ (۲)

 ثيدح نم مئاصلل ءيقلاو ةماجحلا باب :مايصلا يف (400) يراخبلا هجرخأ (۳)
 . هنع هللا يضر سابع نب هللا دبع
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 نت يم GE یی فا

 ديا يعل ير انامل لا هير نايس را

 . " «موجخَملاو مجاخحلا رطفأ» : هلوق

 ءاقب 2 هلعفب فست نكمأ 00 تامدقملا هذه تعب اذإف

 ءرضحلا يف ناضمر نم وأ ءرفسلا يف هنكل ناضمر نم وأ اهریغو ةماجحلاب

 اع وك دوا نطق ىلإ يفرق هم جاج عر اک اینا خالا تد نک
 :هلوقو .لصألا ىلع یّمبُم هنکل ءاهيلإ ةجاح ريغ نم رضحلا يف ناضمر نم

 ىلإ لیبس الو ءهيلإ ریصملا نّیعتیف نخأتمو لفان .«موجحملاو مجاحلا رطفأ»

 . اهلك اهتابثإب فيكف «عبرألا تامدقملا هذه نم ةدحاو تابثإ

 ةرجأ هیطعی لب «ةراجإ دقع ريغ نم هريغو بيبطلا راجئتسا ىلع ليلد اهيفو

 ام وأ لثملا

 رحلل بيطَي ال ناك ناو تماجحلا ةعانصب بسكتلا زاوج ىلع ليلد اهيفو

 يمرادلاو ۲۳۹۹(۰) دواد وبأو ۰۲۵۷/۱ يعفاشلا سوأ نب دادش ثيدح نم هجرخأ (۱)

 الو ۸/۱ مکاحلاو )١1181( هجام نباو ۷۵۲۰(۰) قازرلا دبعو ۲

 نم دحاو ريغ هححص دقو «حيحص هدانساو ۶ يقهيبلاو ۳٤۹ :ص

 (۷۷) يذمرتلاو ۷۵۲۳(۰) قازرلا دبع هاور حیدخ نب عفار نع بابلا يفو .ةمئألا

 ةميزخ نباو ۰4۲۸/۱ مكاحلاو (407) .نابح نبا هححصو 25١0/5 يقهيبلاو

 يمرادلاو )١780(« هجام نباو «(7771) دواد وبآ هجرخأ نابوث نعو )١974(.

 قازرلا دبعو ۰۱۹۸ :ص دوراجلا نباو ۰۳٩ :ص يواحطلاو ء.6٠ ۲

 مكاحلاو (۸۹۹) نابح نباو ۱۹۱۳(۰) )١937(. ةميزخ نبا هححصو (۷۵۲۲)

 هخسن 216 يبنلا نع تبث دق نكل .يوونلاو ينيدملا نب يلعو يراخبلاو ۱

 « ریبحلا صیخلت» و EY «VY» /۲ «ةيارلا بصنال و ‹((00) «حقفلا» رظنا

۲ - ۱۹۶. 

5۷ 

 ةعانصب بسكتلا زاوج

 ةماجحلا



 .هلكأ نم هعنمی ملو «هرجآ هاطعأ ی يبنلا ناف هيلع میرحت ريغ نم هترجأ لكأ

 .امهمیرحت كلذ نم مزلي ملو «نیلیبخ لصبلاو موثلل هتيمستك اثيبخ هايإ هتیمستو
 2 ۳ و 0 5 ۱ ۱ ۱

 امولعم و ىلع ءارخلا لجرلا برض زاوج ىلع ليلد اهيفو 'لجرلا برض زاوج
 2 1 1 ۰ 2 5 32 ۳ 5 د لك هدبع ىلع جارخلا

 كيلمت وهف .هجارخ ىلع داز ام لب تدئاف هریدقتل نكي ملو اجارخ هلك هبسک ناكل

 . ملعأ هللاو «دارآ امك هيف فرصتي هل هديس نم

0 
 يكلاو قورعلا عطق يف ة4 هيده يف

 ی : يبنلا نأ « هللا دبع نب رباج تیدح نم 2 يقبل

 .©) هيلع هاوكو اقرع هل عطقف ٠ یک أ

 همسحف «تّمرَو مث زا نا ا يا يس یر

 ا ل

 اف .صّقشمب هلحکأ يف يِمُر راصنألا نم الجر نأ :رخآ ظفل يفو

 . يوكف هب ةي ئبنلا

 هوّوکا) : لاقف کلا هل تع لجرب لی ٌئبنلا يتآ دقو ٠ كيبع وبآ لاقو

 .اهب دمکی مث ن ةراجحلا :فضالا : دییع وبآ لاق .۲۳۲«هوفضزاو

 .ءاود ءاد لكل باب :مالسلا يف (۲۲۰۷) ملسم هجرخآ (۱)

 . ۲۸۲۱ و ۳۵۰ و ۳۱۳/۳ دمحأو (YY °A)» ملسم جرخآ )۲

 >رفن ءاج :لاق دوعسم نبا ثیدح نم ۱۹۵۱۷(۰) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأو (۳)

۸ 



 نأ ءرباج نع «ریبژلا يبآ نع نایفس انثدح : نیکد 00 لاقو

 يف هاوك ای يبنلا

 (١)ه < تاي و 2
 . يح 335 يبنلاو

 ا ل 1 ا 1 ۱ :
 نم ةَراَرز نب دعسأ ىوك١ : 45 یبنلا نأ ءسنأ نع «یذمرتلا یفو

 أ 2 ری ی

 ظفل يفو «يوتَأ نأ ٌبح امو» هیفو هيلع قفتملا ثیدحلا مدقت دقو «'""ةكوّشلا
 . «يكلا نع يتّمأ ىهنأ انأو» :رخا (۳) دف ا ا لأ gs نا

 نع یهن م يبنلا نأ «نیصح نب نارمع نع هریغو «يذمرتلا عماج» يفو

 يكلا نع انیهن : ظفل یفو . انهجتأ الو ءانحلفأ امف اًنْيَوَتكاَف انيلتباف : لاق ّيكلا

 ۳ نا او قلنا اقا

 نأ هيلع فاخو هحرج نم ُمدلا أقريل ادعس یوک امن :يباطخلا لاق

 وأ هذي عطقت نم یوکی امك «بابلا اذه يف لمعتسم يكلاو . كلهيف فری

 . هلجر

 هنأ نوُدقتعی اوناکو «ءافشلل ابلط ّيوتكي نأ وهف «یکلا نع ىهنلا امأو

 تكسف :لاق ؟هيوكتفأ ىكتشا انل ابحاص نإ هللا لوسر اي :اولاقف ملا لوسر ىلإ

 حرش يف يواحطلا هجرخآو «هوفضراف متئش ناو هووکاف متنش نإ» :لاق مث ةعاس
 رمألا هرهاظ يذلا دیعولا ىلع ثیدحلا اذه لمح نكل ۰۳۸۵/۲ «راثالا يناعم

 اولمعا) :هلوقکو (مهنم تعطتسا نم ززفتساو) :یلاعت هلوق يف امك «يهنلا هنطابو

 . (متثش ام

 .بنجلا تاذ باب :بطلا يف ۱8۵/۱۰ يراخبلا هجرخآ )

 .تاقث هلاجرو ۳۸۵/۲ يواحطلاو (۲۰۵۱) يذمرتلا اور )

 . ٦٤ص هجیرخت مدقت (۳)

 هجام نباو ۳۸۲۵(۰) دواد وبآو ۲۰۵۰(۰) ۰8۳۰ ۰1۲۷/6 يذمرتلا هجرخآ (۶)

 : حيحص هدنس و (۳۶۹۰)



 .ةينلا هذه لجال هنع مهاهنف « كلمه ءوتكي مل یتم

 ءروصان هب ناك هنأل ةتصاخ نيصح نب نارمع هنع ىهن امنإ :ليقو

 ىلإ ًافرصنم يهنلا نوكي نأ هبشيف ءهّيك نع هاهنف «ارطخ هعضوم ناکو
 . ملعأ هللاو .هنم فوخملا عضوملا

 ليق يذلا اذهف «لتعی الثل حیحصلا يك :ناسنج يكلا :ةبيتق نبا لاقو
 .هسفن نع ردقلا عفدی نأ ديري هنال .یوتکا نَم لکوتی مل : هیف

 .ءافشلا اذه يفف «ٌعطف اذ| وضعلاو «لغت اذإ حرجلا يك :يناثلاو

 مجنی ال نآ زوجیو «مَجنی نأ زوجي يذلا يوادتلل يكلا ناك اذإ امأو

 . یهتنا . برقآ ةهاركلا ىلإ هنإف

 ریغب ةنجلا نولخدی نیذلا افلأ نیعبسلا ثیدح يف «حیحصلا» يف تبثو

 مهبر یلعو «نوریطتی الو نووتکی الو نوقرتسي ال نیذلا مهنآ باسح
 .(۱)«نولک وتی

 مدع :يناثلاو ؛هلعف :اهدخأ عاونآ ةعیرا يکلا ثیداحآ تنمضت دقف

 ضراعت الو «هنع يهنلا :عبارلاو «هکرت نم ىلع ءانثلا :ثلاثلاو ءهل هتبحم

 ىلع لدي ال هل هتبحم مدعو .هزاوج ىلع لدي هلعف ناف «یلاعت هللا دمحب اهنیب
 امأو .لضفأو یلوآ هکرت نأ ىلع لدیف «هکرات ىلع ءانثلا امأو .هنم عنملا

 ءهيلإ جاتحی ال يذلا عونلا نع وأ فهارکلاو رایتخالا لیبس یلعف «هنع يهنلا

 .ملعأ هللاو «ءادلا ثودح نم افوخ لعفی لب

 لصف

 عرصلا جالع يف ریو هیده يف
 نبا لاق : لاق «حابر يبأ نب ءاطع ثيدح نم !نیحیحصلا» يف اج رخ

 : نامیالا يف (۲۲۰) ملسمو «قري مل نم باب :بطلا يف ۲۷۹/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ف



 ءادوسلا ةأرملا هذه :لاق .یلب :تلق ؟ةنجلا لهآ نم ةأرما كيرأ الأ : سابع

 تنش نإ» : لاقف «يل هلل عداف فشکتآ يناو «عرصأ ينإ : تلاقف ب یبنلا تتأ
 ربصأ :تلاقف ۱ كيفاعي نَا كل هللا توعد تثش ۹ تعش ناو نجلا كلَ تربص

 . “اهل اعدف ءفشكتا ال نأ هللا عداف «فّشكتأ ىنإف :تلاق

 نم ٌعرصو «ةيضرألا ةثيبخلا حاورألا نم عرص :ناعرص عرصلا : يب
 . هجالعو هببس ىف ءابطألا هيف ملكتي يذلا وه : يناثلاو .ةئيدرلا طالخألا

 .هنوعفدي الو «هب نوفرتعي مهؤالقعو مهتمئأف حاورالا عرص امأو

 ةريرشلا حاورالا كلتل ةيولُعلا ةرّيخلا ةفيرشلا حاورالا ةلباقمب هجالع نأب نوفرتعیو
 يف طارقب كلذ ىلع صن دقو «اهلطبتو اهلاعفآ ضراعتو ءاهراثا عفادتف «ةئيبخلا
 هببس يذلا عرصلا نم عفني امن اذه :لاقو .عرصلا جالع ضعب ركذف «هبتک ضعب

 . جالعلا اذه هيف عفنی الف حاورالا نم نوکی يذلا عرصلا امأو .ةداملاو طالخ الا

 كئلواف «ةليضف ةقدنزلاب ذقتعی نمو كف مهطقسو ءابطألا ةلهج امأو

 الا مهعم سیلو «عورصملا ندب يف رثژت  اهنأب نورقی الو «حاورالا عرص نورکتی
 ب دهاش دوجولاو حلاو «كلذ عفدی ام ةيبطلا ةعانصلا يف سيلف الاو لهجلا
 . اهلك يف ال هماسقأ ضعب يف قداص وه «طالخألا ضعب ةبلغ ىلع كلذ مهتلاحإو

 نم هنا :اولاقو «یهلالا ضرملا : عرصلا اذه نومسُي اوناک ءابطالا ءامدقو
 هی امن | ولاقز ةا هذه مهيلع اولأتف هریغو سونيلاج امأو «حاورألا

 رهاطلا يهل الا ءزجلاب رضنف «سارلا يف ثدحت ةلعلا هذه نوكل يهل الا ضرملاب

 (55160) ملسمو «حیرلا نم عرصي نم باب :یضرملا يف 44/٠١ يراخبلا هجرخأ (۱)
 . هبيصي اميف نمؤملا باوت باب : ةلصلاو ربلا يف
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 حاورالا عرص تابتإ



 حاورالا ع رص نم جالعلا

 ةيميت نبا جالع
 عورصملل

 ءاهتاريثأتو ءاهماكحأو حاورألا هذهب مهلهج نم مهل أشن ليوأتلا اذهو

 .هدحو طالخألا عرص الإ اوتبثي ملف ءابطألا ةقدانز تءاجو

 ءالؤه لهج نم كحضي اهتاريثأتو حاورألا هذهب ةفرعمو لقع هل نمو

 ةهج نم رمأو  عورصملا ةهج نم رمآ : نیرمآب نوکی عونلا اذه جالعو

 رطاف ىلإ ههجوت قدصو هسفن ةوقب نوكي عورصملا ةهج نم يذلاف .جلاعملا

 نإف «ناسللاو ٌبلقلا هيلع أطاوت دق يذلا حيحصلا ذّوعتلاو اهئرابو حاورألا هذه

 :نيرمأب الا حالسلاب هودع نم فاصتنالا هل متي ال براخملاو تبراحم غون اذه

 بلقلا نوکی :اعیمج نارمألا مد اذإ فیکف «لئاط ٌريثك حالسلا نْعُي مل امهّدحأ

 . هل حالس الو .هجوتلاو .ىوقتلاو «لکوتلاو را نم اخ

 نم نإ ىتح ءاضيأ نارمألا ناذه هيف نوكي نأب «جلاعملا ةهج نم : يناثلاو

 ال» :لوقب وأ ءاهللا مسب» :لوقب وأ .«هنم جّرخا» :هلوقب يفتكي نم نيجلاعملا

 ا لوسر انآ هللا ودع جرخا» :لوقي ناك ةي ٌئبنلاو «"هللاب الإ ةوق الو لوح

 : لوقيو «هيف يتلا حورلا بطاخي نم عورصملا ىلإ لسرُي انخيش تدهاشو

 اهبطاخ امبرو «ٌعورصملا قیفیف «كل لحي ال اذه ناف .يجرخا :خیشلا كل لاق

 سحي الو عورصملا قيفيف .برضلاب اهجرخیف ةدرام حورلا تناك امبرو «هسفنب

 لک يبنلا نع ةرم نب ىلعي ثيدح نم ۱۷۲ و ۱۷۱ و ۱۷۰/6 دمحأ مامالا هجرخأ )

 انأ هللا ودع جرخأ» دلي يبنلا هل لاقف ممل هباصأ دق اهل نباب ةأرما هتتأ هنأ

 :ةلَي هللا لوسر لاقف نمسو طقأ نم ائيشو نيشبك هل تدهأف أربف :لاق «هللا لوسر

 .«تاقث هلاجرو .«رخالا اهيلع درو نيشبكلا دحأ ذخو نمسلاو طقألا ذخ ىلعي اي»

 دنع رباج نعو ۳۵4۸(۰) هجام نبا دنع صاعلا ىبأ نب نامثع نع بابلا ىفو

 ۱ ۰۱۰/۱ يمرادلا

1۲ 



 .ارارم كلذ هنم انريغو نحن اندهاش دقو «ملأب

 منا تبع مكافح امنا ْمُعسَحَقَأ» :عورصملا نذآ يف أرقي ام اریثک ناكو

 .[۱۱۵ :نونمؤملا] «نوُعَجْرُت ال اَنْيلِإ

 اهب دمو «معن :حورلا تلاقف «عورصملا نذأ يف ةرم اهآرق هنأ ينثدحو

 نم يادي تّلک ىتح هقنع قورع يف اهب هتبرضو ءاصع هل تذخأف :لاق .هتوص

 برضلا ءانثأ يفف .برضلا كلذل تومي هنأ نورضاحلا َّكشَي ملو «برضلا
 تلقف «هب جحا نأ ديرأ انأ :تلاق «كبحي ال وه :اهل تلقف ها انآ : تلاق

 نکلو ال :تلق :لاق كل ةمارك هعدآ انآ :تلاقف .كعم ّححَي نأ ديري ال وه :اهل

 نیمی تفتلب عورصملا دعقف :لاق «هنم ْجرخآ انأف :تلاق .هلوسرلو هَّلل ةعاط
 ؟هّلُك برضلا اذهو :هل اولاق «خيشلا ةرضح ىلإ يب ءاج ام :لاقو «الامشو

 برض هب عقو هنأب رعشی ملو ا ملو خيشلا ينبرضي ءيش يأ ىلعو :لاقف
 . ةتبلأ

 هجلاعي نمو عورصملا اهتءارق ةرثكب رمأي ناكو «يسرکلا ةياب جلاعی ناکو

 . نیتذوعملا ةءارقبو ءاهب

 ملعلا نم ظحلا ليلق الإ هركنُي ال هجالعو .عرصلا نم عونلا اذهف ةلمجلابو

 ةلق ةهج نم ْنوکت هلهأ ىلع ةثيبخلا حاورألا طلست ٌرثكأو «ةفرعملاو لقعلاو
 تانّصحتلاو .ذیواعتلاو ءركذلا قئاقح نم مهتنسلأو مهبولق بارخو «مهنید

 ناك امبرو «هعم حالس ال لزعأ لجرلا ةثيبخلا حورلا یقلَف تیناميالاو ةيوبنلا

 . اذه هيف رثؤُيف انایرُع

 حاورألا هذه ىعرص ةيرشبلا سوفنلا رثكأ تيأرل .ءاطفلا فشک ولو
 اهنع عانتمالا اهنکمی الو «تءاش ثيح اهقوست اهتضبقو اهرسأ يف يهو «ةثيبخلا
 ةقرافملا دنع الإ هّبحاص قيفي ال يذلا مظعألا عرصلا اهبو ءاهتفلاخم الو

 .ناعتسملا هللابو ةقيقح عورصملا وه ناك هنأ ققحتي كانهف «ةنياعملاو

1۳ 

 ىلإ فنصملا تافتلا

 بولقلا بارخ



 طالخألا عرص

 لسرلا هب تءاج امب نامیالا ىلإ حیحصلا لقعلا نارتقاب عرصلا اذه جالعو

 لولحو «ایندلا لهآ رضحتسیو .هبلق ةلبقو تع بصن رانلاو ٌةنجلا نوکت نآو

 ال یعرص مهو رطقلا مقاومک مهراید لالخ اهعوقوو یهب تافالاو تالثملا

 الإ ىري ال ثيحب هب ةعلبلا تّمع امل نکلو  عرصلا اذه ءاد ّدشأ امو «نوقيفي

 َنيع نيعورصملا ةرثكل راص لب ءاركنتسم الو ابرغتسم رصي مل ءاعورصم

 . هفالخ بّرغتسملا ركنتسملا

 ايندلا ءانبأ ىلإ رظنو ءةعرصلا هذه نم قافأ اريخ دبعب هللا دارأ اذإف

 نونجلا هب قبطأ نم مهنمف «مهتاقبط فالتخا ىلع ًالامشو انيمي هلوح نيعورصم

 نجیو ترم قيفي نم مهنمو «هنونج ىلإ دوعيو ءةليلق انايحأ قيفُي نم مهنمو

 يف عقيف عرصلا هدواعُي مث «لقعلاو ةقافالا لهأ لمع لمع قافأ اذإف .یرخآ

 . طختلا

 لصف

 ةكرحلاو لاعفألا نع ةيسفنلا ءاضعألا عنمت ةلع وهف .طالخالا عرص امأو

 ریغ ةدس غامدلا نوطب ذفانم دسي جزل ظيلغ طلخ هّببسو مات ريغ اعنم باصتنالاو

 عاطقنا ريغ نم امات ًاذوفن ءاضعألا يفو هيف ةكرحلاو سحلا ذوفن ٌعنتميف «ةمات

 راخب وأ «حورلا ذفانم يف سبتحي ظيلغ حيرك رخآ بابسأل نوكت دقو ,ةيلكلاب

 عفدل غامدلا ضبقنيف «ةعذال ةيفيك وأ ءءاضعألا ضعب نم هيلإ عفتري ءيدر

 هعم ناسنإلا ىقبي نأ نكمُي الو هاشم عيب يف حن بی .یذژملا

 ابلاغ كبزلا هيف يف رهظیو طّقسی لب ءابصتتم

 ملؤملا هدوجو تقو رابتعاب ةداحلا ضارمألا ةلمج نم دعت ةلعلا هذهو

 ال ءاهئرب رسعو اهثکم لوط رابتعاب ةنمزملا ضارمألا ةلمج نم دعت دقو .ةصاخ

 ىف ةصاخو .هغامد ىف ةلعلا هذهو «ةئس نيرشعو اسمخ نسلا يف زواجت نإ اميس
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 ءالؤه يف یقبی عرصلا نإ : طارقبأ لاق .امزال نوكي ءالؤه عرص نإف ءهرهوج

 .اوتومي ىتح

 يتلاةارعل عرص لعل ف شكتتو عرصت تناك اهنأ ثيدحلا ءاج يتلا ةأرملا هذهف ءاذه فرع اذإ

 دخلا عرس نماهترص اذه ىلع اهربصب ةئجلا لك يبلا اهدعوف «عونلا اذه نم اهمرص نوكي نأ زوجي
 ۱ اهل ءاعدلا سو ةثجلاو ربصلا نيب اه و «فشکتت ال نآ اهل اعدو ءضرملا

 .ةنجلاو ربصلا تراتخاف «نامض ريغ نم ءافشلاب

 ناو يوادتلا كرت زاوج حاورالا جالع نأو «يوادتلاو ةجلاعملا كرت زاوج ىلع لیلد كلذ يفو

 ۱ رثأتو «هلعفو هریثأت نأو «ءابطألا الع هلانی ال ام لعفی هللا ىلإ هجوتلاو تاوعدلاب

 تند دقو «اهنع ةعيبطلا لاعفناو «ةيندبلا ةيودالا ریثأت نم مظعأ اهلاعفناو هنع ةعيبطلا

 ءةيسفنلا یوقلا لعفل نأب نوفرتعم ءابطألا ءالقعو «انریغو نحن ارارم اذه انبرج

 ةقدانز نم ٌرضأ ةيبطلا ةعانصلا ىلع امو .بئاجع ضارمألا ءافش يف اهتالاعفناو

 عونلا اذه نم ناك ةأرملا هذه عرص نأ : رهاظلاو . مهلاهجو .مهتلفسو «موقلا

 ربصلا نيب اهرّيخ دق ی هللا لوسر نوکیو «حاورألا ةهج نم نوکی نأ و

 هللاو ءرتسلاو ربصلا تراتخاف «ءافشلاب اهل ءاعدلا نيبو «ةنجلا عم كلذ ىلع

 لصف

 اسنلا قرع جالع يف ع هب ده يف

 نب سنا نع «نيريس نب دمحم ثيدح نم «هننسا يف هجام نبا یور

 ص رە ات 0 هوم م 5 irr ن 1

 ةيبارعأ ةاش َةّيلأ اسنلا قرع ءاود» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق «كلام

 لاقو «تاقث هلاجرو ءاسنلا قرع ءاود باب :بطلا ىف (۳۲۳) هجام نبا هجرخآ (۱)

 . حیحص هدانسا ۵ «دئاوزلا» ىف يريصوبلا

 6-۳2 ج داعملا داز "۵



 ذخفلا ىلع فلخ نم لزنيو كرّولا لصفَم نم ءیدتبی عجو :ءاسنلا قرع

 ٌدخعلاو لجرلا هعم لزهتو «هلوزن داز هدم شال كاا اغ ارو
 ىلع لیلدف «يوغللا ىنعملا امأف .يبط ىنعمو «يوغل ىنعم هيف ثيدحلا اذهو
 وه اسنلا :لاقو «ةيمستلا هذه عنم نمل افالخ اسَللا قرعب ضرملا اذه ةيمست زاوج

 اذه باوجو عنتمم وهو «هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ باب نم نوكيف .هسفن قرعلا
 ماعلا ةفاضإ باب نم وهف ءاسنلا نم معأ قرعلا نأ :امهذحأ . نیهجو نم لئاقلا

 .اهضعب وأ مهاردلا لک : وحن صاخلا ىلإ

 ةفاض باب نم هيف ةفاضالاو «قرعلاب لاحلا ضرملا وه :اسنلا نآ : يناثلا

 اذهو «هاوس ام يسنُي هملآ نأل كلذب يمسو :لیق .هعضومو هّلحم ىلإ «يشلا
 بناجلا نم بعکلا ٌءارو مدقلا رخآ ىلإ يهتنيو كرولا لصفم نم دتمم قرعل

 رتولاو قاسلا مظع نيب امیف يشحولا

 :امهدحآ :ناعون ةي هللا لوسر مالک نأ مدقت دقف : يبطلا ینعملا امأو
 . لاوحألاو .صاخشالاو «نكامألاو «نامزالا بسحب ماع

 ناف .مسقلا اذه نم اذمو اهعضب وأ رومألا هذه بسحب صاخ :يناثلاو

 ,يداوبلا بارعأ اميس الو «مهرواج نمو زاجحلا لهأو «برعلل باطخ اذه

 دقو سی نم ثدحي ضرملا اذه ناف مهل جالعلا عفنأ نم جالعلا اذه نإف

 :ناتيصاخلا اهيف ةلالاو لاهسالاب اهجالعف «ةَجزل ةظيلغ ةدام نم ثدحي

 ىلإ هجالع جاتحي ضرملا اذهو .جارخالاو «جاضنإلا اهيفف «نييلتلاو «جاضنال
 فطلو ءاهرادقم رغصو ءاهلوضف ةلقل ةيبارعألا ةاشلا نييعت يفو «نيرمألا نيذه
 ءموُصِيَقلاو «حيشلاك ءةراحلا ربلا باشعأ ىعرت اهنأل اهاعرم ةيصاخخو ءاهرهوج

 نأ دعب اهعبط نم همحل يف راص «ناويحلا اهب ىّذغت اذإ تاتابنلا هذهو ءامهوحنو

 هذه لعف روهظو «ةيلألا امیس الو e تاك جا اهوار ايه يلفت اهمال

 جاضنإلا نم ةيلالا يف يتلا ةيصاخلا نكلو «محللا يف هنم ىوقأ نبللا يف تاتابنلا
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 يه يداوبلاو ممألا بلاغ ةيودآ نأ مدقت امك اذهو «''”نبللا يف دجوت ال نییلتلاو

 .دنهلا ءابطأ هيلعو .ةدرفملا ةيودألا

 لقأ ناك امبف ءزجع ناف «درفلابف زجع ناف یاذغلاب يوادي نأ بيبطلا ةراهم

 . ابيكرت

 ةطیسبلا ضارمألا يداوبلا لهأو برعلا تاداع بلاغ نأ مدقت دقو

 ضارمألا امأآو .بلاغلا ىف مهتيذغآ ةطاسبل اذهو اهبسانت ةطيسبلا ةيودألاف

 اهل تریتخاف .اهفالتخاو اهعونتو ةيذغألا بیکرت نع ثدحت ام ابلاغف «ةبكرملا

 . ملعأ یلاعت هللاو «ةبكرملا ةيودألا

 لصف

 هنيلُيو هيشمُي ام ىلإ هجايتحاو «عیطلا سبي جالع يف ي هیده يف

 كني اسا فيل نم «هننس» يف هجام نباو «هعماج» يف يذمرتلا یور

 مْرْبّشلاب :تلاق ؟؛َنيَشْمَتْسَت تن اذامب» :ِقَي هللا لوسر لاق :تلاق .سیمع

 نم يفشي ءیش ناک ْوَل» :لاقف احلا تیشمتس تیشمتسا مث : تلاق .«ژاج راح» : لاق

 .۳۲«انٌسلا ناكل تّوملا

 ىلع لاجرلاو ءاسنلا بيصي ضرم وه :اسنلا قرع :يرهزألا لداع روتکدلا لاق )١(

 ىدحإ یلٍا ملالا كتو «يرقفلا دومعلا لفسآ يف ااف ءىدتبت ةطرفم همالاو یاوسلا

 نم ابلاغ جتنیو .بعکلا یتح انایحاو ءذخفلا نم يفلخلا ءزجلا ىلإ مث «نيتيلألا

 يسنالا بصعلاب يمزتامور باهتلا وأ «يرقفلا دومعلا لفسأب يفورضغ لاصفنا
 عم لقألا ىلع ۳ رشع ةسمخ ةدمل رهظلا ىلع ةماتلا ةحارلا يساسألا هجالعو

 نادعاسی انایحآ يكلاو ةفاجلا تاماجحلاو . . .نیربسألا لثم ملالل تائدهم ءاطع)

 .هجالع ىلع
 = ©: مكاحلاو 222/5 نفخ (۳۶۲۱) هحام ٠ نباو 6 (AY يذمرتلا هج رحآ )۲)
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 مآ نب هللا دبع تعمس :لاق «ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع «هجام نبا ننس» يفو

 كَ هللا لوسر تعمس :لوقي نيتلبقلا كي هللا لوسر عم یّلص دق ناكو مارح
 اي :لیق ماسلا الإ ءاد لک نم ءاَفِش امهيف إف .توثتلاو الا مکیلع» : :لوقي

 .(۱«تْوملا» :ل لاق ؟ُماَّسلا امو !ِهّللا لوسر

 ريصي الو يشمي ىتح عبطلا نينيلت : يأ ؟«نيشمتست تنك اذامب» :هلوق

 عا لقا ءاودلا ىمس اذهلو ءوجنلا سابتحاب يذؤيف «فقاولا ةلزنمب

 : يور دقو ةجاحلل فالتخ لاو يشملا رثکی لوهسملا نأل : لیقو .لیعف نزو

 رشق وهو ۳)ةیعوتیلا ةيودالا ةلمج نم وهو «مربشلاب : تلاقف ؟«نيفشتست اذامبا تيس

 ترمحلا ىلإ لئاملا هدوجأو «ةعبارلا ةجردلا يف سباي راح وهو «ةرجش قرع

 ىصوأ يتلا ةيودألا نم وهف ةلمجلابو «فوفلملا دلجلا هبشُي يذلا قيقرلا فيفخلا
 ا .اهلاهسإ طرفو ءاهرطخل اهلامعتسا كرتب ءابطألا

 مهم الك ”ئكأو :ديبع وبأ لاق ««ژای ٌراح» :ىوريو «ٌراج ٌراح» : ے٤ هلوقو
 لاهسالا ديدشلا :ميجلاب راجلا راحلا نأ :امهدحأ «نالوق هيفو :تلق .ءايلاب

 . ىرّرتيدلا ةفينح وبأ هلاق ءوه كلذكو لاهسالا ةدشو «ةرارحلاب هفصوف
 ےس ۶

 ديكأت هب دصقي يذلا عابتالا نم اذه نأ  باوصلا وهو  يناثلاو 50 7 ف 0 ۲ 5 3-5
 يف هعابتإ هيف نوعارُي اذهلو «يونعملاو يظفللا ديكأتلا نيب نوكيو «لوالا

 نسق نّسَح 538 نسحلا لماك :يأ «نَسَب ٌنَسَح :مهلوقك «هفورح رثكأ

 وهو ؛رخا ىنعم راجلا يف نأ عم ءراج راحو ناب ناطیش هنمو «فاقلاب

 . هب یوقتیف یتالا ثیدحلا هل دهشي نکل .ةلاهج هدنس یفو 5 5٠١

 ىكسكسلا ركب نب ورمع هدنس یفو 1/٤» مكاحلاو (۳۵۷) هجام نبا هجرخأ (۱)

 دهشيو يراصنالا نمحرلا دبع نب دادش هيلع هعبات دقو :بیذهتلا يفو فیعض وهو
 . قیاسلا ثيدحلا هل

 هنم روهشملاو «عطقم قرحُم لهسم راد نبل هل تابن لک :رونت وأ روبصک :عوتیلا (؟)
 . . مریشلا : ةعبس ش
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 هع رنی هناک هل هبذجو هترارح ةدس نم هبيصي يذلا ءىشلا رجي يذلا

 يراهصلاو «جیرهصو يرهص : مهلوقك ءراج يف ةغل امإ :رايو .هخلسيو

 هلضفأ يزاجح تبن وهو رصقلاو دملا :ناتغل هیفف «انسلا امأو

 يف سبای ٌراح «لادتعالا نم بيرق «ةلئاغلا نومأم فيرش ءاود وهو «يکملا

 ةليضف هذهو «بلقلا رج يوقيو «ءادوسلاو ءارفصلا لهسُي یلوألا ةجردلا

 ضراعلا قاقشلا نمو «يوادوسلا ساوسولا نم عفنلا هتيصاخو «هيف ةفيرش

 عادّصلاو لّمَقلا نمو ءرعشلا راشتنا نم عفنيو لضعلا حتفيو «ندبلا يف

 لس ًاغوبط هنام برشو «عرلاو ا ی ؛برجلاو نا
 هارد ةسمخ هئام نمو هارد ةثالث هنم ةبرشلا رادقمو اقف هبرش نم

 ناك «مّجَعلا عوزنملا رمحألا بيبزلاو جسفنبلا رهز نم ءيش هعم خبط ناو

 . حلصأ

 ناعفنيو «ةقرتحملا طالخألا نالهسي '''جرتهاشلاو ءانسلا :يزارلا لاق

 ةعبس ىلإ مهارد ةعبرأ نم امهنم دحاو لك نم ةبرّشلاو «ةكحلاو برجلا نم
 . مهارد

 بر هنأ :يناثلاو .لسعلا هنأ :اهدحآ ؛لاوقآ ةينامث هیفف تونّسلا اّمأو

 ركب نب ورمع امهاکح «نمسلا ىلع ءادوس اططخ ٌجرخي نمسلا ةكُع
 .يبارعالا نبا هلاق ءهب سیلو نومکلا هبشي بح هنأ :ثلاثلا . يكسكسلا

 ةفينح وبآ امهاکح .جنایزارلا هنأ :سماخلا .ينامركلا نومکلا هنأ :عبارلا

 رمتلا هنأ :عباسلا .تبشلا هنأ :سداسلا .بارعالا ضعب نع يروتيلا

 قاقز يف نوکی يذلا لسعلا هنأ :نماثلا .ظفاحلا ينُّسلا نب ركب وبآ امهاکح

 ردجآ اذهو :ءابطالا ضعب لاق .يدادغبلا فیطللا دبع هاکح «نمسلا

 . رامحلا ةربزک یمسیو «لوقبلا كلم وه )۱(
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 انسلا تابن

 ؟تونسلا وه ام



 ریرحلا سبل مکح

 طلاخملا لسعلاب ًاقوقدم ءانسلا طلخي :يأ باوصلا ىلإ برقأو «ینعملاب
 نم نمسلاو لسعلا يف امل ادرفم هلامعتسا نم حلصأ نوکیف قعلی مث «نمسلل

 . ملع هللاو . لاهسالا ىلع هل هتناعاو ءانسلا حالص)

 ام یخ ْنِإ) :هعفری سابع نبا ثيدح نم هریغو ذرت یور دقو ریتم
 یشمی يذلا وه :یشَملاو “شمل ٌةَماجحلاو ُدوُدَّللاو ط e متيَواَدَ
 .جراخلا جورخ لّهَسُيو هلي يو عبطلا

 لمقلا دلوي امو مسجلا ةكح جالع يف ةي هيده يف

 : لاق كلام 9 نع ۰ ةداتف ثیدح نم هوس ل

 را ی :ةياور يفو

 ریرحلا صُمق يف امهل صخرف ءامهل ةازغ يف ءب يبنلا ىلإ لمقلا اوکش ءامهنع

 .۲«امهیلع هتيأرو

 . یبط رخالاو «یهقف :امهدحآ : نارمآ هب قلعتی ثیدحلا اذه

 اقلطم ءاسنلل ریرحلا ةحابإ ةي هس هيلع ترقتسا يذلاف : یهقفلا امأف
 «دربلا ةدش نم اّمإ ةجاحلاف تحجار ةحلصمو ةجاحل الا لاجرلا ىلع همیرحتو

 «ضرملاو «برجلل هسابل :اهنمو .هاوس ةرتس دجی ال وأ .هريغ دجی الو

 .حیحصلا اذه سنأ ثيدح هيلع لد امك لْمَقلا ةرثكو .ةکحلاو

 .فیعض وهو روصنم نب دابع هدنس یفو (۲۰۸) يذمرتلا هجرخا 0

 يف (۲۰۷۲) ملسمو «برحلا يف ریرحلا باب :داهجلا يف ۷۳/۲ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .لجرلل ریرحلا سبل ةحابإ باب : سابللا
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 دا يعفاشلا يلوق حصأو «دمحأ مامالا نع نیئیاورلا حصأ :زاوجلاو

 ىلإ تّدعت ىنعمل ةمألا ضعب قح يف تتبث هبث اذإ ةصخرلاو یی

 . هببس موُمَعب معي مکحلا ذإ «ینعملا كلذ هيف ٌدجَو نم لک

 لمتحی ةصخرلا كيداحإو فماع ميرحتلا ثیداح :لاق «هنم عنم نمو

 اذإو .امهريغ ىلإ اهيدعت لمتحيو «ريبزلاو فوع نب نمحرلا دبعب اهصاصتخا

 اذه يف ةاورلا ضعب لاق اذهلو «ىلوأ مومعلاب ذخألا ناك .نارمألا لمتحا

 ؟ال مأ ءامهدعب ْنَم ةصخُولا تغلبأ يردأ الف : ثیدحلا

 حرص مل ام كلذ يف عرشلا باطخ فرع هنإف ةصخرلا ٌمومع :حیحصلاو

 هتيحضت يف ةدرُب يبأل هلوقك «هب الوآ هل صخر نم ريغ قاحلإ مدعو «صيصختلاب

 ىلاعت هلوقكو 2(َكَدْعَب دحأ ْنَع َيِرْجَت ْنَلو كيزجت» :زْعَملا نم ةعذجلاب
 4َنيِنِمْؤُملا نوذ نم كل ةصلاخ# :هل اهسفن تبهو نم حاكن يف ةي هيبنل
 .[6 :بازحألا]

 و ما لا حب اذهلو «ةعيرذلل ادس ناك امنإ :ريرحلا ميرحتو

 ةجاحلا دنع حابُي هنإف «عئارذلا دسل مّرح ام ةدعاق هذهو ءةحجارلا ةحلصملاو

 و مما جر رس یاس يا ا ساما

 ادس يهنلا تاقوأ يف ةالصلاب لفنتلا مرح امكو «ةحجارلا ةحلصملاو ةجاحلا

 مرح امكو «ةحجارلا ةحلصملل تحيبأو «سمشلا دابعب ةيروصلا ةهباشملا ةعيرذل
 ")ایارعلا نم ةجاحلا لإ وعدت ام هنم جاو ةئيسنلا ابر ةقيرذل ادس لضفلا ابر

 .حیحص وهو «ححلا يف قم هیده يف هجیرخت مدقت )١(

 .ةنس ىلإ اهترمثب عفتنیل ریقفل اهبحاص اهیطعی ةلخنلا يهو «ةيرع عمج :ایارعلا (۲)

 له فی هلق“ ات رب نا اف سن ایت تعادلا لإ ج اف
 1 .لعاص
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 ربرحلا دئاوف

 ثدح نم سيالملا ماسقأ

 ندبلا نيخست

 لحي امل ريبحتلا» باتک يف ريرحلا سابل نم ٌمرحْیو لحي اميف مالكلا انعبشأ دقو

 . «ريرحلا سابل نم مرحيو

 لصف

 كلذلو «ناويحلا نم ةذختملا ةيودألا نم ريرحلا نأ وهف : يبطلا رمألا امأو
 لیلج «عفانملا ُريثك وهو «ناويحلا نم هّجرخم نال «ةيناويحلا ةيودألا يف دعي

 نمو هضارمآ نم ريثك نم عفنلاو هحیرفتو بلقلا ةيوقت هتيصاخ نمو «عقوملا
 هب لحکا اذإ رصبلل وقم وهو ؛اهنع ةثداحلا ءاودألاو «ءادوسلا ةرملا ةبلغ
 .ىلوألا ةجردلا يف سباي راح بطلا ةعانص يف لمعتسملا وهو - هنم ماخلاو

 ةرارحلا لدتعم ناك ٌسسوبلم هنم َدْحُتا اذإو .لدتعم :لیقو :اهيف بطر راح :ليقو
 . هایا هئيمستب ندبلا درب امبرو دلل اخيك هجازم يف

 ءمحللا يبري «نطقلا نم دربأو «ناتکلا نم نخسأ مَسیربالا :يزارلا لاق

 . سكعلابو ةرشبلا بلصيو «لزهي هنإف «نشخ سابل لكو

 الو هئفدي مسقو .هئفديو ندبلا نخسي مسق : ماسقأ ةثالث سبالملاو :تلق

 هنخسي ام ذإ «هثفدی الو هنخسي ام كانه سیلو «هئفدي الو هنخسپ ال مسقو «هنخسی
 ناتكلا سبالمو «عیفدّتو نخست فاوصألاو رابوألا سبالمف «هتتفدتب ىلوأ وهف
 فوم تاتو هیات در ناکلا كاش نخست الو ءیفدت نطقلاو ریرحلاو
 لقأو نطقلا نم نیل ریرحلا ٌبايثو «ةرارحلا ةلدتعم نطقلا بایئو «ةسباي ةراح
 . هنم ةرارح

 "اکو «لدتعم وه لب «نطقلاك نخسُي ال هسبلو :«جاهنملا» بحاص لاق
 ءهنم للحتی ام للحت يف ًانوع لقأو «ندبلل ًاناخسإ لقآ هناف .لیقص ّسلمآ سابل .

 ۱ .ةراحلا دالبلا يفو .فیصلا يف سبلُي نأ یرحأو

 ةنوشخلاو سیا نم ءيش اهیف سیلو «كلذك ریرحلا تایث تناك املو
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 ةرارح نع الا نوکت ال ةكحلا دا نا و تراص ءاهريغ يف نينئاكلا

 سابل يف نمحرلا دبعو ريبزلل 5 6 هللا لوسر صخر تل ذلف «هنوشخو سیو

  اهجازم ناك ذإ ءاهيف لمقلا دلوت نع ٌدعبأ ریرحلا ٌبايثو «ةکحلا ةاوادمل ریرحلا

 . لمقلا هنم دلوتي ام جازمل افلاخم

 «صاصرلاو ديدحلا نم ذختملاف «نخسي الو ءیفدُی ال يذلا مسقلا امأو

 سابللا لدعآ ريرحلا سابل ناك اذإف :ليق ناف ءاهوحنو «بارّتلاو بشخلاو

 «تابيطلا تحابأ ىتلا ةلضافلا ةلماكلا ةعيرشلا هتمرح اذاملف «ندبلل هقفوأو

 .باوجب نيملسملا فئاوط نم ةفئاط لك هنع بيجي لاؤسلا اذه :ليق

 ىلإ اوجاتحي مل اهلصأ نم ا ةدعاق تعفر امل ۳ کجا ورکنمف

 نأب اذه نع بيجي نم مهنم  نورثكألا مهو - مکحلاو لیلعتلا وتبثمو

 اهلو امیس ال كلذ ىلع باتتف «هلل هکرتتو .هنع سوفنلا ّربصتل هتمّرح ةعيرشلا

 ٠ .هريغب هنع ضوع

 مرحف «بهذلاب ةيلحلاك ءاسنلل لصألا يف قلخ هنأب هنع بيجي نم مهنمو

 امل مرح :لاق نم مهنمو یاسنلاب لاجرلا هبشت ةدسفم نم هيف امل لاجرلا ىلع

 هتسمالمب هثروپ امل مرح :لاق نم مهنمو .بجعلاو ءالبخلاو رخفلا نم هثروپ

 اقا يسكب ها ناف هقل لاو هاو فو فاو ةا وف نت

 هلئامش یلعو الإ رثكألا يف هسبلی نم دجت داکت ال اذهلو ثانالا تافص نم ةفص

 سانلا مهشآ نم ناك ول یتح «یفخی ال ام ةواخّرلاو «ثنأتلاو ثنختلا نم

 ءاهبهذي مل ناو ءاهنم ریرحلا سبل هَصَقْنَي نأ دب الف «ةيلوجُرو ةيلوحف مهرثکأو

 ناك اذهلو «میکحلا عراشلل مَّلَسْيلف ءاذه مهف نع تفثکو هعابط تظلغ نمو
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 ریرخلا ميرحت ةلع



 لهأ تافص نم هيلع أشني امل ّئبصلا هسبلُي نأ يلولا ىلع مّرحي هنأ : نیلوقلا حصآ

 . ثينأتلا

 : ظفل يفو .«اهروكذ ی ُةَمَرَحَو 5 ريركلا ۳ ثانال لَحَأ هلن
 .۳«مهنانال ( ا يتم رود یلع بَهّذلاو ريرخلا سابل مرح

 سبل نع يم هللا لوسر ىهن :لاق ةفيذح نع «يراخبلا حیحصا يفو
 يف مكلَو اینّدلا يف مه وه) : لاقو هيلع نأو جابیدلاو ریرحلا

 )مس
 رخالا

 بنحلا تاذ حالع يف اب هیده يف

 : لاق ايك تيبنلا نأ مقرآ نب دیز ثیدح نم (هعماج» ىف يذمرتلا قاف

 (۳)«تیّرلاو يرخَبلا طْسَقلاب بْنَجلا تاذ نم اوَوادت»

 8 يقيقح ریغو يقيقح : ۳

 «تاقافّصلا نيب نقتحت ةيذؤم ةظيلغ حاير نع بنجلا يحاون يف ۴ ههبشُي

 باب :ةنیزلا يف ١5١/8 يئاسنلاو (۱۹۹۳۰) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأ ()

 وهو «لوألا بابلا :سابللا يف (۱۷۲۰) يذمرتلاو «لاجرلا ىلع بهذلا ميرحت
 «ورمع نب هللا دبعو «رمعو ؛يلع مهنم ریز ا ا

 ىفوتسا دقو ءرماع نب ةبقعو «عقسالا نب ةلئاوو ءمقرأ نب ديزو «سابع نباو
 .۲۲۵ ۰۲۲۲/۶ «ةیارلا بصن» يف يعليزلا ظفاحلا اهجيرخت

 .هنم زوجي ام ردقو لاجرلل ريرحلا سبل باب :سابللا يف ۲۶۲/۱۰ يراخبلا هجرخآ )۲(
 دمحأو ء«بنجلا تاذ ءاود يف ءاج ام باب :بطلا يف (۲۰۸۰) يذمرتلا هجرخآ (۳)

 . فيعض وهو يرصبلا هللا دبع وبآ نومیم هدنس يفو ۰۲۰۲/۶ مکاحلاو ٤/۳14
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 مسقلا اذه يف عجولا نآ الإ « یقیقحلا بنجلا تاد مجو نم بيرق اعجو تدخَف

 . سخان يقيقحلا يفو دودمم

 يتلا لضعلاو «تاقافّصلاو .بنجلا يف ضرعی دق : «نوناقلا» ٌبحاص لاق

 ةصوش یمست .ةعجوم ادج ةيذم ماروآ اهیحاونو «عالضالاو ءردصلا يف

 نم تسيل ءاضعالا هذه يف اعاجوأ اضيأ نوکت دقو .بنجلا َتاذو ءاماسريو

 :لاق .اهنم نوكت الو «ةلعلا هذه نم اهنأ نظيف فظیلغ حاير نم نكلو «مرو

 نأل «ملألا ناكم نم ًاقاقتشا بنجلا َتاذ ىمسُي دق بنجلا يف عجو لک نأ ملعاو

 ضرع اذإف «بنجلا ٌمجو انه اه هب ضرغلاو ؛بنجلا ةبحاص بنجلا تاذ ىنعم
 | :هلوق يف طارقب مالك لمح هيلعو «هيلإ بسن ناك ببس يأ نع ملأ بنجلا يف
 وأ «بنج عجو هب نم لك هب دارملا :ليق .مامحلاب نوُعفتني بنجلا تاذ باحصأ

 ل

 . ىمح الو مرو ريغ نم ةعاذل وأ «ةظيلغ طالخأ نم وأ «جازم ءوس نم ةئر عجو

 بنجلا مرو وهف «نانويلا ةغل ىف بنجل 2 | تاذ ىنعم امأو : ءابطألا ضعب لاق

 مرو بنجلا تاذ يمس امنإو «ةنطابلا ءاضعألا نم دحاو لك مرو كلذكو «راحلا

 .طقف ارا امزوتناك اقا ىقعلا كلذ

 «لاعسلاو یمحلا يهو :ضارعأ ةسمخ يقيقحلا بنجلا ٌتاذ مزليو

 37 یراشتملا ضبنلاو ‹ سفنلا قيضو سخانلا عجولاو

 يناثلا مسقلل نکل فلا اذهل وه سیل .ثیدحلا يف دوجوملا جالعلاو
 ءاج ام ىلع يدنهلا دوعلا وهو - يرحبلا طسقلا ناف «ةظيلغلا حیرلا نع نئاکلا

 تیزلاب طلخو هأمعان اقد قد اذإ طسّقلا نم فنص - رخآ ثیداحآ يف ًارسفم
 اعفان «كلذل ًاقفاوم ًءاود ناك «قعل وأ «روکذملا حیرلا نام هب َكِلُدو ءنخسملا

 ةيودألاب نالا جلاعيو «ةئرلا تاباهتلا ةجيتن يردصلا عجولا ىلع قبطني فصولا اذه )١(

 .يرهزألا روتكدلا هلاق .نيلسنبلا نقحو ءافلسلا صارقأ لثم ؛تابوركملل ةداضملا

Yo 



 دوعلاو «ددٌسلل يع .ةنطابلا ءاضعألل ا اهل ابهُذُم .هتدامل "اللحم هل

 يوقيو «نطبلا ٌسبحي ضباق «سباي راح :دوعلا سلا لا
 بهذيو «بنجلا تاد نم عفان ددّسلا حتفیو حیرلا درطیو تنطابلا ءاضعالا

 نم طسلا عفنی نأ زوجیو :لاق .غامدلل ديج روکذملا دوعلاو «ةبوطرلا لضف
 تقو ىف امیس ال ةيمغلب ةدام نع اهثودح ناك اذإ اضیآ ةيقيقحلا بنجلا تاذ
 . ملعأ هلل هللاو ةلعلا طاطحنا

 مأ نع :حیحصلا ثیدحلا يفو ؛ةرطخلا ضارمألا نم :بنجلا تاذو
 فح املك ناکو «ةنوميم تيب يف هضرمب يب هللا لوسر أدب :تلاق اهنآ .ةملس
 لصیلف ركب اأ اوم :لاق ًالقث جو املك ناكو سانلاب ىَّلصو جرخ «هیلع
 «هؤاسن هدنع عمتجاف «عجولا ةدش نم هيلع رمغ ىتح هاوکش دتشاو «ساّتلاب

 هذل يف اورو دف «سيمع تنب ءامسأو ثراحلا تنب لضفلا م أو «سابعلا هّمعو

 نم نتج ءان لَمَع نم اذه ءاذه يب لعف ْنَم» :لاق قافآ املف «رومغم وهو هوڈلف
 اي :اولاقف «هاتّدل ءامسأو ةملس ٌمأ تناکو «ةشبحلا ضرأ ىلإ هديب راشأو ءانه اه

 :اولاق ؟«ينومَْنْدَدَل َمِبَق» :لاق .بنجلا تاذ كب نوكي نأ انيشخ ! هللا لوسر
 ينفِذقيل للا ناك ام : :لاقف . تیز نم تارطقو سو نم ءيشو .يدنهلا دوعلاب

 نقل ل الا ٌدَحَأ تْيبلا يف یقیی ال نأ مکیلع تفرع : ی و يي

 ساّبعلا

 يف هلو ه ۳۹۰ ةنس يفوت «ميكح بیبط «لهس وبآ «يناجرجلا یبحی نب یسیع وه و
 .۳۲۸ ۰۳۲۷ «ءابنألا نویع» ىف هتمجرت رظنا «ةنس 4۰ رمعلا

 هوحنب هجرخأو فیعض وهو يدقاولا قیرط نم ۱۳/۲ لعس نبا هجرخآ 20

 .حيحص هدانسإو «سيمع تنب ءامسأ ثيدح نم )٩۷۵4( «فنصملا» يف قازرلا دبع
 نع ۸ «حتفلا» يف ظفاحلا هلقنو ييهذلا هقفاوو ۶ مکاحلا هححص و

 = ىلع انثدح 1/۸ ( هحیحصا یف يراخبلا جرخأو . هدانسإ ححصو ‹قازرلا دبع

۷٦ 



 انددل :تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع «نیحیحصلا» ىفو

 قافأ املف ءاودلل ضيرملا ةيهارك :انلقف «ىنوُدلت ال نأ راشأف هتك هّللا لوسر
 رس

 هَل هاف «سابعلا يّمَع َرْيَغ دل الا دخ مکنم قبي ال «ينوُدلَت ْنَأ مكهنأ مْلَأ» : لاق ۰
 )۱ يد

[ 3 

 مفلا يقش دحأ يف ناسنالا ىقسي ام :دودللا : يمعصالا نع ديبع وبا لاق

 . مفلا طسو يف وهف :روجولا امأو .هابناج امهو «يداولا يّديدل نم ذخأ

 لخدأ ام :طوعّسلاو .هب دلی يذلا ءاودلا وه - :حتفلاب - دودلّلاو : تلق

 . هفنأ نم

 نكي مل اذإ «ءاوس لعف ام لثمب يناجلا ةبقاعم هقفلا نم ثیدحلا اذه يفو

 اهانرکذ دق ًاليلد رشع ةعضبل هب عوطقملا اوصلا وه اذهو «هللا قحل امرحم هّلعف

 ةمجرتو «نیدشارلا ءافلخلا نع تباث وهو «دمحأ صوصنموهو ءرخا عضوم يف

 ءةتبلا اهل ضراعم ال ثيداحأ ةدع اهیفو «ةبرضلاو ةمطللا يف صاصقلاب ةلأسملا

 .اهب لوقلا نیعتیف

 ينوُدلت ال :انيلإ ريشي لعجف ءهضرم يف هانددل» :ةشئاع تلاق :دازو ییحی انئدح

 ةيهارك :انلق :ينودلت نأ مکهنآ ملأ :لاق «قافأ املف .ءاودلل ضیرملا ةيهارك :انلق

 هناف .سابعلا الا رظنآ انأو دل الا تیبلا يف دحأ ىقبي ال :لاق .ءاودلل ضیرملا

 شل يبنلا نع .ةشئاع نع «هيبأ نع ماشه نع دانزلا يبأ نبا هاور «مکدهشی مل

 يبآ نب نمحرلا دبع نع «حابصلا نب دمحم نع دعس نب دمحم هلصو : ظفاحلا لاق

 يمغأف «هب تدتشاف .ةرصاخلا 5 هللا لوسر ذخأت تناك :هظفلو دنسلا اذهب «دانزلا

 ىلإ راشأو ءانه نم نئج ءاسن لعف نم اذه» :لاق قافأ املف یانددلف «هيلع

 اهل لعجيل هللا ناك ام .بنجلا تاذ يلع طلسي هللا نأ نورت متنك ناو «ةشبحلا

 انددلو ءدل الإ تيبلا يف دحأ يقب امف «دل الإ تيبلا يف دحأ ىقبي ال هللاو اناطلس

 . ةمئاص يهو فن ومیم

 :مالسلا يف (۲۲۱۳) ملسمو «دودللا باب :بطلا يف ۱8۰/۱۰ يراخبلا هجرخآ )

 .دودللاب يوادتلا ةهارك باب

۷ 

 ام لثىب يناجلا ةبقاعم
 لعف



 عادصلا ةقيقح

 لصف

 ةقيقشلاو ۲۳ عادّصلا جالع يف كي هيده يف

 0 : رظن هتحص يف ائيدح «هننس» يف هجام نبا ىور

 . "”عاَدّصلا َّنِم هل نذاب عفا ُهَّنإ» : لوقيو ءانحلاب هّسأر فلغ .عدص

 E هلک وأ سأرلا ءازجآ ضعب يف ملأ :عادَصلار

 دو 2 م الة ا EES سأرلا

 أ سأرلا رخوم يف ناك امبرو هلك سأرلا ىلع لمتشت يتلا حالسلا ةضيبب اهيبشت
 . همدقم ىف

 هژامتحاو «سأرلا ةنوخس عادّصلا ةقيقحو . ةفلتخم هبابسأو «ةريثك هعاونأو

 عدصي امك هُعَدصيف ًاذفنم دجي الف «سأرلا نم ذوفنلا بلطي راخبلا نم هيف راد امل
 اناكم بلط «يمح اذإ بطر ءيش لكف «ذوفنلا بلطو هيف ام يمح اذإ ي یعولا

 ال ثیحب هلك س ارلا يف نت ی بت ی

 ال ًادج ةديدع هبابسأو «سأرلا ءزج ياب ملأ وه :عادصلا :يرهزألا روتکدلا لاق (۱)
 «ةنيعم تاقوأ يفو نيعم ناکم يفو نيعم عادصب ضرم لک زیمتیو اهرصح نکمی

 : تلاق رم هللا لوسر ةالوم عفار مآ یملس ثيدح نم (۳۵۰۲) هجام نبا يف يذلا ()

 يبآ ننس» يف وهو «ءانحلا اهیلع عضو الإ ةكوش الو ةحرق ةي يبنلا بيصي ال ناك

 نيل وهو «عفار یبآ نب ىلع نب هللا دیبع هدئس ىفو 7۸ كمخأو (AOA) «دواد

 ةريره يبآ ثیدح نم ۹۵/۵ «عمجملا» يف يمثيهلا هرکذ امیف رازبلا یورو «ثیدحلا

 هسأر فلغیف .عدص «يحولا هيلع لزن اذإ ةي هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا یضر

 وبأو ءريثك فعض هیفو «قثو دقو .میکح نب صوحألا هیفو :يمثيهلا لاق . ءانحلاب

 .هفرعأ مل نوع

 .ةدملاو حبقلا : يعولا )۳)

۷۸ 



 : ةديدع بابسآ نع نوکی عادّصلاو

 .ةعبرالا عئابطلا نم دحاو ةبلغ نم : اهدحآ

 مرولا كلذل سأرلا ملأيف «ةدعملا يف نوكت حورق نم نوكي :سماخلاو

 .ةدعملاب سأرلا نم ردحنملا بصعلا لاصتال

 . هعدصتف سأرلا ىلإ ٌدَعصتف «ةدعملا يف نوكت ةظيلغ حير نم : سداسلاو

 ةدعملا ملأب ما لا ملأيف ةدعملا قورع يف و ن نوكي : عباسلاو

 .امهنيب يذلا لاصتالل

 ىفبيو ردحني مث ماعطلا نم ةدعملا ءالتما نع لصحي عادص : نماثلاو

 ۶ رم 2 ٣

 . هلقثیو سارلا عدصيف ءائين هضعب

 .هردق نم ٌرثكأ

 اماو «سبيلا ةبلغل اما غارفتسالاو ءيقلا دعب لصحی عادص :رشاعلاو

 . هيلإ ةدعملا نم ةرخبألا دعاصتل

 .ءاوهلا ةنوخسو رحلا ةدش نع ضرعی عادص : رشع يداحلاو

 مدعو سأرلا ىف ةرخبالا فثاكتو دربلا ةدش نع ضرعی ام : رشع یناثلاو

 . هيلع لیقثلا ءيشلا لمحو سأرلا طغض نم ثّدحي ام :رشع عبارلاو

 .هلجأل غامدلا ةوق فعضتف مالکلا ةرثك نم ثّدحي ام : رشع سماخلاو

 .ةطرفملا ةضايرلاو ةكرحلا ةرثك نم ثدحي ام : رشع سداسلاو

 مومغلاو «مومهلاك «ةيناسفنلا ضارعألا نم ثدحي ام :رشع عباسلاو

 . ةئيدرلا راكفألاو «سواسولاو «نازحألاو

۷۹ 

 عادصلا بایسا



 لمعت ام دجت ال ةرخبالا ناف عوجلا ةدش نم ثدحی ام :رشع نماثلاو

 . همل وتف غامدلا ىلإ دعاصتتو رثکتف «هيف

 هنأك هبحاص دجحیو عامدلا قافص يف مرو نع ثدحي ام : رسع عساتلاو

 . هسأر ىلع قراطملاب برضي

 .ملعا

 وأ ءاهيف ةلصاح اهدحو سأرلا نييارش يف ةدام ةقيقشلا عادص بیسو ةقبقشلا عادص بیس

 امإو «ةيراخُي ام) ٌةداملا كلتو .هیبناج نم فعضألا بناجلا اهلبقیف ءاهيلإ ةيقترم
 ىف ةصاخو «نییارشلا نابرض اهب ةصاخلا اهتمالعو تدراب وأ ةراح طالخأ

 .مجولا نكس «نابّرضلا نم تعنمو « بئاصعلاب تطبض اذ إو, .يومدلا نسب سارا بیست
 عج

 بيصُي ناك عاونلا اذه نأ :هل «يوبنلا بطلا» باتك يف ميعن وبأ ركذ دقو
 .جرخي الو نیمویلاو مويلا ثكميف ی يبنلا

 . ةباصعب
 ص

 هسأر تصعپ ناكو “'هاَسْأَراو» : هتوم ضرم يف لاق هنأ «حیحصلا» يفو

 ينإ :لوقي نأ ضيرملل صخر ام باب :ضرملا يف ۰ يراخبلا هجرخآ )١(
 ول كاذ لب هللا لوسر لاقف ءهاسأراو. :تلاق ةشئاع ثيدح نم .هاسأراو وأ ءعجو
 كنظأل ينإ هللاو هایلکناو :ةشئاع تلاقف . كل وعدأو كل رفغتسأف يح انأو ناك
 لاقف .كجاوزأ ضعبب اسرعم كموي رخا تللظل .كلذ ناك ولو «يتوم بحت
 . «هاسأراو انآ لب» : و يبنلا

۸۰ 



 . سا ر لا عاجوآ نم اهریغو ةقيقشلا مجو يف عفنی سأرلا بصعو «هضرم يف

 لصف

 هنمو «غارفتسالاب هجالع ام هنمف «هبابسأو هعاونآ فالتخاب فلتخی هجالعو

 هجالع ام هنمو «ةعّدلاو نوکسلاب هجالع ام هنمو یاذغلا لوانتب هجالع ام

 هجالع ام هنمو «نیخستلاب هجالع ام هنمو «ديربتلاب هجالع ام هنمو «تادامّضلاب
 . تاک رحلاو تاوصالا عامس بنتجی نأب

 يك ال يئزج وه «ءانحلاب ثیدحلا اذه يف عادلا ُجالعف ءاذه فرم اذإ

 نم نكي ملو «ةبهلم ةرارح نم ناك اذإ عادصلا نإف «هعاونآ نم عون جالع وهو
 عم ةهبجلا هب ثّدَمَضو َّقُد اذإو ارهاظ ًاعفن ءانحلا هيف عفن اهغارفتسا بجي ةدام

 هعاجوآ تنكس «هب دمض اذإ بصعلل ةقفاوم ةوق هيفو عادّصلا نكس «لخلا

 اذإو ءءاضعألا هب دشت ضبق هيفو یاضعالا معي لب «سأرلا عجوب صتخي ال اذهو

 ظ .هنکس «بهتلملاو راحلا مرولا ٌمضوم هب دم

 ام ع هللا لوسر نأ «ننسلا» ىف دواد وبأو «هخیرات» ىف يراخبلا ىور دقو

 يف اعجو هيلإ ىكش الو ««ْمجَحا» :هل لاق الإ هسأر يف ًاعجو دحأ هيلإ ىكش

 . 227«ءاّنحلاب بضتخا» : هل لاق الإ هيلجر

 بيصي ال ناك :تلاق ةَ ىبنلا ةمداخ عفار مأ ىملس نع : يذمرتلا ىفو

 . "ءانحلا اهیلع عضو الإ ةكوش الو ةحرق ةي با

 هدنسو «عفار يبآ ةأرما ىملس ثيدح نم 5 دمحأو (۳۸۵۸) دواد وبآ هجرخآ )۱(

 .مدقت امك فیعض هدنسو (۳۰۰۲) هجام نباو (۲۰۵۵) يذمرتلا هجرخآ (۲)

۸۱ 

 عادصلا جالع

 يئزج ءانحلا جالعلا



 هصاوخو ءانحلا عقاتم

 لصف

 اهناصغأو ءانحلا رجش ةوقو «ةيناثلا يف نسباي ءىلوألا يف دراب ءانحلاو

 ةضباق ةوق نمو «لادتعاب راح «يئام اهيف رهوج نم اهتبستكا ةللحم ةوق نم ةبكرم

 . دراب يضرأ اهيف رهوج نم اهتبستكا

 اذإ بصعلل ةقفاوم ٌةوق هيفو «رانلا قرح نم عفان للحم هنأ هعفانم نمو
 ءیربیو «هیف ضراعلا "قالثلاو مفلا حورق نم «ْغضُم اذ عفنیو «هب هكض
 ءةبهلملا ةراحلا ماروألا نم ٌعفني هب دامضلاو «نایبصلا هاوفآ يف ثداحلا "عالقلا
 «ىّمصملا عمشلا عم هزون طلخ اذإو ."”نيوخألا مد لهف تاحارجلا يف لعفیو
 . بنجلا عاجوأ نم عفني «درولا نهدو

 هيلجر لفاسأ تّبضخف «يبصب جرخي ٌيردُجلا أدب اذإ هنأ هصاوخ نمو
 كش ال بّرجم حيحص اذهو .هنم ءيش اهيف جّرخي نأ هينيع ىلع نمؤي هنإف «ءانحب

 مقن اذإو ءاهنع سوسلا عنمو ءاهبيط فوصلا بايث يط نيب هرن لعج اذإو .هيف

 نورشع موي لک اموي نيعبرأ هوفص نم ترش رصع مث هرمغی ءام يف هقرو
 نم عفني هناف «ریفصلا نأضلا محلب هيلع یّدخیو ءركس مهارد ةرشع عم امهرد
 . ةبيجع هيف ةيصاخب ماذُجلا ءادتبا

 ملف «الام هئربُي نمل لذب هنأو «هدي عباصأ ریفاظآ تقّقشت الجر نأ يكحو

 ءامب هعقن مث هيلع مدي ملف «ءانح مايأ ةرشع برشي نأ «ةأرما هل تفصوف «دجی

 .اهنسح ىلإ هریفاظآ تعجرو أربف «هبرشو

 نمسلاب نجع اذإو «اهعفنو اهنسح ًانوجعم رافظالا هب تمزلآ اذإ ءانحلاو

 .نانسالا لوصأ يف رشقتو «ناسللا لصأ ىلع جرخت رثب :قالسلا )۱(
 . ناسللا وأ مفلا ةدلج يف نوکت تارثب : عالقلا )۲(

 امناو ءهلصأ فرعن ال انآ حیحصلاو :هتقیقح نایب يف ددرت نأ دعب «ةرکذتلا» يف )
 .دنهلا دالب نم اذكه بلجی

AY 



 برجلا نم عفنو اهعفن رفصأ ءام شرت يتلا ةراحلا ماروألا اياقب هب َدمضو

 سأرلا يوقيو ءهنسحيو «هیوقیو رعشلا تبي وهو تغیلب ةعفنم نمزملا حّرقتملا

 . ندبلا رئاسو «نيلجرلاو نيقاسلا يف ةضراعلا روثّلاو «تاطاَمَتلا نم عفنیو

 لصف

 هنوهركي ام مهئاطعإ كرتب ىضرملا ةجلاعم يف يَ هيده يف
 امهلوانت ىلع نوهركي ال مهنأو .بارشلاو ماعطلا نم

 : لاق ينهجلا رماع نب ةبقع نع جام نباو ««هعماج» يف يذمرتلا ىور

 هللا اف «بارشلاو ماَمَّطلا ىلع مکاضرَم اوهركُت ال» : ةه هللا لوسر لاق

 .۳«عهیقسیو مُهُمِعْطُي لجو رع

 ىلع ةلمتشملا ةيوبنلا ةفلكلا هذه نارق رزغآ ام : ءابطألا ءالضف ضعب لاف

 فاع اذإ ضیرملا نأ كلذو «یضرملا جلاعُي نملو «ءابطألل اميس ال فیهلا مکح

 .هتوهش طوقسل وأ .ضرملا ةدهاجمب ةعيبطلا لاغتشال كلذف .بارشلا وأ ٌماعطلا

 ذئنيح زوجي الف «ناك امفیکو ءاهدومخ وأ ةيزيرغلا ةرارحلا فعضل اهناصقن وأ

 ۱ . ةلاحلا هذه يف ءاذغلا ءاطعا

 اهيلع هب ةعيبطلا فلختل ءاذغلل ءاضعألا بلط وه انا عوجلا نأ ملعاو

 يهتني ىتح ايندلا ءاضعألا نم ىوصقلا ءاضعألا بذجتف ءاهنم للحتي ام ضوع

 نب ركب هدنس يفو )۳٤٤٤( هجام نباو )5١5١( يذمرتلا هجرخأ يوق ثيدح )١(

 دنع فوع نب نمحرلا دبع ثيدح هل دهشي نکل «فيعض وهو «ریکب نب سنوي
 ه١ ۰۵۰/۱۰ «ةیلحلا» يف ميعن يبأ دنع هللا دبع نب رباج ثيدحو « مكاحلا

 اهبحصي ضارمألا مظعمو :يرهزألا روتكدلا لاق دقو .دهاوشلا يف نسح هدنسو

 هيلع دوعي ةلاحلا هذه يف ابصغ ضيرملا ماعطاو «ماعطلل ضيرملا ةبغر مدع

 ءوسو «مضه رسع هعبتي امم بجي امك هلمعب يمضهلا زاهجلا مايق مدعل ررضلاب

 حیرت ما ا

AT 



 ىلع ضیرملا رابجإ
 ماعطلا

 ۰ ضرملا دجو اداو ءاذغلا بلطیف  عوجلاب ناسنالا سحیف .ةدعملا ىلإ تذجلا

 اداف «بارشلا وآ یاذغلا بلط نع اهجارخاو اهجاضناو هتدامب ةعيبطلا تلغتشا

 اهلعف نع ةعيبطلا هب تلّطعت كد نم ءيش لامعتسا ىلع ضیرملا هرکآ

 ررضل ًاببس كلذ نوکیف «هعفدو ضرملا ةدام جاضنإ نع هریبدتو همضهب تلختشاو

 «هدومخ وأ يزيرغلا راحلا فعض وأ ۰ نارحّبلا تاقوأ يف امیس الو «ضيرملا
 يف لمعتسُي نأ يغبني الو «ةعقوتملا ةلزانلا لیجعتو ءةيلبلا يف ةدايز كلذ نوکیف
 ةعيبطلل جعزم لامعتسا ريغ نم اهيوقيو هتوق هيلع ظفحي ام الإ لاحلاو تقولا اذه
 بارشك هجازم لدتعاو «ةيذغألاو ةبرشألا نم هماوق َفْطل امب نوكي كلذو «ةتبلآ

 جیرارفلا قرم ةيذغالا ن نمو «كلذ هبشآ امو ءيرّطلا درولاو «حافتلاو “٠ رفونيّللا
 ۷ رابخألاو «ةقفاوملا ةَرطَعلا حییارالاب هاوق شاعنإو « طقف ةبيطلا هلدتعملا
 . اهقیعم ال اهنیعمو «ةعيبطلا مداخ بیبطلا ناف

 ضعب جضن دق جف مد مغلبلا نأو ندبلل يذغملا وه ديجلا مدلا نأ ملعاو
 ةغيبطلا تفطع ءاذغلا مدعو «ريثك مغلب هندب يف ىضرملا ضعب ناك اذإف ‹« حضنلا

 امع هب تفتکاو ءاضعالا هب تذغو امد هترّیصو هتجضنأو .هتخطو هیلع

 ويصور هظفحو ندبلا ریبدتب هناحبس هلا اهلکو يتلا ةوقلا يه ةعيبطلاو «هاوس
 . هتایح ةدم هتسارحو

 «بارشلاو ماعطلا ىلع ضيرملا رابجإ ىلإ ةردّتلا يف جاتحي دق هنأ ملعاو

 نم ٌثيدحلا نوكيف اذه ىلعو «لقعلا طالتخا اهعم نوكي يتلا ضارمألا يف كلذو
 یضعمو «ليلد هدييقت ىلع لد دق يذلا قلطملا نم وأ ‹«صوصخملا ماعلا

 .اهلثم يف حیحصلا شيعي ال ًامايأ ءاذغ الب شيعي دق ضيرملا نأ :ثيدحلا

 .ةداحلا ضارمألا يف ةعفد ثدحي يذلا ريغتلا :نوكسف مضب )11
 وهو ءةحنجألا وذ ءهانعم يسراف :هیف لاقو «نونلا میدقت هيف رهشالا «ةرکذتلا» يف )

 یواس اذاف ءاملا قمع هفجس لوطي سلمآ قاسو «رزجلاک لصأ هل يئام تبن
 . رهزآو قروآ .هحطس

۸ 



 مهمعطي هلل ناف» :ینعم هرکذ ام ىلع دئاز فیطل ینعم «مهیقشیو مهمعطی هللا نإف» : 5 هلوق يفو

 ان ةعيبط يف اهریثأتو «حاورألاو تولقلا ماكحأب ةيانع هل نَم الا هفرعی ال ءابطالا

 هيلإ ريشُت نحنو «ةعيبطلا نع ًاريثك يه لعفنت امك ءاهنع ةعيبطلا لاعفناو «ندّلا
 «فوخم وأ هوركم وأ بوبحم نم اهلغشی ام اهل لصح اذإ سفنلا :لوقنف «ةراشإ

 رح الو لب «شطع الو عوجب ٌسحُت الف «بارشلاو ءاذغلا بلط نع هب تلغتشا

 نم امو «هب نحت الف «ملألا ديدشلا ملؤملا ساسحإلا نع هب لغتشت لب «درب الو
 ءاهمهد امب سفنلا تلغتشا اذإو «هنم ائيش وأ كلذ هسفن يف دجو دقو الإ دحأ

 اهل ماق «حيرفتلا ّيوق حرفم دراولا ناك ناف «عوجلا ملأب ّسحَت مل ءاهيلع دروو
 يف ةيومدلا ترجو «تفعاضتو ءاهاوق تشعتناو «هب تعبشف .ءاذغلا ٌماقم

 بجوُي حرفلا ناف «هثيومد رهظتو ههجو ٌقِرْشُيف .هحطس يف رهظت ىتح دسجلا
 نم اهّطَح ٌءاضعألا بلطت الف «هب ءىلتمتف «قورعلا يف ُثعبنيف «بلقلا مد طاسبنا

 تّرفط اذإ ةعيبطلاو «هنم ةعيبطلا ىلإو ءاهيلإ ٌةبحأ وه امب اهلاغتشال داتعملا ءاذغلا

 ةر ره ام لغ دا حت ا

 ترا و حرام تانا نوم را ا خم وأ و درا ا

 ماعطلا بلط نع لغش يف اهبرح لاح يف يهف یاذغلا بلط نع هتعفادمو

 ام ریظن اهيلع تفلخأو ءاهاوق تشعتنا «برحلا اذه يف ترفظ ناف . بارشلاو

 ام بسحب اهاوق تطحنا «ةروهقم ةبولغم تناك نو بارشلاو ماعطلا ةوق نم اهتاف

 ههظت ةوقلاف ءًالاجس ٌردعلا اذه نيبو اهنيب برحلا تناك نإو «كلذ نم اهل لصح

 نيب جراخلا برحلا لاثم ىلع امهنيب ٌبرحلاف ةلمجلابو «ىرخأ يفتختو ةرات

 امإو «حیرج امإو «ليتق امإ بولغملاو «بلاغلل رصنلاو «نیلتاقتملا نيودعلا
 ی

 نم ءابطألا هرکذ ام ىلع ادئاز هب هیذغُی ىلاعت هللا نم ددم هل : ضيرملاف

 نوكي ام برقآ دبعلا ناف هبر نم ابرق هل بجوی ام كلذ نم هل لّصحیف .لجو زع

Ao 



 موصلا يف ةي هلاصو

 هل لصح «هل ًایلو ناك ناف «هنم ةبيرق ذئدنع هبر ةمحرو «ٌُةّبلق رسکنا اذإ هبر نم
 ءاهتوق نم َمظعأ هاوق هب شعتنتو «هتعیبط یوق هب ىوقت ام ةيبلقلا ةيذغالا نم
 هب هحرفو «هب هسنأو «هبرل هّبحو هناميإ يوق املکو «ةيندبلا ةيذغالاب اهشاعتناو
 ةوقلا هذه نم هسفن يف دجو «هنعو هب هاضرو هيلإ هقوش دتشاو «هبرب هنيقي يوقو
 :هملع هلانب الو: «تیبط تفضو هکر دپ الو هغ رعب ال ام

 ریثک لاح رظنیلف «هب قیدصتلاو اذه مهف نع هّسفن تفثکو «هعبط ظلغ نمو

 ءاج و ,ةروُص نم هنوقشعی ام بخب مهبولق تألتما دق نیذلا روصلا قام نم
 . مهریغ يفو مهسفنآ يف بئاجع اذه نم سانلا دهاش دقو «ملع وأ لام وآ

 ۳ | مايّصلا يف لِصاوُي ناك هنأ « 2م يبنلا نع : (حيحصلا» يف تبث دقو

 لظأ ينإ ہکتیھک تسلا : لوقیو لاصولا نع هباحصأ ىهنيو «ددعلا تاوذ
 نع يو يب در مع

3 

 همفب ناسنالا هلكأي يذلا ماعطلا وه سيل بارشلاو ماعطلا اذه نأ مولعمو

 لظأ» : لاق هنإف ءامئاص نكي مل لب «قرفلا ققحتي ملو الصاوم نكي مل الإو

 ال ام ىلع هنم ٌردقي هنأو «لاصولا سفن يف مهتيبو هنيب قرف هنإف اضيأو

 اذه مهف امنإو «مكتئيهك تسل لقي مل .همفب برشيو لكأي ناك ولف «هيلع نوردقي
 ءاهشاعنإو ةوقلا يف هريثأتو «بولقلاو حاورألا ءاذغ نم هّبيصن لق ْنَم ثيدحلا نم

 . قفوملا هللاو «ينامسجلا ءاذغلا ريثأت قوف هب اهئاذتغاو

 لاصولا بابو «لاصولا رثکآ نمل لیکنتلا باب :مایصلا يف ۱۷۹/6 يراخبلا هجرخأ (۱)

 يفو ‹موصلا يف لاصولا نع يهنلا باب :مایصلا يف ۰ ۰۳) ملسمو  رحسلا ىلإ

 سنأو مع نب هللا دبعو .ةشئاع نع بابلا

A٦ 



 طوعسلاب جالعلا يفو «ةرذعلا حالع ین ةي هیده يف

 طشقلاو «ةَماَجحلا هب مُتْيَواَدَت ام ُرْيَخ» : لاق هنأ (نیحیحصلا» يف هنع تبث

 . ۳ «ةَردعلا نم زئفلاب ہکنایبص زد امن الو «يرحبلا

 لخد :لاق هللا دبع نب رباج ثيدح نم هنع «دنسملا» و «نئسلا» ىفو

 .«؟اذه اَم» :لاقف ءامد هارخنم ليسي ىبص اهدنعو «ةشئاع ىلع ای هللا لوسر ۷ j هم ٠ ۰ ی نب اا لٺ و
 )ع ے 2 رس ۶ ی ی ب 5 ع 1 ۶ ۳ ۳ 10

 امّا نکدالوا نلتقت ال نکلیو) : لاقف هسأر يف عجو وا ةرذعلا هب :اولاقتف

 ۹ و ۶ E ر ی ا ساس ی ےس یر و

 مث یامب هکحتلف ایدنه اطسف ذخاتلف هسار يف عجو وأ ةرذع اهدلو باصا ةارُما

 . "اربف «يبصلاب كلذ منصف اهنع هللا يضر ةشئاع ترمأف «هاَيإ هطعست ۲۸۶ 6 هرم دقو ت ۰ 0 ۰ 2 ه2

 جلوع اذإف «مدلا نم قلحلا يف حّيهت : ةرذعلا : ةَدْيَبَع ىبأ نع ديبع وبأ لاق

 . ابلاغ نايبصلل ضرعتو «قلحلاو نذألا

 بلغي مد اهتدام ةرذعلا نآلف .كوکحملا طسقلاب اهنم طوعّسلا عفن امأو

 ةافللا دش تم طلا ىفو «رثكأ نايبصلا نادبآ ىف هدلوت نكل مغلبلا هيلع

 .یرخآ ضرعلابو «ةرات تاذلاب ةراحلا ةيودآلاو «ةراحلا

 بشلا عم طسقلا :ةاهللا طوقس ةجلاعم يف «نوناقلا» بحاص ركذ دقو

 .ورملا رزبو «يناميلا

 يف (۱0۷۷) ملسمو «ءادلا نم ةماجحلا باب :بطلا يف ۱۲۷/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۱)

 .ةماجحلا ةرجأ لح باب :ةاقاسملا

 ۰۸٩/۵ «عمجملا» يف يمشيهلا هدروآو «حيحص هدانساو ۰۳۱۰/۳ دمحأ هجرخآ (۲)

 .حیحصلا لاجر مهلاجرو :لاقو رازبلاو ىلعي يبال هتبسن دازو

AV 

 طسقلا



 ضییألا وهو «يدنهلا دوعلا وه :ثیدحلا يف روکذملا يرحبلا طسقلاو
 تاهللا زمغب مهدالوآ نوجلاعی اوناکو «ةديدع عفانم هیفو «ولح وهو «هنم

 «كلذ نع لك ْیبنلا مهاهنف «نايبصلا ىلع ا ءيس وهو «قالعلابو

 . مهيلع لهسأ و .لافطالل عفنآ وه ام ىلإ مهدشرأو

 قد ةبکرمو ةدرفم ةيودأب نوکی دقو «فنالا يف بصي ام :طوعّسلاو
 ناسنالا فنأ يف اهب طعسیو ةجاحلا دنع لحن مث .ففجتو توولور

 طولا کف هسأر ضفخنتل امهعفری ام هیفتک نيبو «هرهظ ىلع قلتسم وهو

 هلك يبنلا حدم دقو .ساطعلاب ءادلا نم هيف ام جرختسیو «هغامد ىلإ لوصولا نم

 . هيف هيلإ جاتحی اميف طوعّسلاب يوادتلا
 . 27 طعتسا 2 ىبنلا نآ «هننسا ىف دواد وبآ رکذو

 لصف

 دوؤفملا جالع يف ةَ ليك هيده يف

 تضرم :لاق دعس نع «دهاجم ثيدح نم "هننس) يف دواد وبأ ىور

Eاهدرب تدجو ىتح يبدث نيب هدي عضوف . يندوعتي دي هلع هّللا لوسر يناتأف  

 ناف فيت نم ةَدَلَك نب ثراحلا تأف ٌدووْفَم لُجَر َكّنإ» : يل لاقو «يداؤف ىلع
 مث هاو اأ فّتیدَملا ةَرْجَع نم تارَمَت َعْبَس el رخو
 ا

 . هنطب یکتشی يذلا نوطبملاک هیکتشی وهف «هداؤف بيصأ يذلا :دوؤفملا

 . يوق هدنسو سابع نبا ثيدح نم (۳۸۲۷) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 هلوقو «دیج هدنسو توجعلا ةرمث يف باب :بطلا يف (۳۸۷۵) دواد وبا تن 0
 هاسحتیف «قيقدلاو رمتلا نم ذختی ءاسح :ةنیجولاو ؛نهضریل ديري «نهاونب نهأجيلف»
 . ضیرملا
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 . مفلا يبناج دحآ نم ناسنالا هاقس ام :دودللاو

 رمتلاب دوؤفملا جالع أميس الو فنیدملا : رمت اميس الو «ءادلا اذهل ةبيجع ةيصاخ رمتلا يفو

 ا يفو «يحولاب كردت «ىرخأ ةيصاخ اعبس اهنوك يفو . هنم ةوجعلا

 ) : 2 هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «ضاقو يبأ نب دعس نب رماع ثيدح نم

 . «رحس الو مس َمْوَيلا كلذ هّرضَي مل ةيلاَعلا رْمت نم تارّمت عّبَسِب حّبصت 0 ساس وس if“ ۳ ی 20 ی 3 هم © شم ف ی 7.

 هضم (حبطُي َنيح "اهبل َنْيَب امم ٍتاّرَمَتَعَْس َلكأ نم» :ظفل يفو

 رمتلاهئاوف . :لیقو .اهيف بطر :ليقو .ىلوألا يف سباي «ةيناثلا يف راح ُرْمَتلاَو

 2 لهأك «هب ءاذغلا داتعا نمل اميس ال ةحصلل ظفاح لضاف ءاذغ وهو «لدتعم

 اهترارح يتلا ةراحلاو ةدرابلا دالبلا يف ةيذغألا لضفأ نم وهو «مهریغو ةنيدملا

 هاهناکس نطاوب ةدوربل «ةدرابلا داللا را ما مهل وهو .ةینثلا ةجردلا يف

 «فتاطلاو نمیلاو زاجحلا لهأ رثکی كلذلو «ةدرابلا دالبلا ناکس نطاوب ةرارحو

 رمتلاک «مهریغل یتأتی ال ام ةراحلا ةيذغالا نم اهل ةهباشملا دالبلا نم مهيلي امو

 هعضی ام قوف لیبجنزلاو لفلفلا نم مهتمعطآ يف نوعضی مهاندهانشو «لسعلاو

 یولَحلا مهزیغ لكأي امك ليبجنّرلا نولكأيو .رثکآ وأ فاعضأ ةرشع ّوحن مهُريغ
 مهُرضي الو كلذ مهقفاوُيو ۳لقنلاب لقنتي امك مهنم هب لَقَتَتَي نم تدهاش دقلو

 دربت رابالا ايم دهاشت امك خلا رهاظ ىلإ ةرارحلا جورخو «مهفاوجأ ةدوربل

 يف ةظيلغلا ةيذغألا نم ةدعملا حضنت كلذكو یاتشلا يف نخستو «فيصلا يف

 . فيصلا يف هجضنت ال ام ءاتشلا

 .ةباغ ةنزب ةبال ةينثت ةيناكربلا دوسلا ةراجحلا نم اهيبناجب طيحي ام :اهیتبال )١(

 :ةبرشألا يف )۲٠٤۷( ملسمو «ةوجعلا باب :ةمعطألا يف 4٩۳/٩ يراخبلا هجرخآ (؟)

 .ةنيدملا رمث لضف باب

 .قدنبلاو زوللاو رزبلاو قتسفلاک (۳)
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 ةيودالا صاصتخا
 ةنکمالاب

 عبس ددع هتیصاخ

 وهو مهریغل ةطنحلا ةلزنمب نوكي نأ داکی مهل رمتلاف «ةنیدملا لهآ امأو

 لل مسجلا نيتم هنإف مهرمت فانصأ دوجأ نم ةيلاعلا رمتو مهتدامو مهتوف

 قفاوی وهو «ةهکافلاو ةيودألاو ةيذغالا ىف لخدی رمتلاو ةوالحلا قداص معطلا

 دلوتي ام ةئيدرلا تالضفلا نم هنع دلوتی الو «يزيرغلا راحلل وقم نادبالا رثکآ

 .اهداسفو طالخألا نفعت نم هداتعا نمل عنمي لب < .ةهكافلاو ةيذغألا نم هريغ نع

 نّمو ةنيدملا لهأك «طاخلا هب ديرأ يذلا باطخلا نم ثيدحلا اذهو

 ناكملا كلذ يف ةيودألا نم ريثك عفنب اصاصتخا ةنكمألل نأ بير الو مهرواج
 دجوي الو «ءادلا نم اعفان ناكملا اذه يف تبني دق يذلا ءاودلا نوكيف «هريغ نود
 شم .ءاوهلا وأ ةبرثلا سفن ريثأتل هريغ ناکم يف تبن اذإ عفنلا كلذ هيف
 نر ريكو" ناسنالا عئابط فالتخا اهفالتخا براق عئابطو صاوخ ضرألل ناف

 ةيودأ برو ف اس اهضعب یفو «الوکأم ًءاذغ دالبلا ضعب يف نوکی تابنلا

 ضارمأ يف نيرخآل ةيودأ يه ضارمآ نم موقل ةيودأو نیرخال ةيذغآ موقل
  .مهعفنت الو مهریغ بسانت ال دلب لهأل ةيودأو ءاهاوس

 لجو زع هللا قلخف ءاعرشو اردق تعقو دق اهنإف .عبسلا ةيصاخ امأو

 ةعبس يف هقلخ لمك ناسنالاو ءاعبس مايألاو ءاعبس نينا او سا

 ف والا نه , يعسلاو ؛اعبس فاوطلا هدابعل هناحبس هللا عرشو «راوطأ

 : لب لاقو .ىلوألا يف اعبس نیدیعلا تاریبکتو «اعبس ًاعیس رامجلا يمرو
 ص و و ص

 ۰ (۲۱) 6 ریس هاوس م 34 . ۶ هم ر 5 یو ۰ )١(. 7 ب و و

 يف “هبوب نيب ريخ نینس عبس مالغلل راص اذإو» :*"«عیسل ةالصلاب مهورم»

 اورم» اعوفرم ةربس ثيدح نم (4۰۷) يذمرتلاو )٤۹٤( دواد وبأو دمحآ جرخآ )۱(

 هدنسو «اهیلع هوبرضاف «نينس رشع غلب اذاو «نينس عبس غلب اذإ ةالصلاب يبصل
 هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع ثيدح نم (4۹0) دواد وبآ هجرخأو حیحص
 . نسح هدنسو

 دمحأو 47١/7. يعفاشلا هجرخأ امك همأو هيبأ نيب امالغ ريخ هنأ الت هنع تبث يذلا (۲)

 = يبآ ثیدح نم (۲۳۵۱) هجام نباو (۱۳۰۷) يذمرتلاو (۲۳۷۷) دواد وبآو (۷۳۲)
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 رییس
 و و۶ ر

۱ aاو یعا ها لا یی  
 - 7 ب ۰ 20( ۰م 4g 9 5ع ۰ هلالص و

 Ey عبسک عبسب هموق ىلع ُهّللا هنیعب نأ 2 ئيبنلا اعدو «لايل عبس داع

 لك يف لبانس عبس تتبنأ ةبحب قّدصتملا ةقدص هب ُفِعاَضُي ام هناحبس ُهَّللا لّثمو

 اهوعرز يتلا نينسلاو ءاعبس فسوي بحاص اهار يتلا لبانسلاو «ةبح ةئام ةلبنس

 لخدیو ةر فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ ةقدصلا فعاضتو «اعبس ابأد

 : انلأ وس تاج رك هدآلا هذه ني ها

 ددعلا یناعم تعمج ةعبسلاو «هريغل تسيل ةيصاخ ددعلا اذهل نأ بير الف

 هذهف «كلذك :رتولاو .نائو لو : عفشلاو . رتوو عفش ددعلا ناف هصاوخو هلك

 لقأ يف بتارملا هذه عمتجت الو ناتو لو رتوو .نانو «لوأ عفش : بتارم عبرآ * ف

 رتولاو عفشلا ينعآ «ةعبرألا ددعلا بتارمل عماج لماک ددع يهو «ةعبس نم

 (۱۲۰۰) نابح نبا هححصو «حیحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «ةريره 3

 يعفاشلا جرخآ دقو «ءيش نسلا ديدحت يف لو هنع دري ملو .ناطقلا نباو «مکاحلاو

 رغصأ يل خأل لاق مث .يمعو يمأ نيب يلع ينريخ :لاق يمرجلا ةرامع نع ۲

 ءاجو «نینس ينامث وآ عبس نبا تنكر «هتریخل اذه غلبم غلب دق ول اضیآ اذهو :ينم
 نم عم ناکف «هیوبآ نيب ريخ «نینس عبس مالغلا غلب اذإو :۱1۲/۹ «ينغملا» يف

 .هب ىلوأ وهف «امهنم هراتخا نمف هیف اعزانتو ءاهوتعم نكي مل اذإ امهنم راتخا
 ال :كلامو ةفينح وبآ لاقو «یيعفاشلا بهذم وهو حیرشو يلعو رمع كلذب ىضق

 قحأ بآلاف ؛هسفنب یجنتساو ؛هسفنب سبلو هسفنب لقتسا اذإ :ةفینح وبأ لاق «ريخي
 هظح فرعی الو هل لوق ال مالغلا ناف «حصي الف «رييختلا امأو نفی یتح هب

 .هداسفإ ىلإ يدؤيف «هتاوهش نم نکمیو .هبیدأت كرتیو هدنع بعلي نم راتخا امبرو
 ربخو ةريره يبأ ثیدح رکذ مث . . .عبسلا نود نمک ريخي ملف غولبلا نود هنالو

 . .ةرامع

 .ةشئاع ثيدح نم لي يبنلا ضرم باب :يزاغملا يف ۱۰۸/۸ يراخبلا هجرخأ (1)

 ءاعدلا باب :تاوعدلا يف ۱۳/۱۱ و ءءاقستسالا لوأ يف 5٠١/7 يراخبلا هجرخأ (۲)

 .دوعسم نبا ثيدح نم نيكرشملا ىلع
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 لیلعل | عافتنا طرش نم

 داقتعا و هلوبق ءاودلاب

 هب عفنلا

 لوألا عفشلابو .ةسمخلا يناثلابو «ةثالثلا لوألا رتولاب ىنغنو «یناوئلاو لئاوألاو

 . نیراحبلا يف اميس الو «ةعبسلاب ميظع ءانتعا ءابطأللو ءةعبرألا يناثلابو «نینئالا
 موجنلاو .ءازجأ ةعبس ىلع رّدقم وهف «ملاعلا اذه نم ءيش لك : طارقب لاق دقو

 ىلإ يبص مث ؛عبس ىلإ لفط اهلوآ ءةعبس سانلا نانسأو «ةعبس مایالاو «ةعبس

 رمعلا ىهتنم ىلإ مره مث «خيش مث «لهک مث باش مث «قهاّرم مث ةرشع عبرأ

 اذهل وه له ددعلا اذه صیصخت ىف هردفو هعرشو هتمکحب ملعأ ىلاعت هللاو

 ؟هريغل وأ ىنعملا

 مسلا نم اهنيعب ةعقبلا هذه نم دلبلا اذه نم رمتلا اذه نم ددعلا اذه عفنو

 سونيلاجو طارقب اهلاق ول يتلا صاوخلا نم «هتباص| عنمت ثيحب ءرحسلاو
 نأ عم «دايقنالاو ناعذإلاو لوبقلاب ءابطألا مهنع اهاقلتل یابطألا نم امهريغو

 ناهربو عطقو «نيقي هلك هّمالك نمف ءنظلاو نيمختلاو سدّحلا هعم امنإ لئاقلا

 مومسلا ةيودأو .ضارتعالا كرتو «ميلستلاو لوبقلاب هلاوقأ ىقلتُت نأ ىلوأ يحوو
 رهاوجلاو راجحألا نم ريثك صاوخك ةيصاخلاب نوكت ةراتو «ةيفيكلاب نوكت ةرات
 .ملعأ هللاو تیقاویلاو

 لصف

 مال ني کیم کی «مومسلا ضعب يف روکلملا رک ھام
 مس لک نم ةصاخلا ةبرّتلا كلتو .دلبلا كلت ةيصاخل هعفن زوجیو .صوصخملا
 هلوبق ءاودلاب لیلعلا عافتنا طرش نم نأ وهو «هنایب نم دب ال رمآ انه اه نکلو
 نم اريثك نإ یتح «ةلعلا عفد ىلع هب نیعتستف «ةعيبطلا هلبقتف «هب عفنلا داقتعاو

 نم سانلا دهاش دقو «يقلتلا لامكو «لوبقلا نسحو «داقتعالاب عفني تاجلاعملا
 توقلا شعتنتف ءهب سفنلا ٌحرفتو «هل اهلوبق دتشي ةعيبطلا نأل اذهو «بئاجع كلذ
 .يذؤملا عفد ىلع دعاسيف .يزيرغلا راحلا تعشیو .ةعيبطلا ناطلس ىوقيو

 ليلعلا داقتعا موس هّلمع ٌعطقيف ةلعلا كلك انفان ةيودألا نم ریثک نوکی سکعلابو
 مظعأب اذه ربتعاو .ًائيش اهیلع يدجي الف .لوبقلاب هل ةعيبطلا ذخأ مدعو .هیف
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 اندلاو «داعملاو شاعملاو «نادبالاو بولقلل اهعفنأو .ةيفشالاو ةيودألا

 ال يتلا بولقلا عفني ال فيك «ءاد لک نم ءافش وه يذلا نارقلا وهو ءةرخآلاو
 بولقلا ءافشل سيلو ءاهضرم ىلإ اضرم الإ اهديزي ال لب «عفنلاو ءافشلا هيف دقتعت
 الا امقس اهنف رداغی ال يذلا لماکلا ماتلا اهوافش هناف نارقلا نم عفنآ طق ءاود

 رضمو ذؤم لک نم ةماتلا ةيمحلا اهیمحیو «ةقلطملا اهتحص اهیلع ظفحیو یأربآ
 هنأ هيف بير ال يذلا مزاجلا اهداقتعا مدعو «هنع بولقلا رثکآ ضارعاف اذه عمو

 اهنیب لاح اهسنج ونب اهبکر يتلا ةيودألا ىلإ هنع لودعلاو «هلامعتسا مدعو «كلذك

 ءاودألاو للعلا تنکمتو «ضارعالا دتشاو .دئاوعلا تبلغو «هب ءافشلا نيبو
 هعضو امو مهسنج ينب جالع ىلع ءابطألاو یضرملا یبرتو بولقلا نم ةنمزملا

 مکحتساو .باصملا مظعف «مهنونظ هب نونسحیو هنومظعُي ْنَمو «مهخویش مهل
 كلتب اهوجلاع املکو .اهجالع مهیلع ايعأ للعو ضارمآ تبکرتو ءءادلا

 : مهيلع يداي لاحلا ْناسلو تیوقو ءاهرمأ مقافت ةثداحلا تاجالعلا

 الريسيفر هل نيمو EE ةَمَج بئاجعلاو بئاجعلا نمو

 لوصحماهروعهظ قوفءاملاو امظلا هلتقی ءاد بلا يف سیعلاک و زير در E ا 9 رم دشوار

 ةيذغالا ررض عفد ىف 4و هیده ىف

 اهعفن يوقيو .اهررض عفدی امب اهحالصاو ةهكافلاو
 تيأر :لاق فعج نب هللا دبع ثيدح نم «نییحیحصلا» يف تبث

 أ .(۱)ءاثقلاب بطرلا لكأي هی هللا لوسر

 يف دیزیو ءاهقفاويو «ةدرأبلا ةدعملا يوقي «ةيناثلا يف بطر راح :بطدلاو

 )١( يراخبلا هجرخأ ۰1۸۸/۹  1۸٩ملسمو «بطرلاب ءاثقلا باب :ةمعطألا يف )٠١57(

 .بطرلاب ءاثقلا لكأ باب :ةبرشألا يف
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 عجوو .ددسلل دلوم عدصم «مدلل رکعم شطعم «نفعتلا عيرس هنكلو «هابلا

 شعنم «شطعلل نكسم «ةيناثلا يف بطر دراب ءاثقلاو «نانسألاب رضمو «ةناثملا

 ففج اذإو «ةبهتلملا ةدعملا ةرارحل ءىفطم «ةيرطعلا نم هيف امل همشب ىوقلل

 نم عفنو «لوبلا ٌردأو .شطعلا نكس «برشو .ءاملاب بلحتساو قّدو «هرزب
 لمعو هقرو قد اذاو «اهالج «نانسالا هب كلدو ,E قد اذإو .ةناثملا عجو

 . بلکلا بلكلا ةضع نم عفن «حتْحَبيَملا عم دامض هنم

 ةلازإو ءرخآلا حالص امهنم لك يفو «دراب اذهو «راح اذهف :ةلمجلابو

 لصأ اذهو «ىرخألاب اهتروس عفدو ءاهدضب ةيفيك لك ةمواقمو «هررض رثكأل
 يفو .اذه نم دافتسي هلك بطلا ملع لب .ةحصلا ظفح يف لصأ وهو «هلك جالعلا

 نم اهيف امل عفدو لیدعتو اهل حالصإ ةيودألاو ةيذغألا يف هلاثمأو كلذ لامعتسا

 هبصخو هتوقو «ندبلا ةحص ىلع نوع كلذ يفو ءاهلباقي امل ةرضملا تايفيكلا

 ءاثقلاب ينونمسف نمسا ملف :«يش رک نر :اهنع لا يضر ةشئاع تلاق

 .تنمسف بطلا

 «سبایلاب بطرلاو «درابلاب راحلاو «راحلاب درابلا ررض عفدف : ةلمجلابو

 ظفحو «تاجالعلا عاونآ غلبآ نم رخالاب امهدحآ لیدعتو ؛بطرلاب سبایلاو

 یک ت ی اما او اا
 ةرامعب ثعب نم ىلع همالسو هللا تاولصف «هلدعیو انسلا هب حلصی نمسلا نم

 .ةرخالاو ایندلا حلاصمبو «نادبألاو بولقلا

 لصن
 ةيمحلا يف وَ هيده ىف

 ىلإ جيتحا طیلختلا عقو اذإف .ةحص ظفحو ةيمح :نائيش هلك ءاودلا

 . برا وهو .بنعلا خوبطم :اهانعم ةيسراف ةملك (۱)
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 : ةيمحلاو .ةئالثلا دعاوقلا هذه ىلع هلك بطلا ٌرادم كلذكو «قفاوملا غارفتسالا

 .هلاح ىلع فقیف «هدیزی امع ةيمحو ‹ضرملا بلجی امع ةيمح :ناتیمح

 ءیمتحا اذإ ضیرملا ناف «یضرملا ةيمح :ةيناثلاو .ءاحصالا ةيمح :لوالاف

 هلوق ةيمحلا نو لصالاو . هعفد و یوقلا تذحخأو « دیازتلا نع 598 فقو

 ُمُتْسَمال و وأ طئاغلا نم مکنم ٌدَحَأ َءاَج و رفس ىلع زا یضرَم متنک ناو :ىلاعت
 یمحف ۰[ :ةدئاملا 4۳ :ءاسنلا] 4اي ًاديِعَص اوُمَمَبَتَ ءاَم اوج ْمَلَف ءاَشل

 . هرضی هنال یاملا لامعتسا نم ضیرملا .

 : تلاق «ةيراصنألا سيف تنب رذنملا ّمأ نع هريغو (هحام نبا ننسا یفدو

 .ةقلعم يلاود انلو «ضرم نم ٌةقان يلعو «يلع هعمو واي هللا لوسر یلع لخد

 لوقی ال 2 هللا لوسر قفطف < ءاهنم لكأي يلع ماقو ءاهنم لكأي ةي هللا لوسر ماقف

 لاف .هب تثجف و ا تو : تلاق .ٌفک یّتَح ا كّنِإ» : ىلعل
e 

 اذه نم» :لاقف ظفل يفو كَل مفن ناف .ْبصأ اذه نم» :يلعل ةي يبنل

 .۱۱«ٌکْل َقفْوَأ ناف ۵ بص بصأف

 نيبو ةي يبنلا ىلع تمدق :لاق بیهص نع اضيأ «هجام نبا ننس» يفر
 0 کی : لاقف تکا ارت اغا الكف نذا» :لاقف «رمتو زبخ هيدي

 مگبتف «ىرخألا ةيحانلا نم عضنَ !هلا لوسراي :تلقف ؟ ؛ٌدَمَر كبو
 . "زيك هللا

 ینذلا نم هاَمَح تا ادا هللا نا» : لک هنع ظوفحم ثيدح يفو

 هَدْبَع يمحي هللا ن١ : ظفل يفو . (ٍباَرَّشلاو مال ِنَع هّضيرَم ْمُكُدَحأ يِمْحَي امك

 CTE نیا و (A07) دواد وبأو 6 يذمرتلاو 3 هجام نا هجرحآ ۱(

 . نسح هدتس و

 : ۲۱۳/۲ «دئاوزلا» ىف یریصوبلا لاقو «نسح هدنسو (۳4۳) هجام نبا هجرخآ (۲)

 . تاقث هلاجرو حیحص هدانسإ

۹ ۵ 



 .“«ايندلا ّنم َنمْؤُملا

 یاودلا أرب ةيمحلا» : سانلا نم ریثک ةنسلآ یلع رئادلآ ثيدحلا“امأو

 مالک نم وه امن ثیدحلا اذهف «داتعا ام مسج لک اوُدّوَعو «ءادلا تيب ةَدِعَملاو

 نم دحاو ریغ هلاق ديب يبنلا ىلإ هعفر حصي الو «برعلا بیبط ةَّدلك نب ثراحلا

 اهيلإ قورُعلاو «ندبلا ضوح ةَدعَملا نآ» :ِهلَي يبنلا نع رکذیو . ثیدحلا ةمئأ

 تّدعملا تّمَقَس اذاو .ةحصلاب قورعلا تردص َةَدِعَملا تّحص اذإف «ةدراو

 .""«مقسلاب قورعلا تردص

 يف حیحصلل مهدنع ةيمحلاو «ةيمحلا طلا سأر :ثراحلا لاقو

 نم هقاّنلل ةيمحلا نوکت ام عفنآو «هقاَنلاو ضیرملل طیلختلا ةلزنمب ةرضملا

 تفیعض ةمضاهلا ةوقلاو ءاهتوق ىلإ دعب عجرت مل هتعیبط ناف «ضرملا
 بهما وهر «اهساکتنا بجوی هطیلختف تدعتسم ءاضعالاو فلباق ةعيبطلاو

 . هضرم ءادتبا نم

 هقان وهو «يلاوّدلا نم لکالا نم يلعل 4 يبنلا عنم يف نأ ملعاو
 ةلزنمب لكألل تیبلا يف قلعت بطُولا نم نم َيلاوّدلا ناف «ريبدتلا نسحأ

  فعضو «اهتلاحتسا ةعرسل ضرملا نم هقانلاب ٌرضت ةهكافلاو «بتعلا ديقانع
 راثا عفدب ةلوغشم يهو ءاهتوق نم دعب نكمتت مل اهنإف ءاهعفد نع ةعيبطلا
 .ندبلا نم اهتلازاو .تلعلا

 هحالصاو هتجلاعمب لغتشتف «ةدعملا ىلع لقث عون ةصاخ بطُرلا يفو

 اماو «ةيقبلا كلت فقت نأ اماف «هرائاو ضرملا ةيقب ةلازا نم هددصب یه امع

 هجرخأو «ديبل نب دومحم تیدح نم QA و ۶۲۷ ۵ دمحا هجرخآ حیحص ثيدح )۱(

 هححص و  هتسح و نامعنلا نب ةداتف نع «ديبل نب دومحم نع (YT) يذمرتلا

.T*A/“ 

 . ۱۸٦/١ «دئاوزلا عمجم» . فيعض وهو يتلبابلا ییحی هدنس يف )۲(
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 نم هناف «هنم بيصُي نأ هرمآ نیعشلاو قّلّسلا هيدي نيب عضو املف «ديازتت نأ

 فیطلتلاو «ةيذغتلاو دیربتلا نم ریعشلا ءام يف ناف .هقانلل ةيذغألا عفنآ

 لوصأب خبط اذإ امیس الو «هقانلل حّلصأ وه ام ةعيبطلا ةيوقتو «نییلتلاو
 نم هنع دّلوتي الو «فعض هتّدعَم يف نمل ءاذغلا قفوأ نم اذهف .قلسلا

 .هنم فاخی ام طالخألا

 نم هنا ىتح «هل اضیرم هنع هللا يضر ُرَمُع ىَمَح : ملسأ نب , دیز لاقو

 . یونلا صممي : مي ناك هامح ام ةدش

 اذإو ءهلوصح عنمتف ءادلا لبق ةيودألا عفنأ نم ةيمحلاف :ةلمجلابو

 . هراشتناو هدیازت عنمتف «لصح

 لصف

 اذإ «حیحصلاو هقانلاو لیلعلا هنع ىمحُي امم اريثك َّنَأ ملعُي نأ يغبني اممو

 رجعت ال يذلا ٌریسیلا ءيشلا هنم لوانتف «ةعيبطلا هيلإ تلامو «هيلإ ةوهشلا تدتشا

 ةدعملاو ةعيبطلا ناف «هب عفتنا امیر لب «هلوانت هّرضی مل همضه نع ةعيبطلا

 نيب عفنأ نوکی دقو .هررض نم ىشخي ام ناحلصیف «ةبحملاو لوبقلاب هنایقلتت

 را وهو ایم كك 5 ئيبنلا رقأ اذهلو «ءاودلا نم ٌةعفدتو «ةعيبطلا ههركت ام لوانت

 تیوب یو هرضَت ال اهنأ ملعو ةریسیلا تارمتلا لوانت ىلع

 :لاقف «هلكأي رمت : 35 یبنلا يدي نيبو .دمرأ وهو هيَ هللا لوسر ىلع لخد

 ا و راسب TN :شت !نیلع

 . ٌيلَع اي

 « سابع نبا نع «ةمركع ثيدح نم «هننس» يف هجام نبا هاور ام اذه نمو

 : ظفل يفو .دب ٌرْبْخ يهتشآ :لاقف ؟«يهتشت اَم» :هل لاقف ءالجر داع هي يبنلا نأ

 : لاق مث ««هيخأ ىلإ ْفَحْئَيْلف رب رْبخ هدنع ناك نم : لكك يبنلا لاقف ءاكعك يهتشآ

 4م -٤ج داعملا دار ۹۷

 لوانت يف جرح ال
 نع هيهتشي ام ناسنالا

 ةيق ناک و قداض عوج

 ام ررض



 دم رلا ةقدقح

 ۵ رس وک رس 8 رو و ۳ ر ۵ 3

 .“«ةمعطيلف «اتیش مکدحآ ضيرَم یهتشا اذإ»

 نع هيهتشي ام لوانت اذإ ضیرملا ناف .فیطل يبط رس ثیدحلا اذه يقف

 ناو «هيهتشي ال امم ًاررض لقأو عفنآ ناك ءام ررض هيف ناکو «يعيبط قداص عوج

 ضخُيو «هررض مفدي ةعيبطلا ةبحمو «هتوهش قدص ناف ءهسفن يف ًاعفان ناك
 ىهتشملا ذيذللاف :ةلمجلابو .ًاررض هنم اهل ُبِلُجَي دق «عفانلل اهتهاركو ةعيبطلا

 سفنلا ثاعبنا دنع اميس «هوجولا دمحأ ىلع هُّمضهتف «ةيانعب هيلع ةعيبطلا لبقت
 .ملعأ هللاو ,ةوقلا ةحصو «ةوهشلا قدصب هيلإ

 لصف
 .نوكسلاب دمّرلا جالع يف ةَ هيده يف

 دمرلا حیهَی امم ةيمحلاو ةکرحلا كرتو ةعّدلاو

 «دمرآ وهو «هّلكأ هيلع رکنأو ءرمتلا نم ابيهص ىمح لكي یبنلا نأ دقت دقو
 : دم رلا هباصآ امل بالا نم ایلع یمحو

 ةأرما ْنيع تدمر اذإ ناك ةي هنأ :«يوبنلا بطلا» باتک يف ميعن وبآ رکذو

 . اهثيع أربت ىتح اهتأي مل هئاسن نم

 اهضايب وهو «نيعلا نم ةمحتلملا ةقبطلا يف ضرعي راح مرو :دمرلا
 يف اهتيمك رثكت ةراح حير وأ تعبرالا طالخألا دحأ ٌبابصنا هّببسو ءرهاظلا

 «نيعلا بيصُت ةبرض وأ «نيعلا رهوج ىلإ طسق اهنم ثعبنيف «ندبلاو سأرلا

 ضرع امم اهءافش كلذب مورت اریثک ارادقم حورلاو مدلا نم اهيلإ ةعيبطلا لسرتف

 .هدض بجوي ٌسايقلاو .بورضملا وضعلا مرب كلذ لجألو ءاهل

 (*440)و «ضيرملا ةدايع ىف ءاج ام باب :زئانجلا ىف (۱8۳۹) هجام نبا هجرخأ )١(
 يف امك ثيدحلا نيل وهو ةريبه نب ناوفص هدذئس يفو سابع نبا ثیدح نم

 . "بیرقتلا)
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 «سبای راح :امهدحآ «ناراخب وجلا ىلإ ضرألا نم غعفتری امك هنأ ملعاو

 كاردإ نم انراصبآ ناعنمیو ءامكارتم اباحس نادقعنیف «بطر راح :رخالاو

 ءرظنلا ناعنميف «كلذ لثم اهاهتنم ىلإ ةدعملا رعق نم عفتري كلذكف یامسلا

 میشايخلا ىلإ هتعفدو كلذ ىلع ةعيبطلا تيوق نإف «ىتش للع امهنع دّلوتيو
 ىلإ هتعفد ناو .قانخلا ثدحأ نيَرْخْنَملاو ةاهللا ىلإ هتعفد نإو «ماكُزلا ثدحأ

 ىلإ ردحنا ناو «ةلزّتلا ثدحأ ءردصلا ىلإ هتعفد ناو ةصوشلا ثدحأ بنَجلا

 ىلإ ردحنا ناو «ادمر ثدحأ نیعلا ىلإ هتعفد ناو طلا تدخلا .بلقلا

 ناو «نايسنلا ثدحآ غامّدلا لزانم ىلإ هتعفد ناو ءنالّيَّسلا ثدحآ «فوجلا

 ناك كلذلو «دیدشلا مونلا ثدحآ هقورع هب تالتماو «هنم غامدلا ٌةيعوأ تبطرت

 .هیلع زدقی ملف «سأرلا نم ذوفنلا راخبلا بلط ناو .ًاسباي رهسلاو «ًابطر مونلا
 ناو «ةقيقشلا هبقعآ «سأرلا يقش دحآ ىلإ راخبلا لام ناو «رهسلاو عادّصلا هبقعأ

 وأ غامدلا باجح هنم درب ناو ةضيبلا ءاد هبقعآ .ةماهلا طسوو سأرلا ةمق كلم

 ةبوطرلا جاهأ ناو ساطْعلا ثدحأ «حايرأ هنم تجاهو بطرت وأ «نخس

 جاهآ ناو .تاكّسلاو ءامغالا ثدحآ «يزيرغلا راحلا بلغ یتح هيف ةيمغلبلا

 ىلإ كلذ ضاف ناو ساوسولا ثدحآ «غامدلا ءاوه ملظأ یتح ءادوسلا ةرملا

 سأرلا بصع عماجم تبطرت نو يعيبطلا عرّصلا ثدحأ .بصعلا يراجم

 ةبهتلم ءارفص هرم نم راخبلا ناك ناو «جلافلا هبقعآ «هيراجم يف كلذ ضافو

 .©اماسرس ناك «كلذ يف ردصلا هكرش ناف "0 ماسْربلا ثدحأ «غامدلل ةيمحم

 . لصفلا اذه مهفاف

 ءدمرلا لاح يف ةجئاه ةكرحتم نوكت سأرلاو ندبلا طالخأ نأ :دوصقملاو

 امأف .ةعيبطلاو حورلاو ندبلل ةيلك ةكرح هّنإف ءاهناروثو اهتكرح ديزي امم ٌعامجلاو
 ءاهلامكتساو ةذلل ايلط اهتكرح ٌدتشت سفنلاو «ةلاحم ال ةكرحلاب نخسیف ءندبلا

۹۹ 

 عامجلا نع عانتمالا ةلع

 دم رلا لاح



 هجالع

 بلقلاب ندبلا نم حورلا قلعت لوآ داف «ندبلاو سفنلا ةكرحل اعبت كرحتت ٌحورلاو
 ام لسرت نأ لجألف SS ٠ بوب دیبا بم اوعتوا

 هتعیبطو «هاوقو ندبلا اهیف كّرحتي ةماع ةيلك ةكرح 55 :ةلمجلابو

 بجوت اهل ةققرم طالخألل ةريثم يهف ةكرح لكف «سفنلاو حورلاو هطالحخأ و
 .نوكت ام فعضآ اهدمر لاح يف نیعلاو «ةفيعضلا ءاضعألا ىلإ اهنالیسو اهعفد

 . عامجلا ةكرح اهيلع ام رضاف

 رت ةكرحلا نأ نفسلا ُبوكر لی دقو :«لوصفلا» باتك يف طارقب لاق
 ةيمحلا نم هيعدتسي ام اهنم :ةريثك عفانم دمرلا يف نأ عم اذه . نادبألا
 يذؤي امع فکلاو امهتانوفعو امهتالضف نم ندبلاو سأرلا ةيقنت هدر و غارفتسالاو

 لامعألاو .ةفينعلا تاكرحلاو .«.نزحلاو مهلاو «بضغلا نم ندبلاو سفنلا

 . یمعلا قورع عطقی هنإف دمرلا اوهرکت ال : يفلس رثآ يفو .ةقاشلا

 لاغتشالاو نيعلا سم ٌلرتو «ةحارلاو نوکسلا ةمزالم هجالع بابسآ نمو
 تم :فلسلا ضعب لاق دقو .اهيلإ داوملا بابصنا بجوُي كلذ دادضآ نإف ءاهب
 «عوفرم ثيدح يف يوز دقو .اهنم ُكْرَت نيا ُءاَوَدو ءِنْيَملا لَم ٍدَمَحُم باحضآ
 دمرلل ةيودألا عفنأ نم وهو «نيعلا يف درابلا ءاملا ٌريطقت دمرلا جالع» : هب ملعا هللا

 اذهلو «ًاراح ناك اذإ دمرلا ةرارح ءافطإ ىلع هب ناعتسُي دراب ءاود ءاملا نإف «راحلا
 تل ول :اهُئيع تكتشا دقو بنيز هتأرمال هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع لاق
 الا كنيع يف َنيِحضنت «يفشُت نأ ردجاو كل ًاريخ ناك ی هللا لوسر لقف امك

 كؤافش الإ ءافش ال يفاشلا تنأ فشاو «ساتلا < ا بهذأ : نیلوقت مث
 ضعبو :دالبلا ضعیپ صاخ هنآ ارارم مدقت امم اذهو »مس دا ال ءاقش
 ماعلا یلکلا الو E ياخ یئزجلا ةوبنلا مالک لعجی الف «نيعلا عاجوآ

 .تاقث هلاجرو (۳۵۳۰) هجام نباو (۳۸۸۳) دواد وبأ هجرخآ )١(

 و ١ ۱



 . ملعأ هللاو .عقي ام باوصلا فالخو ءأطخلا نم عقيف ا افرع

 ندبلا هعم دّمجِب يذلا ىلكلا ناّردخلا حالع يف ٤ هيده يف 4 9 ےس + ا هيا 8

 : ع ىبنلا لاقف یهتدمجأف « حير مهب ترم امنأكف كهنم اولكأف ةرجسب اوّرم

 :ديبعوبأ لاق مث ««نيناذألا نيب اميف مهيلع اوُيّصو ءَناَنُشلا يف ءاملا اوُسرف»

 سيل نيسلاب اذه نم وه امنإ «ذربلا سّرق دق :سانلا لوقو .اودرب ينعي :اوسرق

 انش: ةيرقللو منش :ءافْسلل لاق :ناقلخلا برقلاو ةيقسألا :نانشلاو . داصلاب

 ینعی «نیناذألا نيب : هلوقو املا تک دا اهنال ددجلا نود نانشلا رکذ امناو

 . همالک یهتنا اناذا ةماق الا یمسف تماقالاو رجفلا ناذأ

 اذإ ءادلا اذه جالع لضفأ نم :لي ّيبنلا نم جالعلا اذهو : ءابطألا ضعب لاق

 نطاوب يف فيعض يزيرغلا ٌراحلاو «ةسباي ةراح دالب يهو «زاجحلاب هعوقو ناك

 تاقوأ ذربآ وهو - ءروكذملا تقولا يف مهيلع درابلا ءاملا ٌةبصو ءاهناكس

 يوقيف «هاوق عيمجل لماحلا ندبلا يف رشتنملا يزيرغلا راحلا عمج بجوي  مويلا
 ءادلا كاذ لحم وه يذلا هنطاب ىلإ ندبلا راطقأ نم عمتجیو «ةعفادلا ةوقلا

 ولو «لجو رع هللا نذإب هعفديف «روكذملا ضرملا عفد ىلع ىوقلا يقابب رهظتسيو
 هل تعضخل ءءادلا اذهل ءاودلا اذه فصو ءامهّريغ وأ «سونيلاج وأ «طارقب نأ

 ۱ . هتفرعم لامك نم اوبجعو ءءابطأللا

 اهدادضأب مومسلا تارضم عفد ا هداشراو

 عقر اد : لاق یخ هللا لوسر نأ قریره ىبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» ىف

 ۰ ۳ 7 ِ و و ا د ۳
 رخ الا یفو اد هحانج دحأ ىف ناف «ه لقُماف مکدحآ ءانإ ىف تابذلا
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 عئام ىف بابذلا تام اذإ
 هسحنب 1

 0 «ًءافش

 دحأ)» :لاق ها لوسر نأ «يردُځلا دیعس يبأ نع «هجام نبا ننس» يفو

 ُمدَقُي هتاف رل «ماَعَطلا یف َعقَو اذاف ٌءافش رخالاو ءس بابذلا يحانج

 .۲۳«ءافْشلا و سا

 لیلد وهف «يهقفلا امأف «يبط رمأو «يهقف رمأ :نارمآ هيف ثیدحلا اذه
 اذهو هسُجنْی ال هنإف «عئام وأ ءام يف تام اذإ بابذلا نأ ىلع ادج ةلالدلا رهاظ

 هب لالدتسالا ٌةجوو . كلذ يف فلاخم فلسلا يف فرعی الو «ءاملعلا روهمج لوق

 الو «كلذ نم تومي هنأ ٌمولعمو ماعطلا يف هّسمغ وهو «هلَقَمب رمأ يب يبنلا نأ

 امنإ ی وهو ماعطلا داسفإب ارمأ ناكل هسجنُي ناك ولف .اراح ٌماعطلا ناك اذإ اميس
 روبنزلاو ةلحنلاك «ةلئاس هل سفنال ام لك ىلإ ٌمكحلا اذه يدع مث «هحالصإب رمأ

 املف «هببس ءافتنال يفتنيو «هتلع مومعب معي مكحلا ذإ كلذ هابشأو توبكنعلاو

 ال اميف ادوقفم كلذ ناكو «هتومب ناويحلا يف نقتحملا مدلا وه سيجنتلا ببس ناك
 هتلع ءافتنال سيجنتلاب مکحلا ىفتنا لئاس هل مد

 ناويحلا يف ًاتباث اذه ناك اذإ :ةتيملا مظع ةساجنب مكحي مل نم لاق مث

 مظعلا يف هتوبثف «ةبالصلا مدعو «تالضفلاو «تابوطُرلا نم هيف ام عم لماكلا
 ةياغ يف اذهو «ىلوأ مدلا ناقتحاو «تالضفلاو تابوطرلا نع دعبأ وه يذلا

 . یلوآ هيلإ ٌريصملاف «ةوقلا

 هل نسفن ال ام :لاقف «ةظفللا هذهب ملكت هنأ مالسالا يف هنع ظفح نم لوأو

 دواد وبأو یانالا يف بابذلا عقو اذإ باب :بطلا يف ۲۱۳/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۱)

 يف (۳۰۰۰) ا نباو ماعطلا يف عقي بابذلا يف باب :بطلا يف )۳۸١(

 ركذ امك «هحیحص» يف ملسم هجرخي ملو ءءانالا يف بابذلا عقي باب :بطلا
 . فنصملا

 .حیحص هدانسإو (۳۵۰6) هجام نبا هجرخآ (۲)

 ا
۱ 



 ها تضاح اذإ - نونلا حتفب ۱ مدلا

 . تدلو

 ءافشلا جرخيل هوسمغا :هولقما ىنعم :ديبع وبأ لاقف «يبطلا ىنعملا امأو

 . ءاملا يف اطاغت اذإ «نالقامتي امه : نيلجرلل لاقي «ءادلا جرخ امك «هنم

 ةضراعلا ةكحلاو «مرولا اهيلع لدي َةّيمُس ةوق مهدنع بابذلا يف نأ ملعاو

 رمأف «هحالسب هاقتا «هيذؤي اميف طقس اذإف .حالّملا ةلزنمب يهو «هعسل نع

 ءءافشلا نم رخآلا هحانج يف هناحبس هللا هعدوأ امب ةيمسلا كلت لباقُي نأ ةي غبنلا

 لوزيف «ةعفانلا ةداملا ةيمّسلا ةداملا لباقيف ماعطلاو ءاملا يف لک سمغیف

 ةاكشم نم جراخ وه لب «مهتمئأو ءابطالا رابک هيلإ يدتهي ال بط اذهو ءاهررض
 نمل دیو ؛جالعلا اذهل مضخی ولا فراعلا ملاعلا بیبطلاف اذه عمو «ةوبنل

 یوقلا نع جراخ يهلا يحوب ديؤم هنأو ؛قالط الا ىلع قلخلا لمکا هنأب هب ءاج

 . ةيرشبلا

 هعضوم كلذ اذإ برقعلاو روبنزلا عسل ن ن ماضل سا را يک دقو

 اذإو یافشلا نم هيف يتلا ةداملل الإ كاذ امو ءهنكسو ؛انیب اعفن هنم عفن بابلاب

 «بابذلا سوژر عطق دعب ةّرغش یمسملا نيعلا رعش يف جرخي يذلا ٌمرولا هب كلذ
 .هأربأ

 لصف

 ةرثبلا حالع يف یو هيده يف

 یلع لخد :تلاق يب يبنلا جاوزآ ضعب نع هباتك يف ينٌسلا نبا ركذ

 : لاق . معن : تلق ؟ةريرذ كد :لاقف ری يعبصأ يف جرخ دقو ل هلا لوسر

 امْرْعَص ریفَصلا رمو ریبکلا _ َرْعَصُم ملا :يلوقو هاَمْيَلَع اهيعض»

۳ 



 . ۰ «یيب €;

 نم عفنت ةسباي ةراح یهو و بصق نم ذختی يدنه ءاود :ةريرذلا

 نع «نیحیحصلا) يفو كهبیطل بلقلا يوقتو ءاقستسالاو دبکلاو ةدعملا ماروآ

 لحلل عادّولا ةّجَح يف ةريرذب يدي 445 هللا لوسر تبیط :تلاق اهنآ ةشئاع

 . '' مارحالا ۳

 ًاناكم قرتستف «ةعيبطلا اهعفدت ةراح ةدام نع نوکی ریغص جارخ :ةرثبلاو
 ام ذحأ ةريرذلاو ءاهجرخُيو اهجضْی ام ىلإ ةجاتحم یهف «هنم جرخت دسجلا نم

 ًاديربت اهيف نأ عم ءاهتحئار بيط عم ًاجارخاو ًاجاضنإ اهیف ناف كل اهب لعفی
 قرحل لضفأ ال هنإ :«نوناقلا» بحاص لاق كلذكو «ةداملا كلت يف يتلا ةيرانلل

 . لخلاو درولا نِهّذب ةريرذلا نم رانلا

 أربت يتلا تاجّرُخلاو .ماروألا جالع يف ب هيده يف

 لْرَبلاو طبل

 هرهظب هذوعی لجر ىلع 44 هللا لوسر عم تلخد : لاق هنأ يلع نع ركذي

 دمحأ هجرخأو یهو هدنس يف هل عقوو ۰۲۳۷ ص (14۰) ينسلا نبا هجرخآ (۱)
 يبأ نب ةرامع نب ییحی نب ورمع ينربخأ جيرج نبا انث حور ثيدح نم ۵

 جاوزآ ضعب نع دك يبنلا بحاص ريكبلا نب سايإ ةنبا میرم ينتتدح نسح
 :59/5 نالع نبا هنع هلقن اميف «راكذألا يلامأ» يف ظفاحلا لاقو . . لی يبنلا

 حيحص :لاقو «مکاحلا هجرخأو ««ةليللاو مويلا» يف يئاسنلا هجرخأ حيحص ثيدح

 الإ «نیحیحصلا» ةاور نم هاهتنم ىلإ دمحأ نم هتاور ناف .لاق امك وهو «دانسالا

 اهوبأو ءاهتبحص يف فلتخا دقو «هللا لوسر بحاص ريكبلا نب سايإ تنب 57

 .ةيؤر دمحم اهيخألو «ةباحصلا رابك نم اهمامعأو

 : جحلا يف (۱۱۸۹) ملسمو «ةريرذلا باب :سابللا يف ۳۱۳/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۲)
 .۲44 و ۲۰۰/۲ دمحآو «مارحالا دنع بیطلا باب

۱۰ 



 تحرب امف :يلع لاق ««هنع اوُطُب» :لاق .ةّدم هذهب !هللا لوسر اي :اولاقف ءمرو

 . ۰ دهاش ب يبنلاو «تطُب یتح

 یّوجأ لجر نطب طبی نأ ابیبط رمآ 4 يبنلا نأ «ةریره يبآ نع رکذیو
 لزنآ یادلا لزئآ يذّلا» :لاق ؟بطلا عفنی له : هللا لوسر اي :لیقف ؛نطبلا

 ااف یافشلا

 دجویو «هيلإ ٌةبصنت ةيعيبط ريغ ةدام لضفل وضعلا مجح يف ةدام : مرولا

 ءةعبرألا طالخالا نم اهنع نوکت يتلا داوملاو ءاهّلك ضارمألا سانجأ يف

 ىلإ هرمآ لوؤي راح مرو لکو «اجاّرخ يمس مرولا عمتجا اذإو «حیرلاو «ةیئاملاو

 ناف .ةبالّصلا ىلإ ةلاحتسا امإو ةّدم عمج امإو «للحت امإ اشا ةثالث دحأ

 يتلا تالاحلا حلصأ يهو .هتللحو مرولا ةدام ىلع تلوتسا «ةيوق ةوقلا تناك

 ةَّدم اهتلاحأو ةداملا تجضنآ «كلذ نود تناك نإو ءاهيلإ مرولا لاح لوؤي

 ريغ ةَّدم ةداملا تلاحأ كلذ نع تّصقن نإو .هنم اهتلاسأ اناكم اهل تحتفو «ءاضیب

 ىلع فاخیف «هنم اهعفدت وضعلا يف ناكم حتف نع تزجعو حضللا ةمكحتسم

 هريغ وأ ءطبلاب بيبطلا ةناعإ ىلإ يح ٌجاتحيف هيف اهثبل لوب داسفلا وضعل
 . وضعلل ةدسفملا ةئيدرلا ةداملا كلت جارخ هل

 .ةدسفملا ةئيدرلا ةداملا جارخإ :امهادحإ : ناتدئاف طبلا يفو

 . ۲"اهیوقت اهيلإ یرخآ ةدام عامتجا عنم : ةيناثلاو

 یوجآ لجر نطب طلب نأ ايل رمأ هنا) : یناثلا ثيدحلا ىف هلوق امأو

 دئاوزلا عمجم» .فيعض وهو نامسلا عيبرلا وبأ هدنس يفو ىلعي وبأ هجرخآ )١(

00 . 

 مسجلا صلخت قرط تالامتحاو «جارخلل قيقد فصو اذه :يرهزألا روتكدلا لاق (۲)

 ةيديدص ةدام نوكت عم مسجلا ءازجأ نم ءزج يأ باهتلا وه :جارخلاو .هنم

 .ةيديدصلا ةداملا جارخال «ةيحارج ةيلمعب هحتف وه هل جالع مهأو هلخادب
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 ثّدحي نطبلا يف نوکی يذلا نتنملا ءاملا :اهنم ناعم ىلع لاقي یوجلاف .«نطبلا

 . ءاقستسالا هنع

 مهنم ةفئاط هتعنمف «ةداملا هذه جورخل هلزب يف ءابطألا فلتخا دقو

 «هاوس هل جالع ال :تلاقو .ىرخأ ةفئاط هتزوجو «هعم ةمالسلا دعبو «هرطخل

 وهو «يلّبط : عاونآ ةثالث مدقت امك هناف ءيقّزلا ءاقستسالا يف وه امنإ مهدنع اذهو

 «لبطلا توصک ٌتوص هل عمس هيلع تبرض اذإ ةيحير ةدامب نطبلا هعم خفتني يذلا

 يف مدلا عم وشفت ةيمغلب ةدامب ندبلا میمج محل هعم وبري يذلا وهو :يمحلو
 نطبلا يف هعم عمتجی يذلا وهو u ءلوألا نم بعصآ وهو «ءاضعألا

 «قّرلا يف ءاملا ةضخضخك ةضخضخ ةكرحلا دنع اهل عمسُي ةئيدر ةدام لفسألا

 يمحللا هعاونأ ًادرأ :ةفئاط تلاقو .ءابطألا نم نيرثكألا دنع هعاونأ أدرأ وهو

 .هب ةفالا مومعل

 دصف ةلزنمب كلذ نوكيو «لزبلاب كلذ جارخإ يقّزلا جالع ةلمج نمو
 وهف «ثيدحلا اذه تبث ناو «مدقت امك رطخ هنكل .دسافلا مدلا جارخإل قورعلا

 . ملعأ هللاو «هلزب زاوج ىلع ليلد

 لصف
 مهبولق ةيوقتو مهسوفن بييطتب ىضرملا جالع يف لو هيده يف

 لاق :لاق «يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم «هننس يف» هجام نبا ىور

 را تلفن ا ام هّللا لوسر

 («صضیرعلا سفت ْبْيَطُي هو ءائيش

 داشرالا وهو «جالعلا عاونآ فرشآ نم ادج فيرش مون ثيدحلا اذه يفو

 يذمرتلاو ءضیرملا ةدايع يف ءاج ام باب :زتانجلا يف (۱8۳۸) هجام نبا هجرخآ )١(6
 .ثیدحلا رکنم وه « يميتلا ميهاربإ نب دمحم نب یسوم هدذئس يفو (؟١ملا)
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 قوقلا هب شعتنتو «ةعيبطلا هب یوقت يذلا مالکلا نم لیلعلا سفن بّيطُي ام ىلإ

 ریثأت ةياغ وه يذلا اهفیفخت وأ ةلعلا عفد ىلع ٌذعاستیف يزيرغلا راحلا هب ْثعبنیو

 ا

 ريثأت هل «هيلع هسي ام لاخدإو «هبلق ُبييطتو «ضيرملا سفن حيرفتو
 ةعيبطلا ذعاَستف .كلذب ىوقت ىوقلاو حاورألا نإف اهتفخو هتلع ءافش يف بیجع

 . نم ةدايعب هاوق شعتنت یضرملا نم اریثک سانلا دهاش دقو «يذؤملا عفد ىلع

 دحأ اذهو .مهايإ مهتملاکمو «مهب مهفطلو یهل مهتیژرو .هنومظعٌیو « هنوبحی

 عجرب عون :دئاوفلا نم عاونآ ةعبرآ اهيف نإف «مهب قلعتت يتلا یضرملا ةدايع دئاوف
 دوعی عونو «ضیرملا لهآ ىلع دوعی عونو «دئاعلا ىلع دوعی عونو «ضيرملا ىلإ
 . ةماعلا ىلع

 هدجي فيكو هاوکش نع ضيرملا لأسي ناك هنأ ی هيده يف مدقت دقو

 هل وعديو «هييدث نيب اهعضو امبرو «هتهبج ىلع هدي عضيو .هيهتشي امع هلأسيو

 امبرو هئوضو نم ضيرملا ىلع ًبصو أضوت امبرو «هتلع يف هعفني ام هل فصيو

 «فطللا لامك نم اذهو "هللا ءاش نإ Fe ا ال» : ضیرملل لوقت ناک

 .ريبدتلاو جالعلا نسحو

 لصف
 ةيودألا نم هتداتعا امب نادبألا جالع يف ةي هيده يف

 هدتعت مل ام نود ةيذغألاو

 «بيبطلا هأطخأ اذإو ءهيف ءيش عفنأو «جالعلا لوصأ نم ميظع لصأ اذه

 يف ةيودألا نم هدجي ام ىلإ هنع لدي الو «هعفني هنأ نظي ثيح نم ضيرملا ّرضأ

 بسحب نادبألل ةيذغألاو ةيودألا ةمءالم ناف لهاج بيبط الإ بطلا بتك

 . سابع نبا ثيدح نم ۱۰۳/۱۰ يراخبلا هجرخأ ()
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 بارش مهيف ٌعَجني ال مهزیغو نوراکالاو يداوبلا لهأ ءالؤهو اهلوبقو اهدادعتسا

 لهأ ةيودأ ةماع لب ءًائيش مهعابط يف رثؤُي الو «يلغملا الو يرطلا درولاو رفونیلل
 ام لمأت نمو «كلذب ةدهاش ةبرجتلاو .مهلع يدجت ال ةيهافرلا لهأو رضحلا

 اذهف . هيلع أشن امو ء«هضرأو لیلعلا ةداعل اقفاوم هّلک هار «يوبنلا جالعلا نم هانركذ
 بطلا لهأ لضافآ هب حرص دقو .هب ُءانتعالا بجي جالعلا لوصأ نم میظع لصأ
 :هموق يف طارقباك مهيف ناكو ةَدَلك نب ثراحلا مهّيطأ لب برعلا بيبط لاق ىتح
 ظفل يفو .داَتْغا ام ندب لك اوُدوَعو «ءادلا تيب ةدعملاو ءءاودلا سأر ةيمحلا
 ربكأ نم وهو .عوجلا هب ينعي لكألا نع كاسمالا :مزالاو ءْءاَوَد مزألا : هنع

 نم اهجالع يف لضفآ هنإ ثيحب اهلك ةيئالتمالا ضارمالا ءافش يف ةيودألا
 وأ اهتّدحو .طالخألا ناجيهو یالتمالا ةرثك نم فخي مل اذإ تاغرفتسملا

 .اهنايلغ

 يف ةَعْرَقلاك فوجم يبصع وضع :ةدعملا .ءادلا تيب ةديملا فو
 «فيللا ىمست ةيبصع ةقيقد اياظش نم ةفلؤم «تاقبط ثالث نم بكرم ءاهلكش

 ةثلاثلاو «ضرعلاب ىرخألاو «لوطلاب تاقبطلا ىدحإ فيلو محل اهب طيحيو

 يهو لمخ اهنطاب يفو ءامحل رثكأ اهزعقو ءابصع رثكأ ةدعملا مفو «برولاب
 هذه ىلع تّلخ «ًالیلق نميألا بناجلا ىلإ ليمأو «نطبلا طسو يف ةروصحم
 الحم تناکو «ءادلا تيب يهو «هناحبس میکحلا قلاخلا نم ةفيطل ةمكحل ةفصلا
 .ءاعمالاو دبکلا ىلإ كلذ دعب اهنم ٌردحنيو ءاذغلا جی اهیفو لوألا مضهلل
 ةرثکل اما ءاهمضه مامت نع ةمضاهلا ةوقلا تزجع دق تالضف اهیف هنم فلختیو
 هذهو كلذ عومجمل وأ «هلامعتسا يف بیترت ءوسل وأ ءهتءادرل وأ ءءاذغلا

 «كلذل ءادلا تيب ةدعملا نوكتف ابلاغ هنم ناسنالا صّلختي ال امم اهضعب ءایشالا
 «تاوهشلا عابتا نم سفنلا عنمو ءاذغلا ليلقت ىلع ٌتحلا ىلإ كلذب ريشي هنأكو
 . تالضفلا نع زّرحتلاو

 يهو «ناث عبط ةداعلا :لاقُي كلذلو «ناسنالل ةعيبطلاك اهنألف ةداعلا امأو
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 تاداعلا ةفلتخم نادبآ ىلإ سیف اذإ ٌادحاو ارمآ نإ یتح «ندبلا يف ةميظع ةوق

 لاثم ىرخألا هوجولا يف ةقفتم نادبألا كلت تناك ناو .اهيلإ ةبسنلا فلتخم ناك

 ءایشألا لوانت درع :اهدحآ .بابشلا نس يف جازملا ةراح ةثالث نادبآ كلذ

 ءایشالا لوانت دّوع :تلاثلاو «ةدرابلا ءايشألا لوانت دّوع :يناثلاو ؛ةراحلا

 ا «هلوانت یتم : يناثلاو « هب رضي مل السع لوانت یتم لوألا ناف ةطسوتملا

 «ضارمألا ةجلاعمو .ةحصلا ظفح يف میظع نكر ةداعلاف ءاليلق هب رضي : ثلاثلاو

 ةيذغالا لامعتسا يف هتداع یلع ندب لک ءارجاب يوبنلا جالعلا ءاج كلذلو

 . كلذ ریغو ةيودالاو

 لصف

 ةيذغألا نم هداتعا ام فطلأب ضيرملا ةيذغت ىف ی هيده ىف

 تيملا تام اذإ تناك اهنأ «ةشئاع نع ةورع ثيدح نم «نيحيحصلا» ىف

 ةنيبلت نم ةمْرُبب ترمأ نهلهآ ىلإ نقّرفت مث ءاسنلا كلذل عمتجاو ءاهلهأ نم

 ی 0 د hS سعب و

E۳  

 ا نزحلا

 مُكْيَلَع» : 4 هللا لوسر لاق :تلاق ءاضيأ ةشئاع ثيدح نم «ننسلا# يفو

 هلهأ نم دذحأ ىكتشا اذإ 2 هللا لوسر ناكو :تلاق ««َنيِبْلَتلا تو ضیا
 ۲ ) ۶ ع 1

 :لاق «ماَعّطلا ُمَعْطَيال مج جو انالف نإ : هل ليق اذإ 35 هللا لوسر ناك :اهنعو

 :مالسلا يف )۲۲٠١( ملسمو «ةنيبلتلا باب :ةمعطألا يف ۷۹/۹ يراخبلا هجرخأ )

 . ضيرملا داؤفل ةمجم ةنيبلتلا باب
 .ةلاهج هدنس يفو ۲۰۵/4 مكاحلاو ۲8۲/۲ دمحأو )۳٤٤١( هجام نبا هجرخأ (۳)

۰۹ 



 هدئاوف و نییلتلا

 ةنيبلتلا باهذ ةلع

 نزحلا ضعيب

 مكدَحأ ّنطَب لسغت اهن هديب يسفت يذلاو» :لوقیو .«اهاّيإ هوحن ناب مکیلَع 2 ر r سا ر و ما
 ریس ےس

 : «خَسَلا نم اههجو ْنكادحإ لسغت امك )١( 6 . سمور < ا ل ا

 لاق «همسا قتشا هنمو «نبللا ماوق يف وه يذلا قيقرلا ءاسحلا وه :نيبلتلا

 عفانلا وه ءاذغلا اذهو ءاهتقرو اهضايبل نبللاب اههبشل ةنيبلت تيمس :يورهلا
 «ةنيبلتلا لضف فرعت نأ تئش اذإو «ءيّنلا ظيلغلا ال جيضنلا قيقرلا وهو «ليلعلل

 قيقد نم ذخّتم ءاسح اهنإف «مهل ريعشلا ءام يه لب ءريعشلا ءام لضف فرعاف

 خبطت ةنيبلتلاو ءاحاحص خبطُي هنأ ريعشلا ءام نيبو اهنيب قرفلاو «هتلاخئب ريعشلا

 نأ مدقت دقو .نحطلاب ريعشلا ةيصاخ جورخل هنم عفنأ يهو ءانوحطم هنم

 ءام اوذختي نأ موقلا ةداع تناكو «ةيذغألاو ةيودألاب عافتنالا يف اریثأت تاداعلل

 یالج ٌمظعأو «العف ىوقأو «ةيذغت رثکآ وهو ءاحاحص ال انوحطم هنم ريعشلا

 ةعيبط ىلع لقثی الف .فطلأو قرأ نوکیل احاحص هنم ندملا ءابطأ هذختا امنإو
 نوحطملا ریعشلا ءام لقثو «اهتواخرو ندملا لهأ عئابط بسحب اذهو .ضیرملا

 اسم او ایر دمی اج اعم کلاس نآ دويفقملاو:.,اهيلغ

 .عرسأ هدوفنو «ىوقأ هؤالج ناك ًاراح برش اذاو .افيطل ًءاذغ يذغُيو ءارهاظ

 . قفوأ ةدعملا حوطسل هّسيملتو «رثكأ ةيزيرغلا ةرارحلل هؤامنإو

 ميملا حتفب .نيهجوب ىوري .«ضيرملا داؤفل ةمجم» :اهيف 4 هلوقو
 هل ةحيرُم اهنأ :هانعمو ءرهشأ :لوألاو میجلا رسكو «ميملا مضبو «میجلاو

 .«نزحلا ضعبب بهذت» :هلوقو .ةحارلا وهو مامجالا نم هنكستو هحیرت : يأ

 ةيزيرغلا ةرارحلا نافعضیو «جازملا نادّربي نزحلاو مغلا نأل  ملعأ هللاو اذه

 يوقي ءاسحلا اذهو ءاهؤشنم وه يذلا بلقلا ةهج ىلإ اهل لماحلا حورلا ليمل

 .نزحلاو مغلا نم هل ضرع ام رثكأ ليزتف ءاهتدام يف هتدايزب ةيزيرغلا ةرارحلا

 نم اهيف ةيصاخب نزحلا ضعبب بهذت اهنإ :  برقأ وهو لاقي دقو

 . ةلاهج هدنس يفو 5 دمحأ هجرخأ )۱(

١٠ 



 . ملعأ هللاو ةيصاخلاب حرفی ام ةيذغالا نم نإف «ةحرفملا ةيذغالا صاوخ سنج

 یلعو «هئاضعأ ىلع سیا ءالیتساب ُفُعضت نیزحلا ىوق نإ :لاقی دقو

 لثم لعفیو ؛اهیذغیو ءاهيوقيو .ءاهبطري ءاسحلا اذهو یاذغلا لیلقتل ةصاخ هتدعَ

 وأ «يرارم طلخ هتدعم يف عمتجی ام ًاريثك ضیرملا نکل «ضیرملا داؤفب كلذ

 .هرّدخیو ءهوُرْسَيو ةدعملا نع كلذ ولجي ءاسحلا اذهو «يديدص وأ «يمغلب

 ءاذتغالا هتداع نمل اميس الو اهحيريف «هتروس رسكيو .هتيفيك لّدعيو «هعيميو

 تناكو «مهتوق بلاغ وه ناكو «كاذ ذإ ةنيدملا لهأ ةداع يهو «ریعشلا زبخب

 . ملعأ هللاو . مهدنع ةزيزع ةطنحلا

 لصف
 دوهيلا نم ربيخب هباصأ يذلا مس | حالع يف 4٤5 هيده يف

 نب بعك نب نمحرلا دبع نع «يرهزلا نع «رمعم نع «قازارلادبع ركذ
 ؟«هذه ام» :لاقف ءربيخب ةّيلصم ةاش 4 ّئبنلا ىلإ تدهأ ةيدوهي ةأرما نأ : كلام

 كك ٌئيبنلا لكأف ءاهنم لكأي الف تقدصلا نم : لوقت نأ تّرذحو «ةيده :تلاق

 ؟«ةاشلا هذه تمَمَس لَه» :ةأرملل لاق مث ««اوكسمأ» :لاق مث باحصلا لکا

 .معن :تلاق ؟هدي يف وهو ««اهقاّسل مظعلا اذه» :لاق ؟اذهب كربخأ ْنَم :تلاق

 ءايبن تنك ناو ءُنماَّنلا كنم حيرتسي نأ ابذاک تنك نإ ُثدرأ :تلاق ؟«َمل» :لاق

 نأ هباحصأ رّمأو .لهاکلا ىلع ةثالث ةي ٌئبنلا مجتحاف :لاق ءكّرضَي مل

 ." مهضعب تامف ءاومجتحاف ءاوُمجتحي

 «هحيحص» يف يراخبلا جرخأو (۱۹۸۱2) «فنصملا» يف وهو «تاقث هلاجر )۱(

 تيدهأ «ربیخ تحتف امل :لاق ةريره يبأ ثیدح نم ۲۰۸/۱۰ و ۹

 انه اه ناك نم لک يل اوعمجا» :ة55 هللا لوسر لاقف مس اهيف ةاش 225 هللا لوسرل

 مکتلأس نا ءيش نع ينوقداص متنآ له» :مهل لاق مث هیفو .«هل اوعمجف «دوهبلا نم
 - :لاقف عن :اولاقف «؟امس ةاشلا هذه يف متلعج له» :لاقف «معن :اولاقف «؟هنع

١١١ 



 لكأ يذلا لجأ نم هلهاک ىلع جم هللا لوسر مجتحاو :ىرخأ قیرط يفو
 ءراصنألا نم ةضايب ينبل یلوم وهو «ةرفشلاو نرقلاب دنه وُبأ همجح «ةاشلا نم

 دجآ تْلِز ام» : لاقف هدي يفوت يذلا هعجو ناک یتح نینس ثالث كلذ دعب يقيو

 ينم رهبألا عاطقنا َناوأ اذه َناَك ىَّتَح رییخ ّمْوَي ةاشلا ب تلکأ "و ةلكألا نم ل

 مسلا جلاعي
 ةبودالابو تاغارفتسالاب

 مسلا لعف لعف ضراعت يتلا ةيودألابو «تاغارفتسالاب نوکت سلا ةجلاعم

 غارفتسالا ۳ ردابلف ءءاودلا مدع نمف كهصاوخب اماو اهتایفیکب امإ ‹هلطبتو مسلا لعفل ةلطبملا

 ةوقلا ناف :اراخ نامدلاو ءاراح دلبلا ناك اذإ اميس الو «ةماجحلا هعفنأو ''”ىلكلا

(۱) 

(۲) 

 ًايبن تنك ناو «كنم حیرتسن نأ ًاباذک تنك نإ اندرآ :اولاقف ؟«كلذ ىلع مکلمح ام»
 .۳۳ و ۳۲/۱ يمرادلا رظناو «كرضي مل

 نع «يزاغملا» يف هجرخآ ةبقع نب یسوم نأ ۹۹/۸ «حتفلا» يف ظفاحلا رکذ
 .يليألا ديزي نب سنوي نع :اقیلعت ۹۹/۸ يراخبلا هجرخأو هلسرآ هنكل «يرهزلا
 هضرم يف لوقي ی يبنلا ناك :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق :ةورع لاق .«يرهزلا نع

 ناوأ اذهف ءربيخب تلكأ يذلا ماعطلا ملأ دجأ لازأ ام ةشئاع اي» هيف تام يذلا
 مكاحلاو رازبلا هلصو دقو :ظفاحلا لاق «مسلا كلذ نم يرهبأ عاطقنا تدجو

 ١8/1 دمحأ جرخأو ءدانسالا اذهب سنوي نع دلاخ نب ةسبنع قيرط نم يليعامسالاو
 مأ نأ ءهمأ نع كلام 5-5 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع يرهزلا ثيدح نم
 اي يمأو يبأب :تلاقف .هیف ضبق يذلا هعجو يف لَم هللا لوسر ىلع تلخ شف

 ناکو «ربيخب كعم لکآ يذلا ماعطلا الا مهتآ ال ينإف كسفنب مهتت ام هللا لوسر
 ينعي . «يرهبآ عاطقنا ناوآ اذه «هريغ مهتأ ال انأو» :لاقو يي يبنلا لبق تام اهنبا
 نبا نع «يرهزلا نع رمعم ثیدح نم (۱۹۸۱۵) قازرلا دبع هجرخأو «دیرولا قرع
 «يرهزلا نع رمعم ثيدح نم ۲۱۹/۳ مكاحلا هجرخأو . . .رشبم مآ نأ كلام نب بعك

 «هححصو ...رشبم مأ نع «هيبأ نع كلام نب بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع
 .يبهذلا هقفاوو

 ليسغ وه هجالع قرط مهأو «ررکتملا ءيقلا هضارعأ مهأ مومسلاب وأ يئاذغلا ممستلا
 ءىفادلا ءاملا نم ةريبك تايمك لوانتب كلذب مايقلا لهسلا نمو «ةيمسلا ةداملا نم ةدعملا
 em و رک ا نا یک تیپ ات

 ؟ ١١



 «بلقلا ىلإ لصت یتح يراجملاو قورعلا يف ُتعبنتف مدلا ىلإ يرست ةيمسلا
 رداب اذاف .ءاضعالاو بلقلا ىلإ مسلل لصوملا ذفنملا وه ٌمدلاف ٌكالهلا نوکیف

 ناك نإف هتطلاخ يتلا ةيمسلا ةيفيكلا كلت هعم تجرخ «ّمدلا جرخآو ءٌموُمسملا

 هیلع یوقتف فعضی نآ اماو .بهذی نآ ام] لب مسلا هّرضی مل امات اغارفتسا
 . هفعضت وأ هلعف لطبتف «ةعيبطلا

 مسلاب هداهشتسا يتلا عضاوملا برقآ وهو «لهاکلا يف مجتحا 32 يبنلا مجتحا املو

 ایلک اجورخ ال مدلا عم ةيمسلا ةداملا تجرخف «بلقلا ىلإ ةماجحلا اهیف نکمی

 ىل اهَّلك لضفلا بتارم لیمکت نم هناحبس هللا ديري امل هفعض عم اهرثآ يقب لب

 هللا يضقيل مسلا نم نماکلا رثالا كلذ ٌريثأت رهظ .ةداهشلاب هّماركإ هللا دارآ املف

 مُکءاَج اَمَّلُك وآل :دوهیلا نم هئادعال یلاعت هلوق رس رهظو لرقم ناك ارغأ

 :ةرقبلا] 4َنوُلْتْقت ًاقيرفَو ا ًاقيرفت متربکتشا فا یوھت ال امب لوُسَر

 : ظفلب ءاجو «ققحتو «هنم عقو دق يذلا يضاملاب متبذك ظفلب ءاجف ۷

 . ملعأ هللاو هنو رظتنیو هنوعقوتي يذلا لبقتسملاب «ن دیر )

 هب دوهیلا هترحس يذلا رحسلا حالع يف 4َ هیده يف

 اض هرظو هلع اده رهيب ال لاو و نشآتلا نم قاط ذهن ركأ كق

 ماقسألا نم ی هيرتعي ناك ام سنج نم وه لب «اومعز امك رمالا سیلو ءابيعو
 امهنیب قرف ال مّسلاب هتباصأک هب هتباصإ «ضارمألا نم ضرم وهو عاجوالاو

 رح :تلاق اهنآ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «نیحیحصلا» يف تبث دقو

 كلذ دعب ىطعيو «ةیمسلا ةداملا نم ةيلاخ تحبصأ ةدعملا نوكت كلذبو وه امك ءاملا

 . جرشلا نم ةيمسلا ةداملا نم برست ام جارخإل الهسم

1۱1۳ 
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 ام ُدشأ كلذو ءّنهتأي ملو «هءاسن يتأي هلأ هيلإ لّيَحْيَل ناك نإ یّتح ةي هللا لوسر

4 2010 
 رحسلا نم نوكي

 للعلا نم ضراعو «ضارمألا نم ضرم رحسلاو : ضایع يضاقلا لاق
 هنوک امأو هتوبن يف ٌحَدَقَي الو «رکنی ال امم ضارمألا عاونأک ذيب هيلع زوجي

 ءيش يف ةلخاد هيلع لخدی ام اذه يف سيلف «هلعفي ملو ءيشلا لعف هنأ هيلإ لّیخی

 زوجي امیف اذه امّنإو ءاذه نم هتمصع ىلع عامجالاو ليلدلا مايقل .ةقدص نم

 اهيف وهو ءاهلجأ نم لصف الو ءاهببسل ثعبُي مل يتلا هايند رمأ يف هيلع هور
 هل ةقيقح ال ام اهرومأ نم هيلإ َلّيخُي هنأ ديعب ٌريغف ءرشبلا رئاسك تافالل ةضرع

 .ناك امك هنع یلجنی مث

 : ناعون هيف هنع يوُر دقو «ضرملا اذه جالع يف هيده ركذ :دوصقملاو رحسلا جالع

 لأس هنأ ی هنع حص امك هلاطباو هجارختسا :  امهغلبأ وهو  امهدحأ ١ كلاطباورحسلا جارختسا

 .ةطاشُمو طشم يف ناكف ءرئب نم هجرختساف .هيلع لدف «كلذ يف هناحبس هبر

 .'' 'لاقع نم طشتا امنأك یتح «هب ام بهذ «هجرختسا املف "رك ةَعْلَط ٌفجو

 نم اهعلقو ةثيبخلا ةداملا ةلازإ ةلزنمب اذهو .ٍبوبطملا هب جلاعُي ام غلبآ نم اذهف
 .غارفتسالاب دسجلا

 ناف ءرحّسلا ىذأ هيلإ لصي يذلا لحملا ىف غارفتسالا : ىناثلا عونلاو يذلا لحملا ىف غارفتسالا
 ۲ ۱ ۱ ۳ رحسلا ىذأ هيلإ لصب

 ىف هرثآ رهظ اذاف .اهجازم شیوشنو اهطالخا ناجیهو تعیبطلا یفاریثات رحیسلل

 (۲۱۸۹) ملسمو «رحسلا جرختسی له باب :بطلا يف ۱۹۹/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۱)

 . رحسلا باب :مالسلا يف

 يذلا رعشلا يه :ةطاشملاو .فورعم طشملاو «مدقتملا ةشئاع ثيدح مامت نم وه )۲(

 ءاشغلا وهو «لخنلا علط ءاعو :فجلاو «هحيرست دنع ةيحللا وأ سأرلا نم طقسی

 ۰ 0 ةعلط» هلوقب ثیدحلا ىف هديق اذلو «یثنالاو رکذلا ىلع قلطیو .هیلع نوکی يذلا

 1 «حتفلا» رظنا )۳(

١١: 



 .ادج عفن .وضعلا كلذ نم ةئيدرلا ةداملا غارفتسا نكمأو وضع

 نع «هدانسإب هل «ثیدحلا بیرغ» باتک يف دیبع وبآ رکذ دقو

 لاق . بط نيح ِنْرَقِب هسأر ىلع مجتحا يب يبنلا نأ «ىليل يبآ نب نمحرلا دبع

 . رحس يأ : ًابط ىنعم :ديبع وبأ

 امو ءرحسلاو ةماجحلل ام :لاقو هملع لق نم ىلع اذه لكشأ دقو

 وآ «انيس نبا وأ «طارقبأ لئاقلا اذه دجو ولو «ءاوذلا اذهو ءادلا اذه نيب ةطبارلا

 هيلع صن دق :لاقو «ميلستلاو لوبقلاب هاقلتل «جالعلا اذه ىلع صن دق امهريغ

 . هلضفو هتفرعم يف كشي ال نم

 هاوق ىدحإ ىلإ هسأر ىلإ تهتنا يلي هب بيصأ يذلا رحسلا ةدام نأ ملعاف

 رحاسلا نم فرصت اذهو «هلعفی ملو ءيشلا لعفي هنأ هيلإ ليخي ناك ثيحب هيف يتلا

 « هلم مدقملا نطبلا ىلع ةداملا كلت تبلغ ثثيحي ةيومدلا ةداملاو ةعيبطلا و

 . ةيلصألا هتعيبط نع هجازم تريغف

 ةيعيبطلا ىلا لاو ةثیبخلا حاورألا تاریثأت نم بكرم وه :رحسلاو

 رحسلا یهتنا يذلا عضوملا يف امیس الو رحسلا نم نوکی ام ٌدشأ وهو اهنع

 عفنأ نم رحسلاب هلاعفآ تررضت يذلا ناکملا كلذ ىلع ةماجحلا لامعتساو «هیلا

 . ىغبني يذلا نوناقلا ىلع تلمعْسا اذإ ةجلاعملا

 عضاوملا نم غرفتست نأ بجي َعَرْفَتْسُت نأ يغبني يتلا ءايشألا : طارقبآ لاق

 . اهغارفتسال حلصت يتلا ءايشألاب لیمآ اهيلإ يه يتلا

 ناكو یادلا اذهب بيصأ امل ةَ هللا لوسر نإ :سانلا نم ةفئاط تلاقو

 تلام اهريغ وأ ةيومد ةدام نع كلذ نأ َّنَظ .هلعفي ملو ءيشلا لعف هنأ هيلإ لّیخی

 ةلاحلا نع هجازم تلازأف «هنم مَّدقملا نطبلا ىلع تبلغو «غامدلا ةهج ىلإ

 .حصی ال (۱)

۱۱۵ 



 تایالاو

 تجلاعملا عفنأو «ةيودألا غلبأ نم كاذ ذإ ةماجحلا لامعتسا ناکو «هل ةيعيبطلا
 نم یحولا هءاج املف < ءرحسلا نم كلذ نأ هیلا ىحوي نأ لبق كلذ ناکو .مجتحاف
 رحسلا ٌجارختسا وهو يقيقحلا جالهلا ىلإ لدع رج دق هنأ هربخأو و «یلاعت هللا
 نم طشنا امنأك ماقف هجرختساف «هناکم ىلع هّلدف «هناحبس هللا لأسف هلاطباو

 ىلع ال .هحراوج رهاظو ههدسج يف وه امنإ هيف رحسلا اذه ةياغ ناکو لاقع
 ملعی لب «ءاسنلا نايتإ نم هيلإ لّيخُي ام ةحص دقتعي نكي مل كلذلو «هيلقو هلقع
 .ملعأ هللاو «ضارمألا ضعب نم ٌُتُدحي دق اذه لثمو «هل ةقيقح ال لایخ هنأ

 لصف

 «تاذلاب ةعفانلا هُتيودأ يه لب تیهلالا ةيودألا رحسلا تاجالع عفنآ نمو

 اهضراعی امب نوکی اهریثأت عفدو تیلفسلا ةثيبخلا حاورألا تاریثأت نم هنإف
 املکو «اهریثأتو اهلعف لطْبت يتلا تاوعدلاو تایالاو ءراكذألا نم اهمواقیو
 لك عم نيشيج ءاقتلا ةلزنمب كلذو « ةرفْللا يف غلبا تناك ءّدشأو ىوقأ تناك
 بلقلاف .هل مكحلا ناكو «هرهق ءرخآلا بلغ امهُيأف «هحالسو هنَدُع امهنم دحاو

 راكذألاو تاوعدلاو تاهجوتلا نم هلو «هرکذب ارومغم هللا نم اعلتمم ناك اذإ
 يتلا بابسألا مظعأ نم اذه ناك .هناسل هبلق هيف قباطُي هب لخپ ال درو تاذوعتلاو

 . هبيصُي ام دعب هل تاجالعلا مظعأ نمو «هل رحسلا ةباصإ عنمت

 ءةلعفنملا ةفيعضلا بولقلا ىف هريثأت می امنإ مهرحس نأ :ةرحسلا دنعو

 ىف رثؤي ام بلاغ ناف اذهلو «تایلفٌسلاب ةقلعم يه يتلا ةيناوهشلا سوفنلاو
 نيدلا نم هظح فُّعَض نمو «يداوبلا لهأو لاهجلاو .نایبصلاو ءاسنلا

 نم اسم هب نأ نظی ناك نم هب جلاعی جالعلاو ةيقرلا نم برض :  مضلاب  ةرشنلا )۱(
 . لازیو فشکی :يأ «ءادلا نم هراض ام هنع اهب رشنی هنال ةرشن تیمس «نجلا
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 تاذّوعتلاو تاوعدلاو ةيهلالا داروألا نم هل بیصن ال نمو «دیحوتلاو لکوتلاو
 ةا

 اهلیم نوكي يتلا ةلعفنملا ةفيعضلا بولٌقلا يف هريثأت ناطلسف : ةلمجلابو

 اقلعتم هبلق دجن اناف «هسفن ىلع نيعُي يذلا وه ٌروحسملاو :اولاق «تايلفّسلا ىلإ
 تافتلالاو ليملا نم هيف امب هبلق ىلع طلستيف «هيلإ تافتلالا ريثك ءيشب

 ىلإ اهليمب اهيلع اهطّلستل ةّدعتسم اهاقلت حاورأ ىلع طلستت امنإ ةثيبخلا حاورألاو
 ةدعلل اهذخآ مدعو «ةيهلالا ةوقلا نم اهغارفبو «ةثيبخلا حاورألا كلت بساني ام

 طلستتف ءاهبسانُي ام ىلإ ليم اهيفو ءاهعم ةدع ال ةغراف اهدجتف ءاهب اهبراحت يتلا
 . ملعأ هللاو «هريغو رحسلاب اهيف اهُريثأت نکمتیو ءاهيلع

 لصف

 ءيقلاب غارفتسالا يف و هيده يف

 نأ ءادردلا ىبأ نع تحلط ىبأ نب نادعم نع «هعماج» ىف يذمرتلا ىور

 :لاقف «كلذ هل ٌثتركذف «قشمد دجسم يف نابوث تيقلف ًاضوتف یاق 32ت يبنلا
 ")بابل يف ءيش حصأ اذهو : يذمرتلا لاق .هءوضو هل ْتْبَبَص انآ ءَقَدَص

 يهو «غارفتسالا لوصأ يه يتلا ةسمخلا تاغارفتسالا دحأ :ءيقلا

 اهب تءاح دقو «قرعلاو ةرخبألا حورحو ( مدلا جارخاو «ءیقلاو «لاهسالا

 . ةنسلا

 ۵۰۷/۱ ینطقرادلاو (4۳۸۱) دواد وبأو (۸۷) يذمرتلاو ۳ دمحأ هجرخآ )

 ءاق» ظفلب هوور مهلکو ۲/۱ مكاحلاو ۰۳۶۸ ۲۷۱ يواحطلاو ۰۲۳۸ و

 نع 4447/5 ةياور ىف دمحآ دنعو «اضوتف ءاق» هيف ءاج هناف «يذمرتلا الإ «رطفأف

 مكاحلا هححصو «ًأضوتف ءامب يتأف ءرطفأف 5 هللا لوسر ءاقتسا :لاق ءادردلا یبآ

 .يذمرتلاو هدنم نیاو

۱۷ 

 غارفتسالا لوصآ



 ءيقلا عاونأ

 ءيقلا بایسآ

 ثیدح یفو «ئشملا هب متیوادت ام ريخ» ثيدح يف ّرم دقف :لاهسالا امأف

 . ؟انسلا)

 .ةماجحلا ثيداحأ يف مدقت دقف مدلا جارخإ امآو

 . هللا ءاش نإ لصفلا اذه بیقع هرکذنف قرخبالا غارفتسا امأو

 ىلإ هل ةعيبَّطلا عفدب لب .دصقلاب ابلاغ نوكي الف «قرعلاب غارفتسالا امأو

 .اهنم جرخيف «ةحّتفم ماسملا فداصیف «دسجلا رهاظ

 اهالعأ نم ءاودلاو ءاهلفسأ نم ةنقخلاو ةدعملا العأ نم غارفتسا ءيقلاو

 .بلطلاو ءاعدتسالاب عونو .ناجيهلاو ةبلغلاب عون :ناعون :ءيقلاو ءاهلفسأو

 ءايشألاب عطقيف .ُفلتلا هنم فيخو طرفأ اذإ الإ هعفدو هسبح ْعوُسَي الف : لوألا امأف

 وللا هطورشو هئامز نفوز اذ| ةجاحلا دنع هعفناف :یناثلا امأو .هکسمت يتلا

 . رکذت

 .ةرشع ءىقلا بابسأو

 .دوعصلا بلطتف «ةدعملا سأر ىلع اهّوفطو ءارفصلا ةّرملا ةبلغ : اهدحآ

 . حورخلا ىلإ جاتحاو .ةدعملا يف كّرحت دق جزل مخلب ةبلغ نم : يناثلا

 هفذقتف اعطلا مضهت الف ءاهتاذ يف ةدعملا فعض نم نوكي نأ :ثلاثلا

 . قوف ةهج ىلإ

 فعضیو ءاهّمضه ءیسیف ءاهيلإ ٌةبصني ءيدر طلخ اهطلاخي نأ :عبارلا

 .اهلعف

 هلمتحت يذلا ردقلا ىلع بورشملا وأ لوكأملا ةدايز نم نوكي نأ : سماخلا

 .هفذقو هعفد بلطتف .هكاسمإ نع زجعتف ةدعملا

 هل اهتهارکو «اهل بورشملاو لوکأملا ةقفاوم مدع نم نوكي نأ : سداسلا

 . هفذقو هعفد بلطتف
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 . هب فذقتف « هتعیبطو هتيفيكب يكب ماعطلا روی د ام اهیف لصحی نأ : عباسلا

 .اهعوهتو رفا نايثغ بجوُم وهو «فّرقلا :نماثلا

 e ةبلغو «نزحلاو «مغلاو .دیدشلا ٌمهلاك «ةيناسفنلا ضارعألا نم : عساتلا

 حالصإو «ندبلا ريبدت نع هدوروب اهمامتهاو «هب ةيعيبطلا ىوقلاو ةعيبطلا لاغتشا

 طالخألا كوحت لجأل نوكي دقو ةدعملا هفذقتف .همضهو «هجاضنإو یاذغلا

 يف رثؤيو «هبحاص نع لعفني ندبلاو سفنلا نم دحاو لك ناف «سفنلا طبخت دنع

 ءاعدتسا ريغ نم ءيقلا وه هبلغيف ءأيقتي نم ىري نأب ةعيبطلا لقن : رشاعلا

 .ةلاقن ةعيبطلا ناف

 ءابطألا دحأ رابخإ «لحكلا يف قذح تخأ نبا يل ناك :لاق «ءابطألا فادح ضعب ينربخأو

 o وه دمر هلحکو دمرلا یارو ؛لجرلا نيع حتف اذإ ناکف الاحک سلجف

 اهنإف «ةعيبطلا لقن : لاق ؟كلذ ببس امف :هل تلق .مولجلا كرتف ءهنم كلذ

 هکحی لجر مسج نم عضوم يف اجارخ ىأر ناك «رخا ٌفرعأو :لاق «ةلاقن

 نم هيف دب ال اذه لكو :تلق .ةجارخ هيف تجرخف ءعضوملا كلذ وه كحف

 هذه نم ببسل كرحتتف «ةكرحتم ريغ اهيف ةنكاس ةداملا نوكتو «ةعيبطلا دادعتسا

 . ضراعلا اذهل ةبجوملا يه اهنأ ال ةداملا كرحتل ٌبابسأ هذهف «بابسالا

 ةنمزألاو ةنكمألا عفنأ ىلإ بذجنتو 0 ةراحلا ةنمزالاو «ةراحلا دالبلا یف طالخألا تناك املو

 لاهسالاو ءيقلل ' ١
 أ ظلغت ةدرابلا دالبلاو ةدرابلا ةنمزألا يف تناك املو .عفنأ اهيف ءيقلا ناك «قوف

 . عفنأ لاهسالاب اهغارفتسا ناك «قوف ىلإ اهبذج بعصیو

 طالخألا ةلازا ةبفيک نم نوکی تذجلاو غارفتسالاو بذجلاب نوکت اهعفدو طالخألا ةلازإو

 اهعفدو ء٤ 2 5 1
 ىف ةلماع تناك اذإ ةداملا نأ امهنیب قرفلاو ءاهبرقأ نم غارفتسالاو «قرطلا دعبآ
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 ءيقلا دنا وه

 ءيقلا تقو

 هبانتجا هيلع بجي نم

 عالتما دعب ءىقلا راضم

 ةدعملا

 تناك ناف .بذجلا ىلإ ةجاتحم يهف «دعب رقتست مل يقرتلا وأ بابصنالا
 ترقتسا اذإ امأو «قوف نم تبذج ةّبصنم تناك ناو لفسآ نم تبذج ةدعاصتم

 ءاضعألاب ةداملا ترضأ ىتمف ءاهيلإ قرطلا برقأ نم تغرفتسا ءاهعضوم يف

 .قوف نم تبذتجا «یلفسلا ءاضعألاب ترضأ ىتمو «لفسأ نم تبذتجا ءايلعلا

 ىلع 4 بنا مجتحا اذهلو ءاهيلإ ناكم برقأ نم تغرفتسا «ترقتسا ىتمو
 مدلا ةدام ٌغرفتسي ناكف «ةرات همدق رهظ ىلعو .ىرخأ هسأر يفو «ةرات هلهاك

 . ملعأ هللاو . هيلإ ناكم برقأ نم يذؤملا

 عفنیو «سأرلا لقث لیزیو .رصبلا ٌدحيو اهیوقیو ةدعملا يقني ءيقلاو 1 و و 2 و ۳

 جلافلاو ءاقستسالاو ماذجلاک هم لا ضارمأللاو .ةناثملاو «ىلكلا حورف

 .ناقريلا عفنيو .ةشعرلاو

 راثكالاو «هببسب تّبصنا يتلا تالضفلا يقنيو «لوألا هنع رصق ام يناثلا كرادتيل

 انهن «عمسلاو رصبلاو نانسألاب رضيو لوضفلل ةلباق اهلعجيو «ةدعملا رضي هنم

 وأ ءردصلا يف فعض وأ «قلحلا يف مرو هب نم هبنتجي نأ بجيو ءاقرع عدص

 مث ؛ماعطلا نم ءىلتمي نأ وهو ریبدتلا ءيسي نمم ريثك هلعفي ام امأو

 ءةئيدر ضارمأ يف عقوُيو «مرهلا ُلّجَحُي هنأ :اهنم «ةديدع تافا هيفف هفذقی
 .قاَرَملا لازهو «ءاشحأالا فعضو «ةسوبُيلا عم ءيقلاو .ةداع هل ءيقلا لعجيو

 . . . رطخ ءيقتسُملا فعض وأ

 ن ا تل یاس 1
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 نأ ءيقلا دنع يغبنيو «فیرخلاو ءاتشلا نود عیبرلاو فيصلا هتاقوأ دمحأو

 برشي نأو «غارفلا دنع دراب ءامب هجولا لسغيو «نطبلا طمقيو «نینیعلا بصعی
 .انيب اعفن هعفني درولا ءامو ' ىكطصُم نم ريسي عم حافتلا بارش هبيقع

 سکعلاب لاهسالاو «لفسأ نم بذجيو «ةدعملا ىلعأ نم غرفتسي ءيقلاو

 غارفتسالا نم رثكأ قوف نم فيصلا يف غارفتسالا نوكي نأ يغبنيو : طارقبأ لاق

 . لفسأ نم ءاتشلا يفو «ءاودلاب

 نيبيبطلا قذحأ ةجلاعم ىلإ داشرإلا يف الت هيده يف

 نامز يف ًالجر نأ ءملسأ نب ديز نع :«هئطوم» يف كلام ركذ
 ينب نم نيلجر اعد لجرلا نأو «مّدلا ٌحرجلا نقتحاف . ٌحْرَج هباصأ ة4 ا هللا لوسر

 يف وأ :لاقف ؟«ٌبطآ أ امُكُبَأ» :امهل لاق لب هللا لوسر نأ امعزف هيلإ ارظنف «رامنآ

 .«"ءادلا لزنأ يذلا ءاودلا لزنأ» :لاقف ؟هللا لوسر اي ريخ بطلا

 اهيف نم قذحأب ةعانصو ملع لك يف ةناعتسالا يغبني هنأ ثيدحلا اذه يفف
 . ترقآ ةباصالا ىلإ هنإف .قذحألاف

 یلعالاف ملعألاب هب لزن ام ىلع َنيعتسي نأ يتفتسملا ىلع بجي اذكهو

 . هنود وه نمم ةباصإ برق هنأل

 اذه ىلعو :هدجی نم ملعأ دلقي هنر تلبقلا هيلع تیفخ نم كلذکو
 ىلإ هتنينأمطو سنت نم اغلا رحبلاو ٌربلا يف رفاسملا نأ امك «هدابع هللا رطف

 جرحتسیو ترارملا ىلإ همعط لیمی من هل رجس :ءاكطصملا :لاقيو ىكطصملا 01

 . لسرم وهو .يناقرزلا حرشب ۳۲۸/4 «اطوملا» ()
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 هننشنک د و هتاق وآ لضفأ

 ءيقلا نيب قرفلا
 غارفتسالاو

 لك يف ةناعتسالا يغبني
 نم قذحأب ةعانصو ملع

 قذحألاف اهيف



 ءادلا لزنأ» :ینعم
 «ءاودلاو

 اذه ىلع تقفتا دقف ديف هيلعو صفی هلو ءامهربخأو نیلیلدلا قذحآ

 . لعقلاو ةرطفلاو ةعيرشلا

 ثيداحأ ىف هنع هلشم ءاج دق ««ءادلا لزنآ یذلا ءاودلا لزنأ» : ةي هلوقو

 لحخد :لاق «فاسی نب لاله نع «رانید نب ورمع هاوراماهنمف ةريثک

 تنأو : لئاق لاقف ««بيبط ىلإ اولسزأ» : لاقف «هدوعي ضیرم ىلع ام هللا لوسر

 هل لر الا َءاَد لزثی مل لجو رع هللا َّنِإ معن» :لاق ؟هللا لوسر اي كلذ لوقت

 .«ءاود

 الإ ءاد نم هللا لزنأ ام ) : هعف رپ هريره يبأ تیدح نم (نيحيحصلا)» يفو

 .هریغو ثيدحلا اذه مدقت دقو ««ءافش هل لزنأ

 دابعلا ٌمالعا هلازنإ :ةفئاط تلاقف ««ءاودلاو ءادلا لزنأ» ىنعم يف فلتخاو

 قلخلا ُرثكأو .هئاودو ءاد لكل لازنالا مومعب ربخأ ةي یبنلا ناف ءیشب سيلو « هب

 . «هلهج ْنَم هلهجو «هملع ْنَم هَملَع» :لاق اذهلو كلذ نولمعي ال

 ثیدحلا ىف امك «ضرألا ىف اخخ ضو و امهتلخ :امهلازنا :ةفئاط تلاقو

 يذلا نم برق ناك نإو اذهو «ءاَوَد ُهَل عضو الإ ًءاد ْعَضَي ْمَل هللا َّنإ» :رخآلا

 ةيصوصخ طاقسإ يغبني الف .عضولاو قلخلا ةظفل نم ٌصخأ لازنالا ةظفلف ءهلبق

 ج كار لآ

 ءاد ۳ وب قلخلا ةرشابمب نیلک وملا ةكئالملا ةطساوب امهلازنإ : ةفئاط تلاقو

 اذهو تکئالملا عم ءاودلاو ءادلا لازنإف «هتوم نيح ىلإ همأ محر يف هطوقس نيح

 . هلبق نيهجولا نم برقآ

 ءامسلا نم ثیغلا لازنإ ةطساوب ىه ةيودألاو ءاودألا ةماع نإ : ةفئاط تلاقو

 هلک كلذ تالاو یاودالاو ءةيودألاو تاوقألاو ءةيذغألا هب دلوتت يذلا

۲۲ 



 بیلغتلا قیرط ىلع ظفللا ىف لخادف «رامشلاو راهنألاو ةيدوألا نم اهنم ناك

 لب « برعلا ةغل نم فورعم وهو امهنمضتی دحاو لعفب نیلعفلا نع ءاقتکالاو

 : رعاشلا لوقک ممالا نم اهریغو

 )مانی َةَلاَمَه ْتَدَغ یخ .ادرابءاسواسنا

 : رخالا لوقو

 uN اتاق كجرز تِنأَرَو

 : رخالا لوقو

 "۳لویعلاو بجاوخلا َنْجَجَرَو امْوَمَنْرَرَب ُتاَئِناَعلا ام اذٍ

 . ملع هللاو هوجولا نم هلبق امم نسحآ اذهو

 هناف هدابع للا يلتبي امك هدابع یلتبا امك هناف «هتیبوبر و ةمكح مامت نم اذهو

 مهناعأ بونذلاب مهالتبا امكو «ةيودألا نم مهل هَرَّسي امب اهيلع مهناعأ «ءاودألاب

 حاورألاب مهالتبا امكو «ةرفكملا بئاصملاو ةيحاملا تانسحلاو «ةبوتلاب اهيلع

 .ةكئالملا مهو «ةبيطلا حاورألا نم دنجب اهيلع مهناعأ «نيطايشلا نم ةثيبخلا

 نم اردقو اعرش مهل ُهَرَّسي امب اهئاضق ىلع مهناعأ تاوهشلاب مهالتبا امكو
 هب نونیعتسی ام مهاطعأ الإ ءيشب هناحبس مهالتبا امف «ةعفانلا ةذيذللا تايهتشملا

 «یضترملا ىلامأ»و ۰4۳۱/۲ صئاصخلاو ۰۲۲۳/4 «بضتقملا» ىف ةمّرلا يذل وه (۱)

 حرش» و ۰۱۳ ص «فاصنالا» و ۰۳۲۱/۲ «يرجشلا نبا يلامآ» و ۲

 . 1۹٩/۱ ةنازخلاو ۰۸/۲ «لصفملا

 ۰9۱/۲ «بصتقملا» و ۲۰۹ و ۱۸۹ «لماكلا» يف يرعبزلا نب هللا دبعل وه (۲)

 «یضترملا یلامآ» و ۰۳۲۱/۲ «يرجشلا نبا یلامآ» و ۳۱/۲ «صئاصخلا» و

 .۲۷۵ و ۰۲۲۰ و ۱

 ۰۱5۵ ص «نارقلا لکشم لیوأت» و ۰۱۵1 ص هناوید يف يريمنلا يعارلل وه (۳)

 . 1۱۰ «فاصنالا» و ۰1۳۲/۲ «صئاصخلا» و

۱۳۳ 

 هداضت ام مهل رسيب



 ةغل بطلا ینعم

 ملعلاو «كلذب ملعلا يف مهنيب توافتلا ىقبيو «هب هنوعفديو «ءالبلا كلذ ىلع

 .ناعتسملا هللابو ءهيلإ لصوتلاو هلوصح قيرطب .

 بطلاب لهاج وهو سانلا بط نم نيمضت يف ب هيده يف

 نع 0 ثیدح نم جام نباو يئاسنلاو «دواد وبأ ىور

 لبق ٌعبّطلا هم ام ملعی ملو بّیطَت ا ع هّللا لوسر لاق : لاق هدج نع ءهيبأ
 .(۱)«ٌنماض رهف ءَكلذ

 . يبط ٌرمأو «يهقف ٌرمأو «يوغل ٌرمأ :رومأ ةثالث هب قعلتي ثيدحلا اذه

 اهنم .ناعم ىلع :لاقي «برعلا ةغل ىف ءاطلا رسكب بّطلاف :يوغللا امأف
 فطل :يأ .رومألاب بط هل :لاقيو .هتحلصأ اذإ :هتببط :لاقي «حالصالا

 رع

 بقا یأرب اهل ةييبطلا تلك اهر میمت نم َرِّيغت اذإو

 وبأ لاق «برعلا دنع ٌبیبط قذاح لک :يرهوجلا لاق .قذحلا :اهنمو

 یو طه جرا كافي ناب ةزاهملاو هال ىذجلا بطلا لصأ دع

 يأ :بیبط لجر :هریغ لاقو . ضیرملا جالع ريغ يف ناك ناو «كلذك ناك اذإ

 : ةمقلع لاق . هتنطفو هقذحل ابيبط يمس «قذاح

 بيبط ءاَسل ءاوذأبریبخ ينا ءاشلاب ينولأشت ناف

 “يص ْنهدو نم هل َسْيَلَف هلام لق زا ِءْرَملا تار تاس

 ىف ۸ يئاسنلاو ءملع ريغب يغب ببطت نميف باب :(4۵۸1) دواد وبأ هجرخأ )۱(

 7 د نم باب :بطلا يف ( هجام نباو .دمعلا هبش ةفص باب :ةماسقلا

 . نسح هدنسو بط هنم ملعی

 رمش يبأ نب ر ةلبج نب ثراحلا حدم يف اهلاق يتلا ةعئارلا ةيلضفملا هتديصق نم ناتيبلا )۲

 چ .اهعلطمو «يناسغلا

١ + 



 : ةرتنع لاقو

 )۱0 ءاتسملا سرافلا دخأب بط ین ف عانقلا ينوُد يف دفت نإ

 قذاح ریبخ يناف «ينع ةبغر كهجو يرتستو «كعانف ينع يخرت نإ : يأ

 . هبرح ةمال سبل دق يذلا سرافلا ذخأب

 نب ةورف لاق «يتداع :يأ «يبطب كاذ سيل :لاقی «ةداعلا :اهنمو
 000 5 و

(۱) 

(۲) 

 بسیشم ناح رصع بابشلا دیعب ُبورط ناسحلا يف بلق كباحط
 رعشلا راتخمو ۰۱۳۱ ص ةمقلع ناویدو ۰۲۹۰ ص «تایلضفملا» يف يهو

 :ديري «ءاسنلاب :هلوقو .يزيربتلل ۱۵۸۲/۳ «تایلضفملا» حرشو ۰1۱۸/۱ يلهاجلا

 ءیرما لوقک وه .. .باش اذإ :هلوقو «(اريبخ هب لأساف) نارقلا يفو «ءاسنلا نع
 . سيقلا

 اسوقو هيف بیشلا نيأر نم الو هلام لق نم نیبحی ال نهارآ

 مالسالا نيبو هنيب يذلا سیقلا أرما رصاع ديجم لحف يلهاج رعاش ةدبع نب ةمقلعو

 رعشلا راتخما و ۳۳۵ ص ««لاوطلا عبسلا دئاصقلا حرش تاد یر
 . رتستلاو هجولا ىلع عانقلا ءاخرإ : فادغالا «يفدغت نإ» :هلوقو ۰۳۷ ص «يلهاجلا
 ناسرفلا ديص نع زجعآ مل اذإ :لوقی .عردلا :ةماللاو تماللا سباللا : مئلسملاو
 ؟كلثم ديص نع زجعآ فیکف .نيعرادلا

 عست ةنس يء يبنلا ىلع دفو «يفيطغلا يدارملا ةملس نب ثراحلا نب , كيسم نب ةورف وه
 .هعئارشو مالسالا ضئارفو «نارقلا ملعتو «ةدابع نب دعس ىلع لزنو .ملسأو ءرشع وأ
 ةافو دعب ةدرلا لهأ لتاقو ءديبزو جحذمو دارم ىلع هلمعتساو « ةي يبنلا هزاجأو
 .دربملا هدروأ اذه هتيبو 1۹۸۳ ت «ةباصإلا» رظنا .رمع ةفالخ ىلإ يقبو ءوت يبنلا
 . هلبقو ببط : ةدام «ناسللا» يفو ۰۱۹۵ ص «لماکلا» يف

 ا ناو امدق نوُبالغف بلغن ناف

 هدعبو

۱ ۲ ۵ 



 ت ا ووا اد کلر ات طناات

 25 ES 9 96 سوم و مه ویو و

 """لقاعتملا لهاجلا ّيلإ ضیفب يننآ َرْيَغ مهیف يّبط ها امو

 يف «حیحصلا) يفو « روحسم : يآ « بوبطم لجر : لاقي ؛رحّسلا :اهنمو

 دنعو هسأر دنع ناكلملا سلجو ها هللا لوسر دوهي ترحس امل ةشئاع ثيدح

 :لاق ؟هّبط ْنَم :لاق كربلا :رخالا لاق اا ام :امهدحآ لاقف «هیلجر

 . يدوهيلا نالف

 نع بطلاب اوتك مهنال بوبطم :روحسملل اولاق امن :ديبع وبأ لاق

 ةزافملاب اوك امکو «ةمالسلاب ًالؤافت ميلس :اولاقف «غیدللا نع اونك امك ءرحسلا

 .كالهلا نم زوفلاب واف ةزامم :اولاقف اهیف ءام ال يتلا ةكلهُملا ةالفلا نع

 : تلسألا يبأ نبا لاق . ءادلا سفنل بطلا :لاقيو

 وشج ما لفط اك سنا  يلع ا اا

 : يسامحلا لوق امأو

 ار تکنو که RE ابوبطم تک ناف

 .يقوقربلا حرشب ۲۳۷/۳ هناوید (۱)

CT)امه ناتیب هلبقو ؛يقوزرملا حرشب ۱۲۲۷/۳ «ةسامحلا» يف تیبلا  . 

 رمجلا قرتحال حمْرلا ديق رْمَجلا نم اتد ول يبلق نآ ال ةجولا لم

 رمخالو كاوه لخ ال كار ٌمِئاَه كب ٌمرغم يأ قحلا يفأ
 وهو افسح حلاو ردوا :بطلاف :يقوزرملا لاق «ابوبطم تنك نإف» : هلوقو

 .روحسم :يآ «بوبطم وهو ءرحس : : يأ «بط نيح» ثیدحلا یفو ‹ميلع :يآ .بط

 ذتلأ يناف ينقراف الف «هؤاود فرعی امولعم ًءاد هيساقأو يب يذلا ناك نإ :تيبلا مد

 -یتح ءاودألاب ء ءاملعلاو ءابطالا هيلع فوقولا ايعأو وه ام ملعی ال يب يذلا ناك نإو «هب

۱۳۹ 



 .ضرملاب لیلعلا :روحسملاب دارأو «رحس دق يذلا بوبطملاب دارآ هنإف

 ناك نإ :هانعمو .تیبلا دشنآو .روحسم :لیلعلل لاقیو : يرهوجلا لاق

 ناك ءاوس «هلاوز ٌديرأ الو «هماود َهَّللا لأسأ كّبخ نمو كنم ينارع دق يذلا اذه

 و

 بیبطلا كلذکو «رومألاب ملاعلا وه :ٌءاطلا حوتفملاف .ءاطلا ثلثم :بطلاو

 :ءاطلا مضب ُهْطلاو «بيبطلا لعف :ءاطلا رسکب :هبْطلاو .اضیآ بط :هل لاقي
 :دشنأو ءديّسلا نبا هلاق .عضوم مسا

 اهُئيط َباَط يتلا ِءاَملا ِةَرِئاَجِب  ْمُكَباَكر بطب ما لَه تلقف
 ىلع لدي لعفّتلا ظفل نأل .بط نم :لقي ملو .«بّیطت ْنَم» : يم هلوقو

 عّجشتو ملحتک ءهلهأ نم سيل هنأو «هفلکو رسعب هيف لوخدلاو ءيشلا فلكت

 : رعاشلا لاق «نزولا اذه ىلع فّلكت اونی كلذكو ءاهرئاظنو رّبصتو

 6۱ت ْنَمَو َنالْيَع سیف

 یطاعت اذف «لهاجلا بیبطلا یلع نامضلا باجیاف «يعرشلا رمالا اماو

 «كلذل ٌنامضلا همزلیف «لیلعلاب َرَرَع دق نوکیف ءهملعي مل ام ىلع رّؤهتلاب مَدقأو

 يف نودقتعي اذك مهنأل تماعلا ةداع نم اذه لاق امنإو ءاضيأ ينقراف الف ا مكعب
 ىنعمل زجعلاو ردصلا ريصي هنأل :ابوبطم ینعم نوکی نأ روجي الو .للعلاو باصوألا

 .دحاو

 هلبقو «جاجعلل زجرلا )

 اسؤرأ ميمت نم توعد ناو

 هدعبو

 اّسَسنعقاف انب زعلا نسعاقت
 .سسنعقا كلذکو .بصتناو تبث : سعاقت ینعمو

۱۳۷ 

 ىلع نامضلا باجیا

 لهاجلا بيبطلا



 ركذو ءاضعألا فالتا

 لوألا مسقلا

 . ملعلا لهأ نم عامجإ اذهو

 ناك ضیرملا َفلَتف «یدعت اذإ حلاعملا نأ يف افالخ ملعأ ال : يباطخلا لاق
 نمض فلتلا هلعف نم دلوت اذاف دعتم هفرعی ال ًالمع وأ املع يطاعتملاو ءانماض

 ببطتملا ةيانجو ضیرملا نذإ نودب كلذب ٌدبتسي ال هنال دوقلا هنع طقسو «ةیدلا

 . هلتقاع ىلع ءاهقفلا ةماع لوق ىف

 نجت ملو اهّقح ةعنصلا یطعأ قذاح بیبط :اهدحأ :ةسمخ ماسقالا : تلق

 وضعلا فلت هّبطی نم ةهج نمو عراشلا ةهج نم هيف نوذأملا هلعف نم دّلوتف «هدي

 هيف نوذأم ةيارس اهنإف ؛اقافتا هيلع نامض ال اذهف .ةفص باهذ وأ ءسفنلا وأ

 ءاهقح ةعنصلا ىطعأو «ناتخلل لباق هّئسو .تقو يف يبصلا نتخ اذإ امك اذهو

 هطب يغبني ام هريغ وأ لقاع نم طب اذإ كلذكو «نمضی مل «ٌنبصلا وأ وضعلا فلت

 هيف نوذأم لک ةيارس اذكهو «نمضی مل «هب فلت يغبني يذلا هجولا ىلع هتقو يف

 روهمجلا دنع صاصقلا ةيارسو .قافتالاب دحلا ةيارسك ءاهببس يف لعافلا دعتي مل

 «هتأرما لجرلا برضو «ریزعتلا ةيارسو ءاهب نامضلا هباجيإ يف ةفينح يبأل افالخ
 امهباجيإ يف يعفاشلاو ةفينح يبأل افالخ «ةبادلا رجأتسملاو «يبصلا ملعملاو

 . ةبادلا ٌبرض يعفاشلا ینثتساو «كلذ يف نامضلا

 ةيارسو «قافتالاب ةنومضم ةيانجلا ةيارس نأ : اعازنو اعامجإ بابلا ةدعاقو

 ءاقلطم هتامض بجوأ ةفينح وبأف . عازنلا هيفف امهنیب امو «قافتالاب ةرَدُهُم بجاولا

 نيبو «هنامض ردهأف «رّدَمُملا نيب يعفاشلا قرفو «هنامض اردهأ كلامو دمحأو

 عقو امن لعفلا يف نذالا نأ ىلإ رظن ةفينح وبأف .هنامض بجوأف ردقملا ريغ

 يعفاشلاو «نامضلا طقسأ نذالا نأ ىلإ ارظن كلامو دمحأو «ةمالسلاپ اورم

 ردقملا ريغ امأو «صنلا ةلزنمب وهف ءهنم ناصقنلا نكمي ال رّدقملا نأ ىلإ رظن

 ةَنظَم يف هنأل نمض ءاهب فلت اذإف «ةيداهتجاف «تابيدأتلاو «تاريزعتلاك

 .:ناودعلا

۱۳۸ 



 لصف

 ملع نإ اذهف ءهب فلتف «هبطی نم هدي ترشاب لهاج ٌببطتم : يناثلا مسقلا

 هذه فلاخت الو .نمضی مل هبط يف هل َنذأو .هل ملع ال لهاج هنأ هيلع ْینجملا

 همهوأو «لیلعلا رغ هنأ ىلع لدي مالكلا ةوقو قايسلا ناف «ثيدحلا رهاظ ةروصلا

 لجأل هبط يف هل نذأو «بيبط هنأ ضيرملا ّنظ ناو «كلذك سيلو «بيبط هنأ

 ليلعلاو «هلمعتسي ءاود هل فصو نإ كلذكو «هدي تنج ام بیبطلا َنمض «هتفرعم

 . حيرص وأ هيف رهاظ ثيدحلاو «هنمض «هب فلتف هقذحو هتفرعمل هفصو هنأ نظي

 لصف

 تأطخأ هنكل ءاهقح ةعنّصلا ىطعأو .هل نذأ .قذاح بيبط :ثلاثلا مسقلا

 ءةَرَمكلا ىلإ نتاخلا ذی تقبس نأ :لثم «هفلتأف حيحص وضع ىلإ تّدعتو «هدی

 ناف «هتلقاع ىلع وهف «داز امف ثلثلا تناك نإ مث ءأطخ ةيانج اهنأل ءٌنَمضي اذهف

 امه «نيلوق ىلع ؟لاملا تيب يف وأ .هلام يف ةيدلا نوكت لهف «ةلقاع نكت مل

 هيفف ءاملسم ناك نإو «هلام يفف ءايمذ بيبطلا ناك نإ :ليقو .دمحأ نع ناتياور

 يف بجت وأ «ةيدلا طقست لهف «هليمحت رذعت وأ «لام تيب نكي مل ناف «ناتياورلا

 .اهطوقس :امهرهشآ ناهجو هيف ؟يناجلا لام

 لصف

 ضيرملل فصوف دهتجا «هتعانصب رهاملا قذاحلا بيبطلا : عبارلا مسقلا

 ةيد نأ :امهادحإ :نيتياور ىلع جّرخی اذهف «هلتقف «هداهتجا يف أطخأف یاود

 مامالا امهيلع صن دقو «بیبطلا ةلقاع ىلع اهنأ : ةيناثلاو .لاملا تيب يف ضيرملا

 . مکاحلاو مامالا أطخ يف دمحأ

 هم -٤ج داعملا داز ۱۳۹

 يناثلا مسقلا

 ثلاثلا مسقلا

 عبارلا مسقلا



 ةروکذملا ءابطألا ماسقأ

 المع بطلا لوانتت ًاقباس
 ًاناويح وأ اناسنا لوق وأ

 مهنم لك مساو

 قداحلا بيبطلا هيعارب ام

 رومالا نم

 لصف

 0 ا عطقف ءاهقح ةعنصلا ىطعأ «قذاح بيبط :سماخلا مسقلا

 هيلو نذإ ريغب ايبص نتخ وأ هيلو نذإ وأ ندا ريغب نونجم وآ  یبص وأ لجر

 هل نذآ نو «هيف نوذأم ريغ لعف نم دلوت هنأل .نمضی :انباحصأ لاقف «فلتف
 هنال اقلطم ّنمضي ال نأ لمتحیو ‹ نمضي مل .نونجملاو يبصلا يلو وأ ,غلابلا ۱

 نذال رثأ الف ايد نا هناف اا . لیبس نم نينسحملا ىلع امو ‹ نسحم

 وه :تلق ناف . هنامضل هجو الف ءايدعتم نكي مل ناو «نامضلا طاقسإ يف يلولا
 ىلإ عجري امنإ همدعو ناودعلا : تلق ءنذإلا دنع دعتم ٌريغ «نذالا مدع دنع دعتم

 صخب يذلا وهو .هلوقو هفصوب بطي نم لوانتي ثيدحلا اذه يف بيبطلاو

 ‹يحئارجلا وهو همهارمو هعضبمبو «لاحكلا وهو «هدّوَرمبو «يعئابطلا مساب
 ماٌّجحلا وهو هطّرشمو همجاحمبو .دصافلا وهو هتشيربو «نتاخلا وهو هاسومبو

 وهو هتبرقبو ءءاوكلا رهو هرانو هتاوکمبو ریجملا رهو هطابرو هلصوو هعلخیو

 ىلع ةغل قلطی بیبطلا مساف «ناسنإ وأ میهب ناویحل هبط ناك ءاوسو « نقاحلا

 «ثداح فرع ءابطالا عاونآ ضعبب هل سانلا صیصختو «مدقت امك یهلک ءالؤه

 .موق لک هب اهّصخي امب ةبادلا ظفل صیصختک

 رظنلا :اهدحآ ارا نیرشع هجالع يف يعاري يذلا وه :قذاحلا بیبطلاو

 ؟وه ضارمالا يأ نم ضرملا عون يف

 .تکرح اذإ كرحتت ةدغلاک ندبلا ىف ثدحت ةدايز :ةعلسلا )۱(

۳۰ 



 ببس تناك يتلا ةلعافلا ةلعلاو «ثدح ءىش يأ نم هببس ىف رظنلا : ىناثلا

 ناف ؟هنم فعضأ وأ .ضرملل ةمواقم يه لهو «ضیرملا ةوق : ثلاثلا

 ءاودلاب كرحُي ملو «ضرملاو اهکرت .هیلع ةرهظتسم «ضرملل ةمواقم تناك

 .انکاس

 ؟وه ام يعيبطلا ندبلا جازم : عبارلا

 . يعيبطلا یرجملا ريغ ىلع ثداحلا جازملا : سماخلا

 . ضيرملا نس : سداسلا

 . هتداع : عباسلا

 . هب قيلي امو ةنسلا لوصف نم رضاحلا تقولا : نماثلا

 . هتبرتو ضیرملا دلب : عساتلا

 . ضرملا تقو يف ءاوهلا لاح : رشاعلا

 . ةلعلا كلتل داضملا ءاودلا يف رظنلا : رشع يداحلا

 ةوف نيبو اهنيب ةنزاوملاو « هتحردو ءاودلا ةوق يف رظنلا : رشع يناثلا

 ا

 ةلازإ هدصق نوكب نأ هجو ىلع اهتلازإ لب « طقف ةلعلا كلت ةلازإ هدصق لک نوكي ال : رسع كلاثلا

 هعم نمأب هجو ىلع ةلعلا 2 ع

 هاوفآ ضرمك اذهو «بجاولا وه اهفيطلتو ءاهلاح ىلع اهاقبأ ءاهنم بعصأ

 .هنم بعصأ وه ام ثودح فيخ هسبحو هعطقب جلوع ىتم هنإف «قورعلا

 ريسالاب حامی نا ىلإ ءاذغلاب جالعلا نم لقتنی الف .لهسألاف لهسألاب جلاعُي نأ :رشع عبارلا

 ۳ طیسبلا ءاودلا رذعت دنع الا بکرملا ءاودلا ىلإ لقتنی الو «هرذعت دنع الإ ءاودلا

 . ةبکر ملا لدب ةطيسبلا ةيودالابو «ةيودألا لدب ةيذغألاب هجالع بیبطلا قذح نمف

 ناف ؟ال وأ اهجالع نکمی امم يه له «ةلعلا يف رظنی نأ : رشع سماخلا

۱۳۱ 



 لالتعاب ةربخ ءل نوکی نأ

 بولقلا

 ديفي ال جالع ىلع عمطلا هلمحي الو «هتمرحو هتعانص ظفح ءاهجالع نكمُي مل

 نكمي ال هنأ ملع ناف ؟ال مأ اهلاوز نكمي له رظن ءاهجالع نكمأ ناو . ايش

 ةياغ نأ ىأرو .اهلیلقت نكي مل ناف ؟ال مآ اهیلقتو اهفیفخت نكمي له رظن ءاهلاوز
 فعضأو «ةوقلا ناعأو «كلذ جالعلاب دصق ءاهتدايز عطقو اهفاقيإ ناكمالا
 .ةداملا

 دصقي لب غارفتساب هجض لبق طلخلل ضرعتي لأ :رشع سداسلا

 . هغارفتسا ىلإ رداب .هجضن ّمت اذإف «هجاضنإ

 كلذو ءاهتيودأو حاورألاو بولقلا لالتعاب ةربخ هل نوكي نأ :رشع عباسلا
 رمأ بلقلاو سفنلا نع هتعيبطو ندبلا لاعفنا نإف نادبألا جالع يف ميظع لصأ

 وه ناك ءامهجالعو حورلاو بلقلا ضارمأب افراع ناك اذإ بيبطلاو «دوهشم
 لاوحأو ةعيبطلا جالع يف اقذاح ناك ناو كلذب هل ةربخ ال يذلاو «لماكلا بيبطلا

 ةيوقتو هحالصو هبلق دقفتب «ليلعلا يوادي ال بيبط لكو .بيبط فصن ندبلا

 «ةرخآلا رادلاو هللا ىلع لابقالاو ناسحالاو «ریخلا لعفو «ةقدصلاب هاوقو هحور

 ريخلا لعف ضرملا تاجالع مظعأ نمو .رصاق ببطتم لب «بيبطب سيلف
 رومألا هذهلو «ةبوتلاو «هللا ىلإ لاهتبالاو عرضتلاو «ءاعدلاو ركذلاو ناسحالاو

 بسحب نكلو «ةيعيبطلا ةيودألا نم مظعأ ءافشلا لوصحو «للعلا عفد يف ريثأت

 . هعفنو كلذ يف اهتديقعو اهلوبقو سفنلا دادعتسا

 . يبصلاب فّطلتلاك «هب قفّرلاو «ضيرملاب فطلتلا : رشع نماثلا

 جالعلاو تیهلالاو ةيعيبطلا تاجالعلا عاونأ لمعتسی نأ :رشع عساتلا
 ءءاودلا اهيلإ لصي ال ةبيجع ًارومأ لییختلا يف ءابطالا قاذحل ناف «لیختلاب

 . نیعم لکب ضرملا ىلع نیعتسی قذاحلا بیبطلاف

 ارئاد هريبدتو هجالع لعجي نأ ۰ - بیبطلا رمآ كالم وهو :نورشعلا

 ناکمالا بسحب ةدوقفملا ةحصلا درو «ةدوجوملا ةحصلا ظفح : ناکرآ ةتس ىلع

۱۳ 



 ةلازال نیتدسفملا یندآ لامتحاو «ناکمالا بسحب اهلیلقت وأ ةلعلا ةلازإو

 لوصألا هذه یلعف ءامهمظعأ لیصحتل نیتحلصملا ىندأ تیوفتو ءامهمظعأ

 سيلف ءاهيلإ مجری يتلا )هّیخ هذه نوکت ال بیبط لكو «جالعلا ٌرادم ةتسلا

 اصف
 بسا

 لاوخأل بینا ةاغآرت o .ءاهتناو «دوعصو ءادتبا : لاوحا سر ضرملل ناك املو

 "۳ اه اهبسانپ امب ضرملا لاوحا نم لاح لک ةو بییطلا یلع نعت
 نأ ضرملا ءادتبا يف ىأر اذإف .اهیف هلامعتسا بجي ام لاح لک يف لمعتسیو

 هتاف ناف «هيلإ رداب ءاهجضنل اهغرفتسیو تالضفلا كّرحُي ام ىلإ ةجاتحم ةعيبطلا
 مدعو ةوقلا فعضل وأ .كلذ نم عنم قئاعل ضرملا ءادتبا يف ةعيبطلا كيرحت

 لک َرَدْحَي نأ يغبنيف «عقو طیرفتل وأ .لصفلا ةدوربل وأ غارفتسالل اهلامتحا
 اهلاغتشال ةعيبطلا ترّیحت «هلعف نإ هنأال «ضرملا دوعص يف كلذ لعفی نأ رذخلا

 ىلإ ءيجي نأ :هلاثمو «ةیلکلاب هتمواقمو ضرملا ريبدت نع تلختو «ءاودلاب

 لاحلا هذه يف بجاولا نکلو ءرخا رمأب هنع هلغشیف «هودع ةعقاومب لوغشم سراف
 . هنکمآ ام ةوقلا ظفح ىلع ةعيبطلا نيعي نأ

 هبابسآ لاصتتساو «هغارفتسا يف ذخآ .نکسو فقوو ضرملا یهتنا اذإف

 هتوق تهتنا اذإ ودعلا لاثم اذه لاثمو . كلذب یلوآ ناك « طاطحنالا يف ذخأ اذإف

 اذخآ لهسأ ناك «برهلا يف ذخأو یّلو اذإف ءًالهس هذخأ ناك هخالس غرفو

 ءءادلا اذكهف هتوق ةعسو «هغارفتسا لاحو «هئادتبا يف يه امنإ هتکوشو هتدحو

TT 

 اصف
- 

 و هر 8 ع 0 : ساو م

eلهسألاب  

 . ضرألا ىف ةينثم ةبادلا اهب دشت ةورعو دوعو «ةمذلاو ةمرحلا :ةّيبأ ةنزب ةيخألا (۱)

۱۳۳ 



 اذإ بیبطلا هلعفن ام
 ضارمآ تعمتجا

 ذتنیح ةوقلا توف فاخي نأ الإ یوقالا ىلإ فعضألا نم جّردتيو .بعصالا

 اهفلأتف ةدحاو لاح ىلع ةجلاعملا يف ميقُي الو .یوقالاب ءیدتبی نأ ٌبجیف
 ءةيوقلا لوصفلا يف ةيوقلا ةيودألا ىلع رُسْجَت الو «هنع اهلاعفنا لقیو «ةعيبطلا
 هيلع لکشآ اذإو ءاودلاب جلاعی الف «ءاذغلاب حالعلا هنکمآ اذإ هنأ مدقت دقو

 هتبقاغ فاخی امب هبرجی الو «هل نیبتی یتح مدقي الف ؟دراب مأ وه ٌراحأ ضرملا

 .هرثآ رضي ال امب هتبرجتب سأب الو

 ] نم ب ادب « ضارم و :اهادحا : لاصخ ثالث هم ةدحاو هصخت امب ادب .ضارمآ تعمتجا اذإ

 .مرولاب أدبي هنإف ةحرقلاو مرولاک هئرب ىلع افوقوم رخالا ءرُب نوکی نأ

 أدبي هناف «ةنفعلا ىّمُحلاو ةدسلاک ءرخآلل اببس اهذحأ نوکی نأ :ةيناثلا
 .ببسلا ةلازإب

 داحلاب أدبيف «نمزملاو داحلاك ءرخآلا نم مه امهدحأ نوكي نأ : ةثلاثلا

 نأ الإ «ضرملاب أدب .ضرعلاو ضرملا عمتجا اذإو .رخآلا نع لفغي الف اذه عمو
 اذإو ءةدّسلا حلاعی مث «الوآ عجولا نكسُيف 'ہنلوقلاک ىوقأ ضرعلا نوكي

 مونلا وأ موصلا وأ عوجلاب غارفتسالاب ةجلاعملا نع ضاتعي نأ هنكمأ

 ىلإ اهلقن دارأ ناو «هبشلا وأ لثملاب اهظفح ءاهظفح دارأ ةحص لکو هغرفتسی مل
 .دضلاب اهلقن ءاهنم لضفأ وه ام

 لصف

 هداشرإو اهعبطب ةيدعملا ءاودالا نم زرحتلا يف ی هيده يف

 اهلهأ ةبناجم ىلإ ءاحصألا

 فيقث دفّو ىف ناك هنأ «هللا دبع نب رباج ثيدح نم «ملسم حيحص» يف تبث

 . حيرلاو لفثلا جورخ هعم رسعي ملؤم يوعم ضرم :جنلوقلا )

 ا(



 . كلاعب قف عجزا» : يَ ّئبنلا هيلإ لسرأف «موذجم لجر

 4 يبنلا نع «ةریره يبآ ثیدح نم اقیلعت «هحيحص» يف يراخبلا یورو

 . الا نم فت امك موذْجَملا نم رف» : لاق هنأ

 اوُمیدت ال» : لاق مایع 6 ىلا نأ « سابع نبا ثيدح نم «هجام نبأ ننس يفو

 . ”7(نيموذجملا ىلإ َرظّنلا

 ايل : الع هللا لوسر لاق :لاق «ةريره ىبأ تثیدح نم ا نیحیحصلا) يفو

 0 وو و عم ف 5
 ؟حصم ضرمُم ندروي

 .*نيَحْمُر وأ مر ديق هتْيَبو كتبو َموُذُجَملا مّلک» : ا ٤ هنع ركذيو

 .هوحنو موذجملا بانتجا باب :مالسلا يف (۲۲۳۱) ملسم هجرخأ (۱)

 ناّیح نب میلّس نع «نافع نع ماذجلا باب :بطلا يف ۱۳۲/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۲)

 یودع ال» : ج هللا لوسر لاق :لوقی ةريره ابآ تعمس :لاق «ءانیم نب ديعس نع

 : ظفاحلا لاق «دسالا نم رفت امك موذجملا نم رفو ءرفص الو ماه الو «ةريط الو

 هنع جرخی ام رثکآ نکل «يراخبلا خویش نم وهو «رافصلا ملسم نبا وه :نافعو

 هنأ ميعن وبأ مزج دقو ءرخا عضوم يف اهلصي مل يتلا تاقلعملا نم وهو .ةطساوپ

 ميعن وبأ هلصو دقو ءالوصوم نوكي حالصلا نبا ةقيرط ىلعو «ةياور الب هنع هجرخأ

 نايح نب ميلس نع امهالك «ةبيتق نب ملسم ةبيتق يبأو ؛يسلايطلا دواد يبأ قيرط نم

 ءافوقوم نكل < میلس نع ؛قوزرم نب ورمع قیرط نم اضیا هجرخأو «هيف نافع خيش
 ا نبا هلصو دقو «يليعامس الا هجرختسی ملو

 هدنسو (۲۰۷۲) مقر دمحأو «ماذجلا باب :بطلا يف (۳۵۶۳) هجام نبا هجرخآ (۳)

 . يوف
 ملسمو ؛یودع ال بابو «ةماه ال باب :بطلا يف ۲۰۱/۱۰ يراخبلا هجرخأآ )٤(

 لبا هل يذلا وه :ضرمملاو .تریط الو یودع ال باب :مالسلا يف (۲۲۲۱)

 . حاحص لب هل نم :حصملاو « یضرم

 هدنس يفو «هنع هللا يضر ىلع ثيدح نم ۱ دمح مامالا نبا هللا دبع هجرخآ (۵)

 = هلعأو ۰۱۰۱/۵ «ممجملا» يف يمثيهلا هدروأو .فیعض وهو ةلاضف نب جرفلا

۱۳۵ 



 جازم دسفف فلک ندیلا يف ءاد وسلا ةَّرملا راشتنا نم ٌثدحت ةئيدر ةلع : ماذجلا ماذجلا وه ام

 ءاضعالا َلّكأتت یتح اهّلاصتا هرخآ يف دسف امبژو ءاهلكشو اهتتيهو ءاضعالا
 .؟""دسألا ءاد یمسیو طقستو

 .دسالا یرتعت ام ةرثکل اهنآ :اهدحآ : ءابطألل لاوقآ ةئالث ةيمستلا هذه ىفو ءادب ماذجلا ةيمست ببس
 1 ۳ و ۲ و و ۱ . دسألا

 .دسألا ةّنحُّس ىف هلعجتو اهبحاص هجو مهجت ةلعلا هذه نآل : يناثلاو

 .دسألا ّسارتفا هئادب هنم وندي وأ برقی نم ٌسرتفي هنأ :ثلاثلاو

 موذجملا براقمو «ةثراوتملا ةيدعُملا للعلا نم ءابطألا دنع ةلعلا هذهو موذجملا نه داعتبالا ةلع

 مهل هحصنو «ةمألا ىلع هتقفش لامکل 4 ٌئبنلاف «هتحئارب ْمَقْسَي لسلا بحاصو قلل

 مهبولقو مهماسجأ ىلإ داسفلاو بيعلا لوصول مهضرعت يتلا بابسألا نع مهاهن
 نوكت دقو «ءادلا اذه لوبقل نماك دادعتساو ؤّيهت ندبلا يف نوكي دق هنأ بير الو

 اهنإف ءهطلاخّتو رواج نم نادبأ نم باستكالل ًةلباق لاعفنالا ةعيرس ةعيبطلا

 ءاهل ةلعلا كلت ةباصإ بابسأ ربكأ نم اهُمهوو كلذ نم اهفوخ نوكي دقو «ةلاقن
 ىلإ ليلعلا ةحئار لصت دقو «عئابطلاو ىوقلا ىلع لوتسم لاَّمف مهولا ناف
 بابسأ ٌدحأ ةحئارلاو «ضارمألا ضعب يف نّياعم اذهو «همقستف حيحصلا
 دقو «ءادلا كلذل هلوبقو ندبلا دادعتسا دوجو نم دب الف هلك اذه عمو «یودعلا

 يفو «يناربطلاو ىلعي يبأ دنع يلع نب نیسحلا نع بابلا يفو «ةلاضف نب جرفلاب. =

 امب ضیرملا هجو لود هنال «دسألا ءادب يمس ضرملا اذه :يرهزالا روتکدلا لاق“ )
 اذه ةروطخو «هجولا يف تادعجتو ةريغص ماروآ دوجو ةرثکل دسالا هبشپ هلعجی

 مث كالوآ فارطألا ةيساسح ضیرملا دقفیف .ةفرطتملا باصعالا فالتإ يف ضرملا
 سفنتلا نم اهاودع ءیجت یتلا ةيدعملا ضارمألا نم وهو ایجیردت عباصألا طقاستت
 مهل ةصاخ تارمعتسم ىف ماذجلا ىض رم عيمج نالا لزعیو .ةليوطلا ةطلاخملا عم

۱۳۹ 



 :لاقف ءاضایب اهحشکب دجو ءاهب لوخدلا دارآ املف «ةأرما زی ٌئبنلا جّورت

 . ۰۱7« كلهاب یقحلا»

 e نيب قيفوتلا اط رخأ ثیداحأب ةضراعم ثيداحألا هذه نأ سانلا نم ةفئاط نظ دقو

 و لآ لع هللا لوسر نأ «'" "رباج ثيدح نم «یذمرتلا هاور ام :اهنمف ؛اهضقاتت و

 م ودجملا ۱
 .هّللاب قت : هللا مشي لک» :لاقو ءةَعّصقلا يف هعم اهلخدأف «موذجم لجر دیب

 .دجام نياهاورو ؛ علت

 یودع ال» : لاق هنأ دی يبنلا نع «ةريره يبآ نع .«حیحصلا» يف تبث امبو

 . هةریط الو

 مقو اذاف .ةحيحصلا هثيداحأ نيب هللا دمحب ضّراعت ال :لوقن نحنو

 ضعب هيف طلغ دقو 5 همالک نم سيل نيثيدحلا ٌدحأ نك نآ امان هع راعتلا

 ADO داو

 هلو ( هل م همالک ال ¢ اسلا ضراعتلا ن : 1 2 امي

 يا

 امهذحأ سيل .هجو لك نم ناضقانتم ناحيرص ناحيحص ناثیدح امأو

 قداصلا مالك يف َدَجوُي نأ هّللا ًداعمو ءًالصأ دجوُي ال اذهف ءرخآلل اخسات

 ةفرعم يف ریصقتلا نم ةفآلاو «قحلا الإ هیتفش نيب نم جرخي ال يذلا قودصملا

 الك هدارُم مهف يف روصقلا نم وأ هلولعمو هحيحص نيب زییمتلاو «لوقنملا

 هدنس يفو ؛بعک نب دیز وأ ديز نب بعک ثیدح نم 4٩۳/۳ دمحآ هجرخآ (۱)

 . «ةعفنملا لیجعت» يف امکدحاو ريغ هفعض يئاطلا دئاز نب لیمج

 (۱۸۱۸) يذمرتلا ننس يف وهو ءأطخ وهو ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم :لصألا يف (؟)
 : بطلا يف (۳۹۲۵) دواد يبأو موذجملا عم لكألا يف ءاج ام باب :ةمعطألا يف

 نب رباج ثيدح نم مهلك تی باب :بطلا يف (۳۵۶۲) هجام نباو «ةريطلا باب

 نم ثيدحلا اذه اودع دقو «فيعض وهو تلاضف نب لضفملا هدنس يفو لا دبع

 . هفیعضت فنصملل يتأيسو «هریکانم

۱۳۷ 



 مالک نم اهنیب قیفوتلا

 ةبيتق نبا

 فالتخالا نم عقو انه اه نمو ءاعم امهنم وأ «هب هانع ام ريغ ىلع همالك لمحو
 قيفوتلا هللابو .عقو ام داسفلاو

 ثیدحلا ءادعأ نع ةياكح هل «ثیدحلا فالتخا» باتک ىف ةبيتق نبا لاق
 الو ىودع ال» :لاق هنأ 1ي يبنلا واو ناضقانتم ناثیدح :اولاق .هلهأو

 » : لاق .لبالا كلذل تّرجیف (ریعبلا رفشمب مقت ةبقثلا نإ ی . «ةريط

 موذجملا نم ٌرفو حصُم ىلع ةهاع وذ دروي 0 متيور مث «'«لوألا ىدعأ

 «ةعيبلا هيلإ لسرأف مالسالا ةعيب هعيابيل موذجم لجر هاتأو «دّسالا نم كرارف

 .۳«ةباّدلاو رادلاو ةأرملا يف موشلا : لاقو .هل نذأي ملو «فارصنالاب هرمأو

 .اضعب هضعب ينل ال فلتخم هلك اذهو : اولاق

(1) 

(۲) 

 اهنم ىنعم لكلو «فالتخا اذه يف سيل هنإ :لوقن نحنو :دمحم وبأ لاق

 .حیحص هدانساو «ةريره يبأ ثيدح نم ۳۲۷/۲ دمحأ هجرخأ

 تأرملا موش نم يقتي ام باب :حاكنلا يف ۱۱۸/۹ يراخبلاو ۹۷۲/۲ كلام هجرخأ

 يذمرتلاو ءمؤشلا نم هيف نوكي امو لأفلاو ةريطلا باب :مالسلا يف )۲۲۲١( ملسمو

 يف مؤشلا ناك نإ» ظفلب هنع يراخبلا هجرخأو مع نب هللا دبع ثيدح نم (۲۸۲۵)
 ۰۹۷۲/۲ كلامو ۰۱۱۸/۹ يراخبلا هجرخأو «سرفلاو ةأرملاو رادلا يفف .ءيش

 ‹ءيش يف مؤشلا ناك نإ) ظفلب يدعاسلا دعس نب لهس ثيدح نم (7711) ملسمو

 نإ» ظفلب رباج ثيدح نم (۲۲۲۷) ملسم هجرخأو «نکسملاو ةأرملاو سرفلا يفف

 نإ :ثيدحلا ىنعمو :يزوجلا نبا لاق «سرفلاو مداخلاو عْبَّرلا يفف ۰ءيش يف ناك
 ىلع ال ءايشألا هذهف «هب مءاشتيو هرش فاخي امل اببس نوكي نأ ءيش نم فيخ
 ءاريثأت بابسألل لعجي ردقلا امنإو «ةريطلاو ىودعلا نم ةيلهاجلا اهنظت يتلا ليبسلا

 ءاهنكسي راد نع ينغتسي ال هلاوحأ بلاغ يف ناسنالا ناك امل :يباطخلا لاقو

 نميلا فيضأ .هورکم ضراع نم ولخي ال ناكو «هطبتري سرفو ءاهرشاعي ةجوزو

 هللا ءاضق نع نيرداص اناك ناو فرظو لحم ةفاضإ ءايشألا هذه ىلإ مؤشلاو
 . هناحبس

 :لوقي ثيدحلا اذه رسفي نم تعمس :رمعم نع «هفنصم» يف قازرلا دبع لاقو

 :رادلا موشو «هيلع زغي مل اذإ :سرفلا موشو «دولو ريغ تناك اذإ :ةأرملا مؤش

 . ٤۸ ۰1۵/7 «يرابلا حتف) رظناو ءءوسلا راج

۱۳۸ 



 . فالتخالا لاز هعضوم عضو اذإف .عضومو قو

 هتحئار ٌدتشت موذجملا ناف «ماذجلا یودع :امهدحأ :ناسنج یودعلاو

 .موذجملا تحت نوکت ةأرملا كلذکو «هتثداحمو هتسلاجم لاطأ نم مَقْنُی یتح

 هدلو كلذکو «تّمذج امبرو «ىذألا اهيلإ لصوّیف «دحاو راعش يف هعجاضتف

 ال نأ رمأت ءابطالاو .ابشنو قدَو لس هب ناك نم كلذکو «هيلإ ربکلا يف نومزتی

 نوديرُي امناو یودعلا ینعم كلذب نوديرُي الو موذجملا الو لولسملا سلاجُي
 نع سانلا ٌدعبأ ءابطالاو ءاهّمامتشا لاطأ نم ْمَقْست دق اهنأو «ةحئارلا ريغت ینعم هب

 طلاخ اذإف بطر ٌبَرَج وهو - ریعبلاب نوكت بلا كلذكو «مؤشو نمی نامیالا

 فطئلابو «هنم ليسي يذلا ءاملاب اهيلإ لصو ءاهكرابم يف ىَوأو ءاهّكاح وأ لبالا
 ىلع ةهاع وذ ُدَروُي ال» : لَك بلا هيف لاق يذلا ىنعملا وه اذهف «هب ام وحن

 .هب امم وحن هتكحو هفَطَن نم هلاني الثل «حيحصلا هويعملا طلاخُي نأ هرك ««حصُم

 هنم جرخیف «دلبب لزني نوعاطلا وهف «ىودعلا نم ُرخآلا ٌسنجلا امأو :لاق

 اذاو نم اوُجُرْخَت الف «هب مو «دلبب قو اذ» : ی لاق دقو «یودعلا فوخ
 نونظت مكنأك هيف ناك اذإ دلبلا نم اوجرخت ال : هلوقب دیری .«هوُلخذت الف ءِدَلَب ناک

 : يأ هولخدت الف .دلبب ناك اذإ دیریو «هللا نم مكيجني هللا ردق نم ٌرارفلا نأ

 نمو «مكشيعل بيطأو «مكبولقل نکس هيف نوعاط ال يذلا عضوملا يف مكُماقم

 :لوقيف «ةحئاج وأ هوركم لجرلا لانيف «رادلا وأ مؤشلاب فرعُت ةأرملا كلذ

 , ""7(ىَوْدَع ال» : ی هللا لوسر هيف لاق يذلا ىودعلا وه اذهف ءاهمؤشب ينتدعأ

 ىلع هنم رارفلاو موذجملا بانتجاب رمألا لب :ىرخأ ةقرف تلاقو

 نأو «زاوجلا نايبل a لكألا امأو داشرالاو «رایتخالاو « بابحتسالا

 .مارحب سیل اذه

 لكف «يلك ال يئزج نيباطخلا نيذهب باطخلا لب :ىرخأ ةقرف تلاقو

 ٠١5. ۰۱۰۲ ثيدحلا فلتخم ليوأت (۱)

۱۳۹ 



 ّيوق «نامیالا يوق نوکی سائلا ضعبف «هلاحب قیلپ امب #2 5 بل هبطاحخ دحاو

 هاهلطتف ةلعلا ةوق ةعيبطلا ٌةوق عفدت امك «ىودعلا َةَّرَق هلكوت ةوق عفدت لکوتلا
 كلذکو «ظفحتلاب ذخألاو طایتحالاب هبطاخف «كلذ ىلع یوقی ال سانلا ضعبو
 ةقيرطب هتمأ نم يوق نم ذخأيف ءامهيف ةمالا هب يدتقتل ءاعم نیتلاحلا لعف ي ام وه

 طایتحالاو ظفحتلا ةقيرطب مهنم فعض نم ذخأيو «هللاب ةقثلاو ةوقلاو

 فلا يوللا ريخالاو ‹ يوقلا نمؤملل :امهدحآ . ناحیحص ناقیرط امهو

 اذهو «مهبسانی امو مهلاح بسحب ةودقو ةجح نیتفلاطلا نم دحاو لكل نوكتف

 و لس لرتو «لکوتلاب هک رت نرقو يکلا كرات ىلع ىنثأو «یوک یی هنأ امك

 هقف قزرو ءاهَّقح اهاطعأ نم ادج ةنسح ةفيطل ةقيرط هذهو «ةريثك ٌرئاظن اذهلو
 . ةحيحصلا ةنّسلاب هنظي ًاريثك اضراعت هنع تلازآ ءاهيف هسفن

 وهو « يعيبط رمأل هتبناجمو «هنم رارفلاب رمألا نأ ىلإ یرخآ ةقرف تبهذو
 نوکی اذهو «حیحصلا ىلإ ةحئارلاو ةطلاخملاو ةسمالملا ةطساوب هنم ءادلا لاقتنا
 ةحلصمل نامزلا نم اریسی ارادقم هعم هلكأ امأو هل ةسمالملاو ةطلاخملا ریرکت عم
 یهنف ةدحاو ةظحلو ةدحاو ةّرم نم یودعلا لصحت الو هب سأب الف .ةحجار

 او اساسا م ا ار ا او مت اب

 .نيرمألا نيب ضّراعت

 نم هب هعم لكأ يذلا موذجملا اذه نوکی نأ زوجی :یرخآ ةفئاط تلاقو

 ةلصاح یودعلا الو ءاوس مهلك ىمْذَجلا سیلو «هلثم يدعُي ال ريسي رمآ ماذجلا

 كلذ نم هباصآ نم وهو «يدعت الو .هتطلاخم ٌرضت ال نم مهنم لب «مهعیمج نم
 يدعي ال نأ وهف همسج ةيقب دی ملو «هلاح ىلع رمتساو فقو مث «ریسی ءيش

 ىرحأو یلوآ هريغ

 يدعُت ةيدعملا ضارمألا نأ دقتعت تناك ةيلهاجلا نإ :ىرخأ ةقرف تلاقو

 عم لكأو «كلذ مهداقتعا 5# بنا لطبأف .هناحبس هللا ىلإ ةفاضإ ريغ نم اهعبطب
 هنم برقلا نع ىهنو «يفشيو ضرمُي يذلا وه هناحبس هللا نأ مهل نيبيل موذجملا

E 



 هیهن يفف ءاهتاببسم ىلإ ةيضفُم هللا اهلعج يتلا بابسألا نم اذه نأ مهل نيبتيل
 ءاش نإ هناحبس ٌبرلا لب «ءیشب لقتست ال اهنأ نایب هلعف يفو «بابسألا ٌثابثإ

 . ترثأف اهاوق اهيلع ىقبأ ءاش ناو ءائيش رثؤت الف ءاهاوق اهبلس

 يف رظنيف «خوسنملاو خسانلا اهيف ثيداحألا هذه لب :ىرخأ ةقرف تلاقو

 .اهيف انفقوت الإو «خسانلا هنأب مكح ءاهنم رخأتملا ملع نإف ءاهخيرات

 تملعت دو « ظ وفحم ريغ اهضعب رو ‹ ظ وفحم اهضعب د لب :یرخآ ةقرف تلاقو

 «هكرتف هيف كش مث ؛الوأ هیوری ةرپره وبآ ناك دق : تلاقو .«ىودع الا ثيدح ىف

 . هب ثّدحي نأ ىبأف ترا ره كاتعمس اولو ‹ هيف هوعجارو

 ؟رخالا نيثيدحلا دحأ خسن مأ «ةريره وبآ يسنآ «يردآ الف :ةملس وبآ لاق

 يف هعم اهلخدأف .موذجم ديب ذخأ ت يبنلا نأ :رباج ثیدح امأو

 «بيرغ هنإ :يذمرتلا هيف لاق ام ةياغو حصي الو تبثي ال ٌثيدحف «ةعصقلا

 لاق . بئارغلا هذه اوقتا :هریغو ةبعش لاق دقو .هنسحي ملو هححصي مل
 نیذللا نیئیدحلا نیذه نأش اذهف .تبثآ وهو ءرمع لعف نم اذه یوریو : يذمرتلا ¢ 1 ۱

 «هركنأو هب ثیدحتلا نع ةريره وبآ عجر : هدأ «ىهنلا ثيداحأ امهب ضروع

 هذه يف مالكلا انعبشأ دقو «ملعأ هللاو © هللا لوسر نع حصي ال :يناثلاو

 . قيفوتلا هللابو ءاذه نم لوطأب «حاتفملا» باتك يف ةلأسملا

 ی اصف

 تامرحملاب يوادتلا نم عنملا يف 4ب هيده يف

 لاق : لاق هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ ثيدح نم ( هنئنس) ني دواد وبآ یور

 الو ءاْوواَدَتَق ارد ءاد لكل لَعَجَو ءءاَوَّدلاو ءاّدلا َكَرْنأ هللا نإ» :ةيك هللا لوسر

 ۰۲۷۳ ۰۲16 ىناثلا ءزجلا رظنا «ةداعسلا راد حاتفم» يأ 03

۳-۱ 



o مّرَحُمل أب اوو اد» ٠ 

 ا

 ءاوّدلا نع ای هللا لوسر یهن :لاق «ةريره يبأ نع :«ننسلا» يفو

 ا
 ۲۳ بن

 نع 5 يبنلا لأس هنأ .يفعجلا ديوس نب قراط نع «ملسم حيحص» يفو

 سیل ُهَّنِإ) :لاقف ءاودلل اهعنصأ امنإ :لاقف ءاهعتصي نأ رك وأ .هاهنف رمخلا
 4 ص

 او کلو ءاودب

 اد اهّنإ» : لاقف یاوّدلا ىف لعجي رمخلا نع لئس اک هنأ «ننسلا» ىفو

 ثيدح نم «ةهورکملا ةيودألا يف باب :بطلا يف (۳۸۷۶4) دواد وبأ هجرخأ )۱(

 نارمع يبأ نع «يماشلا يمعثخلا ملسم نب ةبلعث نع شایع نب ليعامسإ
 دقف ءملسم نب ةبلعث الخ تاقث هلاجرو «ءادردلا يبآ نع «ءادردلا مأ نع .يراصنالا

 يبأ دنع ةريره يبأ ثیدح هل دهشيو نسح وهف ؛عمج هنع یورو نابح نبا هقثو

 .هدعب فنصملا هركذيس يذلا دواد

 لاقو ظفلب لسعلاو ءاولحلا بارش باب :بطلا يف اقيلعت 18/٠١ يراخبلا هجرخأ (؟)
 : ظفاحلا لاق «مکیلع مرح اميف مكءافش لعجي مل هللا نإ» :ركّسلا يف دوعسم نبا
 روصنم نع ةنييع نب نايفس نع يئاطلا برح نب يلع دئاوف يف روكذملا رثألا تيور

 :هل لاقي هنطب يف ًءاد ءادعلا نب ميثخ :هل لاقي انم لجر ىكتشا :لاق لئاو يبأ

 فركذت كاع قم تا ىلإ لاف تي وفشلا' هو رک هلا تحن را

 «نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدنسو ءروصنم نع ريرج نع ةبيش يبأ نبا هجرخأو
 يبأ قيرط نم «ريبكلا» يف يناربطلاو (۱۳۰) مقر «ةبرشألا باتك» يف دمحأ هجرخأو

 .هوحن لئاو
 دمحأو (۳4۵۹) هجام نباو )7١55(. يذمرتلاو (۳۸۷۰) دواد وبأ هجرخأ (۳)

 ۱ .يوق هدنسو ۰1۷۸ و ۰141 و ۲

 .رمخلاب يوادتلا میرحت باب :ةبرشألا يف (۱۹۸4) ملسم هجرخآ (6)

۱: 



 ""یدذمرتلاو دواد وبآ هاور «ءاوّدلاب تَسیلو

 اي : تلق :لاق ؛يمرضحلا ديوس نب قراط نع «ملسم حیحص) يفد

 :تلق «هتعجارف «ال» :لاق ءاهنم ترشنف اهرصتعن ابانعأ انضرأب نإ ! هل ا لوسر

 اد ُهنكلَو ءافشب سیل كلذ نِإ» : لاق ‹ ضيرملل يفشتست هامان انإ

 هاهنف زال هللا لوسر دنع ءاود ىف اعّدْفض ركذ ابيبط نأ «ىئاسنلا ننسا ىفو
 . ۲۳۱ اهلتق نع

 )۲٩. «هللا هافش الف شخلاب یوادت نما : لاق هنأ ل هلع هنع ركذيو

 هذه نم انركذ امف ٌعرشلا امأ ءاعرشو ًالقع ٌةحيبق تامرحملاب ةجلاعملا

 هنإف «هثبخل همّرح امنإ هناحبس َهَّللا نأ وهف «لقعلا امأو ءاهريغو ثيداحألا

 :هلوقب ليئارسإ ينب ىلع همّرح امك ءاهل ةبوقع ابيط ةمألا هذه ىلع مّرحُي مل
 امنإو ؛[١١٠ :ءاسنلا] 4ْمُهَل ثّحأ تای ْمِهْيَلَع انْمَرَح اوُداَه نیا نم ملظبف#

 هلوانت نع ةنايصو مهل ةيمح هل هميرحتو «هثبخل مرح ام ةمألا هذه ىلع مرح
 هنكل ءاهتلازإ يف رثأ نإو هنإف .للولاو ماقسالا نماشا هب بلطب دال

 دق هب یوادُملا نوکیف ی ی ی و امّقَس 7
 اميبإ

 يذمرتلاو «ةهوركملا ةيودألا يف ءاج ام باب :بطلا يف (۳۸۷۳) دواد وبأ هجرخأ )١(

 ؛حیحص نسح :یذمرتلا لاقو نسح هدنسو هدیوس نب قراط ثيدح نم ۷)

 .(۱۳۷۷) نابح نبا هححصو

 هيف سيل هناف ظفللا اذهب ملسم ىلإ ثیدحلا اذه وزع يف هللا همحر فلؤملا مهو دقل (۲)

 .(۳۵۰۰) هجام نباو ۰۳۱۱/6 «دنسملا» يف دمحأ دنع وه امنإو

 نم 1۹٩ و ۳ د عدفضلا باب :ديصلا يف ۲۱۰/۷ يئاسنلا هجرخأ (۳)

 . حيحص هدنسو «نامثع نب نمحرلا دبع ثيدح

 هل هللا لعجي مل ءرمخك مارحب ىوادت نم» ظفلب «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هدروأ 4ع

 . فعضلاب هل زمرو «ةريره يبأ ثيدح نم «بطلا» يف ميعن يبأ ىلإ هبسنو «ءافش هيف
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 ةجلاعملا حبق نايب
 ًالقع تامرحملاب "



 ىلإ ةعيرذ هب يوادتلا

 هيطاعت

 ماو 7 ۶ 7 ۶

 ءاود هداختا یفو «قیرط لکب هنع دعبلاو هبئجت یضتقی همیرحت ناف اضیاو

 ” ع 2 ۰ ۲ 1
 امك ءاد هناف اضیاو عراشلا دوصقم ذض اذهو هتسیالمو هيف بيغرتلا ىلع ضح

 نع لعفنت ةعيبطلا نأل «ثبخلا ةفص حورلاو ةعيبطلا بسکی هنإف اضيأو

 افبخ هنم ٌةعيبطلا تبستكا «ةثيبخ هئيفيك تناك اذإف ءانيب ًالاعفنا ءاودلا ةيفيك

 ةبرشالاو ةيذغألا هدابع ىلع هناحبس هللا مّرح اذهلو «هتاذ يف اثيبخ ناك اذإ فيكف

 . هتفصو ثبخلا ةئيه نم ٌسفنلا بسکت امل «ةثيبخلا سبالملاو

 ةعيرذ هيلإ لیمت ٌسوفنلا تناك اذإ اميس الو « هب يوادتلا ةحابإ يف ناف اضيأو
 اهماقسأل ليزم اهل عفان هنأ سوفنلا تفرع اذإ اميس ال «ةذللاو ةوهشلل هلوانت ىلإ

 لکب هلوانت ىلإ ةعيرذلا دس ٌعراشلاو ءاهيلإ ءيش ٌهبحأ اذهف ءاهئافشل بلاج
 ًاضقانت هلوانت ىلإ ةعيرذلا حتفو «هلوانت ىلإ ةعيرذلا دس َنيب نأ بیر الو «نكمم

 ۱ ارات

 هیف نا ام یلع ديرب ام ءاودألا نم مرحملا ءاودلا اذه يف ناف اضيأو

 ًءافش اهیف انل هللا لعج ام يتلا ثئابخلا أ يف مالکلا ضرفنلو «ءافّشلا نم
 ریثکو «ءابطالا دنع لقعلا زكرم وه يذلا غامدلاب ةرضملا ةديدش اهنإف ۳

 : ةداحلا ضارمألا يف همالک ءانثأ يف طارقبآ لاق .نیملکتملاو ءاهقفلا نم

 هعافتراب عفتریو .هيلإ عافترالا عرسي هنال .ديدش سأرلاب ةرمخلا ررض

 . نهذلاب رضي كلذك وهو «ندبلا يف ولعت يتلا طالخألا

 . بّصَعلاو غامدلاب ٌرارضالا بارشلا ةيصاخ نإ :«لماكلا» بحاص لاقو

 :ناعونف ةمرحملا ةيودألا نم هریغ امأو

 هب ضرملا عفد ىلع ةعيبطلا هتدعاسمل ثعبتت الو نسفنلا هفاعت :امهدحا

 ةعيبطلا ىلع ذلك یقبیف .تارذقتسملا نم اهریغو يعافالا موحلو «مومسلاك
 .ءاود ال ءاد اتش سو اهل ًالقثم

۱ 



 اذهف «الثم لماوحلا هلمعتست يذلا بارشلاک سفنلا هفاعت ال ام :يناثلاو

 قباطم ةرطفلاو لقعلاف «كلذ میرحتب يضقي لقعلاو هعفن نم ٌرثكأ ؛ررض

 طرش ناف .اهب یفشتسُی ال تامرحملا نوک يف فیطل رس انه اهو
 ةکرب نم هيف هللا لعج امو .هتعفنم ٌداقتعاو لوبقلاب هيقلت ءاودلاب ءافشلا

 سانلا نم كرابملاو ءاهكربأ ءایشألا عفنأو كزابملا وه عفانلا نإف یافشلا

 هذه میرحت ملسملا داقتعا نأ مولعمو «لح ثيح هب عفتني يذلا وه ناك امنیآ

 ءاهب هنظ نسح نيبو «اهتعفنمو اهتکرب داقتعا نيبو هنیب لوحي امم نيعلا

 أوسأو اهل هركأ ناك ءاناميإ مظعأ دبعلا ناك املك لب لوبقلاب اهل هعبط يقلتو
 هل ءاد تناك «لاحلا هذه يف اهلوانت اذاف ءاهل ءيش هركأ هبطو ءاهيف اداقتعا

 تبحملاب اهل ةهاركلاو نظلا ءوسو ءاهيف ثبخلا داقتعا لوزی نأ الا ءاود ال

 . ملعأ هللاو ءءاد هجو ىلع الإ طق نمؤملا اهلوانتي الف نامیالا يفاني اذهو

 هتلازإو سأرلا يف يذلا لمقلا جالع يف 5 هيده يف

 تراز هد ىذا ین اک : لاق «ةرجع نب بعك نع «نیحیحصلا» ىف

 ىرأ تنك اَم» :لاقف .يهجو ىلع ٌرئانتي لمقلاو هلك هّللا لوسر ىلإ تلمخف

 َنْيَب اقرف معطي نأو .هسأر قلي نأ هرمأف :ةياور يفو «یرآ اَم َكب غلب ذق َدَهَجْلا

 .۲۳مایآ ةثالث موصی وأ ةاش يده وأ «ةّنس

 افت مکنم ناك نمف) یلاعت هللا لوق باب :جحلا يف ۱۳ ۰۱۰/4 يراخبلا هجرخآ (۱)
 يف ماعطالا بابو (ةقدص وأ) :یلاعت هللا لوق بابو (ةیدفف هسأر نم ىذأ هب وأ
 يفو «ةيبيدحلا ةوزغ باب :يزاغملا يفو ءةاش كسنلا بابو .عاص فصن ةيدفلا
 لوف باب :یضرملا يفو (اضیرم مکنم ناک نمف) باپ :ةرقبلا ةروس ریسفت
 = نم قلحلا باب :بطلا يفو ؛مجولا يب دتشا دا هاسا را یا عجو ينإ : ضیرملا
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 يلطلاب مث قلحلاب هجالع
 ةیودالاب

 سل رلا قلح عاونآ

 .هيف لخادو ندبلا نع جراخ :نیئیش نم ندبلاو سأرلا يف دلوتی لمقلا

 ءيدر طلخ نم يناثلاو «دسجلا عع يف مكارتملا سندلاو خسولا : جراخلاف

 دعب ةَرشَبلا يف ةيومدلا ةبوطُولاب ْنَعتیف «محللاو دلجلا نيب ةعيبطلا هفدت نفع

 للعلا دعب كلذ نوکی ام رثکأو لمقلا هنم نوكيف ماسملا نم اهجورخ
 مهتابوطر ةرثکل رثکآ نایبصلا سوژر يف ناك امنإو خاسوالا ببسبو «ماقسألاو

 . رفعج ينب سوور لی يبنلا قلح كلذلو لمقلا دّلوُت يتلا بابسألا مهیطاعتو

 ةرخبألا دعاصتتف ترخبالا ٌماسم حتفنتل سارلا قلَح قلح هجالع ربكأ نمو

 لتقت يتلا ةيودالاب كلذ دعب سأرلا ىلطُي نأ يغنبيو ‹طاخألا ةدام فعضتف «ةئيدرلا

 .هدلوت عنمتو «لمقلا

 ِ ةعدب :يناثلاو .ةبرقو كسن :اهدحآ :عاونآ ةئالث سأرلا قلحو

 وأ جحلا نیکسّنلا دحآ يف قلحلا : لوألاف ءءاودو ةجاح :ثلاثلاو

 00 ويارا نوُدیرملا اهقلحی امک «هناحبس لا ریغل سارلا قلح :یناثلاو
 :لوقی نأ ةلزنمب اذهو .نالفل هتقلح تنأو .نالفل يسأر تقلح انآ :مهدحآ

 ۳ نم ناك اذهلو «لذو ةيدوبعو وضخ سأرلا قلح نإف .نالفل ٌتدجس
 نيب يصاونلا م عضو هنإف بالا متال هناكرأ نم نكر يعفاشلا دنع هنإ ىتح حلا

 اذهلو «ةيدوبعلا عاونأ غلبأ نم وهو «هتزعل ًاللذتو «هتمظعل اعوضخ اهبر يدي
 ءاجف «هوقلطأو هسأر اوقلح «هقتعو مهنم ريسألا لالذإ تدارأ اذإ ٌبرعلا تناك
 كرشلا ىلع مهتخيشم ٌساسأ نيذلا ةيبوبرلل نومحازملاو «لالضلا خویش

 امك مهل مهسوژر َقْلَح مهل اونّيزف مهل اودّبعتي نأ مهيديرم نم اوداراف «ةعدبلاو
 يدي نيب سأرلا عضو وه :اولاقو «همسا ريغب هوّمسو «مهل دوجسلا مهل اونّيز

 نآ لارو هناحبس هیدی هرب سارلا غضو وه هل دوجسلا نإ هلا دلو «خیشلا

 ع ۰ 4 ۰

 یف )۱۳۰۱) ملسم هجرخاو «ناميألا تارافك باب :روذنلاو ناميالا يفو «ىذألا

 .ىذأ هب ناك اذإ مرحملل سأرلا قلح زاوج باب :جحلا

۱:۹ 



 نم ةهلاو ابابرآ مهذاختا وه اذهو یی اوفلحیو مهل اوبوتيو .مهل اورذني

 َلوُقَي من ةّوبٌلاو َمْكُحلاو باتکلا ها هيت وُب نآ رشبل ناک ام :ىلاعت لاق هللا نود

 بدن شب نانو وهلا و نم لأدب شرف :سالل

 رفکلاب مکرم ا بر ناو ةكئالَملا اوت ا الو نوشت مشک امبو

 .[۸۰ -۷۹ :نارمع لآ] درشل من إد

 نوهبشتملاو خویشلا اهمساقت دقو «ةالصلا ةيدوبع ةيدوبعلا فرشأو

 ذخأو .دوجسلا وهو ءاهيف ام فرشآ اهنم خویشلا ذخأف تربابجلاو ءاملعلاب

 عوكرلانم ريذحتا  يلصملا عكري امك هل عكر اضعب مهضعب يقل اذإف .عوکرلا اهنم ءاملعلاب نوهبشتملا

 ]۱ مهسوژر ىلع دیبعلاو رارحألا موقیف «مايقلا مهنم ةربابجلا ذخأو ءءاوس هبرل

 e ىلع ةثالثلا رومألا هذه نع ذي هللا لوسر یهن دقو «سولج مهو «مهل ة ةيدوبع

 » :لاقو هللا ريغل دوجسلا نع ىهنف «هل ةحيرص ةفلاخم .اهيطاعتف «ليصفتلا

 , "يلع لاقوة دكس امل داعم ىلع ركنأو . دخل د نأ دَحأل يغني

 اي :لاق نميلا نم عجر امل هنأ لبج نبذاعم نع ۲۲۸ ۰۲۲۷/۰ دمحأ جرخأ )١(

 تنك ول» :لاق كل دجسن الفأ ضعبل مهضعب دجسي نميلاب ةلاجز تبار .هللا لوسر

 .عطقنم هنكل تاقث هلاجرو «اهجوزل دجست نأ ةأرملا تال ركل: تحسي ارش ارمآ

 :لاق ىفوأ يبآ نب هللا دبع ثيدح نم )۱۸٥۳( هجام نباو ۳۸۱/٤ دمحأ جرخأو

 يف أًورف ءاهتفقاسأو اهتقراطبل دجست ىراصنلا ىأرف ماشلا :لاق وأ نميلا ذاعم مدق

 ىراصنلا تيأر هللا لوسر اي :لاق مدق املف .مظعب نأ قحأ ةثكهللا لوسر نأ هسفن

 تنك ول» :لاقف «مظعت نأ قحأ كنأ يسفن يف تأورف .اهتفقاسأو اهتقراطبل دجست

 هححصو ؛نسح هدنسو «اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل دحأل دجسي نأ ادحأ ارما

 مهتيأرف ةريحلا تيتأ :لاق دعس نب سيق ثيدح نم دهاش هلو ۱۳۹۰(۰) نابح نبا

 25 يبنلا تيتأف :لاق هل دجسي نأ قحأ هللا لوسر :تلقف مهل نا شل نودجسی

 نأ قحأ هللا لوسر اي تناف"مهل نابزرمل نودجسی مهتيأرف ةريحلا تيتأ ينإ : تلقف
 الف :لاق ءال :تلق ؟هل دجست تنكأ يربقب تررم ول تيأرأ» :لاق كل دجسن

 امل .نهجاوزال ندجسب نآ ءاسنلا ترمال دحال دجسپ نآ ادحآ ارما تنک ول «لعفت

 >(۱۱۵۹) يذمرتلا دنع ةريره يبأ نع بابلا يفو .«قحلا نم نهیلع مهل هللا لعج

۷ 



 اذإ هیاحصآ دع هرمآ

 !ولصي نأ ًاسلاج یلص
 ىلع اوموقي الئل ًاسولج

 سلاج مهو هسنأر

 هلل ٌةَمْعارُم هللا ريغل هزّوَج ْنَم زيوجتو «ةرورضلاب هنيد نم مولعم اذه ميرحتو
 ءرشبلل عونلا اذه كرشملا اذه زوج اذإف «ةيدوبعلا عاونأ لب نم وهو «هلوسرو
 ؟هل ينحنيأ هاخأ ىقلي لُجّرلا :هل ليق هنأ حص دقو هللا ريغل ةيدوبعلا زوج دقف
 معنا : لاق ؟هحفاصيأ : لیق .) او هم زتلیآ : لیق .«ال» : لاق

 تابلا اولخذاو» : یلاعت هلوق هنمو .دوجس ةيحتلا دنع ءانحنالاف :اضيأو

 صو «ءابجلا ىلع لوخدلا نكمُي الف الاو ءنينحنم يأ [0۸ :ةرقبلا] كادجُس
 نم عنم ىتح ءًاضعب اهضعب ٌمجاعألا مظعت امك .سلاج وهو «مايقلا نع يهنلا هنع
 رذ ال ءاحصأ مهو ءًاسولج اوُلَّصُي نأ اسلاج ىلص اذإ مهرمأو «ةالصلا يف كلذ
 ُمايقلا ناك اذإ فيكف .هلل مهّمايق نأ عم .سلاج وهو هسأر ىلع اوموقي الثل مهل
 .هناحبس هريغل ةيدوبعو اميظعت

 دنا هللا ندوب تطقسأ ةلاضلا ةلهاجلا سوفنلا نأ :دوصقملاو

 نيب تماقو هل تعكرو « هللا ريغل تدجسف «قلخلا نم همظعت نم اهيف تكرشأو
 .هریغل تحبذو .هریغل تقلحو هریغل تّرذنو «هریغب تفلحو «ةالصلا مايق هيدي

 مع امك تعاطلاو «ءاجرلاو فوخلاو .بحلاب هتمظعو «هتيب ريغل تفاطو
 مه ءالؤهو اا ر ند همتا ند ولعت نم تّوسو ءدشأ لب < لاخلا

 مهو - نولوقی نيذلا مهو نوُلِدْعَي مهبرب نيذلا مهو «لسرلا ةوعدل نوداضملا

 رب مکس دا نیم لالض يفل انك نإ هللاَثل : _ نومصتخی مهتهلا عم رانلا يف

 هحام ٠ نیاو ۷1/٦ دمحأ دنع ةشئاع نعو (۱۹۱) نابح نبا هححصو «نسح دنسب

(۱۸۵۲). 

 هجام نباو .ةحفاصملا ىف ءاج ام باب :ناذئتسالا ىف (۲۷۲۹) يذمرتلا هج رخآ )۱(
 یفو كلام نب سنآ نع ۱۹۸/۳ دمحأو «ةحفاصملا باب :بدألا ىف (۳۷۰۲)
 باحبحلا نب بيعش هعبات نحل « فیعض وهو « يسودسلا هللا دبع نب ةلظنح هدتس

 هتاعومسم نم «یقتنملا» يف ءایضلا دنع ةرفص يبآ نب بلهملاو هللا دبع نب ریثکو



 نود نم دخت ْنَم سالا نمو :مهیف لاق نیذلآ مهو . ]4۸ : ءارعشلا] (نيملاَلا

 اذهو ۵ : ةرقبلا] < هل ًابح دم اما َريِذَلاَو هللا ٌبُحَك ْمُهَنوُبِحُي ادادنآ هللا

 قلح يف هيده يف ضرتعم لصف اذهف .هب كرشُي نأ ٌرفغي ال هللاو «كرشلا نم هلك

 . قفوملا هللاو هيف مالكلا دصق امم مه هلعلو «سأرلا

 ةيهلالا ةيناحورلا ةيودالاب حالعلا يف ب هيده يف لوصف

 ةيعيبطلا ةيودألا نمو ءاهنم ةبكرملاو «ةدرفملا

 نيعلاب باصملا جالع يف 7 هيده يف

 نیعلا) : 5 هللا لوسر لاق :لاق «سابع نبا نع «هحیحص) يف ملسم ىور و

 . "7(ُنْيَعلا نفس ءَرَدَقلا قباس ٌءْيَش ناك ولو قَح

 ةَمُحلا نم ةيقُرلا يف صخر هيي يبنلا نأ .سنآ نع اضيأ «هحیحص» يفو
 ."''َةَلْمّتلاو نْيَعلاو

 ُنْيَعلا» : هللا لوسر لاق :لاق «ةريره يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو
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 نئاعلا ٌرَمْوُي ناك :تلاف اهنع هللا يضر ةشئاع نع «دواد يبأ ننس يفو
 عدل ص 2م و

 نيعَملا هنم لسَتغي مث ًاضرتف

 یقرلاو ضرملاو بطلا باب :مالسلا يف (۲۱۸۸) ملسم هجرخآ )١(

 ةمحلاو ةلمنلاو نيعلا نم ةيقرلا بابحتسا باب :مالسلا يف (۲۱۹۱) ملسم هجرخآ )
 مسلا نأل ةرواجملل برقعلا ةربإ ىلع قلطیو مسلا :فیفختلاب ةمحلاو .ةرظنلاو

 .بنجلا يف جرخت حورف :ةلمنلاو .اهنم جرخی

 :مالسلا يف (۲۱۸۷) ملسمو «قح نیعلا باب :بطلا يف ۱۷۳/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۳)

 .ىقرلاو ضرملاو بطلا باب
 هدانسإو «تاقث هلاجرو «نيعلا يف ءاج ام باب :بطلا يف (۳۸۸۰) دواد وبآ هجرخآ (6)

e 

۹ 
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 يقرتسن نأ رمآ وأ م هیت 35 يبنلا ينرمآ : تلاق ةشئ ةشئاع نع «نيحيحصلا» يفو

)201 
 . نيعلا نم

 نع «رانید نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس ثيدح نم «يذمرتلا ركذو

 ای :تلاق ي تنب ءامسآ نأ را ةعافر نب دیبع نع «رماع نب ةورع

 E یر ی ی ی !ِهَّللا لوسر

 . """حیحص نسح ثیدح : يذمرتلا لاق «نْيعلا ُهْنقَبَسل حقل ] ءاضقلا قبس

 فیت نب لهس نب ةفامأ ىبأ نع «باهش نبا نع )اللا همحر كلام یورو

 الو موُيلاك تیر ام هللاو :لاقف «لستفی فینخ َّنب لهس ةعيبر نب راع ىأر :لاق
 :لاقو هيلع ظّيغتف ءارماع ام هللا لوسر ىتأف لْهَس طبلف :لاق !ةأبَحُم دلج
 ےس تب الم

 .هیدیو ههجو ماع هل لسغف 4*۰ لستْغا ترب الآ هاخآ مکذح لحأ

 حارف ؛هيلع بص مث حدق يف هرازإ ةلخادو .هيلجر ٌفارطأو  هبتکرو هّیَقفرمو

 اذه هيبأ نع «لهس نب ةمامآ ىبأ نب دمحم نع اضيأ هللا همحر كلام یورو

 . ل اصر ل أَضَوَت نوح ّنْيَعلا نإ : هيف لاقو «ٌتيدحلا

 نیل اعوفرم هيبأ نع «سوواط نبا نع «رمعم نع ؛قازرلا دبع رکذو

 هکدحآ لسختسا اذإو لا هنَقَبَس ندقلا قّباَس ءيش تناك ولو ا

 يف (۲۱۹۵) ملسمو «نيعلا ةيقر باب :بطلا يف ۰ ۰۱1۹/۱۰ يراخبلا هجرخآ )

 .ةرظنلاو ةمحلاو ةلمنلاو نيعلا نم ةيقرلا بابحتسا باب : مالسلا

 .دیج هدنسو (۳۵۱۰) هجام نباو ۰۳۸/1 دمحأو (۲۰۵۹) يذمرتلا هجرخآ (۲)

 .تاقث هلاجرو «نیعلا باتک لوآ يف ٩۳۸/۲ «اطوملا» يف كلام هجرخا )۳(

 ۰1۸1/۳ دمحأ هجرخأو ۳۵۰۹(۰) هجام نباو ٩۳۸/۲ «أطوملا» يف كلام هجرخآ (6)

 هلاجرو . . .هثدح هابآ نأ فینح نب لهس نب ةمامآ يبأ نع يرهزلا قیرط نم ۷

 .(۱ع۲) نابح نبا هححصو «حیحص هدانسإو تاقث
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 ی هلصوو 0 ی

 مث «ضمضمتیف «هيف هثک لخدُيف «حدقب نئاعلا لجرلا رمؤُي :يرهزلا لاق
 ىلع بصف «یرسّیلا هی لخدُي مث «حدقلا يف ههجو لسفیو «حدقلا يف هَجْمَي
 مث «ىرسُيلا هتبکر ىلع بيف «ىنمُبلا ُهَدَي لخدُی مث «حَدَقلا يف ىنمْيلا هتبکژ
 لجرلا سأر ىلع بی مث «ضرألا يف خدا عضوُي الو «هرازإ ةلخاد لس
 . "”ةدحاو ةبص هفلخ نم ُنيعلا هبيصت يذلا

 نأ تملس مآ نع حص دقف « ةينج نيعو ‹ ةيسنإ نيع : نانیع : نیعلاو

 اهب ّنَف هه وری :لاقف ءةعفس اههجو يف ًةيراج اهتيب يف یار 4 يبنلا سو 1 ع ۰ هم ٠ و ۰ هاا
 . ۳۱« رظنلا

 نم . ىنعي ةرظن يآ . (هعفعس) : هلوقو : ءا رفلا دوعسم نب نیسحلا لاق

 )€( هم, 5 5 1 7 ٠“
 .حامرلا ةنسأ نم ذفنأ نجلا رظن نم اهتباصأ نيع اهب :لوقي «نجلا

 . "«رْذقلا لَمَجلاو ِءّرْبَقلا لُجَرلا لخْدّتل نيعلا نإ» : هعفزی رباج نع رکذیو

 دقو «لسرم هنكل حيحص هدانسإو (۱۹۷۷۰) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأ )

 .هيبأ نع «سوواط نبا نع بيهو قيرط نم (۲۱۸۸) «هحیحص» يف ملسم هلصو

 . .سابع نبا نع
 . لهس ثيدح بقع 707/9 «ننسلا» يف يقهيبلا هركذ (۲)

 يف (۲۱۹۷) ملسمو «نيعلا ةيقر باب :بطلا يف ۱۷۲ ۰۱۷۱/۱۰ يراخبلا هجرخأ (۳)

 - ءافلا نوکسو اهمض زوجیو نیسلا حتفب - ةعفسلاو «نیعلا ةيقر باب :مالسلا
 اهولعی ةرمح :يعمصألا نعو «هتیصان داوس :سرفلا ةعفس هنمو «هجولا يف داوس

 نول فلاخی نول :ةبيتق نبا لاقو ءرخا تو تا : لیقو «ةرفص :لیقو «داوس

 . ةبراقتم اهلکو .هجولا

 .انقیقحتب ۱۱۳/۱۳ «ةنسلا حرش» رظنا )

 يف بیطخلاو يدع نباو ٩۰/۷ «ةيلحلا» يف میعن وبآ هجرخآ فیعض ثيدح ()

 = ربقلا لجرلا لخدت نيعلا» ظفلب هللا دبع نب رباج ثيدح نم ۲6/۹ «هخیرات»
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 ةباصالا لطبآ نم لوق
 نيعلاب

 ةباصالا ركنأ نم ىلع درلا

 نيعلاب

 .ناسنالا نيع نمو «ناجلا نم ذّرعتي ناك يب ّيبنلا نأ ءديعس يبأ نعو

 اهتز الو و

 مهظلغآ نمو «لقعلاو عمتلاب سانلا لهجآ نم ءالؤهو اب يا

 اهتافصو . سرفنلاو حاورالا نع ةفرعم مهدعبأو ءاعابط مهفثكأو اناس

 ؛نيعلا متال مهلحنو مهللم يالتا ىلع ممألا ءالقعو ءاهتاريثأتو اهلاعفأو

 . نيعلا ريثأت ةهجو هببس يف اوفلتخا ناو «هرکنت الو

 هنیع نم ثعبنا «ةئيدرلا ةيفيكلاب هّسفن تفّيكت اذإ نئاعلا نإ :ةفئاط تلاقف

 ٌتاعبنا رکنتس ال امك ءاذه رکتتسی الو :اولاق . ررضتیف «نیعملاب لصتت ةيّمُّس ةف

 نم عون نع َرهتشا دق رمآ اذهو < .كلهيف «ناسنالاب لصتت ىعفألا نم يمس ةوق

 . نئاعلا كلذكف «كله ناسنالا ىلع اهّرصب عقو اذإ اهنأ يعافالا

 ةفيطل رهاوج سانلا ضعب نيع نم ثعبني نأ دعبتسي ال :ىرخأ ةقرف تلاقو

 .ررضلا هل لصحيف «همسج ماسم للختتو «نيعملاب لصتتف «ةيئرم ريغ

 ةلباقم دنع ررضلا نم ءاشي ام قلخب ةداعلا هللا ىرجأ دق :ىرخأ ةقرف تلاقو

 اذهو ءًالصأ ريثأت الو ببس الو ةوق هنم نوكي نأ ريغ نم هنيعي نمل نئاعلا نيع
 ىلع اودس دق ءالوهو «ملاعلا يف تاريثأتلاو ىوقلاو بابسألا يركنم ٌبهذم
 . نيعمجأ ءالقعلا اوفلاخو «بابسألاو تاريثأتلاو للعلا باب مهسفنأ

 ةفلتخم عئابطو ىوق حاورألاو ماسجألا يف قلخ هناحبس لا نأ بير الو

 لاق . . .ماشه نع «ةيواعم نع بويأ نب بيعش هب درفت دقو «ردقلا لمجلا لخدتو
 يبهذلا لاقو .لعفف ةياورلا هذه نع كسمت نأ يغبني :هل ليق هنأ ينغلبو :ينوباصلا

 يف بيطخلا هركذ ركنم ثيدح هلو :بویآ نب بيعش ةمجرت يف «نازيملا» يف
 .ثيدحلا اذه ديري «هخیرات)

 .يذمرتلا هنسحو (۳۵۱۱) هجام نباو ۰۲۷۱/۸ يئاسنلاو ( ) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 . كلذ یوسام كرتو امهب ذخأ .ناتدذوعملا تلزن املف :همامتو
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 حاورألا ريثأت ٌراكنإ لقاعل نكمُي الو «ةرثؤم تایفیکو صاوخ اهنم ریثک يف لعجو
 ةرمح ٌرَمحي فيك ةجولا یرت تنأو .سوسحم دهاشم رمأ هنإف «ماسجألا يف

 نم رظن دنع ةديدش ةرفص ٌرفصيو «هنم يحتسيو همشتحي نم هيلإ رظن اذإ ةديدش
 ةطساوب لک اذهو هاوق فُعضتو رظنلا نم مقسب نم سانلا دهاش دقو «هیل) هفاخی

 تلعافلا يه تسیلو ءاهيلإ لعفلا بسني نیعلاب اهطابترا ةدشلو حاورالا ریثأت

 اهصاوخو اهتایفیکو اهاوقو اهعئابط يف ةفلتخم حاورالاو «حورلل ریثأتلا امنإو

 نأ هلوسر  هناحبس هللا رمآ اذهلو ءانّيِب یذآ دوسحملل ةيذوم دساحلا خورف

 وه نم الا هركنُي ال رم دوسحملا ىذأ يف دساحلا ٌريثأتو ءهرش نم هب ذیعتسی
 ةثيبخلا سفنلا ناف نیعلاب ةباصالا لصأ وهو .تیناسنالا ةقيقح نع جراخ
 هبشآو «ةيصاخلا كلتب هيف ُرَّثؤتف «دوسحملا لباقتو «ةثيبخ ةيفيكب فّيكتت ةدساحلا
 اهنم تثعبنا ءاهودع تلباق اذإف قوقلاب اهیف ْنماك مسلا ناف «ىعفألا اذهب ءایشالا

 رثوت یتح یوقتو اهتيفيك ٌدتشت ام اهنمف «ةيذؤم ةثيبخ ةيفيكب تفّيكتو «ةيبضغ ةوق

 رتبالا يف : 86 يلا لاق امك ءرصبلا سمط يف رثزت ام اهنمو نینجلا طاقسا يف

 .7«لبحلا ناطقشُيو صبا نام مه : : تایحلا نم نيتيفّطلا يذو

 ةدشل «هب لاصتا ريغ نم ةيژرلا درجمب اهتيفيك ناسنالا يف رثزت ام ءاهنمو
 تالاصتالا ىلع فوقوم ريغ ژیثأتلاو «ةرثؤملا ةثيبخلا اهتیفیکو «سفنلا كلت ثّبخ

 هرات نوکی ُريثأتلا لب ةعيرشلاو ةعيبطلاب هتفرعمو هُملع لق نم هّنظي امك «ةيمسجلا
 .هیف رثؤُي نم وحن حورلا هجوتب ةراتو «ةيؤرلاب ةراتو «ةلباقملاب ةراتو «لاصتالاب
 فقوتی ال نئاعلا سفنو «لیختلاو مهولاب ةراتو «تاذوعتلاو یقرلاو ةيعدألاب ةراتو

 لک نم اهیف ثبو) ىلاعت هللا لوق باب :قلخلا ءدب يف ۲۸/۷ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ءرمع نبا ثیدح نم ءاهريغو تایحلا لتق باب :مالسلا يف (۲۲۳۳) ملسمو «(ةباد

 :هلوقو بنذلا ریصق :رتبالاو «ةيحلا رهظ ىلع ناضیبألا ناطخلا امه : ناتيفّطلاو

 رصبلا نافطخی هانعم :امهدحآ نالیوأت هيف :یباطخلا لاق ءرصبلا ناسمتلی

 ىلع عقو اذإ امهیرصب يف یلاعت هللا اهلعج ةصاخب هيلإ امهرظن درجمب هناسمطیو
 . رهشآو حصأ لوألاو «شهنلاو عسللاب رصبلا نادصقی امهنآ :يناثلاو ناسنالا رصب
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 ناو هيف هسفن رثوتف «ءيشلا هل فصویف «ىمعأ نوکی دق لب «ةيؤرلا ىلع اهُريثأت
 یلاعت لاق دقو «ةيؤر ريغ نم فصولاب نیعملا يف رثؤي نینئاعلا نم ٌريثكو «هري مل
 : ملقلا] يَرْكَّذلا اوُعِمَس اّمل مهراصتباب كلی اوُوَمَك َنيِذّلا ای ناو : هيبنل

 ْنِمَو َبَقَو اَذإ قساغ رش ْنِمَو َقَلَح ام رش نم قلا بر ُدوُعَأ ْلُث :لاقو ۱
 لک سيلو «ٌدساح نئاع لكف ««دَسَح اَذِإ دساح رش ْنِمَو دقْعلا يف تامل رش

 نم ةذاعتسا هنم ةذاعتسالا تناك «نئاعلا نم مع دساحلا ناك املف ءانئاع دساح نئاعلا نم معأ دساحلا

 هبيصت نيعملاو دوسحملا ّوحن نئاعلاو دساحلا سفن نم جرخت ماهس يهو «نئاعلا

 ناو مو ل مرا هلع ةياقو ال افوشکم فدا ناف راق طخ وقرأت

 ماهسلا تّدُر امبرو «هيف رثؤت مل ماهسلل هيف ذفنم ال حالّسلا يكاش ارذَح هتفداص

 حاورالاو سوفنلا نم اذهف .ءاوس يسحلا يمرلا ةباثمب اذهو ءاهبحاص ىلع

 ةيفيك هعبتت مث «ءيشلاب نئاعلا باجعإ نم هلصأو .حابشالاو ماسجالا نم كاذو

 لجرلا یی دقو «نیعملا ىلإ ةرظنب اهئس ذيفنت ىلع ٌنيعتست مث «ةئيبخلا هسفن
 «يناسنالا عونلا نم نوكي ام أدرأ اذهو «هعبطب لب «هتدارإ ريغب ُنيِعَي دقو «هّسفن

 یرجأو «مامالا هسبح «كلذب فرع ْنَم نإ : ءاهقفلا نم مهريغو انباحصأ لاق دقو

 .اعطق باوصلا وه اذهو «توملا ىلإ هيلع قفنُي ام هل

 لصف

 يف دواد وبآ یور دقو اونآ وهو تلعلا هذهل يوبنلا حالعلا :دوصقملاو تاذوعتلاب نویعملا جالع

 و اف تا ار ق 7

 دوی تبا ابآ اوُوُم» : لاقف كي هللا لوسر ىلإ كلذ يمثف «امومحم تجرخف

 وأ ةمح وأ سفت يف الا ةيفر ال» :لاقف ؟ةحلاص یقرلاو !يديس اي : تلقف : لاق
 ل

 ةدح بابر ه لتس يفو ‹ىقرلا يف ءاج ام باب : بطلا يف (۸) دواد وبأ هج رخآ )۱(

 .تاقث هلاجر یقابو نابح نبا ريغ اهقثوي مل میکح نب نامثع
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 . نئاعلا :سفانلاو . نيع : يأ سفن انالف تباصآ :لاقی «نیعلا : سفللاو

 ةياو «باتکلا ةحتافو نیتذّوعملا ةءارق نم ٌراثكالا یقرلاو تاذوعتلا نمف

 . قلخ ام رش نم تاّناتلا هّللا تاملکب ذوعأ :وحن

 رش نم جاف الو ب هر راجت ال لا تالا هللا تاملکب ذوعأ :وحنو

 رش نمو ءاهيف َجّرْعَي ام رش نمَو یامسلا نم لزني ام ٌرش نمو ریو أَرذو قلخ ام

 نمو «راهنلاو «ليللا نتف ٌرش نمو ءاهنم جّرخي ام رش نمو «ضرألا يف أرذ ام

 .نمحر اي ريخب قّرطي اقراط الإ ليللا قراوط رش

 نمو .هدابع رش نمو هباقعو هبضغ نم ةّماتلا هللا تاملکب ذوعآ :اهنمو

 . نورضحی نآو نيطايشلا تاّرمه

 تنآ ام رش نم تاّماتلا كتاملکو «ميركلا كهجوب ذوعآ ينآ مهللا :اهنمو

 الو َكُدْنُج ُمَرْهُي ال هنإ مهللا یرغملاو مثأملا فشکت تن مهللا .هتیصانب خا

 ۱ تو کلر اسم دعوت

 تاّئاتلا هتاملکبو .هنم ٌمظعأ ءیش ال يذلا میظعلا هّللا هجوب ْدوُعَأ :اهنمو
 یلعآ مل امو اهنم تملع ام « ینسحلا هللا ءامسأو رجاف ال كي نهزواج ال یتلا

 رش يذ لک رش نمو هّرش قيطأ ال رش يذ لك ٌرش نمو ءأربو ًارذو قلخ ام رش نم

 . ميقتسم طارص ىلع يبر نإ «هتيصانب ذخا تنآ

 شرعلا تر تنأو «تلكوت كيلع «تنآ الإ هلإ ال ىّبر تنأ مهللا :اهنمو

 َّنأ ملعأ «هّللاب الإ ةوق الو لوح ال نکی مل أشي مل امو «ناك هل ءاش ام .میظعلا
 :یش لک یّصحاو هيلع ءیش لکب طاخأ دق لا نأو .ريدق ءىش لك ىلع هللا

 هه ١

 تاذوعتلا نم تارابع

 ةبوبذلا



 ةيشخ نئاعلا هلوقب ام
 هنیع ررض نم

 نیعملل ةيقرلا

 و 5 ۱ ۱ eR ع ۲
 ةباد لک رش نمو .هکرشو ناطیشلا رشو .یسفن رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا ءاددع

 ع تر
 . ميقتسم طارص ىلع ير نإ ءاهتيصانب ذخا تنآ

 .ىيش لك هلاو يهلإ ءَرُه الإ هلإ ال يذلا هللاب تنصحت :لاق ءاش ناو

 تعفدتساو «ٌثومي ال يذلا ٌيحلا ىلع تلكوتو «ءيش لك برو يبرب تمصتعاو
 ءدابعلا نم ٌبرلا يبسح «ليكولا َمُعنو هللا يبسح «هللاب الإ ةوق الو لوح الب ّرشلا

 وه يذلا يبسح «قوزرملا نم قزارلا يبسح .قولخملا نم قلاخلا ّيبسح

 ؛هيلع راجُی الو ُريِجُيوهو ؛ءيش لک ٌتوكلم هديب يذلا ّيبسح «يبسح
 الإ هل ال هللا يبسح «یمرم هّللا َءاَرَو سيل ءاعد نمل هللا َّمِمَس .یفکو ُهَّللا يبسح

 . ميظعلا شرعلا بر وهو «تلكوت هيلع یه

 ةجاحلا شو ‹اهتعفنم رادقم فّرع ذوعلاو تاوعدلا هذه برج نمو

 ءاهلئاق ناميإ ةوق بسحب هلوصو دعب هعفدتو «نئاعلا رثأ لوصو عنمت يهو ءاهيلإ

 . هبراضب حالسلاو «حالس اهنإف هبلق تابثو هلکوت ةوقو هدادعتساو « هسفن ةوقو

 لصف

 :هلوقب اهّرش عفديلف «نیعملل اهتباصإو هنيع ررض ىشخي نئاعلا ناك اذإو
 الأ» : فینخ َّنب لهس ناع امل ةعيبر نب رماعل كك ىبنلا لاق امك «هیلع راب علل

 .هيلع كراب ّجهّللا : تلق :يأ «تكرب

 نب ماشه یور «هللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام :لوق نيعلا ةباصإ هب عفدي اممو

 ام :لاق «هناطیح نم اطئاح لخد وأ «هّبجعُی ایش ىأر اذإ ناك هنآ «هيبأ نع «ةورغ

 . هللاب الإ َةَوَق ال « هللا ءاش

 يف ملسم اهاور يتلا ل یبنلل مالّملا هيلع ليربج ةيقراهنمو
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 نیع وأ سفت لک رش نم َكيِذْؤُي ِءْيَش لک نم .كيتزآ هل روی تو
 .(۱)«كيقزآ هللا مشاپ ٠ َكيِفْشَي ُهَّللا دساح

 يبرش مث تايآلاةباتك لاق . اهبرشی مث نارقلا نم ُثايآآلا هل بتكت نأ فلسلا نم ةعامج ىأرو
 يبأ نع هّلثمو .ضیرملا هّيقْسَيو ءهّلِسغيو «نارقلا بتکی نأ سأب آل :دهاجم
 نم رثأ اهذالو اهيلع َرَّسَعت ةأرمال بتكُي نأ رمأ هنأ : سابع نبا نع ركذيو .ةبالق

 مث .نآرقلا نم اباتك بتك ةبالق ابأ تيأر :بويأ لاقو . ىقسُتو لسغُي مث «نارقلا
 . عجو هب ناك الجر هاقسو «ءامب هلسغ

 لصف

 نيعملل نئاعلا لاسغتسا . نالوق هيفو «هرازإ ةلخادو هفارطأو هنباغَم لسغب نئاعلا رمؤي نأ :اهنمو
 بناجلا نم هدسج ىلي يذلا لخادلا هرازإ فرط هنأ :يناثلاو .هجرف هنأ :امهدحأ

 ُجالِع هلاني ال امم اذهو «ةتغب هفلخ نم نيعملا سأر ىلع ُةبّصْي مث «نميألا
 نم هركنأ نم ىلع درلا ال ابرجم هلعف وآ « هيف كش وأ ( هنم َرْحَس وأ «هركنأ نم هب عفتني الو یابطأالا

 . هغفنی كلذ نأ ٌدقتعي ءابطألا

 مهدنع يه لب تتبلأاهللع ءابطألا فرغت ال صاوخ ةعيبطلا يف ناك اذإو
 نم مهتلهجو مهتقدانز هركنُي يذلا امف «ةيّصاخلاب لعفت ةعيبطلا سايق نع ةجراخ
 لوقعلا هل ٌدهشت ام لاسغتسالا اذهب ةجلاعملا يف نأ عم اذه «ةيعرشلا صاوخلا

 راضتسيةصح  ريثأت جالع نأو ءاهمحل يف ةيحلا مس قايرت نأ ملعاف «هتبسانملٌرقَو .ةحيحصل
 هیلع حسملاو «هیلع دی عضوب هران ءافطو ءاهبضغ نیکست يف ةيبضغلا سفنلا
 هاهب كّمذقي نأ دارأ دقو «ران نم ةلعش هعم لجر ةلزنمب كلذو ءهبضغ نیکستو
 :لوقی نآ نئاعلا 71 ثكلذلو ا یتح هدي يف يهو ءءاملا اهيلع تببصف

 ىقرلاو ضرملاو بطلا باب :مالسلا يف )۲٠۸١( ملسم هجرخأ )١(
۱۷ 



 عام بص ةمكح

 نيعملا ىلع لاسفتسالا

 «نیعَملا ىلإ ناسح وه يذلا ءاعدلاب ةثيبخلا ةيفيكلا كلت عفدیل ؛هْيََع ُكَراَب مهللا»

 ةقيقرلا عضاوملا يف رهظت ةثيبخلا ةيفيكلا هذه تناك املو .هّدضب ءيشلا ءاود ناف

 الو «رازالا ةلخادو «نباغملا نم قرأ دجت الف ذوفنلا ٌبلطت اهنأل .دسجلا نم

 اضيأو ءاهلمعو اهریثأت لطب «ءاملاب تّلسغ اذإف «جرفلا نع ةيانك ناك نإ امیس
 . صاصتخا اهب ةيناطيشلا حاورألل عضاوملا هذهف

 . ةيمّسلا كلتب بهذیو «ةيرانلا كلت ءىفطي ءاملاب اهلسغ نأ :دوصقملاو

 عضاوملا قرأ نم بلقلا ىلإ لسغلا رثآ لوصُو وهو ءرخآ رمآ هيفو

 امك اذهو «نيعملا ىفشيف «ءاملاب ةيمسلاو ةيرانلا كلت ءىفطُيف ءاذيفنت اهعرسأو

 دجوو «عوسلملا نع ةعسللا ُرثأ فخ ءاهعسل دعب تلتق اذإ مومسلا تاوذ نأ

 فح تلق اذاف .عوسلملا ىلإ هلصوتو «اهعسل دعب اهاذآ دمت اهتسفنآ ناف ةحار

 لتقب هسفن ءافتشاو «عوسلملا حرف هبابسآ نم ناك نو .دهاشم اذهو یلالا

 . هعفدتف ملألا ىلع ةعيبطلا یوقتف هودع

 عفني امناو «هنم ترهظ يتلا ةيفيكلا كلت ُبهَذُي نئاعلا لس :ةلمجلابو

 یلع ءاملا كلذ ص ةبسانم امف لسغلا ةبسانم ترهظ دقف : لیق ناف

 ءةيرانلا كلت هب ءیفط ءام ءاملا كلذ ناف «ةبسانملا ةياغ يف وه : لیق ؟نيعملا

 لعافلاب ةمئاقلا ترا تاک «لعافلا نم ةئيدرلا ةيفيكلا كلت لطبأو

 يذلا ءاملاو «نئاعلا رثؤملل هتسبالم دعب رثأتملا لحملا نع تلطبأو «هب تئفط

 هب ءىفط يذلا اذهف ءءابطألا اهركذ ةيعيبط ةّدِع ةيودأ يف لدي ٌديدحلا هب أفطُي

 بطف :ةلمجلابو .ءادلا اذه بسانی ءاود يف لخدي نأ ركنتسُي ال «نئاعلا ةيران

 «مهبط ىلإ ةبسنلاب ةيقرّطلا ٌبطك «يوبنلا جالعلا ىلإ ةبسنلاب مهجالعو ةيعئابطلا
 يذلا توافتلا نم مظعأو .ممظعأ ءايبنألا نيبو مهنيب يذلا توافتلا ناف «لقأ لب

 يذلا ءاخالا ٌدقع كل رهظ دقف «هاردقم ناسنالا كردي ال امب ةيقرّطلا نيبو مهنيب

١ ۵ ۸ 



 ىلإ ءاشي نم يدهي هللاو رخالل امهدحأ ةضقانم مدعو عرشلاو ةمكحلا نيب

 ءةغباسلا ةمعنلا هلو باب لک هنم قيفوتلا باب عرف مادأ نمل حتفیو .باوصلا
 .ةغلابلا ةجحلاو

 اه رب امب نیعلا هيلع فاحت نم نساحم رتس هنم زارتحالاو اضيآ كلذ جالع نمو

 ایبص یر هنع هللا یضر نامثع نأ :«ةنسلا حرش» باتک يف ٌیوغبلا رکذ امك «هنع

 اومسد : ینعمو :هریسفت يف لاق مث «نيعلا هّیصت الثل «هتنون اوُمْسد : لاقف ءاحيلم
 . 237 ریغصلا یبصلا نقذ ىف نوکت ىتلا ةرقُتلا : ةنونلاو «هتنون اودّوس : يأ : هتنون

 هذخأت ابص ىأر هنا :نامثع نع هل «ثیدحلا بیرغ» يف يباطخلا لاقو
 : لاقف هنع ىيحي نب دمحأ تلأس :ورمع وبأ لاقف .هتنون اومّسد : لاقف « نیعلا

 كلذ اوُدّوس :دارآ .دیوستلا :میسدتلاو .هنقذ يف يتلا ةرقثلا :ةنونلاب دارأ

 لَك هللا لوسر نأ ةشئاع ٌثيدح اذه نمو :لاق .نيعلا دريل هنقذ نم عضوملا
 ىلع داهشتسالا دارأ . ءاد وس : يا و هما هسأر یلعو موی تاذ بطخ

 :هلوق رعاشلا ذخأ اذه نمو .ةظفللا

 .انقیقحتب ۱۱۲/۱۳ «ةنسلا حرش» رظنا )
 هجرخآ دقف يباطخلا نع فنصملا لقن امك ةشئاع دنسم نم ثيدحلا رن مل )۲(

 ای هللا لوسر جرخ :لاق سابع نبا ثيدح نم راصنألا بقانم يف ٩۲/۷ يراخبلا
 ربنملا ىلع سلج یتح ءامسد ةباصع هیلعو «هیبکنم ىلع افطعتم ةفحلم هیلعو
 لقتو نورثکی سانلا ناف سانلا اهيأ دعب امآ» :لاق مث «هیلع ىنثأو هللا دمحف
 وأ ادحأ هيف رضي ارمآ مكنم يلو نمف ياعطلا يف حلملاك اونوكي ىتح راصنألا
 رباج نع (۱۳۵۸) ملسم جرخأو «مهثیسم نع زواجتيو «مهنسحم نم لبقيلف «هعفني
 يبأ ننس» يف وهو «ءادوس ةمامع هيلعو ,حتفلا موي ةكم ء4 يبنلا لخد» :لاق
 (۳۵۸۵) هجام نباو ۰۲۰۱ ۰۲۰۰/۵ يئاسنلاو (۱۷۳) يذمرتلاو (5015) «دواد
 نباو ۰۲۱۲/۸ يئاسنلاو (4۰۷۷) دواد وبأو (۱۳۵۹) ملسم جرخأو (۲۸۲۲) و
 هیلعو «ربنملا ىلع ی يبنلا تیر :لاق ثیرح نب ورمع ثيدح نم (۲۲۸۱) هجام
 .هیفتک نيب اهیفرط یحخرآ دق ءادوس ةمامع
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 ةیاصالا نم زارتحالل



 نيعلا درت ةيقر رکذ

 نان مهیفویبیع ىَلِإلاَمَكلااَذَجْوَحَأَناَكاَم

 ا

 يف ناك هنأ .يجاّسلا هللا دبع يبأ نع ركذ ام نيعلا درت يتلا ىقُرلا نمو

 امّلق نئاع لجر ةقفرلا يف ناكو ؛ةهراق ةقان ىلع وزغلا وأ جحلل هرافسأ ضعب

 سيل :لاقف «نئاعلا نم كتان ظّفحا : هللا دبع يبال ليقف هفلتآ الإ ءيش ىلإ رظن

 ىلإ ءاجف لا دبع يبأ ةبيغ نّيحتف «هلوقب نئاعلا ريح لیبس يتقان ىلإ هل

 نشاعلا نأ ربخأف ها دبع وبآ ءاجف .تطقسو تبرطضاف .ةقانلا ىلإ رظنف «هلحر
 :لاقو .هیلع فقوف لدف هيلع ينولد :لاقف «یرت امك يهو .اهناع دق

 ءهيلع نئاعلا نیع تددر نیو تاهشو «سبای ٌرَجَحو «لسباح ٌسْبَح «هللا مسب

 نترك رصبلا عجزا من هروطف نم ىَرَت له َرَصِبلا عجزاف# ءهيلإ سانلا ًبحأ ىلعو

 «نئاعلا اتقدح تجرخف [4 ۰۳ :كلملا] *نیسح َوُهو ًاتساخ ْدَصَبلا كل ْبلَقني

 .اهب َسأب ال ةقانلا تماقو

 لصف

 لكل ماعلا جالعلا يف زی

 ةيهلالا ةيقرلاب ىوكش

 لوفر تم : لاق .ءادردلا يبأ ثيدح نم : «هئئسلا يف دواد وبأ یور

 يف يذلا لا انَبَر : لی هَل خا ءاکتشا أ ءاَئْيَش مکنم یک شا نم : لوقي ةي هللا

 ءاَمَّسلا يف تر مک لا ءامّسلا يف كما نا صدق ءامَسلا

 لزنأ «نيبّيَطلا بر تنآ انایاطخو ابوح اَنَل زفغاو .ضرالا يف َكَتَمْحَر لَْجاف

 . ۲هللا نذأب أربيف مَجَولا اذه ىَلَع كئافش ْنم ٌءافشو «كتمحر نم َةَمْحَر

 دمحم نب دايز هدنس يفو یقرلا فيك باب :بطلا يف (۳۸۹۲) دواد وبآ هجرخآ ()

 یفو ا نم ۳۱۱/۹ دمحأ هاورو « تاق هلاحر یقابو  ثیدحلا رکنم وهو

 = :ينطقرادلا لاقو .فیعض وهو يماشلا يناسغلا میرم يبآ نب ركب وبأ هدنس
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 - مالسلا هيلع - لیربج نأ .يردخلا دیعس يبأ نع «ملسم حيحص» يفو

 هيلع لیربج لاقف ««معن» :لاقف ؟تیکتشآ !ٌدمحم اي :لاقف ا عینلا ىتأ

 ٍدِساَح نْيَع وأ سفت لک رش نم َكِيِذْؤُي ءيش لك نم كيقزآ ِهّللا مشاب» :  مالسلا
 . ۱ :«كيتزآ هللا مشاب ٌكيِفْشَي هللا

 نم الا يقر ال» :دواد وب هاور يذلا ثیدحلا ىف نولوقت امف : لیق ناف

 .اهلک مومسلا ٌتاوذ :ةمحلاو ««ةّمح ْوَأ «نْيَع

 ةيقرلازاوج نيب قيفوتلا ال : هب دارملا لب ءاهريغ يف ةيقُولا زاوج يفن هب ْدِرُي مل زا هنأ باوجلاف

 ایت ارد. نب لهس ناف «ثیدحلا قايس هیلع لدیو «ةمخلاو نيعلا يف اهنم ٌمفنأو ىلوأ ةيقژ
 ۳ وأ سفت يف الإ ةيقُر ال» :لاقف ؟ريخ ىقُرلا يف وأ :ُنيعلا هتباصأ امل هل لاق فينُح

 نم دواد وبأ ىور دقو «ةصاخلاو ةماعلا ىقرلا ثيداحأ رئاس هيلع لديو «ةمح
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 نْيَعلا ّنم ةيقّرلا يف هللا لوسر صخر :ًاضيأ هنع «ملسم حيحص» يفو
 .'* ةلمنلاو ةَمحلاو
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 .یقرلاو ضرملاو بطلا باب :مالسلا يف (۲۱۸۲) ملسم هجرخآ

Eدواد وبآ هج رخ  (TAA)هلاجر يقابو  ظفحلا ءىيس وهو يضاقلا كيرش هدنس يفو  

 وآ نيع نم الإ ةيقر الو :هلوق بيصحلا نب ةديرب نع )۲۲ ۰) ملسم جرخأو «تاقث

 نع بايلا يفو « فیعض هدنسو كعوفرم (o۱۳) هجام نیا هجرخأو (ةمح

 ال» ظفلب (۲۰۵۸) يذمرتلاو (۳۸۸6) دواد يبأو «دمحأ دنع نيصحلا نب نارمع

 .حیحص هدانسإو «ةمح وأ نيع نم الإ ةيقر

 م4 ج داعملا داز



 نآرقلاب ةيقرلا ةدئاف
 باتکلا ةحتاف ةصاخيو

 ةحتافلاب غيدللا ةيفر ىف ةَ هیده ىف

 فن قلطنا :لاق يردخلا دیعس يبأ ثیدح نم «نیحیحصلا» يف اجرخآ

 «برعلا a الا ل ةرفس يف يَ ّيبنلا باحصأ نم
 ال ءيش لکب هل اوعَسف «يحلا كلذ دیس عدل مهوفیضی س نآ اوبأف مولا
 دنع نوكي نأ مهلعل اولزن نيذلا طهرلا ءالؤه مت ول : : مهضعب لاقف میش هُعْفْنَي

 لكب هل انيعّسو دل اندّيس نإ | طه را اهيأ اي :اولاقف مهوتأف «ءيش مهضعب

 يقرْأل ينا هللاو معن : مهضعب لاقف ؟ءيش نم مكنم حا دنع لّهف فني ال ءيش

 مهوُحلاصف «العُج ال اوج ىتح ار انآ امف هویت ملف «مكاتفضتسا نكلو
 امنأكف ءنيملاعلا بر هّلل ذمحلا : أرقيو «هيلع لی قلطناف «منغلا نم عيطق ىلع
 يذلا مهزفزأف :لاق تلف هب امو يشمي قلطناف .لاقع نم طشنا

 يتأن ىتح اولعفت ال : ىَقَر يذلا لاقف .اوُمستقا یر ی
 یک هللا لوسر ىلع اوُمِدَقف NT «ناک يذلا هل َركذنف ایک هللا لوس

 اومسقا ۳۹ دق» : لاق مث ی اهّنأ كيِرْذُي امو» :لاقف «كلذ هل اورکذف

 ۱ امس مکعَم يلاوبرضاو

 دال هللا لوسر لاق : لاق ىلع ثيدح نم هننسا ىف هجام نبا یور دقو

 .(۳۱«نآ قلا ءاَوَّدلا ٌرْيَخ»

 مالکب ٌّنظلا امف «ةبرجم عفانمو ٌصاوخ هل مالكلا ضعب نأ مولعملا نمو
 ءافشلا وه يذلا هقلخ ىلع هللا لضفك مالك لك ىلع ٌهلضف يذلا «نيملاعلا بر

 يف (۲۲۰۱) ملسمو «ةيقرلا يف ثفتلا باب :بطلا يف ۱۷۸/۱۰ يراخبلا هجرخأ (۱)
 .ةيقرلا ىلع ةرجألا ذخأ زاوج باب :مالسلا

 ثراحلا هدنس يفو «نارقلاب ءافشتسالا باب :بطلا يف (۳۵۰۱) هجام نبا هجرخآ (۲)
 . فیعض وهو ا ۱

۱ 



 لبج ىلع لزنآ ول يذلا «ةماعلا ةمحرلاو يداهلا ٌرونلاو «ةعفانلا ةمصعلاو ءماتلا

 ةمحرو ءافش وه اّم نازقلا نم لّرَتنو» :یلاعت لاق .هتلالجو هتمظع نم َعَّدَّصَتل

 حصآ اذه ‹ ضيعبتلل ال سنجلا نايبل انه اه «نم» و ل :ءارسألا] 4 نينمْؤُمْلل

 ةَرفغَم ْمُهْنِم تاحلاَصلا اوُلِمَعَو اوما نیل لا دعو :ىلاعت هلوقك «نيلوقلا
 ْنظلا امف «تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا نم ْمُهّلكو [۲۹ : حتفلا] #ًاَميظَع ًارْجَأو

 يف الو «لیجنالا يف الو «ةأروتلا يف الو «نارقلا يف لزنُي مل يتلا باتكلا ةحتافب

 ءامسأ لوصأ ركذ ىلع ةلمتشملا هللا بتك يناعم عيمجل ةنمضتملا ءاهلثم روبزلا

 داعملا تابثاو «نمحرلاو  «برلاو ‹ هللا یهو اهعماجمو  ىلاعت ترلا

 برلا ىلإ راقتفالا ركذو فیهلالا ديحوتو «ةيبوبرلا ديحوت :نيديحوتلا ركذو

 لضفأ رکذو «كلذب هناحبس هصيصختو «ةيادهلا بلطو ةناعالا بلط ىف هناحبُس

 ةيادهلا وهو «هيلإ ءيش جوحأ ٌدابعلا امو ءهضرفأو هعفنأو قالطالا ىلع ءاعدلا

 رمآ ام لعفب  هتدابعو هديحوتو هتفرعم لامك نمضتملا «ميقتسملا هطارص ىلإ

 فانصأ ركذ نمضتيو «تامملا ىلإ هيلع ةماقتسالاو «هنع ىهن ام بانتجاو با

 58  هتسم و هب لمعلاو ءقحلا ةفرعمب هيلع معْنُ ىلإ مهماسقناو قئالخلا

 ءالؤهو . هل هتفرعم مدعب لاضو «هل هتفرعم دعب قحلا نع هلوذعب هيلع بوضغمو

 تافصلاو «ءامسالاو «عرشلاو «ردقلا تابثال اهنمضت عم ةقيلخلا ٌماسقأ

 هللا لدع رکذو .بولقلا حالصاو سوفنلا ةيكزتو «تاوبنلاو داعملاو

 ریبکلا انباتک يف كلذ انرکذ امك «لطابلاو عدبلا لهآ عيمج ىلع درلاو «هناسحاو

 اهب یفشتسی نأ ءاهنأش ضعب اذه ةروسب قیقحو .اهحرش يف «نیکلاسلا جرادم»

 .غیدللا اهب ىقرُيو «ءاودألا نم

 ةدللا یلع ماتشلاو ةيدوبعلا صالخ| نم تا هتتمضت امف ةلمجلایو

 معتلا عماجم هلاوسو هيلع لکوتلاو « هب ةناعتسالاو ءهيلإ هلك رمألا ضیوفتو

 ةيفاشلا ةيودالا مظعأ نم «مقّتلا عفدتو «معنلا بلجت يتلا ةيادهلا يهو .اهلک

 . ةيفاكلا
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 نأ بیر الو « #نیعتست َكاّبِإو دبع َكاَيِإ :اهنم ةيقّرلا عضوم نإ : لیق دقو
 ضیوفتلا مومع نم امهیف ناف ءاودلا اذه ءازجآ یوقآ نم نیتملکلا نيتاه

 «تاياغلا یلعآ نيب عمجلاو «بلطلاو راقتفالاو ةناعتسالاو ءاجتلالاو «لکوتلاو

 سيل ام هتدابع ىلع هب ةناعتسالا يهو لئاسولا فرشآو .هدحو ّبرلا ةدابع يهو

 تنكف «ءاودلاو بیبطلا ُتذقفو ییف تْمَقَس ةكمب تفو يب رم دقلو اهریغ يف ةحتافلا فنص هلا ةءارق

 ٌتدجوف «هبرشآ مث ءارارم اهیلع اهؤرقأو مزمز ءام نم ٌةبرش ذخا ءاهب جلاعتا ا
 ةياغ اهب عفتنأف «عاجوألا نم ريثك دنع كلذ دمتعأ ترص مث «ماتلا ءربلا كلذب

 . عافتنالا

 ناف «عيدب رس مومّسلا تاوذ جالع يف اهريغو ةحتافلاب ىقُرلا ريثأت يفو يف لعفت يقارلا سفن

 يتلا اهتامخ اهحالسو «مدقت امك «ةثيبخلا اهسوفن تايفيكب ترثأ مومسلا تاوذ د م
 ءاهتلآب هفذقتف لا اهيف راث «تبضغ اذإف ءبّضغت ىتح غدلت ال يهو ءاهب عدلت
 يف لعفت يقارلا سفنو ءادض ءيش لكلو «ءاود ءاد لكل هناحبس لا لعج دقو
 یاودلاو ءادلا نيب عقي امك «لاعفناو لعف امهيسفن نيب عقيف «يقرملا سفن

 ريثأت رادمو «هَّللا نذإب هٌعفديف ءءادلا كلذ ىلع ةيقرلاب هتوقو يقارلا سفن ىوقتف
 «نييعيبطلا ءاودلاو ءادلا نيب عقي امك وهو «لاعفنالاو لعفلا ىلع ءاودألاو ةيودألا

 لفتلاو ثفنلا يفو «يعيبطلاو «يناحورلاو «نييناحورلا ءاودلاو ءادلا نيب عقي

 ناف .ءاعدلاو ركذلاو «ةيقرلل رشابملا سفنلاو «ءاوهلاو ةبوطرلا كلتب ةناعتسا

 قيرلا نم هنطاب ءازجأ نم ءيش اهبحاص اذإف «همفو يقارلا بلق نم جرخت ةيقّرلا
 امهنیب جاودزالاب لصحيو اذوفنو ًالعف ىوقأو ءاريثأت ّمتأ تناك «سفنلاو ءاوهلاو

 . ةيودألا بیکرت دنع ةثداحلا ةيفيكلاب ةهيبش ةرثؤم ةيفيك
 عفد يف ريثأت هل ثفنلا

 «هسفن ةيفيكب ديزتو «ةثيبخلا سوفنلا كلت لباقت يقارلا سفنف :ةلمجلابو ضوملا
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 یقارلا سفن ةيفيك تناک املکو «رثالا كلذ ةلازا یلع تفنلابو ةيقرلاب نیعتستو

 . اهعسلب ةئيدرلا سوفنلا كلت ةناعتساک هثفنب هتناعتساو «متأ ةيقرلا تناك «یوقآ

 اذهلو یار هی یو + نيج اس ار م ثفنلا يفو

 یر 2 ین تاَئاَثَتلا رش سو :ىلاعت لاق .نامیالا لهأ هلعفي امك ةرحسلا هلعفت
0w 

 اهسافنأ لسرتو تبراحملاو بضغلا ةيفيكب فّيكتت سفنلا نأل كلذو ۰: دتملا

 ةيفيكل بحاصم قیرلا نم ءيش هعم يذلا لفتلاو ثفنلاب اهٌدمتو ءاهل اماهس

 روحسملا مسجب لصتت مل ناو «ةنیب ةناعتسا ثفنلاب نیعتست ٌرحاوسلاو «ةرثؤم

 طسوتب روحسملا يف كلذ لمعیف «رحسلاب ملکتتو ءاهدقعتو ةدقعلا ىلع ثفنت لب
 ملکتلاو مفدلا ةيفيكب ةبيطلا ةيكزلا حورلا اهلباقتف «ةثيبخلا ةيلفسلا حاورألا

 اهضعب حاورالا ةلباقمو .هل مکحلا ناك يوق امهیأف «ثفنلاب نیعتستو «ةيقرلاب

 لب «ءاوس اهتلاو اهتبراحمو ماسجالا ةلباقم سنج نم اهتلاو اهتبراحمو « ضعبل

 بلغ نم نکلو ءاهدنجو اهتلا ماسجألاو حاورألل لباقتلاو ةبراحملا يف لصالا

 سحلا ناطلس ءالیتسال اهتالاعفناو اهلاعفآو حاورالا تاریثأتب رعشی ال ٌسسحلا هيلع

 .اهلاعفأو ءاهماكحأو حاورالا ملاع نم هدبو «هیلع

 تناعتساو حتافلا يناعمب تفّيكتو ةيوق تناك اذإ حورلا نأ :دوصقملاو

 هللاو هتلازأف «ةثيبخلا سوفنلا نم لصح يذلا رثالا كلذ تلباق «لفتلاو ثفنلاب
 ع

 . ملعأ

 Ae eA سا SA اه

 انب : لاق «دوعسم نب هللا دبع ثیدح نم ««هدنسما ىف ةبيش ىبأ نبا یور

 و e a ae 1 و
 الع هللا لوسر فرصناف .هعبصا يف برقع هتغدلف دجس ذإ «يلصي : ا هللا لوسر

 س وسد

 حلمو ءام هيف ءانإب اعد مث :لاق .«هریغ الو اين ٌعَدَت ام َبَرْقَعلا هللا َنَعَل» :لاقو
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 نم صالخالا ةروسل ام
 ةغدللا جالع يف ةدئافلا

 ةدئافلا نم نیتذوعملل ام

 ةغدللا جالع ىف

 هللا وه لفل أرقيو .حلملاو ءاملا يف ةغدللا عضوم ٌعَضَي لعجف 6
 . ۱تنکَس یتح ِنْيَتدوَعُملاو

 يهلالاو يعيبطلا : نيرمألا نم بکرملا ءاودلاب جالعلا ثیدحلا اذه يفف

 تابثإو «يداقتعالا يملعلا ديحوتلا لامك نم صالخ الا ةروس يف ناف
 تابثال ةمزلتسملا ةيدمصلا تابثإو «هنع ةكرش لك يفن ةمزلتسملا ملل ةيدحألا
 كقیلخلا هدصقت :يأ ءاهجئاوح يف هيلإ ُدُّمصت قئالخلا نوک عم هل لامك لک

 يفنل نمضتملا هنع ءفكلاو «دلولاو دلاولا يفنو «اهّیلفْسو اهّيولع «هيلإ هجوتتو
 «نآرقلا لث لدغت تراصو هب تّصتخا امم لئامملاو «ریظنلاو عرفلاو «لصألا
 .لاثملاو هيبشلا نع هيزنتلا ءفكلا يفن يفو «لامكلا لك ثابثإ دمصلا همسا يفف
 عماجم يه ةئالثلا لوصألا هذهو «لالجلا يذل كيرش لك یفن دحألا يفو

 .ديحوتلا

 نم ةداعتسالا ناف «ًاليصفتو ةلمج هوركم لك نم ةذاعتسالا نيتذّوعملا يفو
 «حاورالا وأ ماسجألا يف ناك ءاوس ندا سك لک كت قل اع ويش
 نمضتت «باغ اذإ رمقلا وهو هتياو «ليللا وهو قساغلا رش نم ةذاعتسالاو
 اهنيب لوحي راهنلا رون ناك يتلا ةثيبخلا حاورألا نم هيف ٌرشتني ام رش نم ةذاعتسالا
 . تثاعو ترشتنا ءٌرمقلا باغو اهيلع ليللا ملظأ املف «راشتنالا نيبو

 رحاوسلا رش نم ةذاعتسالا نمضتت دقعلا يف تاثافنلا رش نم ةذاعتسالاو

 . نهرحسو

 ةيذؤملا ةثيبخلا سوفنلا نم ةذاعتسالا نمضتت دساحلا رش نم ةذاعتسالاو

 .اهرظنو اهدسحي

 لف «نجلاو سنالا نیطایش رش نم ةذاعتسالا نمضتت : ةيناثلا ةروسلاو

 هدنس يفو «نيتذوعملا يف ءاج ام باب :نارقلا باوث يف (۲۹۰۵) يذمرتلا هجرخأ (۱)
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 سارتحالا يف میظع ناش امهلو ؛رش لك نم ةذاصتسالا ناتروسلا تعمج

 امهتءارقب رماع نب ةبقع يب ْیبنلا یصوآ اذهلو ءاهعوقو لبق رورشلا نم نصحتلاو
 عافدتسا يف میظع رس اذه يفو ""«هعماج» يف يدذمرتلا هرکد تالص لک بقع ۱

 هنآ رکذ دقو .امهلثمب نوذوعتملا ذو ام : لاقو .ةالصلا ىلإ ةالصلا نم رورشلا

 ةيا أرق املک لعجف ءامهب هيلع لزن لیربج نأو قدقع ةرشع ىدحإ يف رحس ايب
 .لاقع نم طشنأ امنأكو ءاهّلك دقعلا تلحنا ىتح «ةدقُع تّلحنا امهنم

 جالع يف حلملا يف ةشافلا ي الو مومُشلا نم ريثكل اعفن حلملا يف ناف هيف يعيبطلا جالعلا امأو

 «برقعلا عسلل ناتكلا رزب عم هب دمضي :«نوناقلا» بحاص لاق «برقعلا ةغدل

 مومسلا ٌبْذجَي ام ةلّحملا ةبذاجلا ةوقلا نم حلملا يفو .اضيأ هریغ هركذو

 نيب عمج جارخإو بذجو ديربت ىلإ جاتحت ةيران ةوق اهعسل يف ناك املو ءاهللحُيو
 نم نوكي ام متأ اذهو «جارخإو بذج هيف يذلا حلملاو ةعسللا رانل دربملا ءاملا

 بذجلاو ديربتلاب ءادلا اذه جالع نأ ىلع هيبنت هيفو .هلهسأو هرسيأو جالعلا

 . ملعأ هللاو جارخ الاو

 6 يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق ةريره يبأ نع «هحیحص» يف ملسم ىور دقو

 نیح تلف ول اما e ا ا : لاقف

 E 1 ل ۵ نم تامل هللا َتاَمِلَكَب َدوُعَأ 6 تا

 نم عتمتو «هلوصح دعب ءادلا نم عفنت ةيهلالا ةيعيبطلا ةيودالا نأ ملعاو

 امن ةيعيبطلا ةيودأالاو «ایذوم ناك ناو ارض اعوقو عقی مل عفو ناو «هعوقو

 بابسألا هذه عوقو عنمت نأ ام «راكذألاو تاذّوعتلاف ءادلا لوصح دعب «عفنت

 ىقُرلاف «هفعضو هتوقو ذوعتلا لامك بسحب اهریثأت لامك نيبو اهنیب لوحت نأ امإو

 نم ۰۸/۳ ىئاسنلاو (۱۵۰۲۳) دواد وبأو (۲۹۰۵) يذمرتلاو ۰۱۵۵ / دمحآ هجرخآ (۱)

 .حیحص هدنسو ...رماع نب ةبقع نع «يمخللا حابر نب يلع نع قرط

 .ءاعدلاو ركذلا باب :مالسلا يف (۲۷۰۹) ملسم هجرخأ (۲)
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 (نيحيحصلا» يف امکف : لوألا امأ «ضرملا ةلازإلو .ةحصلا ظفحل لمعَتست ذَوُعلاو
 هللا وه | لن نك يف فن ةشارف ىلإ یوا ادا : 4 هللا لوسر ناك ةشئاع ثيدح نم

 ""هدسج نم هذي تغلب امو ءههجو امهب حسمي مث . نیتذوَعَملاو د

 ا ےس
 تن الإ هلإ ال يّبَر تنأ َمهّللا» عوفرملا ءادردلا يبأ ةذوع ثيدح يف امكو رم م

 هراهن لر نت : هیفو مّدقت دقو «میظعلا س شزرعلا تر تناو تلکوت كلغ

 2م ۲ +
 هينا نجس هضم دیسک کان حا اه ودر سن تم بت ین ٩ ؛ را

 ليل يف ةَرَقبلا ةَروُس رخآ نم ِنْيَتيألا ار ْنَم» :«نیحیحصلا» يف امکو

 ا ا ی و ا م ا :
 دوعا : لاقف الرنم لزن نما : : 4 یل ىلا نع «ملسم حیحصا يف امكو

 لزثم نم حت ىّح يش شب ل ا رم تا هللا تاّملكب
 . كلذ

 ۱ : لیللاب لوقي رفسلا يف ناك : هللا لوسر نأ «دواد يبأ ننس » يف امكو

 كلَ فی ام شو كيف ام رشو كرش نم هّللاب وَ هللا كّيرو يّبَر أ

 دلاَو نمو ءدلبلا نكاس نمو «بّرقعلاو ةّيَحلا نمو ا دَسَأ نم هّللاب دوغ

 مايوهس سو یا "اف فو دع ! 4 HTM Y وه a ب رد a سي“ فسم 56 23 N "ني هيبه ل. و نا

 ملسمو مونلا دنع ةءارقلاو ذوعتلا باب :تاوعدلا يف ۱۰ ۰۷/۱۱ تكل ا

 .تاذوعملاب ضيرملا ةيقر باب :مالسلا ىف (۲۹۲)

 هاور مث «فيعض هدانسإو ۰۲۱ ۰۲۰ ص «ةلیللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هجرخآ

 .فیعض دنسب يناربطلا ىلإ هجيرخت يف يقارعلا هبسنو «فیعض رخا قیرط نم هوحنب
 (۸۰۸) ملسمو .ترقبلا ةروس لضف باب :نارقلا لئاضف ىف ۰۰/۹ يراخبلا هجرخآ

 .ةرقبلا ةروس میناوخو ةحتافلا لضف باب : نیرفاسملا يف

 .ءاضقلا ءوس نم ذوعتلا باب :ءاعدلاو رکذلا يف (۲۷۰۸) ملسم هجرخآ 414)
  یماشلا دیلولا نب ریبزلا هدنس يفو ۰۱۳۲/۲ دمحآو (۲۲۰۳) دواد وبآ هجرخآ دز



 امم اهریغو برقعلل ةيقرلاو «ةحتافلاب ةيقّرلا نم مّدقت امکف : يناثلا امأو

 يه ٩ نو نت ۶ 3 ی 3
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 .ةلَمَللاو نْيعلاو ةّمحلا نم

 ع هللا لوسر يلع لخد «هللا دبع تنب ءافشلا نع «دواد يبآ ننس! يفو

 هک ب و مث I A 5 ص ۳ ع ê ی ص 5
 5 -«ةباتکلا اهیتملع امک ةلمنلا ةيقر هذه نيملعت الا :لاقف  هصفح دنع اناو

 نأل «ٌةلمن يمسو «فورعم ءاد وهو ؛نیبنجلا يف جرخت حورق :ةلمتلا

 ةبيتق نبا لاق «ةئالث اهفانصأو هضعتو هيلع بدت ةلمن نأك هناکم يف سحپ هّبحاص

 یفش «ةلمثلا ىلع طخ اذإ هتخأ نم لجرلا دلو نأ نومعزی سوجملا ناك : هریغو

 : رعاشلا لوق هنمو «اهبحاص

 7 لنت یلَع طُْخَنَأل انأو مارک رشغمل فرع ریغانیف بّیع الو

 «ةلمنلا نم ةيلهاجلا يف يقرت تناك هللا دبع تنب ءافشلا نأ : لالخلا یورو

 تنك ينإ !هللا لوسر اي :تلاق «ةكمب هتعياب دق تناكو : 7 ٌيبنلا ىلإ ترجاه املف

 هيلع تضرعف «كيلع اهضرغآ نأ دیرآ ينإو «ةلمنلا نم ةيلهاجلا يف يقرأ

 فشكا مهللا ءاَدَحَأ ٌرضت الو ءاههاوفأ نم تم 00 :تلاقف

 ءافيظن اناکم دصقتو «تارم عبس دوع ىلع اهب 5 نو سای تر سأبلا
Ta a BLA“ا يأ جا  Iاز الرو ريس وي: رون ريع بيوع رهو  

 . تاقث هلاجر يقابو «نابح تا

 .حیحص هدانساو ۰۳۷۲/۲ دمحأو (۳۸۸۷) دواد وپآ هجرخآ

 . رشعمل لسن ريغ انيف بيع الو : لمن :«ناسللا» يف تيبلا ةياور



 لیلد :ثیدحلا يفو . ةلمنلا ىلع هیلطتو «قذاح رمخ لخب رجح ىلع ُهکْلدتو
 . ةباتکلا ءاسنلا میلعت زاوج ىلع ءاسنلا میلعت زاوج

 ةياتكلا

 ةّيحلا ةيِقُر يف 5 هيده يف

 حتفو ءاحلا مضب :ةمحلا ««ةمح وأ «نْيَع يف الإ ةيقر ال» :هلوق مدقت دق

 ضعب عدل :لاق يرهزلا باهش نبا نع ركذُيو . ””برقعلاو ةّيحلا نم ةيقرلا يف
 اي :اولاقف «؟قار نم لم» : لب ىبنلا لاقف «ةيح اي هللا لوسر باحصأ

 ءاهوكرت ىقُولا نع تین املف «ةيحلا ةيقُر نوقْرَي اوناك مزح لا نإ !هللا لوسر
 «اهب ساب ال» :لاقف ءهاقر هيلع ضَرَعَف «هوعدف ««مزح نب ةرامع وعذا» :لاقف
 . ؟؟اقرف اهيف هل نذأف

 ۱ ى م 5 4 لاه + ا ٠

 حرحلاو ةحرقلا ةيقٌر يف ةَ هيده يف

 یکتشا اذإ يب هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع «نیحیحصلا» يف اج رخأ

 «تاقث هلاجرو برقعلاو ةيحلا ةيقر باب :«بطلا» يف (۳۱۷) هجام نبا هجرخأ ()
 (۲۱۹۳) ملسمو «برقعلاو ةيحلا ةيقر باب :بطلا يف ۱۷۵/۱۰ يراخبلا جرخأو
 .ةيقرلا لب يبلا صخر :تلاق ةشئاع ثيدح نم «ةيقرلا بابحتسا باب :مالسلا يف
 اهب دارملاو ءمسلا يه  ميملا فيفختو ءاحلا مضب  ةمحلاو .ةَمح يذ لك نم
 .مومسلا تاوذ

 يف يراخبلا هاور :لاقو ةرامع ةمجرت يف ۲۷۰/4 «ةباصال» يف ظفاحلا هركذ (۲)
 رباج نع (77) (۲۱۹۹) «هحیحص» يف ملسم جرخأو «ديج دانساب «ریغصلا خيراتلا»

 لا لوسر ىلإ مزح نب ورمع لا ءاجف «یقرلا نع یا لوسر ىهن :لاق
 نع تیهن كناو ؛برقعلا نم اهب يقرن ةيقر اندنع تناك هنإ !هللا لوسر اي :اولاقف
 هاخآ عفني نأ مکنم عاطتسا نم ءاسأب یرآ ام» :لاقف هيلع اهوضرعف :لاق .یقرل
 . هعقنیلف

۱۷۰ 
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 هج اسس نايفس عضوو اذكه : هعبصأب لاق ؛حرج وأ هحرف هب تناك وأ ناسنالا

 7 ۳۲ 9 ی هرم ا 2 ء٢ روھ 8 30 9 8 5 5 /
 اتمیقس یفشی ءانضعب ةقيرب انضرآ هبرت «هللا مسبا : لاقو «اهعفر مث «ضرألاب

 ار نذاب

 اهب جلاعُي ةفيطل ةجلاعم يهو «بكرملا عفانلا رسيملا جالعلا نم اذه

 ةدوجوم تناك ذإ ةيودألا نم اهريغ مدع دنع اميس ال «ةيرطلا تاحارجلاو حورقلا

 تابوطرل ةففجم ةسباي ةرداب صلاخلا بارتلا ةعيبط نأ َمِلَع دقو «ضرأ لكب

 اميس ال ءاهلامدنا ةعرسو ءاهلعف ةدوج نم ةعيبطلا عنمت يتلا تاحارجلاو حورقلا

 يف اهُعبتي تاحارجلاو حورقلا ناف «ةراحلا ةجزمألا باحصأو «ةراحلا دالبلا يف

 بارتلا ةعيبطو « حارجلاو جازملاو دلبلا ةرارح عمتجيف راح جازم ءوس رمألا رثكأ

 ةدورب لباقتف تدرابلا ةدرفملا Naa N صلاخلا

 اضيأ اهعبتيو «فْفِجو لس دق بارتلا ناك نإ اميس ال «ضرملا ةرارح بارتلا

 هسبي ةدشل ليزم ءاهل ففجم بارلاو نالیسلاو «ةئيدرلا تابوطرلا ةرثك
 جازم لیدعت كلذ عم هب لصحيو ءاهئرب نم ةعناملا ةئيدرلا ةبوطرلل هفيفجتو

 ملألا هنع تعفدو «ةريدملا هاوق تيوق وضعلا جازم لدتعا ىتمو «ليلعلا وضعلا

 . هللا نذإب

 اهعضي مث «ةبابسلا هعبصأ ىلع هسفن قير نم ذخأي هنأ :ثيدحلا ىنعمو

 دحأ ٌجضنيف هیلع لكوتلاو «هیلا رمألا ضيوفتو «هللا مسا ركذ ةكرب نم هيف

 .ريثأتلا ىوقيف «رخالا ىلإ نيجالعلا

 هيف ؟ةصاخ ةنيدملا ضرآ وأ ضرألا عيمج «انضرأ ةبرت» :هلوقب دارملا لهو

 «ةريثك ءاودأ نم هتيصاخب عفني ةيصاخ هيف نوكت ام ةبرتلا نم نأ بیر الو «نالوق '

 (۲۱۹6) ملسمو ي يبنلا ةيقر باب :بطلا يف ۱۷۷ ۰۱۷۲/۱۰ يراخبلا هجرخأ (۱)

 .ةلمنلاو نيعلا نم ةيقرلا بابحتسا باب : مالسلا يف

۱۷۱ 

 يف بارتلا لامعتسا ةلع
 ةيقرلا هذه

 هذه لامعتسا ةيفدك

 ةيقرلا

 لامعتساب د وصقملا له

 ضرألا عيمج ةبرت بارتلا
 هتیدملا ضرأ وأ



 «نیلوخطم ةيردنكسالاب تيأر :سونیلاج لاق .ةئيدر اماقسآ هب يهعشيو

 ,مهذاخفأو «مهقوس ىلع هب نوُلطيو ءرصم نيط نولمعتسي ًاريثك «نيقستسمو
 اذه ىلعو :لاق .ةنيب ةعفنم هب نوعفتنيف .مهعالضأو .مهروهظو «مهدعاوسو

 فرعأل ينإو :لاق «ةوخرلا ةلّمرتملاو ةنفعلا ماروألل ءالطلا ده سي ا

 اعقن نیطلا اذهب اوعفتنا ءلفسأ نم مدلا غارفتسا ةرثك نم هک مهئادبآ تهر اموق

 ًانكمت ءاضعالا ضعب يف ةنكمتم تناك ةنمزم ًاعاجوأ هب اش نیرخآ اموقو ءانيب

 نيطلا ةوق :يحيسملا باتكلا بحاص لاقو اتا تبهذو تأربف «ادیدش

 تبنتو «لسغتو ولجت ةوق - یکطصملا ةريزج يهو  سونك نم بولجمل
 یهتنا . حورقلا متختو «حورقلا يف محللا

 ضرألا يراعي بلا ااا «تابرتلا هذه يف اذه ناك اذإو

 ضيوفتو «هبر مساب هتيقر تنرافو «: . هللا لوسر , قیر تطلاخ دقو ءاهكربأو
 نع يقرملا لاعفناو ا ةيقُرلا ىوق نأ مدقت دقو بیل رمألا
 فاصوألا ٌدحأ ىفتنا ناف ملسم لقاع لضاف بيبط هركنُي ال رمأ اذهو «هتيقر
 .ءاش ام لقيلف
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 ىلإ یکش هنأ «صاعلا يبآ نب نامثع نع «هحيحص» يف ملسم یور

 a ص 1 : لإ شبا لاقف ء ملسأ ذنم هدسج يف هدجي اعجو 7 هللا لوسر
 هللا ةرعب ذوع :تارم عبس لقو ءاثالت هللا مشب :لقو َكِيَسَج نم ملات يذلا
  هیلا ضيوفتلاو هللا ركذ نم جالعلا اذه يفف " هزذاخأو ٌدجأ ام رش نم هترذقو

 «غلبأو َمجنأ نوکیل هرارکتو «هب بهذي ام ملالا رش نم هتردقو هتزعب ةذاعتسالاو

 يفو «اهریغ يف دجوت ال ةيصاخ عبسلا يفو «ةداملا لا جارخأل ءاودلا راركتك

 . ملالا عضوم ىلع هذي عضو بابحتسا باب : مالسلا يف ۲۲ ۰۲) ۳90 هجرخآ 0

 کر +
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 : لوقیو « ینمیلا هديب حسمی ةةلهأ ندعي ذك ناك 5:53 يبنلا نأ :«نيحيحصلا»

 ءافش ٠ ژافش الا ءافش ال ءيفاّشلا تن فشاو «ّماَبلا بهْذأ سالا ب ر َمُهَّللا»

 هتمحر لامكو «هتيبوبر لامكب هللا ىلإ لسوت ةيقرلا هذه يفف . ١ "ا داغی ال

 ةبقراءذع نشت هيلإ لسوتلا تنمضتف هّوافش الإ ءافش ال هنأو «يفاشلا هدحو هنأو «ءافشلاب

 هتییر درو اسد و . هتیبوبرو هناسحاو هدیحوتب

 هک
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 ا تا يا : لاق هنأ : ا املا يفو .[۱۵۵ :ةرقبلا]

 تعالی يأ قل ومجال هلل اإ :لوقیف

 7 «اهنم اريح هل 1 .هتبیصم ىف هللا هَراَجَأ : اَجأ الا

 ی ۵ ساشا ققق أذ اهناف ۰ هتلجا و هتلجاع يف هل هعفنأو ۰ باصملا جالع غلبأ نم ةملكلا هذهو

 . هتبيصم نع یلست امهتفرعمب دبعلا ققحت اذإ نيميظع نيلصأ نمضتت

 دنع هلعج دقو تقيقح لجو زع هلل كلم هلامو هلهأو دبعلا نأ :امهدحأ

 اب شا یسملا ن غا لا هلاك يف هم هدأ اذ افا «ةيزاعوتعلا

 نمز يف ةراعم ةعتم هل دبعلا كلمو «هدعب مدعو «هلبق دع : نْيَمْدَعِ فوفحم

 وه الو تقيقح هکلم نوکی یتح «همدع نع هدجوآ يذلا سیل هناف اضيأو نيس

 يف (۲۱۹۱) ملسمو «ةيقرلا يف ثفنلا باب :بطلا يف ۱۷۸/۱۰ يراخبلا هجرخأ 414)

 . ضيرملا ةيقر بابحتسا باب :مالسلا

 «ملسم حیحص) يف وهو تملس يبآ نع ةملس مأ ثيدح نم ٤/V دمحأ هج رخآ 3

 .ةملس مأ ثیدح نم «ةبيصملا دنع لاقي ام باب : زئانجلا يف (5) )٩۱۸(



 اهنم تاجالعلا ضعب رکذ

 هللا ىقبأ ام ىلإ رظنلا

 بئاصملا لهاب يسأتلا

 «ريثأت هيف هل سيلف «هدوجو هيلع ىقبُي الو «هدوجو دعب تافالا نم هظفحی يذلا

 ال يهنملا رومأملا دبعلا فّرصت رمألاب هيف فرصتم هناف اضيأو «يقيقح كلم الو

 هکلام رمآ قفاو ام الا هيف تافرصتلا نم هل حابي ال اذهلو كالملا فرصت

 . یقیقحلا

 لعبت نأ فالو كسلا مال وسلا ىلإ هو لا هم نأ 5 نقاقلاو
 «ةريشع الو لام الو لهأ الب ةرم لَّوأ هقلخ امك ادرف هبر ءيجيو «هرهظ ءارو ايندلا

 فيكف «هتیاهنو هلوخ امو دبعلا ةيادب هذه تناك اذإف «تائيسلاو تانسحلاب نكلو

 0 ل اا وأ «دوجومب حرفي

 هاطخآ امو «هئطخُيل نكي مل هباصأ ام نأ نيقيلا ملع ملعي ن نأ هجالع نمو «ءادلا

 لأ مكمن يف الو ضزألا يف ةبيِصُم نم َباَصأ ام :یلاعت لاق . هبيضُيِل نكي مل
 الو مکتاف ا يلع ازمات له هلا یلع كل آرین لب ْنِم باتك يف

 .[77 :ديدحلا] روف ٍلاَمْخُم َّلُك ُبحْب ال ُهّللاو مُكاَآ امب اوُحَرْفَت

 وأ هلثم هيلع ىقبأ دق هبر دجيف «هب بيصأ ام ىلإ رظني نأ هجالع نمو

 ةبيصملا كلت تاوف نم ٌمظعأ وه ام  يضرو ربص نإ هل رخداو «هنم لضفأ

 . يه امم مظعأ اهلعجل ءاش ول هنأو «ةفعاضُم فاعضاب

 هنأ ملعيلو «بئاصملا لهأب يسأتلا دربب هتبيصم ران ءىفطي نأ هجالع نمو
  لهف «ةرسّي فطعيل مث ؟ةنحم الإ ىري لهف «ةنمّي رظنيلو "٠ دعس ونب داو لك يف
 تاوفب امإ «ىلتبم الإ مهيف ري مل ملاعلا شتف ول هنأو «""”؟ةرسح الا یری

 نإ «لئاز لظك وأ مون ٌمالحأ ايندلا ّرورش نأو .هورکم لوصح وأ «بوبحم
 الف تعم ناو احد تءاس «اموی ترس ناو | ريثك تکبآ البلت تکحضآ

 .دیز نب دعس داو لک يف : عیرق نب طبضألل لثملا نم سبتقم )۱(
 .هبراقآ ضعبب هیزعی يبضلا رماع يبأ ىلإ يناذمهلا نامزلا عیدب ةلاسر نم سابتقا )۲)

 .بئاوجلا عبط ٩۳ ص «لئاسرلا» رظنا

۱۷ 



 انو رت سرت لك :  هنع هللا يضر  دوعسم نبا لاق ءرورش موی هل تأبخ الإ رورس مویب هترس الو ربع اهتألم الإ ةريغ ازا تألم امو اليوط تعنم

 نم ناک الإ طق كحض ناک ام : نیریس نبا لاقو اس اما اصرق فيرا

 .ءاکپ هدعب

 مث ءاكلم مهدشآو سانلا رع نم م نحنو انتيأر دقل : : نامعتلا تنب دنه تلاقو

 ةريخ اراد امي الا هللا یلع ىح هنأو «سانلا لقآ نحنو اار یتح سمشلا بفت مل

 ۱ .ةربع اهألم الإ

 يف امو «حابص اذ انحبصأ :تلاقف ءاهرمأ نع هثدحت نأ لجر اهلأسو

 . انمحري الإ دحأ برعلا يف امو انيسمأ مث ءانوجري الإ دحأ برعلا

 ام :اهل ليقف ءاهزع يف يهد نامعنلا تش ا اهتخأ تکبو

 املقو «ىلهأ ىف (۱:راضغ تیر نکلو ءال :تلاق ؟كاذا ادحآ لعل كت

 .انزخ تألتما الإ ارورس اد تألتما

 تاربع تيأر فيك :اهل تلقف اغ هيلع تلو :ةحلط نب قاحسإ لاق

 هنأ بتكلا يف دجن انإ ی اسان ایا :تلاقف ؟كولملا

 رهظی مل رهدلا نو «ةربع اهدعب نوبقعیس يس الإ ةريخ يف نوشیعی تيب لهآ نم سیل

 : تلاق مث نیرو

oيي ی ےس + ” ۵ ۰ و  

 فصنتن ةقوس مهيف نحن ادا ۳ رفالاو ساقلا نوشت اي

 ۳ یاس من ۳ 22 5 7 5 7 2 ۳

 :«دقعلا» بحاص هبر دبع نبا لاق «شیعلا بيط :ةراضغلا )١(

 بناج فج بناج اهنم رضا اذإ ةكيأ ةراضغایندلا امنإ الأ
 «يقوزرملا حرشب ۱۲۰۳ ص «ةسامحلا» و ۰۱4۵ ص «فلتخملاو فلتؤملا» يف ناتيبلا (؟)

 نم :ةقوسلاو «انیدیآ قوف دي ال :يأ ءانرمأ رمألا :اهلوقو ۰۱۷۸/۳ «بدألا ةنازخ» و

 . مداخلا : فصانلاو «مدخن : فصتتنو «كلملا نود

۱۷۵ 



۲ EE 
 تقم ا زت

 ةقيقحلا يف وهو ءاهفعاضُي لب ءاهدري ال عزجلا نأ ملعي نأ اهجالع نمو

 . ضرملا ديازت نم

 ةمحرلاو ةالصلاوهو میلستلاو ربصلا باوث توف نأ ملعي نأ اهجالع نمو

 . ةقيقحلا يف ةبيصملا نم مظعأ عاجرتسالاو ءربصلا ىلع هللا اهنمض ىتلا ةيادهلاو

 بضغیو «هقيدص ءوسيو «هودع تمشي َعَرَجلا نأ ملعي نأ اهجالع نمو

 ىضنأ بستحاو ربص اذإو .هسفن فعضيو «هرجأ طبحيو «هناطیش رسيو «هبر

 نع لمحو .هودع ءاسو «هقیدص رسو «هبر ىضرأو ءائساخ هدرو «هناطیش

 هل ال ءمظعألا لامكلاو ُثابثلا وه اذهف «هوُرَعُي نأ لبق وه مهاّرعو «هناوخإ
 . رودقملا یلع طخسلاو «روبثلاو لیولاب ٌءاعدلاو .بویجلا قشو «دودخلا

 ةرسملاو ةذللا نم باستحالاو ٌربصلا هبقعي ام نأ ملعی نأ :اهجالع نمو
 تیب كلذ نم هیفکیو «هيلع يقب ول هب بيصأ ام ءاقبب هل لّصحي ناك ام فاعضآ
 نیتبیصملا يأ : رظنیلف «هعاجرتساو هبرل هدمح ىلع ةنجلا يف هل ىنبي يذلا دمحلا

 يفو .دلخلا ةنج يف دمحلا تيب تاوف ٌةبيصم وأ .ةلجاعلا ةبيصم :؟مظعا
 يف ضيراَمَمَلاب ضر تاک مُهَدوُلُج نأ ةمايقلا می ست دَ :اعوفرم يذمرتلا
 . ١ ”(ءالبلا له باوث نم نو امل اينّدلا

 . سيلافم مايقلا اندرول ايندلا بئاصم الول : فلسلا ضعب لاقو

 ءيش لك نم هنإف هللا نم فلخلا ءاجر حورب هبلق حّرري نأ :اهجالع نمو

 : ليق امك ضوع هنم امف « هللا الإ ضوع

A1کهن  (DAN YT١+ اهله )قي ته " ae nلما“ كلام لقا اح = $. ال  A he Ss" a aT r BEوي لج  

 ثيدح نم «ةنجلا ىف ةيفاعلا لهأ دوي ام باب :دهزلا يف )51٠54( يذمرتلا هجرخأ ١+
 .ءازعم نب نمحرلا دبعو «رباج نع ريبزلا يبأ نع شمعألا نع ءازعم نب نمحرلا دبع
 ةنعنع هيفو «تاقثلا اهيلع هعباتي ال شمعألا نع اهيوري ثيداحأ هيلع تركنأ .فيعض



 ضّوع4َتیضْ)|هلانماتو . ضوعَتّیضاذ ءيشلک نم

 هلف .يضر نمف «هل هثدحت ام ةبيصملا نم هظح نأ ملعی نأ :اهجالع نمو

 هه ی قلل ها اب E یاس مو نیر

 ناو «نیکلاهلا ناوید يف بتک «ارفکو اطخس هل تئدحأ نإف ءاهرش وأ ظوظحلا

 ناوید يف بتک «مرحم لعف وأ .بجاو كرت يف اطیرفتو اعزج هل تئدحا

 ناو «نینوبخملا ناوید يف بتک «ربص مدعو «ةياكش هل تئدحآ ناو «نیطرفملا

 .هجلو وأ ةقدنزلا باب عرق دقف «هتمكح يف احدقو هللا ىلع اضارتعا هل تثدحأ

 یضرلا هل تثدحأ ناو ؛نیرباصلا ناوید يف بتک «هلل اتابثو ًاربص هل تئدح ناو

 ناوید يف بتک «رکشلاو دمحلا هل تثدحأ ناو «نیضارلا ناوید يف بتک «هّلا نع .

 اقايتشاو ةبحم هل تثدحأ ناو «نيداّمحلا عم دمحلا ءاول تحت ناکو «نیرکاشلا

 . نیصلخملا نیبحملا ناوید يف بتک «هبر ءاقل ىلإ

 :هعفري ديبل نب دومحم ثيدح نم «يذمرتلاو «دمحآ مامالا دنسم» يفو

 .«طخُسلا هله طخس ْنَمَو «ئضّولا ُهَّلَق يضر نمق مال اموق بحآ اذإ َهّللا َّنإ»

 .'ُعَّرَجلا هلف عزَج ْنَمَو» :دمحأ داز

 ربص ىلإ هرمأ ٌرخاف «هتياغ عزجلا يف غلب نو هنأ ملعي نأ :اهجالع نمو

 لو ىف لعفی لقاعلا : ءامکحلا ضعب لاق .باثُم الو دومحم ريغ وهو رارطضالا

 ولس الس «مارکلا َرْبَص ربصی مل ْنَمو «مايأ دعب لهاجلا هلعفی ام ةبيصملا نم موی
 لاقو . «یلوالا ةّمدصلا دنع ربصلا» :اعوفرم «حیحصلا» يفو .مئاهبلا 1 ولو يو. وال فاو مال قيق 2 ۱ ۲

 هللا نإ» : ظفلب نيقيرط نم 8۲٩ و 4۲۷/0 «دنسملا» يف دمحآ هجرخا ؛حیحص ثیدح 7

 هجرخأو «عزجلا هلف عزج نمو «ربصلا هلف ربص نمف .مهالتبا اموق بحأ اذ] لجو زع
 مظع نم ءازجلا مظع نإ» : ظفلب سنأ ثیدح نم (۰۳۱) هجام نباو (۳۸) يذمرتلا

 طخسلا هلف طخس نمو «یضرلا هلف يضر نمف «مهالتبا اموق بحأ اذآ هللا ناو ءءالبلا
 . نسح هدنسو

 =( ٩۲ ) ملسمو ءىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا باب : زئانجلا يف ۱۳۸۹/۳ يراخبلا هج رخآ 0

 أم ةمدصملا نم ظحلا

 1 ا 3
 35 ادا نأ دهل

 ردح ىلإ ع زجحالا 2 وفا رحا هه لا صع هجا: 5

 رارطضالا



 كلا ةقفاوم ةيودألا عفنأ

 0 هيحأ اميف

 هللا باوثب عتمتلا ةذل
 امب عتمتلا ةذل نم مظعأ

 هي بنص

 ناحتمال دیعلا للا ءالتبا
 هردص

 . مئاهبلا لس َتّرلَس الإو ار ا تن لا ؟ ىف نا

 هیضرو هبحأ امیف ههلاو هبر ةقفاوم هل ةيودألا عفنآ نأ ملعی نأ :اهجالع نمو
 مث توت جم غذا نسق «بوبحملا ةققاوم اهّرسو ةبحملا ةيصاخ نأو هلا

 ىلإ َتَّقِمَتو «هبذکب هسفن ىلع دهش دقف .هطخسُی ام ًبحأو هّبحْی ام طخم
 . هب ویحم

 ناکو هب یضری نأ بحأ ءءاضق ىضق اذإ هللا نأ : ءادردلا وبأ لاقو
 .ةيلاعلا وبأ لاق كلذكو هَل هه ىلإ ُهُيَحَأ : هتلع يف لوقي نيصح نب نارمع

 . جلاعتي نأ دحآ لک كمي الو «نيّجحملا عم الا لمعي ال جالعو ءاود اذهو "

 ۱ هَل :امهمودآو «نیتعتملاو نیتذللا مظعأ نيب نزاوپ نأ :اهجالع نمو

 رثاف ءناحجرلا هل رهظ ناف «هل هللا باوثب هعّتمت ةذلو «هب سا اب همت

 نأ ملعیلف .هجو لک نم حوجرملا رثا ناو «هقیفوت ىلع هللا دمحیلف «حجارلا
 .هايند يف اهب بيصأ يتلا هتبيصم نم ٌمظعأ هنيدو هبلقو هلقع يف هتبيصم

 «نیمکاحلا ٌمكحأ اهب هالتبا يذلا نأ ملعي نأ اهجالع نمو

 الو «هب هبذعيل الو ءهب هكلهيل ءالبلا هيلإ لسري مل هناحبس هنأو «نیمحارلا
 هعّرضت عیسیلو ینامیاو هنع هاضرو ی امناو «هحاتجیل

 شصت امار هیدی نيب بلقلا روسکم «هبانجب اذئال الر یلاهتباو

 . هیلا یوکشلا

 تعءاج امنإو ا تماج ام علا نإ !ينب اي :رداقلا دبع خیشلا لاق
 .ةتيملا لکأی ال مبّسلاو «عبس ردقلا !ينب اي كنامیاو كربص نحتمتل

 حرخی نآ اماف هوم ك فلا یی نیما ل: دوصقملاو

 . كلام نب سنأ ثيدح نم «ىلوألا ةمدصلا دنع ةبيصملا يف ربصلا يف باب : زئانجلا يف

۱۷۸ 



 دیدحلا ثبخ ْنَع ٌريكلا یّدبأف اَنيَجل ه بستر هاَنْكَبَس ۰

 دبعلا ملع اذإف .مظعالا ریکلا هيدي نیبف «ایندلا يف ریکلا اذه هعفنی مل ناف

 دحأ نم دب ال هنأو كبسملاو ریکلا كلذ نم هل ٌريخ اهکبسمو ایندلا ريك هلاخدإ نأ

 . لجاعلا ریکلا يف هيلع هللا ةمعن ّردق ملعیلف «نيريكلا

 نم - دبعلا باصال ءاهبئاصمو ایندلا نَحم الول هنأ ملعی نأ :اهجالع نمو

 «الجاو الجاع هکاله نيس وه ام -بلقلا ةوسقو ةنعرفلاو بجعلاو كلا ءاودآ

 «بئاصملا ةيودآ نم عاونأب نايحألا يف هدّقفتي نأ نیمحارلا محرآ ةمحر نمف

 ةدسافلا داوملل اغارفتساو دوعا و یاودالا هذه نم هل ةيمح نوكت

 : ليق امك هئامعنب يلتبيو «هئالبب محری نم ناحبسف «هنم ةكلهملا ةئيدرلا

 مَحّنلاِب موقلا ٌضْعَب هللا يلتبيو  تَمظَع ناو یولبلاب ُمِهْيْيْدَف

 «اوغطل «ءالتبالاو نحملا ةيودأب هدابع يوادي با هناخسس كن هنأ الولف

 الا نم ازدا ا ربع ةع دارا اذ[: ةقانضيس بلا او

 هاقنو هبّذه اذ یتح «ةکلهملا وا نم هب غرفتسي هلاح ردق ىلع ناحتمالاو

 ءادل ةرساک ةيبضملا

 ...بلقلا 5 وسق و ربكلا

 وهو «ةرخآلا باوث عفرأو «هثیدوبع يهو ءايندلا بتارم فرشأل هّلّمأ هافصو
 ۱ . هبرقو هتيؤر

 هللا اهبلقی «ةرخآلا ةوالح اهنیعب يه ایندلا ةرارم نأ ملعی نأ :اهجالع نمو

 ةعطقتم ةرازس نرم لقت نالو هةرخ الا ةرارم اهب اتدلا هوالحو فلک هنا

 لوق ىلإ رظناف ءاذه كيلع یفخ ناف كلذ سکع نم هل یخ ةمئاد ةوالح ىلإ

 . '”(تاَوُهَّشلاب ُراّثلا تفحو هراکعلاب ةَجلا تّفح» : قودصملا قداصلا

 مهُرثكأف «لاجرلا قئاقح ترهظو «قئالخلا لوقع تتوافت ماقملا اذه يفو

 .اهمیعنو ةنجلا ةفص باب :ةنجلا يف (۲۸۲۲) ملسم هجرخآ (۱)

۱۷۹ 

 ةوالح ایندلا ةرارم
 ةرخالا



 ةعاس ةرارم لمتحی ملو «لوزت ال يتلا ةمئادلا ةوالحلا ىلع ةعطقنملا ةوالحلا َرث

 رضاحلا ناف «دبالا ةيفاعل ةعاس ةنحم الو .دبألا زعل ةعاس لذ الو .دبالا ةوالحل
 دلوتف «مكاح ةوهشلا ْناطلسو .فیعض نامیالاو .بیغ رظتنملاو «ةداهش هدنع
 رهاوظ ىلع عقاولا رظنلا لاح اذهو «ةرخآلا ضفرو «ةلجاعلا ٌراثيإ كلذ نم
 لجاعلا بجح قرخي يذلا بقاثلا رظنلا امأو ءاهئدابمو اهلئاوأو .رومألا

 . رخا نأش هلف «تاياغلاو بقاوعلا ىلإ هزواجيو

 ةداعسلاو «ميقملا ميعنلا نم هتعاط لهأو هئايلوأل هللا دعأ ام ىلإ كسفن عداف

 باقعلاو يزخلا نم ةعاضالاو ةلاطبلا لهال َّدعأ امو ربکالا زوفلاو «ةيدبألا

 :هتلکاش ىلع لمعي لکو .كب قيلأ نیمسقلا يأ رتخا مث «ةمئادلا تارسحلاو
 ةدشف «جالعلا اذه لطتست الو «هب یلوالا وه امو «هبسانُي ام ىلإ وبصی دحأ لكو

 . قیفوتلا هللابو .هطسب ىلإ تعد لیلعلاو بیبطلا نم هيلإ ةجاحلا

 ۱ چ 3

 ت

 ۱ محتار مهب مک اكل اورولو مهلا ر کل ےک و دل د

 لوقي ناك 7 2 هللا لوسر نأ « سابع نبا ثيدح نم «نیحیحصلا» يف اجرخآ

 5  میظعلا شزعلا تر هللا الإ هل ال میلحلا میظعلا هللا لإ لا الو : ترکلا دنع

 .)«میرکلا شرَعلا بر ضزألا ْبّرَو « عْبَسلا تاوامّسلا تر هللا الإ هل

 ا ري موي ی ی اه او
 فن

 ىلإ هفرط عفر ملا ُهّمهأ اذإ ناك تل ىا «ةريره يبآ نع : : هيفو

 ملسمو برکلا دنع ءاعدلا باب :تاوعدلا يف ۳ 2177/١١ يراخبلا هجرخأ

 . فيعض وهو « یشاقرلا نابأ نب ديزي هدنس ىفو «تاوعدلا ىف (۳۵۲۲) يذمرتلا هجرخأ )١(



 ای ىح ای» :لاق ءاعدلا يف دهتجا اذ|و ««ميظَعلا هللا ْناَحْبْس» :لاقف ءامسلا

 تاوعد» :لاق بی هللا لوسر نأ «ةركب يبآ نبع «دواد يبأ ننس» يفو

 يل حلضأو ءِنْيَع ةفَرط يسن ىلإ ينلكت الف ره ر هللا : بوُركَملا

 ۰ «تنآ الا لإ ال لک ینأم

 ًالأ» :246 هللا لوسر يل لاق :تلاق سیم تنب ءامسآ نع اضيأ اهیفو

 هب رشآ ال ير هللا :برکلا يف أ «بركلا َدْنَع نهی تاَملک كمل
 رص

 . تارم عبس لاقت اهنأ ةياور يفو . اش

 نب ميهاربإ هدنس يفو «برکلا دنع لوقي ام باب :تاوعدلا يف (۳۳۲) يذمرتلا هجرخآ ٠

 .كورتم وهو «يموزخملا لضفلا
 يف يراخبلاو ۰4۲/۵ دمحأو ‹حبصأ اذإ لوقی ام باب :(۵۰۹۰) دواد وبآ هجرخآ

 فنصملا مهو دقو (۲۳۷۰) نابح نبا هححصو «نسح هدنسو ۰6۷۰۱) «درفملا بدألا»

 .قیدصلا ركب ىبأ دنسم نم ثیدحلا لعجف « هللا همحر

 نم (۳۸۸۲) هجام نباو «رافغتسالا يف باب : ةالصلا ىف (۱۵۲۵) دواد وبأ هجرخأ

 نع «زیزعلا دبع نب رمع نع ؛زيزعلا دبع نب رمع ىلوم ةمعط يبأ لاله ثيدح
 ةشئاع ثيدح نم دهاش هلو «نسح هدنسو «سیمع تنب ءامسأ نع «رفعج نب هللا دبع

 ملكلا» ىلع هقيلعت يف ينابلالا نيدلا رصان خيشلا مهو دقو (71779) نابح نبا دنع

 فلأ نم لك هلفغأ زيزعلا دبع نب رمع ىلوم ةمعط ابأ الاله نأ ىعدا نيح ۷۳ ص «بيطلا
 مهدنع مجرتم هنأ عم «ةصالخلا» و «بيرقتلا» و «بيذهتلاك» ةتسلا لاجر مجارت يف

 نب رمع ىلوم يومألا ةمعط وبآ :هصن ام «بیذهتلا» ىف يف ءاج دقف .ىنكلا يف اعیمج

 هنعو ءرمع نب هللا دبعو هالوم نع ىور ءرصم نكس «يماش لاله همسا زيزعلا دبع

 تعیهل نب هللا دبعو «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبعو ءزيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع
 : سنوي نبا لاقو «رباج نب ديزي انبا هنع ىور ءرصم ءىراق ةمعط وبأ :متاح وبأ لاقو

 رامع نبا لاقو ءرصمب نارقلا أرقي ناك ةمعط ابأ ىنكي «زيزعلا دبع نب رمع ىلوم لاله
 ةقث ةمعط وبأ :ىلصوملا

 0000 ل 0



 ۱ :لاق ةي ٌىِبَّنلا نع ؛دوعسم نبا نع «دمحآ 0 يفو تاصا ام

 هقدیب ییصات كتمآ نا لع نب ؛َكُدْبَع ين ملل :لاقف نر الو هم اَدْبَع
 ر

 رس

 َكَسْفَت هب َتْيَكَس 0 تل و مشا لک ان ٌكّواضق يف لذع َكُمكَح يف ضاَم

 بلا مع يف هپ ترا وأ «كقلخ نم ًاَدَحأ ُهَتْمَلَع وأ كباتک يف هَتلَرْنَأ وأ

 تاهذو «ينڙح ٌءالجو يرذَص َروُنَو يلق عیب میلان لمجت نأ : : كدْنع

 0 هناکم ُهَلَدْبَأو ُهَمَهَو نخ هللا بَهذأ الا «يّمَ

 ةوعد) : الگ هللا لوسر لاق :لاق «صاقو ىبأ نب دعس نع يذمرتلا یفو

 نم تنك ین| كناحبس تنآ الا هلإ ال : توخلا نطَب يف َوُهَو هر اعد ذإ نوُنلا يذ ص 2 2 س م سم ها Nes 9 "لا رضع ا و ۱
 ع ۶

 ۳۱۵4 بیجشسا E ءَنيملاظلا

 ةملک :ُهْنَع ُهَّللا جرف الإ ٌبوُرْكَم هلو ال ةَملَك ُْمَلْعَأل يّنِ» ةياور يفو

 لا يخأ

 | لوسر لخد :لاق .يردخلا ديعس يبأ نع «دواد يبأ ننس» يفو

 :لاقف فمامآ وبآ :هل لاقی راصنالا نم لجرب وه اذا .دجسملا موی تاذ

 قال اس :لاقف «؟ةالّصلا تقَو رْيَغ يف دجنملا يف لار يلام ةت هم

 ع هلل بم هلك تنآ اد امالک كتلعا الا :لاقف هللا لوسر اي نویدو

 اَذإ لق» :لاق «ّللا لوسر اي یلب :تلق :لاق «؟َكَنْيَد یضقو َكَمَه لجو

 رو تلي درا ءنّرحلاو مهلا نم كب ْدوُعَأ نإ میل : َتْيَسْمَأ اذإو تا

 نیل ةَبلغ نم كب ذوعأو «لخُبلاو نجلا نم كب ذوعأو «لّسكلاو زجعلا
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 نابح نبا هححصو «حيحص هدنسو ۰4۵۲ و ۳۹٤/۱ «دنسملا» يف دمحأ هجرخآ (۱)

 . ۵۰۰۹ /۱مکاحلاو مدقت دقو (۲۳۷۲)

 دمحأو توحلا نطب يف نونلا يذ ةوعد باب :تاوعدلا يف (۳۵۰۰) يذمرتلا هجرخآ (۲)

 ةيناثلا ةياورلاو ءالاق امك وهو يبهذلا هقفاوو ۰۵۰۵/۱ مکاحلا هححصو ۰ ١/

 . فعض اهدنس يفو ١١١ ص ينسلا نبا اهجرخأ

A۲ 



 ينع یضقو «يمه لجو رع هللا بهذأف «كلذ تلعفف :لاق .«لاجرلا ره

 بل

NF 
 یبید ۲

 : كك هللا ات لاق : لاق باع نیا نع «دواد فا ننس) يفو

 ۱ 5 اجرح تي لک نیو اجر مه لک نم هَل هللا لعَج .نافغتسالا مر
 ریس 6

 بح نس
 2 هد هو عم

 «بسستحي ال ث
 ۰۹ ےس

 ۳ هالّصلا 5 عزف نم هبزَح اذإ ناك یک اک للا نآ «دنسملا» يفو '

 .[ ۵ : ةرقبلا] #ةالّصلاو ربصلاب |ونیعتساو# : یلاعت لاق

 هب هللا فی نجلا یو نم باب ناف داهجلاب مُكْيَلَع :«ننسلا» يفو
 اا «ًغلاو مهلا سوم نع

 ,a همومه ترک نما : 5 يبنلا نع «سابع نبا نع رکذپو
 7 ۳ ال را ع هل 2 5 ۲۳۳۳

 .«هللاب الا ةّوق الو لوح ال :لؤق نم رثکیلف

(۱) 

(۲) 

(۳( 

0) 

(0) 

 . “نجلا زونک نم زنك اهنآ « نیحیحصلا) يف تبثو

 فوع نب ناسغ هدنس يفو «ةذاعتسالا يف باب :ةالصلا يف (۱۵۵۵) دواد وبآ هجرخآ

 ۱ 0 . ثيدحلا نيل وهو «يرصبلا

 هجام نباو ۲۲۳۶(۰) دمحأو ءزافغتسالا باب :ةالصلا يف (۱۵۱۸) دواد وبأ هجرخأ

 .لوهجم وهو «بعصم نب مكحلا هدنس يفو ("819)

 يبأ نب زيزعلا دبعو يلؤدلا هللا دبع نب دمحم هدنس يفو ۵ دمحأ هجرخآ

 5 .نابح نبا ريغ امهقئوي مل «ةفيذح
 يف دمحأو «ةمامأ يبأ ثيدح نم «طسوالا» يف يناربطلا هجرخأ حيحص ثيدح

 تماصلا نب ةدابع ثیدح نم ۱۳۳ ٣٣٣و ۳۱۹و ”5١و ١5/6" «دنسملا»

 ٠ .يبهذلا هقفاوو ۷۵ ۰۷/۲ مكاحلا هححصو

 ملسمو «هللاب الإ ةوق الو لوح ال لوق باب :تاوعدلا يف ۱۸۰/۱۱ يراخبلا هج رخآ

 يبأ ثیدح نم «رکذلاب توصلا ضفخ بابحتسا باب :ءاعدلاو رکذلا يف (۲۷۰۶)

 . هنع هللا يصر یسوم
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 ےن ونألا هننمیصت ام

 9 اولا عاومآ نم هقن إ مهیا ." هم اهن تل

 . "«ةنجلا باوبأ نم باب اهنآ» :يذمرتلا يفو

 یلع وقت مل ناف «ءاودلا نم اهون رشع ةسمخ نمضتت ةيودألا هذه
 هبابسآ تنکمتو مکحتسا دق ءاد وهف نزحلاو عغلاو مهلا ءاد باهذإ

 . يلك غارفتسا ىلإ جاتحیو

 .ةيبوبرلا دیحوت :لوالا

 . ةبهل الا لیح ون : یناثلا

 .يداقتعالا یملعلا دیحوتلا :ثلاثلا

 نم ببس الب هذخأي وأ «هذبع ملظي نأ نع ىلاعت تترلا هيزنت : عبارلا

 . كلد بجوپ دیعلا

 .ملاظلا وه هنأب دبعلا فارتعا : سماخلا

 هژامسآ وهو یایشالا ٌبحاب یلاعت برلا ىلإ لّسوتلا :سداسلا

 .مویقلا ُْیحلا : تافصلاو ءامسألا يناعمل اهعمجآ نمو «هتافصو

 .هدحو هب ةناعتسالا : عباسلا

 .ءاجرلاب هل دبعلا رارقإ : نماثلا

 هتیصان نأب هل فارتعالاو «هیلا ضیوفتلاو هیلع لکوتلا قیقحت : عساتلا
 .هژاضق هيف لدع «هّمکح هيف ضام هنأو ءءاشي فيك هفرصی «هدی يف

 عيبرلاك هبلقل هلعجیو .نارقلا ضایر يف هبلق عتري نأ :رشاعلا
 هب یّلستی نأو «تاوهشلاو تاهبشلا تاملظ يف هب ءيضتسَي نأو «ناويحلل

 «هردص ءاودأ نم هب يفشتسيو «ةبيصم لك نع هب ىّرعتيو «تئاف لك نع

 .همغو همه ءافشو «هنزح ءالج نوكيف

 .رافغتسالا : رشع يداحلا
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 نم شاب الإ ةوق الو لوح ال لضف باب :تاوعدلا يف (۳۰۷7) يذمرتلا هجرخأ
 . نسح هدانساو تدابع نب دعس ثيدح



 . ةبوتلا : رشع يناثلا

 .داهجلا :رشع ثلاثلا

 .ةالصلا : رشع عبارلا

 .هدیب امه نم ىلإ امهضیوفتو ةوقلاو لوحلا نم ةءاربلا :رشع سماخلا
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 1 ا »۲ E ۳۳۳ ی ¥ تو م ارم

 اذإ ًالامك اهنم وضع لكل لعجو «هءاضعأو مدا نبا - هناحبس هللا قلخ

 هماقسأ هترضح «هذّمف اذإ ءًالامك بلقلا وهو اهكلمل لعجو یلألاب سا هدمف

 .نازحألاو مومغلاو مومهلا نم هّمالاو

 هل تقلخ ام ْنذالا تدقفو راصبالا ةوق نم هل تلخ ام ُنيعلا تدقف اذإف

 . اهلامک تدقف «مالكلا ةوق نم هل قلخ ام ناسللاو «عمسلا ةوق نم

 جاهتبالاو « هب رورسلاو هدیح وتو هتبحمو هرطاف ةفرعمل قلخ : بلقلاو

 .هيف ةالاوملاو «هيف ضغبلاو . هیف بحلاو .هیلع لکوتلاو .هنع یضرلاو « هح

 هدنع یجراو هاوس ام لک نم هيلإ ًبحأ نوکی نأو هرکد ماودو هيف ةاداعملاو

 «ةذل الو ٌرورس الو هل َميعن الو هاوس ام لک نم هبلق يف لجأو «هاوس ام لک نم

 هءاذغ دقف اذإف تایحلاو ةحصلاو ءاذغلا ةلزنمب هل اذهو «كلذب الإ ةايح الو لب

 نهرو « هیلا بوص لك نم ةعراسم نازحألاو مومغلاو مومهلاف «هتايحو هتحصو

 «هیضارمو هّیاحمب ةناهتسالاو ةلفغلاو بونذلاو ٌلرشلا : هئاودآ مظعأ نمو

 طخسلاو تاوس ام ىلإ نوکرلاو «هیلع دامتعالا ااو «هیلا ضیوفتلا كرو
۳1 

 .هدیعوو هدعو ىف كشلاو هرودقمی

 EEN اهنابسآ یه اهلاثمأو زومألا هذه تدحو «بلقلا ضارمأ تلمأت اذإو



 دئاوف دیحوتلا دئا وف

 ٠ ةبوتلا

 بلقلا ضارمآ ربكأ ی وهلا

 ةيوبنلا تاجالعلا هذه ٌهْنمضت ام هاوس هل ءاود ال يذلا هژاودف ءاهاوس اهل ببس

 ظفحت ةحصلاو «دضلاب لاری ضرملا ناف ءاودالا هذهل ةداضملا رومالا نم

 ۱ . اهدادضآب هضارمآو تیوبنلا رومألا هذهب ظفحت هتحصف «لثملاب

 جاهتبالاو حرفلاو ةذللاو رورسلاو ریخلا باب دبعلل حتفی :ديحوتلاف

 نم هل ةيمحو «هماقسآ ُببس يه يتلا ةدسافلا داوملاو طالخألل غارفتسا ةبوتلاو

 دیحوتلاب ریخلاو ةداعسلا باب هل حتفیف رورشلا باب هنع قلغت يهف  طیلختلا
 . رافغتسالاو ةبوتلاب رورشلا باب قلغیو

 نم للقیلف .مسجلا ةيفاع دارآ نم :بطلا ةمئأ نم نیمدقتملا ضعب لاق

 :ةرق نب تباث لاقو .مائالا كّرتیلف «بلقلا ةيفاع دارآ نمو بارشلاو ماعطلا

 ةلق يف ناسللا ةحارو مائالا ةلق يف حورلا ةحارو «ماعطلا ةلق يف مسجلا ةحار

 . مالکلا

 اذإو ی الو هتفعضآ هکلهت مل نإ «مومسلا ةلزنمب «بلقلل بونذلاو

 نب هللا دبع بولقلا ُبيبط لاق .ضارمألا ةمواقم ىلع ردقی مل «هتوق تفعض
 . كرابملا

 اَهئاَمْدِإلَذلاٌتِروُيْدَقَو بوُلُقلا تيم َبوُنَذلا تيار

 اَهُناَيْضِعَدسْفَئلْرَحَو بول ای بول ارت

 تّقلخ لصألا يف سفللاو ءاهتيودأ ٌمظعأ هئفلاخمو ءاهئاودأ ٌربكأ یوهلاف

 ءاهّبطعو اهفلت هيف امنإو ءاهاوه عابتا يف اهءافش نظت اهلهجل يهف «ةملاظ ةلهاج

 عضتو «هدمتعتف ءاودلا عضوم ءادلا عضت لب «حصانلا بيبطلا نم لبقت ال اهملظلو

 ٌعاونأ ءاودلل اهبانتجاو «ءادلل اهراثيإ نيب نم دّلوتیف «هبنتجتف ءادلا عضوم ءاودلا

 یمظعلا ةبيصملاو .ءافشلا اهعم ُرَّذعتيو «ءابطألا ييعت يتلا للعلاو ماقسألا نم

 كمئاد لاحلا ناسلب اهبر ْمولتو «اهسفن ةى .ردقلا ىلع كلذ ك ر اهنآ
 . ناسللا هب حرص یتح موللا یوقیو

۱۸۹ 



 ةمحر هكرادتت نأ الإ هئرب يف عمطي الف لاحلا هذه ىلإ لیلعلا لصو اذإو

 سابع نبا ٌتيدح ناك اذهلف «ةديمح ةقيرط هقزریو ةدیدج ةايح هییحیف «هبر نم

 هناحبس برلا فصوو «ةيبوبرلاو ةيهلالا دیحوت ىلع ًالمتشم برکلا ءاعُد يف

 ناسحالاو «ةمحرلاو ةردقلا لامکل ناتمزلتسم ناتفصلا ناتاهو .ملحلاو ةمظعلاب

 وه يذلا شرعلاو «يلفّسلاو يولعلا ملاعلل هتیبوبر لامکب هفصوو «زواجتلاو

 يغبنت ال يذلا هنأو هدیحوت ٌمزلتست ةماتلا ةيبوبرلاو ءاهمظعأو تاقولخملا فقس

 ةقلطملا هّمظعو .هل الا ةعاطلاو لالجالاو ءاجرلاو فوخلاو حلاو ةدابعلا

 لامك مزلتسی هملحو . هنع لیثمتو صقن لك بلسو هل لامك لک تابث] مزلتست

 . هقلخ ىلإ هناسحاو هتمحر

 نم هل لصحیف «هدیحوتو هلالجإو هتبحم بجوت كلذب هتفرعمو بلقلا ملعف

 ضیرملا دجت تنأو «مغلاو مهلاو برکلا ملأ هنع عفدی ام رورسلاو ةذللاو جاهتبالا

 ضرملا عفد ىلع ةعيبطلا یوقت فيك «هسفن يوقيو «هحرفیو هّرسی ام هيلع درو اذإ

 . ىرحأو ىلوأ بلقلل ءافشلا اذه لوصحف «يّسحلا

 ءاعد اهنئضت يتلا فاصوألا هذه ةعسو برکلا قیض نيب تلباق اذ مث

 هلق رشابو ءاهراونأ هيف تقرشآ نم اهب قدصی امنإ ٌرومألا هذهو «رورسلاو ةجهبلا

 . اهقئاقح

 ةبسانم ءادلا اذه عفد يف «ثيغتسأ كتمحرب «مويق يح اي” : هلوق ريثأت يفو

 ةفصو اهل ةمزلتسم .لامکلا تافص میمجل ةنمضتم ةايحلا ةفص ناف «ةعيدب

 يعد اذإ يذلا مظعالا هللا مسا ناك اذهلو «لاعفألا تافص عیمجل ةنمضتم ةيموُيقلا

 عیمج داضت ةماتلا ةايحلاو «مويقلا يحلا مسا وه :ىطعأ هب لس اذإو «باجآ هب |

 الو مغ الو مه مهقحلي مل ةنجلا لهأ ةايح تّلُمَك امل اذهلو «مالآلاو ماقسألا
 ھل رم

 .ةمويقلا يفانتو «لاعفألاب رضت ةأيحلا و . تافالا نم ء يش الو نزح

AV 

 لمتشم سابع نبا ثیدح

 ةيهلإلا دیحوت ىلع

 يتفصو ةيبوبرلاو
 ملحلاو ةمظعلا

 يحلا» يتفص دنا وق

 م ونقلا



 هللا ةيبوبرب 105 هلسوت
 لدشاتدمو ليربجل

 ليفارسإو

 لامكلا ةفص هتوفت ال ةايحلا ماتلا قلطملا يحلاف «ةايحلا لامكل ةيمويقلا لامكف
 هل ةيمويقلا ةايحلا ةفصب لسوتلاف «ةتبلا نكمم لعف هيلع ٌرّذعتي ال مويقلاو «ةتبلا

 ناف الان فيو احلا اض اه ةلازإ نفاوينات

 نأ ليفارسإو ليئاكيمو ليربجل هتيبوبرب هبر ىلإ 4 يبنلا لسوت اذه ريظنو
 هللا لكو دقو «ةيادهلاب بلقلا ةايح نإف «هنذإب قحلا نم هيف فلتخا امل هّيدهَي

 ةايح وه يذلا يحولاب لكوم ليربجف «ةايحلاب ةئالثلا ًكالمألا ءالؤه هناحبس

 يف خفنلاب ليفارسإو «ناويحلاو نادبألا ةايح وه يذلا رطقلاب لیئاکیمو «بولقلا
 هيلإ لسوتلاف ءاهداسجأ ىلإ حاورألا دوعو ملاعلا ةايح ببس وه يذلا روصلا

 لوصح يف ريثأت هل «ةايحلاب ةلكوملا ةميظعلا حاورألا هذه ةيبوبرب هناحبس
 ت لطفا

 فشكو «تاوعدلا ةباجإ يف اصاخ ًاريثأت مويقلا يحلا مسال نأ :دوصقملاو
 نو مظعالا هللا مسا :ًاعوفرم «متاح ىبأ حيحصاا و «ننسلا» ىفو «تابركلا

 [۱۳ :ةرقبلا ] 4ْميِحَّرلا ْنْمحَرلا وه الا هلإ ال ٌدحاو هل ْمُكُهلِإ نیتیالا نیتاه

 ثیدح :يذمرتلا لاق 0 4 ویلا حلا َوُم ال هلإ ال هللا ملا نارمع لا ةحتافو

 اعد الجر نأ سنآ ثیدح نم :اضیأ «نابح نبا حیحص) و «ننسلا» يفو

 نع تاوعدلا عماج يف ءاج ام باب :تاوعدلا يف (۳4۷۲) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 دواد وبأو مظعألا هللا مسا باب :ءاعدلا يف (۳۸۵۵) هجام نباو « هللا لوسر

 ثیدح نم ۰10۰/۲ یمرادلاو ۰1۱/1 دمحأو یاعدلا باب :ةالصلا يف )

 نل هللا دیبعو «دیزی تنب اشنا نع «بشوح نب رهش نع «دايز ىبأ نب هللا ديبع

 ثيدح نم هب ىوقتي دهاش هل نکل «دحاو ريغ هيف ملكت بشوح نب رهشو «يوقلاب
 :ثالث روس ىف باجأ هب ىعد اذإ يذلا مظعألا هللا مسا» ظفلب اعوفرم ةمامأ يبأ
 «راثالا لكشم» ىف يواحطلاو ۳۸۵7(۰) هجام نبا هجرخأ .؛هطو نارمع لاو: قلا
 . نسح هدنسو ۰۰/۱ مکاحلاو ۳/۱

A۸ 



 تاوامسلا يدب املا تنآ الإ هل ال .دمحلا َكل ناب كلاس ينإ ّمهللا :لاقف
 هللا اَعَد ْدَقَل» : ب يبنلا لاقف موق اي يح اي مارکالاو لالجلا اذ اي «ضرألاو
 . ۱۱ ىطعغأ هب ليس اذإو تاعا ةي غد ادا يذل مظغالا همساب

 . موی ة ای یح اي : : لاق ءاعدلا يف دهتجا اذإ 2 يبنلا ناك اذهلو

 E E |" :هلوق يفو ص

 دعا او هدم هلك هلا نفل اجلا نحت نم «تنأ الأ هلإ ال هک ينأش يل

 ىلإ هلكي الو «هنأش حالصإ یلوتی نأ ءهيلإ عرضتلاو «هيلإ رمألا ضيوفتو «هدحو

 :هلوق كلذكو .ءادلا اذه عفد يف يوق ٌريثأت هل امم هديحوتب هيلإ لسوتلاو هسفن

 هایش هب كرش ال يبر هل

 فراعملا نم هيفف «2َكدْبَع با َكُدْبَع نإ َمُهَّللا» :دوعسم نبا ثيدح امأو
 هتيدوبعب فارتعالا نّیضتی هنإف «باتک هل مستی ال ام ةيدوبعلا رارسأو تیهلالا
 هنود ٌدبعلا كلمي الف ءءاشي فيك اهفّرصُي هديب هتیصان نأو «هتاهمأو هئابا ةيدوبعو
 هریغ ديب هتيصان نم نأل ارون الو االول ارش الو ا هل

 . هرهق ناطلس تحت لیلذ هتضبق يف ناع وه لب «هرمآ نم ءيش هيلإ سيلف

 نيميظع نیلصال نمضتم «ٌكّواضَق يف لذَع َكّمکح يف ضام» :هلوقو
 .دیحوتلا رادم امهیلع

 هيف ةيضام هدبع ىف ةذفان یلاعت ٌبرلا ماكحأ نآو «ردقلا تابثإ : امهدحآ

 .اهعفد ىف هل ةلبح الو ءاهنع هل ٌكاکفنا ال

 هل لب «هذبعل ملاظ ريغ .ماكحألا هذه يف لدع  هناحبس هنأ : يناثلاو

 باب :وهسلا ىف ۵۲/۳ ىئاسنلاو «ءاعدلا باب :ةالصلا يف )١5464( دواد وبأ هجرخآ (۱)
 نابح نبا هححصو ( حیحص هدانساو .(۳۸۵۸) هجام نباو نکذلا دعب ءاعدلا

 . یبهذلا هقفاوو ۰۰ ۰.۳/۱ مکاحلاو ۲۳۸۲(۰)

۱۸۹ 

 كنمح ر خهللا و ام

 «...ىبر هّللأ» و «...وجرأ

 كردنع ىلإ مهلنا» ىف ام

 دما وقتا رش «كدنع نيا

 يف هلل لدعلاو ردقلا تابثإ

 «...كفكح ىف صضامدز



 وه مسا لكب كلاسأ»

 «...كل

 ميظعلا نارقلا لعجت نأ»

 «...يبلق عنبر

 نونلا يد ةوعد

 وأ یلاظلا ةجاح هببس ملظلا ناف «ناسح الاو لدعلا بجوم نع اهیف جرخي

 نع ينغ وه نمو میلع ءيش لكب وه نمم ًهرودص ليحتسيف .ههفس وأ .هلهج

 نم ةرذ جّرخت الف «نيمكاحلا مكحأ وه ْنَمو «هيلإ ريقف ءيش ّلكو «ءيش لك

 ةذفان هتمکحف «هتئيشمو هتردق نع جرخت مل امك «هدمحو هتمكح نع هتارودقم

 هيلعو انيبن ىلع هللا ىَّلص دوه هّللا بن لاق اذهلو «هتردقو هتنیشم تذفن ثيح
 نوک رشت اّمم ءيرب ينأ اوُذهشاو َهللا ڏهش ينإ : مهتهلاب هموق هفّوخ دقو ملسو مس وه ما < 7 6 5 ۰ ا ا

 اد نمام مُكَبَرو يير هللا ئلَع تلو يّنِإ نوزظلت ال مث ًمیمَج ينوڈيک هنود نم
 عم :يأ ۰10۷ - ۵4 :دوه] 4ميقَتْسُم طارص ىلَع يّبَر نإ اهتيصاتب ذخا َوُه الإ
 ال: قسم طارت اع وون تاک امك مرش ر هقلخ سفارت اذخا ناف رک
 يف ضام» :هلوقف .ةمحرلاو ناسحالاو تمکحلاو لدعلاب الإ مهيف فّرصتی

 ّيف لدع» :هلوقو یاهتیصاتب ذخا وه الا ةّباد ْنم ام) :هلوقل قباطم ««كمكح

 هئامسأب هبر ىلإ لسوت مث .«میقتسم طارص ىلع يبر نإ» : هلوقل قباطم «كؤاضق

 ملع يف هرثأتسا ام :اهنمو .اوملعی مل امو اهنم دابعلا ملع ام هسفن اهب یمس يتلا

 مظعَ ةليسولا هذهو ءالسرم اين الو ءابّرقم اكلم هيلع علطي ملف .هدنع بيغلا

 . بولطملل اليصحت اهبرقأو «هللا ىلإ اهّيحأو «لئاسولا

 كلذکو ناویحلا هیف متري يذلا عیبرلاک هبلقل نآرقلا :لعجي نأ هلأس مث

 يذلا ءاودلا ةلزنمب هل نوکیف «هّمغو هّمه ءافش هلعجی نآو «بولقلا عیبر نا رقل

 يذلا ءالجلاک هنزُحل هلعجی نأو «هلادتعاو هتحص ىلإ ندبلا ٌديعُيو «ءادلا لصأتسي

 يف لیلعلا قدص اذإ جالعلا اذهب یرحأف ءاهريغو «ةيدصألاو عوبطلا ولجی

 . قفوملا لاو يفاعو ّدحصو «امات ءافش هبقعیو هءاد هنع لر نآ هلامعتسا

 یلاعت ٌبرلل هیزنتلاو دیحوتلا لامك نم اهیف ناف :نونلا يذ ةوعد امأو

 غلبآو ءٌّمغلاو ٌمهلاو برکلا ةيودآ غلبآ نم وه ام هبنذو هملظب دبعلا فارتعاو

 ناشف هیزنتلاو دیحوتلا ناف «جئاوحلا ءاضق يف - هناحبس بالا ىلإ: لئاسولا
 ملظلاب فارتعالاو . هنع لیثمتو بیعو صقن لک بلسو «هللا لامك لك تابثإ

۱۹۰ 



 لا نلإ هعوجرو هراسکنا بجوپو «باقعلاو باوثلاو عرشلاب دبعلا ناميإ نّئضتي

  دق رومأ ةعبرأ انهاهف ءهبر ىلإ هراقتفاو «هتیدوبعب فارتعالاو ‹هترثع هتلاقتساو

 . فارتعالاو ةيدوبعلاو «هيزنتلاو «دیحوتلا :اهب لسوتلا عفو

 رتضت دقف ««نّتلاو هلا ّنم لب دومين هَل" :ةمامأ يبأ ثيدح امأو
 نزحلاو ٌجهلاف «ناجودزم نانيرق اهنم نينثا لک ءایشآ ةينامث نم ةذاعتسالا
 ةبلغو نيّدلا ملضو ناوخآ لخبلاو نبجلاو .ناوخآ لسکلاو زجعلاو .ناوخآ
 ارم هببس نوکی نآ ااف .بلقلا ىلع درو اذإ ملؤملا هورکملا ناف «ناوخآ لاجرلا

 :مهلا بجوآ «لبقتسملا يف اعقوتم ارمأ ناك نإو .نزحلا هل بجوُيف تا
 وهو ةردقلا مدع نه نوكي نأ اما هيلع اهتيوفتو هحلاصم نع دبعلا فلختو

 ينب نعو هسفن نع هعفنو هريخ سبحو «لسكلا وهو ةدارإلا مدع نم وأ «زجعلا
 رهقو «لخبلا وهف .هلامب وأ «نبجلا وهف «هندبب هعفن عنم نوكي نأ اما ءهسنج

 نكضت دقف «لاجرلا ةبلغ وهف لطابب وأ ءنيّدلا ُمَلَّ وهف «قحب ام هل سانل
 «قيضلاو ٌمغلاو ّمهلا ا ه دات امأو 0 ثیدحلا
 بجوُت ةاسفلاو یصاعملا نأ ةمآ لک ءالقعو للملا له لهأ هب ملعلا يف گرتشا اّملف
 اهلهأ نا ىتح «بلقلا ضارمأو ردصلا قیضو ؛نزخلاو فوخلاو یغلاو ّمهلا
 يف هنوّدجی امل ًاعفد اهوبکترا «مهسوفن اهتمئسو مهزاطوآ اهنم اوضق اذإ
 :)قوسفلا خيش لاق امك مغلاو مهلاو قیضلا نم مهرودص

 باهم تنوادت یرضآو ٍةَّدَلْئَلَع تنرش ساکو

 ٌةبوتلا الإ اهل ءاود الف «بولقلا يف مائالاو بونذلا ریثأت اذه ناك اذاو
 .رافغتسالاو

 :هلوق

 ءادلا يه تناك يتلاب ينوادو ءارغإ موللا ناف يمول كنع عد

۱۹۱ 

 نم كب ذوعآ ينا مهللا»

 «...نزحلاو مهلا

 رافغتسالاو ةبوتلا



 ¢ PEE م 1

 ره رفا و ۵ احلا
 ی چ. را

 r4) هوو

 ی جسم يلف

 ا لذ لدول

 يي
 هتذلو هجاهتباو هحرشو «هتيوقتو بلقلا حيرفت يف اهنأشف «ةالصلا امأو

 جاهتبالاو «هركذب معنتلاو هبرقو «هللاب حورلاو بلقلا لاصتا نم اهيفو «نأش ٌربكأ

 .هتیدوبع يف هتالاو هاوقو ندبلا عيمج لامعتساو «هيدي نيب فوقولاو «هتاجانمب

 مهتسبالمو قلخلاب قلعتلا نع هلاغتشاو ءاهنم هظح وضع لک ءاطعإ

 هودع نم هتحارو «هرطافو هبر ىلإ هحراوجو هبلق یوق باذجناو «مهتارواحمو
 الإ مئالث ال يتلا ةيذغألاو تاحرفملاو ةيودألا ربكأ نم هب تراص ام ةالصلا ةلاح

 ةيذغألا الإ اهبسانت ال نادبالاک يهف «ةليلعلا بولقلا امأو .ةحيحصلا تولقلا

 . ةلضافلا

 دسافم عفدو «ةرخآلاو ايندلا حلاصم ليصحت ىلع نوعلا ربكأ نم ةالصلاف

 نع ءادلل ةَدَرْطَمو «بولقلا ءاودأل ةعفادو « مثالا نع ةاهنم يهو «ةرخآلاو ايندلا

 ةبلاجو «سفنلاو حراوجلل ةطشنمو «هجولل ةضّيبمو «بلقلل ةرّونُمو .دسجلا

 ةظفاحو «تاوهشلا طالخأل ةعماقو مولظملل ةرصانو ملظلل ةعفادو «قزرلل

 نم ريثك نم ةعفانو «ةّمْغلل ةفشاكو «ةمحرلل ةلزنُمو «ةمقتلل ةعفادو .ةمعنلل

 ةريره يبآ نع «دهاجم ثيدح نم «هننس» يف هجام نبا یور دقو . نطبلا عاجوآ

 ةَرْيَرُه اب اي» : يل لاقف .ينطب مجو نم وکشآ مئان انأو : :: هللا لوسر ينار : لاق

 ةالّصلا يف ناف “لصف 2 :لاق هّللا لوسر اي معن : تلق :لاق «؟دزد تّمکشآ

 كلذ لاق يذلا وه هنأو «ةريره يبأ ىلع افوقوم ثیدحلا اذه يور دقو 5 اقش

 . ؟كنطب كعجويأ : يسرافلاب ةظفللا هذه ىنعمو .ةبشأ وهو «دهاجمل

 بطلا ةعانصب بطاخّیف «جالعلا اذهب ءابطألا قيدنز ّردص حرشني مل ناف

 تاكرح ىلع لمتشت تناك ذإ ءاعيمج ندبلاو سفنلا ةضاير ةالصلا :هل لاقيو
 تالاقتنالاو كروتلاو ءدوجسلاو «عوکرلاو «باصتنالا نم ةفلتخم عاضوأو

 ءاضعألا ٌرثكأ اهعم زمغنيو «لصافملا ٌرثكأ اهعم كّرحتی يتلا عاضوألا نم اهريغو

 حب

 . فیعض هدانساو «ءافش ةالصلا باب :«بطلا» ىف (۳۵۸) هجام نبا هجرخآ



 يف نوکی نأ ركنُي امف ءاذغلاو «سفنلا تالا رئاسو «ءاعمألاو ةدعملاک «ةنطابلا

 يف اهحارشناو سفنلا ةوق ةطساوب امیس الو «داوملل لیلحتو ةيوقت تاکرحلا هذه
 تءاج امع ضارعالاو ةقدنزلا ءاد نکلو «ملالا عفدنیف «ةعيبطلا یوقتف «ةالصلا

 الإ اهالصي ال یظلت ان الإ ءاود هل سيل ءاد داحلالاب هنع ضوعتلاو «لسرلا هب

 .یلوتو بذک يذلا ىقشألا

 مهلا عفد يف داهجلا ريئات سفنلا نإف «نادجولاب مولعم رمأف ءمغلاو مهلا عفد يف داهجلا ٌريثأت امأو

 ءاهفوخو اهبرکو ءاهّحغو اهُّمه دتشا «هءالیتساو هتلوصو لطابلا لئاص تكرت ىتم

 : یلاعت لاق امك «ٌةوقو ًاطاشنو ًاحرف نّزحلاو مهلا كلذ هللا لدبأ هلل هتدهاج اذإف

 مو َروُدُص فتو مه مكرْصنَيو ْمِهِرْخُيو مكيدنأب لای مولف
 بلقلا یوجل بهذآ ءيش الف ٠١[« ۰۱6 :ةبوتلا] 4مهبولف ظّیخ ْبِهْذُيو نينمؤُم

 . ناعتسملا هللاو داهجلا نم هنزحو هّمهو همغو

 عفديف ةقوحلاريثات نم اهیف املف «ءادلا اذه عفد يف «هلاب الإ ةوق الو لوح ال» ٌريثأت امأو

 ` عراف رمالا میلستو هب الا ةوقلاو لوحلا نم يزبتلاو ضیوفتلا لامك
 ملاعلا يف لاح ىلإ لاح نم لوحت لک كلذ مومعو «هنم ءيش يف هتعزانم

 الف «هّدحو هّللاب لک كلذ نأو «لوحتلا كلذ ىلع ةوقلاو يلفْسلاو يولُعلا

 الو ءامسلا نم كلم لزني ام هنا : راثالا ضعب يفو .ءيش ةملکلا هذهل موقی

 درط يف بیجع ریثأت اهلو «هلاب الا ةوق الو لوح الب الا اهيلإ دعصي
 .ناعتسملا هللاو «ناطيشلا

 ۱ ام

 مونلا نم عناملا قرالاو ‹ عزفلا جالع يف ةَ هیده يف

 : لاقف ةَ یبنلا ىلإ دلاخ ىكش :لاق ةديرب نع «هعماج» يف يذمرتلا ىور

 تلشارف ىلإ َتْيَوَأ اذإ» : ةي يبنلا لاقف «قّرألا نم ليللا مانآ ام !هللا لوسر اي
 ّبَرَو «تلقأ اَمَو .نیضرالا ّبَرَو ءتلظأ اَمَو عْبّسلا تاواَمَّسلا ٍّبَر ّمهللا : لقف ۰ 72 1 ۳ ۰ تي رم رس هَ رم نت سم ي ۳ ۳ و

 ا/م-14ج داعملا داز ١



 َيلَع طرق نأ اعيمج مهلك َكِتلَح رش نم ًاراَج يل نک تّلضأ امو «نيطاّيّشلا
 0 وو يف عع

 غ : ۶ هلا الو کات لجو « كراج رع يلع يغب وأ « مهنم دحا

 هك هللا لوسر نأ هدج نع «هيبأ نع ؛بیعش نب ورمع نع :ًاضيأ هیفو

 0 .هباقعر TS هللا تاّملکی ذوعَأ» عملا نی مهمی ناک

 ناکو :لاق ««نوٌرضْحَي نأ تر كب ةأر « نيطايشلا تازَمه نمو «هدابع

 اک ا مل نمو .هینب نم ی نهمّلعی ووو ها دبع
 . ءادلا اذه حالعل ةذوعلا هذه ةبسانم یفخی الو

 لصف
 هئافطإو قيرحلا ءاد جالع يف ةي هيده يف

 اذإ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ركذي

 يهو «رانلا ٌهببس قيرحلا ناك امل . 20 (ُةئفطب ريكا َّنإَف ءاوُرّبَكَف قيرحلا میر
 هتدامب ناطیشلا بسانُي ام ماعلا داسفلا نم هيف ناکو ءاهنم قلخ يتلا ناطیشلا ةدام
 ولعلا اهعبطب بلطت ٌرانلا تناکو «هل ذیفنتو « هیلع ةناعإ ناطشلل ناك «هلعفو

 ناطیشلا يده امه داسفلاو ضرألا يف ولعلا امهو «نارمألا ناذهو «داسفلاو

 يف ولعلا ديري امهنم لك ناطيشلاو رانلاف مدا ينب كله امهبو «وعدي امهيلإ

 كورتم وهو ءريهظ نب مكحلا هدنس يفو تاوعدلا يف (۳۵۱۸) يذمرتلا هجرخأ (۱)
 ضعب هثيدح كرت ريهظ نب مكحلاو .يوقلاب هدانسإ سيل ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو

 . ملعلا لهآ

 دمحأو ۳۵۱۹(۰) يذمرتلاو «يقرلا فيك باب :بطلا يف (۳۸۹۳) دواد وبأ هجرخآ (۲)
 نبا دنع لسرم دهاش هلو «تاقث هلاجرو ۵1۸/۱ مکاحلاو «(11۹71) «دنسملا» يف

 .(1۲) ينسلا

 هدنس يفو ۲۹۲ و ۲٩۱ و ۲۹۰ و ۹ ؛ةلیللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هجرخآ (۳)
 دا هامرو « كو رتم وهو «يرمعلا مصاع نب صفح نب رمع نب هللا دبع نب مساقلا

 . تذکلاب
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 . هلْعفو ناطیشلا ٌعّمقت - لجو زع - برلا ءایربکو ؛داسفلاو ضرألا

 همشبیفریبعتارث . هللا ًءايربك ناف «قيرحلا ءافطإ يف رثأ هل لجو رع  هَّللا ریبکت ناك اذهلو
e E O oنينو  

 ءاذه انریغو نحن انبرج دقو «قیرحلا ءیفطّیف «هتدام يه يتلا ناطيشلا دومخو

 . ملعأ هللاو «كلذك هاندجوف

 لصف

 ةحصلا ظفح يف ةي هيده يف

 ةرارحلا ىلع ندیلاماوق ةمواقملا ةبوطرلا ةطساوب وه امنإ هژاقبو هتحصو ندبلا لادتعا ناك امل

 0 ءاهحلصتو اهتالضف عفدتو ءاّهجضتت ةرارحلاو «هتدام ةبوطرلاف «ةرارحلل

 ُءاذغ يه ةبوطرلا كلذكو «همايق نكمي ملو ندبلا تدسفأ الإو ءاهفطلتو

 ةدحاو لک ماوقف ءهتدسفأو هتسبيأو ندبلا تقرحأل ا الولف «ةرارحلا

 ةرارحلاف «ىرخألل ةدام امهنم لکو ءاعيمج امهب ندبلا ماوقو ءاهتبحاصب امهنم
 ةرارحلل ةدام ةبوطرلاو «ةلاحتسالاو داسفلا نم اهعنمتو اهظفحت ةبوطرلل ةدام

 جازمل لصح «ىرخألا ىلع ةدايزلا ىلإ امهادحإ تلام یتمو «اهلمحتو اهوذغت

 ىلإ ندبلا ٌحاتحيف «ةبوطرلا ُلّلَحُت امئاد ٌةرارحلاف «كلذ بسحب فارحنالا ندبلا

 «ٌبارشلاو ٌماعطلا وهو - هئاقب ةرورضل - ةرارحلا هتلّلح ام هيلع فّلخُي هب ام

 تلاحتساف «هتالضف ليلحت نع ةرارحلا تفعض «للحتلا رادقم ىلع داز ىتمو

 بسحب ةعونتملا ضارمألا تلصحف «تدسفأو «ندبلا يف تئاعف «ةئيدر داوم

 .هلوقنمدافتسيام :ىلاعت هلوق نم ٌداقتسم هّلک اذهو ءاهدادعتساو ءاضعألا لوبقو اهّداوم عونت

 Rens ميقي ام لاخدإ ىلإ هدابع دشرأف ۳۱[۰ :فارعألا] هاوف رشت الو ون اولک و »

 ندبلا هب عفتني ام ردقب نوکی نأو «هنم لّلحت ام ضّوع بارشلاو ماعطلا نم ندبلا

 ةحصلا نم عنام امهالکو ءافارسإ ناك كلذ زواج یتمف «ةيفيكلاو ةيمكلا يف

 . هيف فارسالا وأ «برشلاو لكألا مدع ينعأ «ضرملل بلاج

١5 



 ناسنالا جالع باغ
۶ 

 ةرارحلا نيب لادتعالا

 ةبوطرلاو

 معنلا لجأ نم ةحصلا
 كلذ يف رابخالا رکذو

 ًامئاد ندبلا نأ بير الو «نیتیهلالا نیتملکلا نیتاه يف هلك ةحصلا ظفحف
 ناف «اهتدام ءانفل ةرارحلا تفعض لّلحتلا رثک املکو .فالختسالاو للحتلا يف
 فعض «ةرارحلا تفعض اذإو «ةرارحلا ةدام يهو ةبوطرلا ينفت للحتلا ةرثك

 لمکتسیف «ةلمج ةرارحلا ءیفطنتو «ةبوطرلا ینفت یتح كلذك لازی الو .مضهل
 . هيلإ لصب نأ هل ُهَّللا بتک يذلا لجالا ذبعلا

 هذه ىلإ لصی نأ ىلإ ندبلا ةسارح هریغلو هسفنل ناسنالا جالع ةياغف
 ةوقلاو ةحصلاو بابشلا ءاقب نيتللا ةبوطرلاو ةرارحلا ءاقب ٌمِزلتسي هنأ ال ءةلاحلا
 يمحي نأ بيبطلا ةياغ امنإو «رادلا هذه يف رشبل لّصحي مل امم اذه َنِإف ءامهب
 لدعيو ءاهتافعضُم نع ةرارحلا يمحيو «هريغو ةنوفعلا نم اهتادسفم نع ةبوطرلا
 ُتاوامسلا تماق هب نأ امك «ناسنالا ندب ماق هب يذلا ريبدتلا يف لدعلاب امهنيب
 هدجو ال 6 یبنلا يده لمأت نمو لدعلاب اهُماوق امنإ .تاقولخملا ُرئاسو ضرالاو

 معطملا ريبدت نسح ىلع ٌفوقوم اهظفح ناف .هب ةحّصلا ظفح نكمُي يده لضفأ
 نوكسلاو «ةكرحلاو ةظقيلاو «مونلاو ءاوهلاو .نکسملاو سبلملاو برشملاو
 قفاوملا لدتعملا هجولا ىلع هذه تلصح اذإف «سابتحالاو غارفتسالاو «حکنملاو
 ىلإ اهتبلغ وأ ةحصلا ماود ىلإ ترقآ ناك «ةداعلاو ٌّنّسلاو دلبلاو ندبلل مئالملا

 . لجألا ءاضقنا

 هایاطع لزجأو ءهدبع ىلع هللا معن لجأ نم ٌةيفاعلاو ةحصلا تناك املو

 ًاظح قزر نمل قيقحف «قالطإلا ىلع ملا لجأ ةقلطملا ةيفاعلا لب ءهحنم رفوأو
 يف ٌيراخبلا ىور دقو ءاهداضُي امع اهتيامحو اهظفحو اهتاعارم قيفوتلا نم

 اًمهيف وَ ناتمغن» : قم هللا لوسر لاق :لاق « سابع نبا 2-10
 .(۱)«ٌغارفلاو ةحصلا : : ساّنلا نم رک

 لاق :لاق «يراصنألا نصحم نب هللا ديبع ثيدح نم هريغو يذمرتلا يفو

 .قاقرلا ىف ۱۹/۱ يراخبلا هجرخآ (۱)
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 موي وت هبرس يف يف ىف حبص و هم 3 هدنع فی انما (هدّسج ذاعم 7 1 مل : E اع هللا ل ر

 )هاشم هل تريح انك

 ام لّوأ» : لاق هنأ ةي يبنلا نع «ةريره يبأ ثيدح نم اضيأ يذمرتلا يفو

 ورثو .َكَمْسِج كل حص ْمَلَأ :ُهَل لای نأ ءميِّنلا نم ةَمايقلا می دعا ُهْنَع لأي
 . "'7«درالا ءاّملا ٠ نم

 نَع دمی نم مل : یلاعت هلوق يف فلسلا نم لاق نم لاق انه اه نمو

 .ةحصلا نع :لاق ۸[۰ : رثاكتلا] (ميمّتلا

 ایم: لاق نیت نأ هدمحأ مامإلا دنس ينو
 .©9«ةّرخآلاو اینا يف ةيفاعل هللا لَس !هّللا لوُسَر

 هّللا اولَس» :لوقي ی هللا لوسر تعمس :لاق .قيدصلا ركب يبأ نع هيفو

 يتيفاع نيب عمجف «*)«ةیفاعلا نم اريح نیقیل دعب دخ يت ا امف .ةاقاعملاو نقی

 عفدی نيقيلاف «ةيفاعلاو نيقيلاب الا نیرادلا يف دبعلا حالص غي الو ءايندلاو نيدلا

 . هندبو هبلق يف ايندلا ضارمأ هنع عفدت ةيفاعلاو .ةرخالا تابوقع هنع

 فاعلا وفعلا هللا لا فد يره نبأ تدع ما تالا كنف قو

 يف يراخبلاو .دهزلا يف امهالك )1١41( 5 نباو ۲۳۶۷(۰) يذمرتلا هجرخأ (۱)

 «لوهجم هدنس يفو (4۳۹) مقر «هدنسم» يف يديمحلاو (۳۰۰) «درفملا بدألا»

 نبا ثيدح نم رخاو (۲۵۰۳) نابح نبا دنع ءادردلا يبأ ثيدح نم دهاش هل نکل

 .امهب ىوقتيف ءايندلا يبأ نبا دنع رمع

 هدانسإو ءرثاكتلا مكاهلأ ةروس نمو باب :ريسفتلا يف (۳۵۵۵) يذمرتلا هجرخأ (۲)

 .(۲۵۸۵) نابح نبا هححصو «حیحص

 يبأ نب , ديزي هدنس يفو «تاوعدلا يف (۳۵۰۹) يذمرتلاو ۱۷۸۳(۰) دمحآ هجرخآ (۳)

 . فیعض وهو «يفوكلا دايز

 يف جرخم جم ثيدح وهو ۳۸4۹(۰) هجام نباو (۱۷) و (۵) دمحأ هجرخآ )٤(

 5 ۱ .رکب يبأ دنسم ىلع انقیلعت

۱۹۷ 



 رومآ ةاعارم يف ل هیده
 ةحصلا

 معطملا يف یی هيده

 برشملاو

Nsةلازإ نمضتت ةثالثلا هذهو . ۱۹2 ةافاعم نم ًارْيَح نيقي دعب حا يت و مف  

 نمضتت اهنإف «ةافاعملاب ةلبقتسملاو «ةيفاعلاب ةرضاحلاو 5 ةيضاملا رورشلا

 . ةيفاعلا ىلع رارمتسالاو ةموادملا

 . "0(ةّيفاعلا نم ِهّْيَلإ بَحآ ايش هللا لثس اَم» :اعوفرم يذمرتلا يفو "

 نأل !هللا لوسر اي :تلق «ءادردلا يبأ نع :ىليل يبأ نب نمحرلا دبع لاقو
 لا لوُسرو» : ةي ۶ هللا لوسر لاقف ءربصأف ىلتبأ نأ نم ّيلإ بحآ ركشأف ىفاعأ

 . «ةيفاعلا ْكعَم بحب

 ام :هل لاقف اک هلا لور لإ هاج ابنارغآ نآ نتاع نبا نع نكذتو

 هل لاقف هیلع داعأف فا هللا لَّس» : لاقف ؟سمخلا تاولنصلا دعب هللا لأسأ

 . «ةرخالاو ءاّينّدلا ىف ةيفاعلا هللا لس : ةثلاثلا ىف

 هذه ةاعارم يف ی هیده نم رکذنف .ةحصلاو ةيفاعلا نأش اذه ناك اذإو
 ندبلا ةحص ظفح هب لاني قالطالا ىلع يده لمكأ هنأ هيف رظن نمل نيبتي ام رومالا
 ةوق الو لوح الو «نالكُتلا هيلعو ناعتسملا هللاو قرخالاو ايندلا ةايحو «بلقلاو
 . هللاب الإ

 لصف

 عون ىلع سفنلا سبح ةي هتداع نم نكي ملف «برشملاو معطملا امأف
 ةع دقو دج طلا ضب كلذ نإف: «فاوس ام ىلإ عت ال ةيدغألا قع دلخاو
 هلبقت مل «هريغ لوانت نإو «كله وأ فعض «هريغ لوانتي مل ناف ءاناحأ الع
 _ ةيذغألا لضفأ هنأ قلوب ا دحاو عون ىلع اهرصقف «هب ّرضتساو «ةعيبطلا

 . رضم رطخ

 . «ةلیللاو مويلا لمع» يف ذ يئاسنلا هجرخأ 01(
 ركب ىبأ نب نمحرلا دبع هدنس یفو تا وعدلا یف (۳۵۱۰) ينمرتل هج رخآ ۲ )

 . فیعض وهو يکيلملا
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 ءزبخلاو تهکافلاو محللا نم هلكأب هدلب لهأ ةداع ترج ام لكأي ناك لب

 . كانه هتعجارمب كيلعف «لوكأملا ىف هيده ىف هانركذ امم هريغو ‹رمتلاو

 اهلدعو اهرسك «ليدعتو رسك ىلإ ٌجاتحت ةيفيك نيماعطلا دحأ يف ناك اذإو

 ىلع هلوانت «كلذ دجي مل ناو «خيطبلاب بطلا ةرارح ليدعتك «نکمآ نإ اهدضب

 . ةعيبطلا هب ررضتت الف «فارسا ريغ نم سفنلا نم ةيعادو ةجاح

 اذهو ءهرك ىلع هايإ اهْلّمحُي ملو ءهلكأي مل ًماعطلا هُسفن تفاع اذإ ناكو

 ناك ءهيهتشي الو «هسفن هفاعت ام ناسنالا لكأ ىتمف .ةحصلا ظفح يف ميظع لصأ

 طق اا هللا لر تاعا یی وبا لاق ف نوم رثكا بت

 لكأي مل ٌيوشملا أصلا هيلإ َمّدق املو .هنم لكأي ملو «هكرت الإو «هلكأ هاهتشا نإ

 يندجأف ءيمْؤَق ضزأب نکی ْمَل ْنكلَو ۰ال» :لاق ؟مارح وهأ :هل ليقف «هنم

 ال هسفن تناكو هضرأب هلکآ داتعي نكي مل املف « هتوهشو هتداع ىعارف أ

 . هلکآ هتداع ْنَمو .هیهتشی نم هلكأ نم عنمی ملو هنع كسمأ « هیهتشت

 يفو «هیف مس كلذلو «ةاشلا مدقمو «غارذلا هيلإ هّبحأو .محللا بحي ناکو

 ,lb عارذلا هيلإ عفرف « محلب وي هللا لوز یتآ : «نیحیحصلا)

 فاش اهتيب يف تحبذ اهنآ «ریبزلا تنب ةعابض نع هریغو ةديبع وبآ رکذو

 يبأ نع فورعم ثیدحلاف «هللا همحر فلژملا نم مهو وهو (سنآ) لصألا يف ()

 يذمرتلاو «(7777) دواد وبأو )25١574(2 ملسمو ۰۷۷/۹ يراخبلا هجرخأ «ةريره

 وبأو ۰8۹۵ و 8۸۱ و ٤۷٤و 4۲۷/۲ دمحأو ۳۲۵۹(۰) هجام نباو ۲۰۳۲(۰)

 .«لئامشلا» يف يذمرتلاو ۰۱۹۱ و ۱۹۰ و ۱۸۹ ص «يبنلا قالخأ» يف خیشلا

 يف (۱۹67) ملسمو .بضلا باب :ةمعطالا يف ۵۷ ۰۵۷۲/۹ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .دیلولا نب دلاخ ثیدح نم .بضلا ةحابإ باب : دیصلا

 انلسرآ دقلو) لجو زع هللا لوق باب :ءايبنألا يف ۲۱۵ ۰۲۱4/5 يراخبلا هجرخآ (۳)

 نم «ةلزنم ةنجلا لهأ یندآ باب :نامیالا يف (۱۹4) ملسمو «(هموق ىلإ احون
 .ةريره يبآ ثیدح

۱۹۹ 

 هدضب ماعطلا لیدعت

 سفنلا هفاعت ام كرت

 ةبقرلل لب هلكأ



 اندنع یقبام : لوسرلل تلاقف «مكتاش نم انیمعطآ نأ اک هللا لوسر اهيلإ لسرأف

 «هربخأف لوسرلا عجرف ٠ هللا لوسر ىلإ اهب لسرأ نأ يحتسأل ينإو «ةبقرلا الإ
 ءرْيَخلا ىلإ ُبَرْقَأو ةاَّشلا ةيداه اَهَنِإَف ءاهب يلسزا :اهل لقف ایل مجزا» : لاقف
 ألا رم امُدَعْاو

 وهو ءدضَعلاو «عارذلا محلو «ةبقرلا محل ةاشلا محل ًفخأ نأ بیر الو
 ةئالث عمجت يتلا ةيذغالا ةاعارم اذه يفو ءًاماضهنا ٌعرسأو «ةدعملا ىلع ٌفخأ
 «ةدعملا ىلع اهتفخ : يناثلا . یوقلا يف اهريثأتو اهعفن ةرثك :اهدحأ .فاصوأ
 ءاذغلا نم نوكي ام لضفأ اذهو ءاهمضه ةعرس :ثلاثلا .اهيلع اهلقث مدعو

 .هريغ نم ريثكلا نم عفنأ اذه نم ريسيلاب يذغتلاو

 عا ولحلل كك هتيحم

 عم امهنأ نايبو لسعلاو

 لسعلاو محللا : ينعأ - ةثالثلا هذهو .لسعلاو ءاولحلا بحي ناكو
 اهب ءاذتغاللو یاضعالاو دبكلاو ندبلل اهعفنأو «ةيذغألا لضفأ نم  ءاولحلاو ةيذغالا لضفا محللا

 .ةفاو ةلع هب نم الإ اهنم ٌرفني الو قوقلاو ةحصلا ظفح يف ميظع عفن

 ريعشلا زبخ ی مدؤي
 رمتلاو خيطبلاو محللاب

 َوُه» :لوقيو محللاب مدأي ةراتف ًامادإ هل دجو ام امودأم زبخلا لكأي ناكو
 ةراتو «خيطبلاب ةراتو . """هریغو هجام نبا هاور . «ةرخآلاو اينّذلا لْهأ ماعط ديس كلذ دئاوفو لخلاو

 نم اذه ىفو .۳«هذه ماد اذه» :لاقو «ريعش ةرسك ىلع ةرمت عضو هنإف ءرمتلاب
 مدأف «نيلوقلا حصأ ىلع بطر راح رمتلاو «سباي دراب ريعشلا زبخ نأ ءاذغلا ريبدت

010 

000 

(۳( 

 يندملا لضفلا نب لضفلا هدنس يفو «يئاسنلاو ۱ ۳۹۰/۰ دمحأ هجرخآ
 .تاقث هلاجر ةيقبو «نابح نبا ريغ هقثوي مل
 ءاطع نب ناميلس هدنس يفو .محللا باب :ةمعطألا يف (۳۳۰۵) هجام نبا هج رخأ
 امهو ةعجشم وبأو ينهجلا هللا دبع نب ةملسمو «ثيدحلا ركنم وهو يرزجلا
 .نالوهجم

 هنكل تاقث هلاجرو مالس نب هللا دبع نب فسوي ثيدح نم (۳۳۵۹) دواد وبأ هجرخأ
 هدنس يفو ۱۸4(۰) «لئامشلا» يف يذمرتلاو (۲۳۹۰) دواد وبأ هجرخأو . عطقنم

 .لوهجم

۳۲ ۰ + 



 ةراتو «ةنيدملا لهأك مهتداع كلت نمل امیس ال «ریبدتلا نسحأ نم هب ریعشلا زبخ

 لاخلا قم بي هيلع مات الهو روا الا ُماَدالا مغن» :لوقیو «لخلاب

 لخد هنأ ثیدحلا ببسو «لاهجلا نظي امك «هريغ ىلع هل لیضفت ال رضاحلا

 الإ اندنع ام :اولاق 2؟ماَدإ نم مکدنع لَ» :لاقف ءازبخ هل اومَّدقف ءاموي هلهأ ىلع

 .2700لَخلا ُماَدالا َمُعِن» :لاقف «لخ

 فالخب ةحصلا ظفح بابسأ نم امودأم زبخلا لكأ نأ :دوصقملاو

 امئالم هلعجو «زبخلا هحالص ال : امدأ مدألا يمسو .هدحو امهدحأ ىلع راصتقالا

 ءامهنيب دوی نأ ىرحأ هنإ :رظنلا بطاخلل هتحابإ يف هلوق هنمو .ةحصلا ظفحل

 . مدنی الف «ةريصب ىلع لخدي ّجوزلا ناف «ةقفاوملاو ماتتلالا ىلإ برقأ يأ

 نم اضيأ اذهو ءاهنع يمتحي الو ءاهئيجم دنع هدلب ةهكاف نم لكأي ناكو
 ةهكافلا نم ةدلب لك يف لعج هتمكحب هناحبس هللا ناف .ةحصلا ظفح بابسأ ربكأ
 نع ينغيو مهتیفاعو مهتحص بابسأ نم هلوانت نوکیف «هتقو يف اهلهآ هب ٌمفتني ام

 مقسأ نم وهو الإ مقّسلا ةيشخ هدلب ةهكاف نع ىمتحا نم لقو فیودالا نم ريثك

 .ةوقلاو ةحصلا نم مهدعبأو ءامسج سانلا

 ةرارحو «ضرألاو لصفلا ةرارحف «تابوطرلا نم ةهكافلا كلت يف امو

 ةعيبطلا اهنم لّمحُي ملو ءاهلوانت يف فری مل اذإ اهرش عفدتو اًهُجضنت ةدعملا

 ءاهيلع ءاملا برشب اهدسفأ الو .همضه لبق ءاذغلا اهب دسفي ملو «هلمتحت ام قوف

 لكأ نمف «كلذ دنع ثدحي ام ًاريثك جنلوقلا ناف ءاهنم يلحتلا دعب ءاذغلا لوانتو

 .اعفان ًءاود هل تناك «يغبني يذلا هجولا ىلع يغبني يذلا تقولا يف يغبني ام اهنم

 ء(١۳۸۲) دواد وبأو «لخلا ةليضف باب :ةبرشألا يف (۲۰۵۲) ملسم هجرخآ (۱)

 اذإ باب :نامیالا ىف ۱8/۷ ىئاسنلاو (۳۳۱۷) هجام نباو ۱۸6۰(۰) يذمرتلاو
 . لخب ازبخ لکاف مدتأي الأ فلح
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 مدألا ىنعم

 ةهكافلا هي هلكأ



 لكألا دنع ءاکتالا مدع

 حاطينالا عم لكألا مدع

 ءاكنالا ريسفت

 لکالل سولجلا ةئيه يف یو هيده يف

 م ٌنمِلْجَأ امّنإ) :لاقو نوي لکا الر : لاق هنأ هنع حص

 , 1 لکأی امک لکاو «دّیعلا سلجی

 ىلع حطبنم وهو لجرلا لكأي نأ یهن هنأ «هننس» يف هجام نبا یورو
۳( 

 . . ههجو

 دامتعالا وهو .ءیشلا ىلع ءاكتالاب رسفو « عّيرتلاب ءاكتالا رسف دقو

 اهنم عونف «ءاكتالا نم ةثالثلا عاونالاو . بنجلا ىلع ءاكتالاب رسفو «هيلع

 يعيبطلا ماعطلا ىرجم عنمي هنإف .بنجلا ىلع ءاكتالا وهو «لكالاب ٌرضي

 الف تدعملا طغضیو ةدعملا ىلإ هذوفن ةعرس نع هفوعیو  هتئیه نع ۱

 لصی الف م ی و ل اقا او یاذغلل اهحتف مكحتسي

 يبأ ثیدح نم ؛اتکتم لکالا باب :ةمعطالا يف 4۷۲/۹ يراخبلا هجرخآ )١(
 . هنع هللا یضر ةفيحج

 يفاصولا دیلولا نب هللا دیبع هدنس يفو «ةشئاع ثیدح نم خییشلا وبآ هجرخآ (۲)

 نم لسرم دهاشو ۳۸۱/۱ دعس نبا دنع یرخآ قیرط هل نکل «فیعض وهو
 یوقتیف «حیحص هدانساو 5 ۰۵ ص «دهزلا» يف دمحآ دنع نسحلا ثیدح
 ۱ .حصیو ثیدحلا

 وبآو احطبنم لكألا نع يهنلا باب : ةمعطألا يف (۳۳۷۰) هجام نبا هجرخأ (۳)

 عهيبأ نع ملاس نع يرهزلا نع ناقرب نب رفعج ثيدح نم ۳۷۷۵(۰) دواد

 انثدح ءركنم وهو «يرهزلا نم رفعج هعمسي مل ثيدحلا اذه :دواد وبأ لاق

 يرهزلا نع هغلب هنأ رفعج انثدح «يبأ انثدح «ءاقرزلا يبآ نب ديز نب نوراه

 ۱ ` رفت اف

۰۲ 



 ةيدوبعلل يفانملا ةربابجلا سولج نمف :نارخالا ناعونلا امأو

 هنأ هنع رکذُیو ۳ ممه وهو لکأی ناکو «دبعلا لكأي امك لکا» : لاق اذهلو
 رهط ىلع یرسیلا همدق نطب عضیو هیتبکر ىلع اكروتم لكألل سلجی ناك

 ماعطلل امارتحاو هیدی نيب ابدأو «لجو زع هبرل اعضاوت ىنميلا همدق
 اهلك ءاضعألا نأل ءاهلضفأو لكألا تائيه عفنأ ةئيهلا هذهف «لكاؤمللو

 نم اهيف ام عم هيلع هناحبس هللا اهقلخ يذلا يعيبطلا اهعضو ىلع نوكت

 اهعضو ىلع هؤاضعأ تناك اذإ ناسنالا ىذتغا ام دوجأو «ةيبدألا ةئيهلا

 يعيبطلا تاصتنالا ًابصتنم ناسنالا ناك اذ الا كلذک نوکی ذل.« يعيطلا
 ءيرملا نأ نم مدقت امل علا ىلع ءاكتالا لكألل تاسلجلا أدرأو

 اهعضو یلع یقبت ال الاول هذه دنع قیضت داردزالا ءاضعاو

 باجحلاب رهظلا يلي اممو «ضرألاب نطبلا يلي امم رصعنت اهنأل «يعيبطلا
 . سفنتلا تالاو یاذغلا تالا نيب لصافلا

 ةيطوألا ىلع اكتم دعقأ مل تلکأ اذ| ينأ ینعملا نوکیف «سلاجلا
 ةغلب لكا ينكل «ماعطلا نم راثكالا ديري نمو «ةربابجلا لعفك «دئاسولاو

 .دبعلا لكأي امك

 ناف «تالكألا نم نوكي ام ٌعفنأ اذهو ءثالّنلا هعباصأب لكأي ناكو

 دعب الإ هعبشُي الو «هيرمُي الو «لکالا هب ذلتسی ال نيعبصأ وأ عبصأب لكألا

 ايعقم يب يبنلا تيأر :لاق كلام نب سنأ ثيدح نم (۲۰66) ملسم هجرخأ (۱)
 .هيقاس ابصان هيتيلأ ىلع سلجي نأ :ءاعقالاو ءارمت لكأي
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 ثالثلا عباصألاب لكألا



 نيب عمجلا وأ لکالا مدع
 ةمعطألا ضعي

 هدضب ماعطلا ليدعت

 ءاشعلاب رمألا

 اهذخأتف «ةلكأ لك يف اهلاني امب ةدعملاو ماعطلا تالا حرفت الو «لوط

 تلي الف «كلذ ّوحن وأ نيتبح وأ ةبح هّمح لجرلا ذخأي امك «ضامغإ ىلع

 ىلع ماعطلا ماحدزا بجوُي ةحارلاو ةسمخلاب لكألاو «هب ٌرَسْي الو «هذخأب
 ىلع تالالا بصغتو :تامف تالالا تسلا امتزو قدعملا یلعو تالا

 لكألا عفنأف «ءارمتسا الو ةذل هل دجي الو «هلامتحا ىلع ةدعملاو «هعفد

 . ثالثلا عباصألاب هب ىدتقا نم لكأو فال هلكأ

 لصف

 نبل نيب طق عمجي مل هدجو هلکأی ناك امو وای هتيذغأ ربدت نمو
 الو «نيدراب الو «نیراح نيءاذغ نيب الو «ضماحو نبل نيب الو «كمسو
 الو ؛نییخرُم الو «نيظيلغ الو «نيلهسُم الو «نيضباق الو «نیجزل
 عيرسو «لهسمو ضباقك نيفلتخم نيب الو ءدحاو طلخ ىلإ نيليحتسم

 نبل نيب الو «دیدقو يرط نيب الو «خيبطو يوش نيب الو «هئيطبو مضهلا
 .هترارح ةدش تقو يف اماعط لكأي نكي ملو «نبلو محل نيب الو «ضيبو

 تحلاملاو ةّئفَعلا ةمعطألا نم اعيش الو دغلاب هل نعت اتئاب اخیبط الو
 عاونأل دلوم راض عاونألا هذه لکو .تاحولملاو «تالّلخملاو خماوکلاک
 . لادتعالاو ةحصلا نع جورخلا نم

 رسکیف «الیبس هيلإ دجو اذإ ضعبب ةيذغألا ضعب ررض حلصی ناکو
 يف وطرب وییو یر 2 افلا فا اعف انك اذه ةا ط ر اده هرم اذه ةدورس اده ورا

 رمتلا عيقن برشیو .نسّیحلا وهو «نمٌسلاب رمتلا لكأي ناک امکو «بطرلاو

 .ةديدشلا ةيذغألا تاسوميك كب فّطلُي

 ِءاَشَعِلا ُكْرَتا :لوقيو ءرمت نم ٌففكب ولو ءءاشّعلاب رمأي ناكو
 نوف هحام ْنباو .ء.«(هعماج)» نف يذمرتلا هركذ ةر

۲۰ ۶ 



 رک ذیو «لكألا ىلع مونلا نع يهني ناك هنأ هنع ميعن وبأ ركذو 0

 نأ :ةحصلا ظفح دارآ نمل ءابطألا اياصو ىف اذهلو «بلقلا ىسقي هنأ

 رضم هناف «هبقع ماني الو .ةوطخ ةئام ولو تاوطخ ءاشعلا دعب يشمي

 لهسیف ی نو ی ا : مهوملسم لاقو ۳

 . كلدب دوجیو ( همضصه

 ناك نا اميس الو هدسفیف هماعط ىلع برشی نأ هیده نم نكي ملو

 : رعاشلا لاق .ادج ءيدر هناف ادراب وأ اراح ءاملا

 ءاَم ُبَرْشَت ماّمَحلا لوشدو . دزبو نحس لک َدْنِع نکت ال
 ءاد فوجلا يفَتييَحامْفَحَتْمَل  اَقَحَكِلْذَت بَتْجااَماذِإَف

 .عاّمجلا بیقعو «بعتلاو «ةضايرلا بيقع ءاملا برش هركيو

 اهضعب بيقع برشلا ناك ناو «ةهكافلا لكأ بيقعو «هلبقو ماعطلا بیقعو
 فانم لک اذهف «مونلا نم هابتنالا دنعو «مامحلا بقعو «ضعب نم لهسأ

 ناوث عئابط اهنإف «دئاوعلاب رابتعا الو .ةحصلا طفحل
 لصف

 ناك هناف ءةحصلا هب ظفحي يده لمكأ نمف «بارشلا يف هيده امأو

 ال ام ةحصلا ظفح نم اذه يفو «درابلا ءاملاب ٌجوزمملا لسعلا برشی

 بيذُي قيرلا ىلع هقعلو هبرش ناف ءءابطألا لضافآ الإ هتفرعم ىلإ يدتهي
 «تالضفلا اهنع عفديو ءاهتجوزل ولجيو «ةدعملا لف لسغیو «مغلبلا

 نم ءاشعلا لضف ىف ءاج ام باب :ةمعطالا ىف (۱۸۵۷) يذمرتلا هجرخآ ()

 هحام نبا هجرخأو .لوهجمو فبعض هدنس يفو كلام هد سلا ثيدح

 هدنس ىفو ءرباج ثيدح نم یاشعلا كرت باب :ةمعطألا يف (۳۳۵۵)
 . فيعض وهو .ىموزخملا هاباب نب هللا دبع نب مالسلا دبع نب ميهاربإ

۳۲۰۵ 

 لکالا ىلع مونلا مدع

 ماعطلا ىلع برشلا مدع

 اهیف حصني يتلا تاقوالا
 .درشلا مدخن

 بارشلا يف ةَ هیده

 لسعلا 5 هبرش
 درابلا ءاملاب جوزمملا

 هدئاوفو



 لل رابلا ءاملا عقانم

 یذفی درایلا ءاملا له
 ؟ندبلا

 یلکلاو دبکلاب كلذ لثم لعفیو ءاهددس حتفیو .لادتعاب اهنخسیو

 ضَرَعلاب رضي امناو ءاهلخد ولح لك نم ةدعملل عفنأ وهو «ةناثعلاو
 مهل هترضم عفدو ءاهجّيه امبرف «ءارفصلا ةدحو هتدحل ءارفّصلا بحاصل

 ةبرشألا نم ريثك نم عفنأ هبرشو ءادج اعفان مهل ذئنيح ٌدوعيف «لخلاب
 الو «ةبرشألا هذه دتعي نمل نل اميس الو ءاهرثكأ وأ ركسلا نم ةذختملا
 ىهنم ًابيرق الو ءلسعلا ةمءالم همئالت ال اهبرش اذإ هنإف ءهعبط اهفلأ
 .ًالوصأ ينبتو «ًالوصأ مدهت اهنإف ءةداعلا كلذ يف مكحملاو

 ءيش عفنأ نمف «ةدوربلاو ةوالحلا يفصو عمج اذإ بارشلا امأو

 دبکلاو «ىوقلاو حاورأللو ءةحصلا ظفح بابسآ ربكأ نمو .ندبلل
 تلصح «نافصولا هيف ناك اذإو «هنم دادمتساو «هل ديدش قشع «بلقلاو
 .ذيفنت متأ اهيلإ هلاصيإو ءءاضعألا ىلإ ماعطلا ذیفتتو «ةيذغتلا هب

 هتابوطر ندبلا ىلع ظفحيو «ةرارحلا عمقي بطر درابلا ءاملاو

 . قورعلا يف هذفنيو ءاذغلا ققريو ءاهنم للحت ام لدب هيلع دريو «ةيلصألا

 ةفئاط تتبثأف :نيلوق ىلع ؟ندبلا يذغُي له :ءابطألا فلتخاو
 ءهب ندبلا يف ةوقلاو ةدايزلاو ومنلا نم هنودهاشي ام ىلع ًءانب هب ةيذغتلا
 .هيلإ ةجاحلا ةدش دنع امّيس الو

 :اهنم ةديدع هوجو نم كرتشم ردق تابنلاو ناويحلا نيبو :اولاق

 ءاذغ ناك اذهلو «هبسانُت ْسح ةوق تابنلا يفو «لادتعالاو ءاذتغالاو ومنلا
 اءزج نوكي نأو «ءاذغ ٌعون هب ناويحلل نوكي نأ ركنُي امف «ءاملاب تابنلا
 . ماتلا هئاذغ نم

 امنإو «ماعطلا يف همظعمو ءاذغلا ةوق نأ رکتن ال نحنو :اولاق

 امب يذغي امن ماعطلا ًاضيأو :اولاق .ةتبلا ةيذغت ءاملل نوكي ال نأ انركنأ
 . ةيذغتلا هب تلصح امل اهالولو «ةيئاملا نم هيف

۲*٦ 



 ناك ام نأ بير الو «تابنلاو ناویحلا ةايح ةدام ءاملا نالو :اولاق

 هتدام تناك اذإ فیکف «ةیذغتلا هب تلصح «ءيشلا ةدام ىلإ ٌبرقأ

 :ءایبنالا] ىح ءیش لک ِءاَملا نم انلعجو# :یلاعت هللا لاق «ةيلصألا

 . ؟قالطالا ىلع ةايحلا ةدام وه امب ةيذغتلا لوصح ٌركنن فیکف ۰

 تعجارت «درابلا ءاملاب را هل لصح اذإ ناشطعلا انيأر دقو :اولاق

 «هنم ریسیلا ردقلاب مفتناو ماعطلا نع ّربصو «هتکرحو هطاشنو هاوق هيلإ

 ةوقلا هب دجي الو «ماعطلا نم ریثکلا ردقلاب عفتني ال ناشطعلا انيأرو

 ىلإو «ندبلا ءازجأ ىلإ ءاذغلا ذمتي ٌءاملا نأ ٌركنن ال نحنو ءءاذتغالاو
 بلس نم ىلع رکنن امنإو «هب الا ءاذغلا رمآ متي ال هنأو «ءاضعالا عیمج

 . ةينادجولا رومألا راكنإ يف لدي اندنع هّلوق داکیو «ةتبلا هنع ةيذغتلا ةوق

 مجری رومأب تجتحاو «هب ةيذغتلا لوصح یرخآ ةفئاط ترکناو
 يف ديزي ال هنأو ماعطلا ماقم ٌموقي ال هنأو ءهب ءافتکالا مدع ىلإ اهلصاح

 ال انه یاد رم رل ها اع لذ ايناس فلكي الو ما امت

 هتفاطلو «هرهوج بسحب هتیذغت نولعجی مهناف «ةيذغتلا باحصأ هركني

 نيللا درابلا بطرلا ٌءاوهلا دهوش دقو «هبسحب ءيش لک هیذغتو «هتفرو
 ءاملا ةيدغتف ءاذغلا نم اعون ىلج ةبيطلا ةحئارلاو «هبسحب يذغُب ذیذللا

 . رهظأو رهظآ

 نأ لسعلاک هیلحی ام هطلاخو ادراب ناك اذ هنآ :دوصقملاو

 هيلع ظفحو «ندبلا لخدي ام عفنآ نم ناك کسلا وأ رمتلا وأ «بیبزلا

 ءاملاو . ولحلا درابلا و هللا لوسر ىلإ بارشلا بح ناك اذهلف ءهتحص

 ظ . ءايشألا هذه دض لعفيو «خفني رتافلا

 لاق «هئاقتسا تقو برشي يذلا نم عفنآ تئابلا ءاملا ناك املو

 يف تاب ءام ْنم لَه» :ناهيتلا نب مثيهلا يبآ طئاح ىلإ لخد دقو يب يبنلا

۹¥ 

 ةيذغتلا لوصح رکنآ نم

 د رابلا ءاملاب

 تئابلا ءاملا عفانم



 برقلا يف يذلا ءاملا
 يف يذلا نم ذلأ نانشلاو

 راجحالاو راخفلا ةينأ
 امهريغو

 «درابلا ولحلا» ىنعم

 ءام َكَدْنَع ناك ْنِإ) :هظفلو يراخبلا هاور «هنم برشف «هب هاتأف 2؟ةّنش

 . 77 «اًنعَرك الاو ةنش ىف تاب

 ةلزنمب هتقول برش يذلاو ءريمخلا نيجعلا ةلزنمب تئابلا ءاملاو
 نأ ركذ دقو «تاب اذإ هقرافت ةيضرألاو ةيبارتلا ءازجألا ناف اضيأو «ريطفلا
 ناك : ةشئاع تلاقو .هنم تئابلا راتخيو «ُءاّملا هل ٌبْذْعَتْسُي ناك ةي يبنلا
 .)ایقسلا رثب نم بذعلا ءاملا هل ىقتسي ةي هللا لوسر

 فا ةينآ يف نوكي يذلا نم ّذلأ ءنانشلاو برقلا يف يذلا ءاملاو
 ءام ی ْیبنلا سمتلا اذهلو مدالا ةيقسأ اميس الو ءامهريغو راجحألاو

 ءنانّشلا يف عضو اذإ ءاملا يفو «يناوألا نم اهريغ نود ةنش يف تاب
 اهنم حشری يتلا ةحتفنملا ماسملا نم اهيف امل ةفيطل ةصاخ مدألا بّرقو
 ال يذلا يف ٌدربأو ءهنم ذلأ حشري يذلا راخفلا يف ءاملا ناك اذهلو ؛ءاملا

 مهلضفأو ءاسفن مهفرشأو ءقلخلا لمكأ ىلع همالسو هللا ةالصف ‹ حشری
 يف مهل اهعفنأو رومألا لضفأ ىلع هتمأ لد دقل .ىيش لك يف ایده

 .ةرخالاو ايندلاو نادبألاو بولقلا

 ولحلا ي هللا لوسر ىلإ بارشلا ٌبحآ ناك :ةشئاع تلاق

 رابالاو نويعلا هايمك «بذعلا ءاملا هب ديري نأ لمتحي اذهو .“درابلا

 .ضوحلا يف عركلا باب :ةبرشألا يف ۷۷/٠١ يراخبلا هجرخأ (۱)
 يف خيشلا وبأو «ةينآلا ءاكيإ يف باب :ةبرشألا يف (۳۷۳۵) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 ءاملا هل بذعتسی ناك و يبنلا نإ :تلاق ةشئاع نع ۲4۵ ص يينلا قالخأ
 لاقو  يبهذلا هرقأو 221/5 مكاحلا هححصو «نسح هدنسو «ايقس رئب نم

 :ةرحلاو ةّرحلا فرط نم ناكم :ايقسلاو «ديج هدنس 4حتفلا» يف ظفاحلا
 .اهرخآ :اهفرطو دوس ةراجح تاذ ةنيدملا يحاوضب ضرأ

 «لئامشلا» يفو )١1895( «عماجلا» يف يذمرتلاو ۰۰ و ۲ دمحأ هجرخأ (۳)
 - يفو يبهذلا هقفاوو ۷۶ مکاحلا هححصو « حیحص هدانساو ۲ ۱
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 جوزمملا ءاملا هب ديري نأ اختو ایلام بدع ناك هناك مولا
 :  رهظألا وهو لاقي دقو .بيبزلا وأ ٌرمتلا هيف عن يذلا وأ «لسعلاب

 الاو نش يف تاب ءام كدنع ناك نإ» :حیحصلا ثیدحلا يف هلوقو

 ضوحلا نم مفلاب برشلا وهو «عركلا زاوج ىلع لیلد هيف «"انعرک

 ىلإ اهيف ةجاحلا تعد نيع ةعقاو  ملعأ هللاو  هذهو ءاهوحنو ةارقملاو

 ءابطألاو «ههرکی ْنَم سانلا نم ناف هزاوجل انّيبم هلاق وأ ءمفلاب عركلا
 يردأ ال ثيدح يف يور دقو «ةدعملاب رضي هنإ :نولوقيو همّرحن داکت

 وهو هاننوطب ىلع برشن نأ اناهن لڳ يبنلا نأ ءرمع نبا نع هّلاح ام

 ملی اَمُك رو غل ال» :لاقو نو دیلاب فرتغن نأ اناهنو «غرکلا

 E م نوک نأ الا ُهَربَبْخَي یّح - ِءاَنِإ نم لّیللاب ْبَرْشَي الو بلکلا

 | امهنیب ضراعت الف حص ناو اذه نم حصأ يراخبلا ثیدحو

 مفلاب برشلاو «انعرک الاو :لاقف «ذئنيح نکمی نكي مل دیلاب برشلا لعل
 رهنلا نم برشی يذلاك «هنطبو ههجو ىلع ٌبراشلا ًبكنا اذإ رضي امنإ
 قرف الف «هوحنو عفترم ضوح نم همفب ابصتنم برش اذإ امأف «ريدغلاو
 . همفب وأ هديب برشی نأ نيب

 لصف

 هنأ هنع حصو «داتعملا هّيده ناك اذه ءادعاق ٌبرشلا هيده نم ناكو

 بارشلا ّيأ :لئس ةي ىبنلا نأ ۳۳۸/۱ دمحأ دنع سابع نبا نع بابلا

 .دهاوشلا ىف نسح هدنسو «درابلا ولحلا :لاق ؟بیطآ

 يفو عرکلاو فكألاب ترشلا 5: :ةبرشالا يف (۳۳۱) هجام نبا هجرخآ (۱)

 هللا دبع نب دايز وهو  هنع يوارلاو «نعنع دقو «سلدم وهو «ةيقب هدنس
 .فرعي ال

۳۰۹ 

 نایبو عرکلا ینعم
 هيف فالتخالا

 زاوج يف فالتخالا نایب
 امئاق برشلا



 ًامئاق برشلا تافآ

 بارشلا يف ي هسفنت

 انالث

 .ءيقتسي نأ امئاق برش يذلا رمآ هنأ هنع حصو ءامئاق برشلا نع ىهن

 .امئاق برش هنأ هنع حصو

 يهنلا نأ نيم لب :ةفئاط تلاقو يهنلل خسان اذه :ةفئاط تلاف
 امهنیب ضزاعت ال :ةفئاط تلاقو «یلوالا كرتو داشرالل لب «میرحتلل سيل

 نوقتسی مهو «مزمز ىلإ ءاج هناف .ةجاحلل امئاق ترش امنا هناف ءالصأ

 .ةجاح عضوم ناك اذهو «مئاق وهو برشف «ولدلا هولوانف ىقتساف ءاهنم
 الو ماتلا ُييّرلا هب لصحي ال هنأ :اهنم اهنم ةديدع تافآ امئاق برشللو

 ةَّدَحَو ةعرسب لزنیو «ءاضعالا ىلع دبکلا همسي ىتح ةدعملا يف ٌرقتسي

 ىلإ ذوفنلا عرسُيو ءاهشوشُيو ءاهترارح دربي نأ هنم ىشخيف «ةدعملا ىلإ
 وأ ًاردان هلعف اذإ امأو «براشلاب رضي اذه لكو «جيردت ريغب ندبلا لفسأ
 عئابط دئاوعلا ناف ءاذه ىلع دئاوعلاب ضرتعي الو «هرضي مل .ةجاحل

 .ءاهقفلا دنع سايقلا نع جراخلا ةلزنمب يهو «یرخآ ماكحأ اهلو «ناوث

 لصف

 ناك :لاق كلام نب سنآ ثيدح نم «ملسم ا يفو
 E OEE :لوقیو ءاثالث بارشلا يف سفت لي هللا لوسر
 0 او

 ی 1

 «بارشلا نإ دوعي مث ءهجراخ و هيف نع حدقلا هتنابا تارشا

 يف نی الف مكُدَحَأ برش اَذإ» :رخآلا ثيدحلا يف هب احرصم ءاج امك
 (۲)«هیف علا نکلو قلا

 . امئاق مزمز نم برشلا باب : : ةبرشالا يف (۰ ۲۸) ملسم هجرخآ )۱(
 برش اذإ» هظفلو ءاعوفرم ةريره يبآ ثيدح نم (۳4۲۷) هجام نبا هجرخآ (۲)

 - ناك نإ دعبل مث ءانالا جنیلف د وعی نآ دارآ اذاف یانالا نوف سفنتی الف مكدحأ
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 برشلا راركت دئاوف ىلع ةع هبن دقو مهم دئاوفو «ةمج مكح برشلا اذه يفو

 .هعفنأو هغلبأو یر دشأ :یوراف «ًأربأو أرمأو یورآ هن» : هلوقب اهعماجم

 هئادو شطعلا ةدش نم ءیربپ يأ ءءافشلا وهو «ءربلا نم لعفأ ااو

 تزجع ام ةيناثلا ةعفدلا نكستف «تاعفد ةبهتلملا ةدعملا ىلع هددرتل

 ملسأ هناف ًاضيأو .هنع ةيناثلا تزجع ام ةثلاثلاو .هنیکست نع ىلوألا

 ةدحاو ةلهو درابلا اهيلع مجهي نأ نم اهيلع ىقبأو ةدعملا ةرارحل

 .ةدحاو ةلهنو

 ءاهنع علقُي مث .ةظحل شطعلا ةرارحل هتفداصمل يوري ال هنإف اضيأو

 اهرسك فالخب ةيلكلاب لطبت مل ترسكنا نو ءاهتّدحو اهتروس رسكت املو

 . جیردتلاو لهمتلا ىلع

 ةعفد يورُي ام عيمج لوانت نم ةلئاغ نماو «ةبقاع ملسأ هناف اضيأو

 ةرثكو «هدرب ةدشب ةيزيرغلا ةرارحلا ءىفطي نأ هنم فاخي هنإف «ةدحاو

 ىلإو «دبكلاو ةدعملا جازم داسف ىلإ كلذ يدؤيف اهفعضي وأ «هتیمک
 نميلاو زاجحلاک «ةراحلا دالبلا ناكس يف اصوصخ «ةئيدر ضارمأ

 ةدحاو ةلهو برشلا ناف .فیصلا ةدشك ةراحلا ةنمزألا يف وأ ءامهوحنو

 يفو ءاهلهأ نطاوب يف فيعض يزيرغلا راحلا نإف ءادج مهيلع فوخم

 :ةراحلا ةنمزألا كلت

 هلاجرو ‹ حيحص هدانسإ :(۲۳۱) ةقرو «دئاوزلا» یف يريصوبلا لاق ؟ دی رپ

 دمحأو ((۱۸۸۸) يذمرتلاو ۹۲۵/۲ «ًاطوملا» يف كلام جرخأو «تاقث

 عمس هنأ يردخلا دیعس بأ ثیدح نم ۲ يمرادلاو ۳

 «سفنت مث كيف نم حدقلا نبأف» :اي هللا لوسر لاقف .دحاو سفن نم یورآ

 جرخأو ‹ حيحص هدانسإو «اهق رهأف) : لاق « هيف هاذقملا فقرأ ينإف : لاقف

 :اعوفرم ةداتف يبأ ثیدح نم (1۵) (۲۷۷) ملسمو ۰۲۲۲ ۰۲۲۱/۱ يراخبلا

 ۱ . "ءانالا يف سفتتی الف مکدحآ برش اذإ»
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 اذا :هندب يف بارشلاو ٌماعطلا ءيِرَم نم لعفأ وه :«آرمآو» :هلوقو «أرمأ» ینعم

 : ءاسنلا] «ائيرم اینه هولكف# :هنمو . عفنو ةذلو ةلوهسب هطلاخو .هلخد

 نع ًارادحنا عرسأ هنأ هانعم :لیقو .هقاذم يف ائیرم «هتبقاع يف ائينه 4
 ءيرملا ىلع لهسي ال هناف ءريثكلا فالخب «هيلع هتفخو هتلوهسل ءيرملا

 1 هرادحنا

 یرجم ليست نأب قّرّشلا هنم فاخب هنأ ةدحاو ةلهن برشلا تافا نمو ةدحاو ةلهن برشلا تافا

 نم نمأ « برش مث انور سفنت اذإف « هب ٌصغيف هيلع دراولا ةرثكل بارشلا

 .كلذ

 يناخدلا ٌراخبلا دعاصت ةرم ل وأ برش اذإ براشلا نأ :هدئاوف نمو برشلا راركت دئاوف

 ٌةعيبطلا هتجرخأف هيلع درابلا ءاملا دورول دبكلاو بلقلا ىلع ناك يذلا ٌراحلا
 ناخبلا دوعصو «درابلا ءاملا لوزن قفتا (ةدختاو ةرم برش اذاف ءاهنع

 تراشلا أنهتي الو تصغلاو قرشلا تذحب كلذ نمو «ناجلاعتیو ناعفادتیف

 « یقهیبلاو كرابملا نب هللا دبع یور دقو هر می الو هثرمی الو .ءاملاب

 مَع ی الو ءاَّضَم َءاَملا می مكُدَحَأ برش اذ» :ِهِكلَك يبنلا نع امهريغو
 , 37 «دابكلا نم هاف

 ملع دقو ءدبكلا عجو وه  ءابلا فيفختو فاكلا مضب - دابکلاو نيج تحور

 ءاهترارح فعضيو اهملؤي دبكلا ىلع ةدحاو ةلمج ءاملا دورو نأ ةبرجتلاب .
 دوربملا ةيفيك نم اهيلع درو ام نيبو ءاهترارح نيب يتلا ةداضملا كارو
 اذهو ءاهفعضي ملو ءاهترارح داضي مل ءائيشف ايش جيردتلاب درو ولو .هتيمكو
 .الیلق اليلق هّيص اهرضي ال نوفت يهو ءردقلا ىلع درابلا ءاملا ص هلاثم

 بّرشک ًادحاَو ۳۹ اویرشَت ال١ ي هنع «هعماج يف يذمرتلا یور دقو
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 9 ۰ م م و 7 و۶ ۳ ب 2 ب رو رس 7 ۱ رم

 متنا ادا اودمحاو زا متنا ادا | وّمسو « ثالثو ینئثم أويرشا نكلو « ريعملا

0 
 ۰ معرف

 ةيمستلا دئاوف يف بيجع ٌريثأت هرخآ يف هللا دمحو «بارشلاو ماعطلا لوأ يف ةيمستللو

 . هن رضم عفدو هئارمتساو هعقت

 ةيمستلا يف ماهطلا لامك هللا مسا َركذ اذإ :لمك دقف اغا ماعطلا عمج اذإ :دمحأ مامألا لاق
 يديالا ريثكتو دمحلاو

 الالح نوكب ناو . لح نم ناكو يديالا هيلع ترثکو ها ف هللا دمحو لو ىف

 لصف

 ءاكيإو ءانإلا ةيطغت تغمس : لاق « ها دبع نب رباج ثيدح نم : (هحيحص) يف ملسم ىور دقو

 ڪڇ اهیف لز هليل ةئّسلا يف ناف ءَءاَقَّسلا اوكْوَأَو یاتالا اوُطَغ» : لوقی يب هللا لوسر

 كد نم هيف َمَقَو الإ اکو ِْيَلَع سی ءاقس وأ ٌءاَطغ هيلع سل ِءاتا ری ال ابو
 ءالقع هفرع نَم هفرع دقو مهفراعمو ءابطألا ٌمولع هلانت ال امم اذهو .۲«ءادلا

 نوقتی اندنع مجاعألا :ثیدحلا ةاور دحأ دعس نب ثیللا لاق .ةبرجتلاب سانلا

 .اهنم لوألا نوناک يف ةنسلا يف ةليللا كلت

 صضرع يفو .""ادوع هيلع ضرْعَي نأ 9 ءانالا ریمختب رم هنأ هنع حصو

 هدنس يفو «ءانالا نم سفنلا يف ءاج ام باب :ةبرشألا يف (۱۸۸۷) يذمرتلا 7 )۱(

 هفعض اذلو .لوهجم هيف هخیشو فیعض وهو ؛يواهرلا ةورف وبآ نانس نب ديزي
 +, ۰ ؛حتنلا» يف ظفاحلا

 .ءانالا ةيطغتب رمألا باب :ةبرشألا يف (۲۰۱۶) ملسم هجرخأ (۲)

 «(4۷) (۲۰۱۲) ملسمو یانالا ةيطغت باب :برشلا يف ۷۷/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۲)

 متیسمآ وأ ليللا حنج ناك اذإ» هِي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج ثيدح نم

 مهولخف «ليللا نم ةعاس بهذ اذإف «ذئنيح رشتنت نیطایشلا ناف «مكنايبص اوفكف

 مکیرق ات اوباما اباب حتفي ال ناطيشلا ناف لا مسا اورکذاو باوبالا اوقلغاو

 5 9 اهیلع اوضرعت نأ ولو هللا مسا اورکذاو مکتینا اورمخو ءهللا مسا اورکذاو
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 هنآ : هیفو دوعلاب یتح هداتعی لب هریمخت یسنپ ال هنأ ةمکحلا نم هيلع دوعلا

 نم هعنمی هل ًارسج ُدوعلا نوکیف ءدوعلا ىلع رمیف هيف طقسی نأ بیبدلا دارآ امیر
 ۱ . هیف طوقسلا

 دنع هللا مسا رکذ ناف « هللا مسا رکذب ءانالا ءاكيإ دنع رمأ هنأ :هنع حصو

 ركذب رمآ كلذلو اوهلا هنع درطي هؤاكيإو ناطیشلا هنع درطي ءانالا ريمخت

 .نيينعملا نيذهل نيعضوملا نيذه يف هللا مسا

 00 ةبترتملا بادالاو ءاقسلا ىَهن لَك هللا لوسر نأ « سابع نبا ثيدح نم «هحيحص» يف يراخبلا یورو مف نم برشلا نع يهنلا
 اهلا يف: نس ترشلا قع هيدع

 دژ هيسكُ هيف براشلا سا در نأ :اهنم «ةديدع بادآ اذه يفر
 .اهلجأل فاعي ةهيرك ةحئارو

 . هب ررضتف «ءاملا نم هفوج ىلإ لخادلا بلغ امبر هنأ :اهنمو

 .هیذژیف «هب رعشي ال ناويح هيف ناك امبر هنأ :اهنمو

 جلتف «برشلا دنع اهاري ال اهُريغ وأ ةاذق هيف ناك امبر ءاملا نأ :اهنمو

 . هفوج

 نم هظح ذخآ نع قیضیف یاوهلا نم نطبلا ألمي كلذك برشلا نأ :اهنمو

 .مکحلا نم كلذ ریغلو .هيذؤي وأ ءهمحازي وأ یاملا

 اعد ام هللا لوسر نأ :«يذمرتلا عماج» يف امب نوعنصت امف :لیق ناف نم برشلا ثیدح فعض
 :انلق ؟"اهيف ْنم اهنم برش مث ««ةّواَدالا مف ثنخا» :لاقف ءدحأ موی ةواداب E نم ی یا و ٠ ةوادإلامف

 . «مکحیباصم اوئفطأو =

 ا هجرخأو «ءاقسلا مف نم برشلا باب :ةبرشالا يف ۷۹/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۱)

 .ةريره يبأ ثيدح

 ةیقسأالا ثانتخا يف باب :ةبرشألا يف (۳۷۲۱) دواد وبأ ظفللا اذهب هجرخآ (۲)
 = مث اهثنخف ةقلعم ةبرق ىلإ ماق يي يبنلا تيأر» :ظفلب (۱۸۹۲) يذمرتلا هجرخأو

۲14 



 رمع نب هللا دبعو «حیحصب هدانس| سيل ٌثيدح اذه :يذمرتلا لوقب هيف يفتكن
i 753 7  

 دیری .یهتنا ال وأ یسیع نم عمس يردآ الو هظفح لبق نم فّعضي يرمعلا ر ||

 . راصنالا نم لجر نع «هنع هاور يذلا هللا دبع نب دع

5 1 ۳ 
 ةملث نم برشلا نع یهنلا یعهبا لاق «يردخلا لیعس يبا تیدح نم «دواد يبا ننس) يفو

 هدساقم نايبو حدقلا سس و و

 «بارشلا يف خفن نأو «جتقلا ةَعلْف نی برشلا نم اع هللا لوسر
 نم اذهو ا

 :دسافم حلا ملأ ندير ألا ناف براشل هحلصم اهب مت 7 يتلا بادألا

 ةمللا ىلإ عمتجي هريغ وأ ىذق نم ءاملا هجو ىلع نوكي ام نأ :اهدحأ

 نم برشلا نسح نم نكمتي ملو «براشلا ىلع ش 2 وش امیر هنأ : يناثلا

 . ةملثلا

 امك «لسغلا اهيلإ لصي الو «ةملثلا يف ٌعمتجت ةموهُزلاو خسولا نأ :ثلاثلا

 . حيحصلا بناجلا ىلإ لصي

 يغبنيف «هیف ناكم أدرأ يهو «حدقلا يف بيعلا لحم ةمللا نأ :عبارلا

 ىأرو هيف ريخ ال ءيش لك نم ءيدرلا نإف . حیحصلا بناجلا دصقو نو

 عزن هللا نأ تملع امآ لعفت ال :لاقف «ةئيدر ةجاح يرتشي الجر فلسلا ضعب

 .ءيدر لک نم ةكربلا

 اذه نمو .اهنم برشی مث اهفطعیو اهسوژر ينثي نأ :ثانتخالاو .«اهیف نم برش

 . هینثتو هرسکتل كلذو «ثنخملا يمس

 ۸۰/۳ دمحأو «حدقلا ةملث نم برشلا باب :ةبرشألا يف (۳۷۲۲) دواد وبأ هجرخآ (۱)

 .تاقث هلاجر يقابو .فیعض وهو «نمحرلا دبع نب ةرق هدنس يفو

۳۱۵ 



 . دسافملا نم هذه

 فاعي ةهيرك ةحئار خفانلا مف نم هبسكي هنإف «بارشلا يف خفنلا امأو بارشلا يف حفنلا دسافم

 اذهلو هطلاخت خفانلا سافنأف :ةلمجلابو .مفلا َريغتم ناك نإ اميس الو ءايلجأل
 يذلا ثيدحلا يف هيف خفنلاو ءانالا يف سفنتلا نع يهنلا نيب ةَ هللا لوسر عمج
 لک هللا لوسر ىهن :لاق «هنع هللا يضر سابع نبا نع .هححصو يذمرتلا هاور

 )هيف فني وا ءِءانالا يف ست نأ

 يف سفنتي ب ناك
 يف سفنتب الو برشلا

 نآ سنآ ثيدح نم «نیحیحصلا» یفامب نوعنصت امف : لیف داف

 و «میلستلاو لوبقلاب هلباقُت :لیق (۱)؟ائالث ءانالا يف تی ناك ةَ هللا لوسر "ها
 ۳و یا یر وجم

 هلع هللا لوسر نبا ميهاربإ نأ : حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك اذهو برشلا ةلا

 . عاضرلا ةدم يف : يأ ۳ يدّلا يف تام

 اصلاخ نبللا برش
 هعفانمو ءاملاب اب وشمو

 لصن

 نبللا برش یفو .یرخآ ءاملاب ابوشمو قرات اصلاخ نبللا برشی لو ناكو

 بیطرتو ةحصلا ظفح يف میظع فن ًابوشمو اصلاخ ةراحلا دالبلا كلت يف ولحلا
 ىمازخلاو َموُصْيَقلاو حیشلا هّباود یعرت يذلا نبللا امیس الو ءدبكلا ٌيرو «ندبلا

(۱) 

(۲) 

(۳( 

 (۳ع۲۹) و (۳:۲۸) هجام نباو ۳۷۲۸(۰) دواد وبأو ۱۸۸۹(۰) يذمرتلا هجرخآ
 .حیحص هدانساو (۷) دمحأو

 ظفللاو ءامئاق مزمز ءام نم برشلا يف باب :ةبرشألا يف (۲۰۳۸) ملسم هج رخأ
 يف سفنتي سنأ ناك :لاق هللا دبع نب ةمامث ثيدح نم م٠/١ ير هاورو هل

 . اثالث سفنتي ناك يع يبنلا نأ معزو ءاثالث وأ نيترم ءانإلا
 ثيدح نم لایعلاو نايبصلا ةا هتمحر باب :لئاضفلا يف (۲۳۱۲) ملسم ا
 .«ةنجلا يف هعاضر نالمكت نيرئظل هل نإو . .» همامتو «سنأ
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 ةيودالا عم ءاودو «ةبرشألا عم بارشو ‹ةيذغألا عم ءاذغ اهنبل ناف اههبشآ امو

 هيف اتل كراب هللا : میل اماعط مکذحآ لکآ اذإ» : داب هنع «يذمرتلا عماج» يفو

 سيل ُهَّنِإَف كنم انذزَو «هيف ان كراب ّمُهّللا : لَ ابل يقس اًذِإو كنم اریخ اًنْمِعطَأَو
 ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .«نّبَللا الإ بارشلاو مالا نم ٌءىِزْجُي ٌء يش

)010 

 لصف

 حبصأ اذإ هّيرشيو «لیللا لو هل دبی ناك ب هنأ «ملسم حيحص» يف تبثو

 ناف ءرصعلا ىلإ دغلاو «یرخألا ةليللاو دغلاو ءيجت يتلا ةليللاو «كلذ هّموي

 رمت هيف حرطُي ام وه :ذيبنلا اذهو . "بصف هب رمأ وأ «َمداخلا هاقس ءيش هنم يقب

 ظفحو «ةوقلا ةدايز يف ميظع عفن هلو «بارشلاو ءاذغلا يف لخدي وهو «هيلحي

 . راكسالا ىلإ هريغت نم افوخ ثالث دعب هبرشي نكي ملو «ةحصلا

 لصف
 سبلملا رمال هريبدت يف

 علخو اسبل هرسيأو «هيلع هفخأو ندبلل هعفنأو .يدهلا متأ نم ناكو
 لیلی ناكو ءاهريغ نم ندبلا ىلع ٌفخأ يهو ءرزألاو ةيدرالا هسبل رثکآ ناکو

 ءيش عفنآ هبي امل هسبل يف هیده ناکو .هيلإ بايثلا ًبحأ ناك لب «صيمقلا

 ال غسّرلا ىلإ هصيمق مك تناك لب ءاهعسوُيو «همامكأ ليطي نكي مل هنإف «ندبلل

 دواد وبأو ءاماعط لكأ اذإ لوقي ام باب :تاوعدلا يف (۳:۵۱) يذمرتلا هجرخآ )١(
 يفو ۰۲۸۶ و ۲۲۵/۱ دمحأو ءانبل برش اذإ لوقي ام باب :ةيرشألا يف (۳۷۳۰)

 هل نکل «لوهجم ةلمرح نب رمعو «فيعض وهو ءناعدج نب ديز نب يلع هدنس
 .اتسح ثیدحلا ریصیف «هب یوقتی (۳۳۲۲) هجام ندا دنع رخا قیرط

 .دتشي مل يذلا ذیبنلا ةحاب] باب : ةبرشالا يف (۲۰۰۵) ملسم هجرخآ )۲(

۳۷ 

 ءاملا يف ذابتنالا



 نع رصقت الو شطبلاو ةكرحلا ةفخ هعنمتو ءاهسبال ىلع قشتف «ديلا زواجي

 زواجتی مل نیقاسلا فاصنآ ىلإ هرازإو هصیمق لیذ ناکو «دربلاو رحلل زربتف «هذه
 ییقاس ةلضع نع ْرصقي ملو «ديقملاك هلعجیو «هدوژیو يشاملا يذژيف «نیبعکلا

 سأرلا يذوت يتلا ةريبکلاب هتمامع نكت ملو «دربلاو رحلاب یفأتیو فشکتتف

oناس مه تاک نفاد سم  

 اطسو لب «دربلاو رحلا نم سأرلا ةياقو نع رصقت يتلا ةريغصلاب الو ءاهباحصأ

 قنعلا يفت اهناف :ةدیدع دئاوف كلذ يفو .هکنح تحت اهلخدي ناکو «كلذ نيب

 ءٌرفلاو ٌركلاو لبالاو لیخلا بوكر دنع امیس الو ءاهل تبثآ وهو «دربلاو رحلا

 عفنلا يف امهنیب ام دعب ايو ؛كنحلا نع ٌاضوع بیلالکلا ذختا ىسانلا نف رکو

 ظفح يف اهغلبأو تاسبللا عفنآ نم اهتدجو ةسبللا هذه تلمأت اذإ تنأو «ةنيزلاو

 . ندبلا ىلع ةقشملاو فلكتلا نم اهدعبأو «هتوقو ندبلا ةحص

 ىلإ نيلجّولا ةجاحل هلاوحأ بلغأ وأ ءامئاد رفسلا يف فافخلا ٌنسبلي ناكو

 .انايحأ رضحلا يفو «دربلاو رحلا نم امهيقي ام

 ملو «ةرّیحملا دوربلا يهو «ةّرَّبحلاو «ضایبلا هيلإ بایثلا ناولآ ٌبحأ ناکو

 ةلحلا امأو . لوقصملا الو «ّیصملا الو «دوسالا الو «رمحالا سبل هیده نم نكي

 ةَّلُحلاك ضایبو ةرمحو ٌداوس هيف يذلا يناميلا ُءادرلا يهف ءاهسبل يتلا ءارمحلا

 سبل هنأ معز نم طیلفتو «كلذ ریرقت مدقت دقو هذهو هذه سبل دقف مارضخلا
 .ةيافك هيف امب يناقلا رمحألا

 ةَدُم اهیف لزنی رفاسم ةلحرم ایندلا نآو ریس رهظ ىلع هنأ ةي ملع امل

 هعبت نمو «هباحصأ يدهو هیده نم نكي مل «ةرخآلا ىلإ اهنع لقتنی مث «هرمع
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 نسحأ نم تناك لب .اهعیسوتو اهتفرخزو اهتیلعتو اهدییشتو نکاسملاب ءانتعالا
 «باودلا جولو نم منمتو «نويعلا نع رُتستو «دربلاو رحلا يقت رفاسملا لزانم

 اهیلع روتعت الو اهتعسل ماوهلا اهیف شش ششعت الو هاهلقث طرفل اهطوقس فات الو

 يف الو .اهنکاس يدوتف ضرألا تحت تسیلو «اهعافترال ةيذوملا حایرلاو ةيوه الا
 ادربو ارح اهّلقاو «اهغفنأو نکاسملا لذدعأ كلتو طسو لب اهیلع عافترالا ةياغ
 يوأتف «ةدئاف الو ةعفنم ريغب هنع لضفت الو رصحنیف ءاهنكاس نع قیضت الو

 نم اهتحئار لب ءاهتحئارب اهنکاس يذؤُت فلک اهیف نكي ملو ءاهولخ يف ٌماوهلا
 بيطأ نم وه هحیرو هدنع لازی الو «بيطلا بحي ناك هنأل حئاورلا بیطآ

 الو ءهّحئار رهظت فينك رادلا يف نكي ملو .بیطلا بیطآ نم هقَرَعو «ةحئارلا
 . هتحص ظفحو «ندبلل اهقفوأو اهعفنأو نکاسملا لدعأ نم هذه نأ بير

 لصف
 ةظقيلاو مونلا رمال هریبدت يف

 ءاضعالاو ندبلل هعفنأو مون لدعآ هدجو ال هتظقيو همون ردت نم

 موقیف يناثلا فصنلا لوآ يف ظقیتسیو «ليللا لَّوأ ماني ناك هناف ةوقلاو

 ايد Egal شا ىل هللا بك ام يلصُيو أضوتيو «كاتسيو

 بلقلا حالص ةياغ اذهو رجألا روفو عم ةضايرلا نم اهظحو حارلاو مونلا نم

 .ةرخالاو اتدلاو,ةكذبلاو

 ردقلا نم هسقن عنمی الو «هیللجاتحملا ردقل قوف مونا نم ذخأی نکی ملو
 مونلا ىلإ ٌةجاحلا هتعد اذإ مانیف هوجولا لمکآ ىلع هلعفی ناکو .هنم هيلإ جاتحملا
 ماعطلا نم ندبلا ءیلتمم ريغ «هانيع هبلغت یتح هللا ارکاذ نمیأالا هقش ىلع

 عاجض هل لب تعفترملا شرفلل ذختم الو «ضرألا هبنجب رشابم الو «بارشلاو
 . انايحأ هدخ تحت هدي عضیو تداسولا ىلع عجطضي ناکو فیل هوشح مد نم



 مونلا اعون

 يعيبطلا مونلا

 يعيبطلا ريغ مونلا

 مونلا اتدئاف

 مونلا تایفیک عفنآ

 مونلا تابعون ژدرآ

 : لوقتف «راضلاو هنم عفانلاو مونلا يف الصف رکذن نحنو

 بلطل ندبلا نطاب ىلإ ىوقلاو ةيزيرغلا ةرارحلا روغ اهعبتی ندبلل ةلاح مونلا

 نع ةيناسفتلا یوقلا كاسمإ :يعيبطلاف . يعيبط ریغو يعيبط :ناعون وهو «ةحارلا

 نع یوقلا هذه تكسمأ یتمو «ةيدارالا ةكرحلاو سحلا یوق يهو .اهلاعفآ

 قرفتتو للحتت تناك يتلا ةرخبالاو تابوطرلا تعمتجاو «یحخرتسا ندبلا كيرحت

 .يخرتسيو ٌرّدختيف یوقلا هذه أدبم وه يذلا غامدلا يف ةظقيلاو تاكرحلاب

 .يعيبطلا مونلا كلذو

 يلوتست نأب كلذو ءضرم وأ ضرعل نوكيف «يعيبطلا ريغ مونلا امأو

 ةبطر ةرخبأ دعصت وأ ءاهقيرفت ىلع ةظقيلا ٌردقت ال ءاليتسا غامدلا ىلع تابوطرلا

 ءهيخرتو غامدلا لقتف «بارشلاو ماعطلا نم ءالتمالا بيقع نوكي امك ةريثك

 .مونلا نوكيف ءاهلاعفأ نع ةيناسفنلا یوقلا ٌكاسمإ عقيو ءرّدختيف

 .لالكلاو ءايعالا ليزيو «ةظقيلا بصن نم ساوحلا حیریف «بعتلا نم اهل

 مونلا تقو يف ةيزيرغلا ةرارحلا نأل طالخألا حضنو ءءاذغلا مضه :ةيناثلاو

 ىلإ مئانلا جاتحيو هرهاظ دربي اذهلو كلذ ىلع نيعتف ندبلا نطاب ىلإ روغت

 . راثد لضف

 يف ةثيهلا هذهب ماعطلا رقتسیل نمیالا قشلا ىلع ماني نأ :مونلا عفنأو

 ىلإ لوحتي مث ءًاليلق رسيألا بناجلا ىلإ لیمأ ةدعملا نإف ءانسح ًارارقتسا ةدعملا

 همون ٌرقتسي مث «دبكلا ىلع ةدعملا ةلامتسال كلذب مضهلا عرسيل الیلق رسيألا قشلا

 ىلع مونلا نوكيف «ةدعملا نع ارادحنا ٌعرسأ ءاذغلا نوكيل «نميألا بناجلا ىلع

 بلقلاب رضم رسيألا بناجلا ىلع مونلا ةرثكو «هتياهنو همون ةءادب نميألا بناجلا
 .داوملا هيلإ بصنتف «هيلإ ءاضعألا ليم ببسب

 ريغ نم ةحارلل هيلع ءاقلتسالا رضي الو رهظلا ىلع ٌمونلا مونلا أدرأو
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 «هحام نبا نتسا و «دنسملا) يفو ههجو ىلع احطبنم ماني نأ هنم أدرأو « مون

 ىلع حطبنم دجسملا يف مئان لجر ىلع ی يبنلا رم :لاق ةمامآ يبآ نع

 هچ .(۱«َهَج ٌةَمْوَن اَهنِإَف ءذعقا وأ قه :لاقو «هلجرب هب رضف «ههجو
 ریس

 ريغ نم هنطب ىلع ضیرملا مون امأو :«ةمدقتلا» باتک يف طارقبأ لاق
 ملأ ىلعو «لقع طالتخا ىلع لدي .كلذب ترج هتحص يف هتداع نوكي نأ
 ةئيه ىلإ ةديجلا ةداعلا فلاخ هنأل : هباتکل حارشلا لاق «نطبلا یحاون ىف

 . نطاب الو رهاظ ببس ريغ نم ةئيدر

 ةوقلل حیرم اهلاعفآ نم ةيعيبطلا یوقلل نکمم لدتعملا مونلاو

 للحت نم ًاعنام هئاخرإب داع امبر هنإ یتح ءاهلماح رهوج نم رثکم «ةيناسفنلا
 .حاورالا

 «نوللا دسفُيو «لزاونلاو ةيبوطرلا ضارمألا ثروُی ءيدر راهتلا مونو
 ٍفيَّصلا يف الإ ةوهشلا فعضُيو «لسكيو .بصعلا يخرُيو «لاحطلا ثرويو
 ءرصعلا دعب هرخآ مونلا هنم أدرأو ءراهنلا لوأ ٌمون هؤدرأو «ةرجاهلا تقو
 يف مانتأ ءمق :هل لاقف .ةَحْبّصلا ةمون ًامئان هل ًانبا سابع نب هللا دبع ىأرو
 ؟ .قازرألا اهيف مسقت يتلا ةعاسلا

 ةمون :قلخلاف .قمخو «قرحو «قلخ :ةثالث راهنلا مون :ليقو
 رمأ نع لغشت «یحضلا ةمون :قرخلاو .ِيكَي هللا لوسر قلخ يهو «ةرجاهلا
 دعب مان نم :فلسلا ضعب لاق .رصعلا ةمون :قمحلاو .ةرخآلاو ايندلا

 .هجولا ىلع عاجطضالا نع يهنلا باب :بدألا ىف (۳۷۲۵) هجام نبا هجرخأ )١(
 اعجطضم الجر لني هللا لوسر ىأر :لاق ةريره يبأ نع بابلا يفو « فيعض هدنسو

 ۰۳۰۶ و ۲۸۷/۲ دمحأ هجرخأ "لا اهبحي ال ةعجض هذه نإ» :لاقف هنطب لع
 يبأ دنع ةفخط نب شيعي ثيدح نم دهاش هلو ۰ نسح هدنسو ۳۷2۹۹ يذمرتلاو

 . يوق هدنسو ۳۷۲۷(۰) و (Vo) هجام نباو (ه٠:غ٠) دواد

۳۳۱ 

 لدتعملا مونلا عفانم

 راهنلا مون دسافم
 هرخا ةصاخيو



 ةحبصل .: | مون دساقم

 سمشلا يف مونلا دسافم
 ثلا يف ۰ د وأ

 :رعاشلا لاقو .هّسفن الإ ّنمولي الف ءهلقع نسلثخاف ءرصعلا

 نونج ریصعلا ُتاَمْوَنَو ًالابخ تقلا ثروت ىحضلا تام َنِإ الأ

 وهو ايفا را ةقيلخلا ةف بلطت تقو كلذ نال «قزرلا نمی ةحبّصلا ٌمونو

 ناب اذ ريق و «ةرورض وأ ضراعل الا نامرح همونف «قازرألا ةمسق تقو

 ارسکت ثدحیف «ةضايرلاب اهلیلحت یغبنی ىلا تالضفلل هداسفاو «ندبلا هئاخرال

 ءيشب ةدعملا لاغشإو ةضايرلاو ةكرحلاو زربتلا لبق ناك ناو .افعضو اّیعو

 .ءاودالا نم عاونأل دلوملا لاضعلا ءادلا كلذف

 «سمشلا يف هضعب ناسنالا مونو «نیفدلا ءادلا ريثي سمشلا يف مونلاو

 «ةريره يبآ ثیدح نم «هننس» يف دواد وبآ یور دقو «ءيدر لظلا يف هضعبو

 راصف للا هنع ٌصَلَقَف سما يف مُكُدَحَأ ناك اذإ» :2 هللا لوسر لاق :لاق

 لا يف فو سل يف ةع
 لوسر نآ بیصحلا نب ةديرب ثیدح نم هریغو «هجام نبا ننس» يفو

 مونلا منم ىلع هیبنت اذهو «سمشلاو لظلا نيب ّلْجَرلا دقي نأ یهن لي هلل

 تيتا اذ» : لاق دل هللا لوسر نأ .بزاع نب ءاربلا نع «نیحیحصلا» يفو

 ملا : لق مث «نَمسألا 3 كم ىلع ْعجطضا مث ةالّصلل عوض اضوتق عج

 ُتاَجْلَو ءَكِيَلِإ يرمأ تضّرفو كل يِهْجَو تُجرو لیلا يسفت تس ي

 هدنسو «سمشلاو لظلا نيب سولجلا يف باب :بدالا يف (4۸۲۱) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 ۰۲۸۳/۲ دمحآ هجرخأو «ةريره يبأو ردکنملا نبا نيب ةطساولا ةلاهجل فیعض

yTدنع يوق دنسب دهاش هلو ۳۳  

 نيب سلجي نأ ىهن» : ظفلب هك يبنلا باحصأ نم لجر ثيدح نم 1۱۳/۳ دمحأ

 ۲۷۱/٤ ىرخأ قيرط نم مکاحلا هاورو ««ناطیشلا سلجم :لاقو لظلاو حضلا

 نبا دنع ةديرب ثيدح نم رخاو يبهذلا هقفاوو هححصو ةريره ابأ يباحصلا ىمسو
 .دعب اميف فنصملا هركذيس يذلا وهو «نسح هدنسو «(۳۷۲۲) هجام

۳۳۲ 



 قاب نم تم «كمالك ّرخا ْنُهلَعَجاو َتْلَسْرَأ يذلا كبو تر يلا َكباتکب تنَمآ « كل الإ كنم اَجْنَم الو المال کلر ةَبْهَرَو ةبغر كل | يِرْهَظ
 0 ةرطنلا یّلع سم

 .نَمْيألا هقش ىلع عجطضا  اهتنس نيعي - رجفلا يتعكر یلص اذإ ناك حتي للا لوسر َّنأ ةشئاع نع «يراخبلا حيحص) يفو
 .مئانلا قرغتسي ال نأ «نميألا بناجلا ىلع مونلا يف ةمكحلا نإ :ليق دقو

 بلط «نميألا هبنج ىلع مان اذإف ءراسيلا ةهج ىلإ ليم هيف بلقلا نال «همون يف
 يف هلاقثتساو مئانلا رارقتسا نم عنمي كلذو ءرسيألا بناجلا نم هرقتسم بلقلا

 ةعدلا كلذب لصحيف «هّرقتسم هنإف ءراسيلا ىلع مونلا يف هرارق فالخب «همون
 .هايندو هنيد حلاصم هتوفيف «لقثتسيو «همون يف ناسنإلا قرغتسيف «ةماتلا

 یلع لیحتسب اذهلو -- توملا وخآ ونلاو «تیملا ةلزنمب مئانلا ناك املو

 نم ىلإ اجاتحم مال ناك هیف نومنب ال ةنجلا نصار ءتومي ال يذلا ّيحلا

 نم ًاضيأ هندب ٌنسّرحيو تافالا نم اهل ضِرْعَي امم اهظفحيو «هسفن سّرحي
 لَك بلا مّلع .هدحو كلذل يلوتملا وه ىلاعت هرطافو هنر ناکو «تافالا قراوط
 لامك اهب يعدتسيل ةبهرلاو ةبغرلاو «ءاجتلالاو ضيوفتلا تاملك لوقي نأ مئانلا
 نامیالا رکذتسی نأ ىلإ كلذ عم هدشرأو «هندبو هسفنل هتسارحو «هل هللا ظفح
 ناك اذإف «همانم يف هللا هافوت امبر هناف «همالک رخا هب ملكتلا لعجيو هيلع ماتيو
 بلقلا حلاصم مانملا يف يدهلا اذه نمضتف تنجلا لخد همالک رخا ناميالا

 ىلع همالسو هللا تاولصف ةرخالاو ايندلاو .ةظقیلاو مونلا يف حورلاو ندبلاو

 . ريخ لک هّنَمَأ هب تلان نم

 ملسمو «نميألا قشلا لع عجضلا باب :بدو يف 6 297/١١ يراخبلا هجرخأ )١(
 . عجضملا ذخأو مونلا دنع لوقي ام باب : :ءاعدلاو ركذلا يف 0 ٠

 يتعكر لعب نيالا قشلا ىلع ةعجضلا باب : دجهتلا يف م0 /؟ يراخبلا هج رخآ 6

 . رجفلا

Y۳ 

 ىلع مونلا نم ةمكحلا

 نميألا بناجلا

 مونلا لبق ءاعدلا دئاوف



 دبعلا َميلست كل ةملسم اهتلعج :يأ ؛«كيلإ يسفن تملسأ» :هلوقو

 ىلع ةيلكلاب هلابقا نگضتی هيلإ ههجو ةيجوتو .هکلامو هديس ىلإ هسفن كولمملا

 لاق «دایقنالاو لذلاو عوضخلاب هرارقإو هل ةدارالاو دصقلا صالخاو «هبر

 ؛نارمع لا ةروس] # نبا نشو هلل يهجو تنش او : یلاعت

 اضيأو «ساوحلا ٌعمجمو «ناسنالا يف ام فرشآ وه ذإ هجولا ركذو .[۲۰ :ةيآلا

 :هلوق نم دصقلاو هجوتلا ىنعم هيفف

 لّمعلاو هجرلا هّیلا دابعلا بر حةهّيصخُم تسل ابنذ هللا رفغتسا (۱) رك ه رز اس ۳ ۰ و es ا و ۱

 بلقلا نوکس بجوی كلذو «هناحبس هللا ىلإ هدر هيلإ رمالا ضیوفتو

 نم ضیوفتلاو .هاضریو هبحي امم هل هژاتخیو هيضقي امب یضرلاو «هتنینأمطو

 يمعازل ًافالخ ةصاخلا تاماقم نم وهو «هيف ةلع الو «ةيدوبعلا تاماقم فرشآ

 . كلذ فالحخ

 نوکسلاو «هب ةقثلاو «هيلع دامتعالا ّةوق ٌنَمَضتي هناحبس هيلإ رهظلا ءاجلاو

 . طوقسلا فخي مل «قيثو نكر ىلإ هرهظ دنسأ نم ناف ؛هيلع لکوتلاو «هيلإ

 يهو «برهلا ةوقو «ةبغرلا يهو «بلطلا ةوق :ناتوق بلقلل ناك املو
 اذه يف نیرمالا ممج «هراضم نم ابراه ؛هحلاصمل ابلاط دبعلا ناکو «ةبهرلا

 دبعلل أجلمال هنأب هبر ىلع ىنثأ مث «كيلٍا ةبهرو ةبغر : لاقف هجوتلاو ضیوفتلا

 يف امك «هسفن نم هّیجْنْل دبعلا هيلإ أجلي يذلا وهف «هريغ هنم هل اجنم الو «هاوس

 لب دوعاو ءَكِيوُقُع نم َكِتاَقاعُميو ءَكِطَحَس نم كاًضرب ُةوُمَأ» :رخآلا ثيدَحلا
 «هتردقو هتئيشمب وه يذلا هسأب نم هيجنُيو هدبع ذیعی يذلا هناحبس وهف «4' كنم

 رکدو غ5 «بدألا ةنازخ» يف يدادغبلا هدروأ ۷/۱ «ساتكلا» تايبأ نم وه )۱(

 . اهلئاق فرعي ال يتلا نیسمخلا هیوبیس تایبآ نم هنأ

 دوجسلاو عوکرلا يف لاقي ام باب ا ا سلا جو یا )۲(

۲۲ : 



 وهف «ةاجنلا ىف ءاجتلالا هیلاو «هنم ةاجنلا بلطي ام هنمو «ةناعالا هنمو ءالبلا هنمف

 الو «ءيش لک بر وهف «هنم امم هب ذاعتسیو «هنم امم يجني نأ يف هيلإ أجلي يذلا

 ةروس] وه الا هل تشاک الف رضب هللا َكْسَسْمَي ناو : هتئيشمب الإ ءيش نوكي
 دار وأ اءوس مكب دار نإ هللا نم ْمُكُمِصْعَي يذلا اذ ْنَم لق# [۱۷ :ةيآلا .ماعنألا

 هباتكب ناميالاب رارقالاب ءاعدلا متخ يث [۱۷ :ةيآلا «بازحألا ةروس] *ةّمحر مکی

 ٠ .همون ىف هيده اذهف «ةرخآلاو ايندلا ىف زوفلاو «ةاجنلا كالّم وه يذلا هلوسرو

 . قط هبذم يفذدهاشذ اكل الوشر يتإ لق ملول

 دَمحیف «كيدلا وهو خراصلا حاص اذإ ظقيتسي ناكف .هتظقی يف هّيده امأو

 فقي مث « هكثوضو لإ موقي مث كاتسی مث «هوعدیو هللهبو «هربکیو یلاعت هللا

 اف ءابهار ابغار «هل ايجار هيلع اينثم «همالکب هل ايجانم «هبر يدي نيب ةالصلل

 .اذه قوف ةرخآلاو ايندلا ميعنلو «یوقلاو حورلاو «ندبلاو بلقلا ةحصل ظفح

 هنم ملعي الصف اهنم ركذنف «ةضايرلا وهو «نوکسلاو ةكرحلا ٌريبدت امأو

 :لوقنف ءاهبوصأو اهدمحأو هعاونأ لمكأل كلذ ىف هيده ةقباطم

 ءاذغلا ريصي الو «بارشلاو ءاذغلا ىلإ هئاقب يف ندبلا راقتفا مولعملا نم

 ترثك اذإ ءام ةيقب مضه لك دنع هنم ىقبي نأ دب ال لب «ندبلا نم اءزج هتلمجب

 لقثیو دسي نأب هتيمكب رضیف «ةيفيكو ةيمك هل ءيش اهنم عمتجا نامزلا رمم ىلع
 اهرثكأ نأل «ةيودألاب ندبلا ىذأت غرفتسا ناو «سابتحالا ضارمأ بجويو ندبلا

 نخسي نأب «هتیفیکب رضيو «هب عفتنملا حلاصلا جارخإ نم ولخت الو «.ةّيمس

 . هجاضنإ نع ةيزيرغلا ةرارحلا فعضي وأ هسفنب دربي وأ «نفعلاب وأ هسفنب

 ىوقأ ةكرحلاو « تغرفتسا وأ مات ةراض ةلاحم ۷ تاللضملا ددسو

 4-۸۵ ج داعملا داز ۳۲۲ ۵

 ةظقبلا ىف لک هيده

 ةضايرلا يف و هيده

 ةضايرلل بجوملا ببسلا

 ةضايرلا دئاوف

 0ك یی



 اهعاونأو اهتقو

 سوفنلا ةضابر

 ةالصلا ةدئاف

 عمتجت الف «اهتالضف لیستو «ءاضعألا نخست اهناف «اهدلوت عنم يف بابسالا

 بّلصتو «ءاذغلل ًالباق هلعجتو طاشتلاو هل ندبلا د نامزلا لوط یلع

 رثكأو ةيداملا ضارمألا عیمج نمؤتو «تاطابرلاو راتوألا يوقتو «لصافملا

 ریبدتلا يقاب ناکو «هتقو يف اهنم لدتعملا ردقلا لمعتسا اذإ ةيجازملا ضارمالا

 ا

 يه ةلدتعملا ةضايرلاو مضهلا لامكو «ءاذخلا رادحنا دعب ةضايرلا تقوو

 قرعلا ناليس اهُمزلي يتلا امأو «ندبلا اهب ىدنتيو وبرتو «ةرشبلا اهيف ٌرمحت يتلا

 لب «ةضايرلا كلت عون ىلع ًاصوصخو «يوق هٌثضایر ترثک وضع ياو «ةطرفمف
 نم رثکتسا نمو «هتظفاح تیوق ظفحلا نم رثکتسا نم ناف ءاهنأش اذهف ةوق لك

 ءیدتبیلف «ةءارقلا ردصللف ءهّصخت ةضاير وضع لکلو «ةركفملا هّنَوَق تیوق رکفلا

 مالکلاو تاوصالا عمسب عمسلا ةضايرو «جیردتب رهجلا ىلإ ةيفخلا نم اهیف

 مالکلا يف ناسللا ٌةضاير كلذکو «لقثألا ىلإ فخألا نم لقتنیف «جیردتلاب

 .ًائيشف ًائيش جیردتلاب يشملا ةضاير كلذکو رصبلا ةضاير كلذكو
 «مادقألا ىلع ةقباسملاو «عارصلاو «باشنلا يمرو «لیخلا بوكر امآ و

 .جنلوقلاو یاقستسالاو ماذجلاک ةنمزم ضارمأل ةعلاق يهو «هلک ندبلل ةضايرف

 تابثلاو ربصلاو .رورسلاو حرفلاو بدأتلاو ملعتلاب سوفتلا ةضايرو

 مظعأ نمو «ٌسوفنلا هب ضاترت امم كلذ وحنو «ریخلا لعفو «ةحامسلاو مادقالار

 ًاغيش كلذب ضاترت لازت الف «ناسحالاو ةعاجشلاو .بحلاو ربصلا :اهتضایر

 . ةتباث تاکلمو «ةخسار تائيه تافصلا هذه اهل ٌريصت ىتح ائيشف

 ةحصلل ظفاح يده لمكأ هتدجو كلذ يف هيي هيده تلمأت اذإ تنأو

 هطالخأ ةباذإو «ندبلا ةحص ظفح نم اهيف اهسفن ةالصلا نأ بیر الو

 هد نامیالا ةحص ظفح نم اهیف ام یوس هل ءيش عفنآ نم وه ام هتالضفو

۳۳۹ 



 عنمأ نمو «ةحصلا ظفح بابسأ عفنأ نم ليللا ٌمايق كلذکو ؛ةرخآلاو ایندلا

 امك «بلقلاو حورلاو ندبلل ءيش طشنأ نمو «ةنمزملا ضارمألا نم ريثكل رومألا

 ْمكدَحَأ سأر ةّيفاَق ْىَلَع ْناَطْيَشلا ُدَقْحَي١ :لاق هنأ ب ىبنلا نع «نيحيحصلا» ىف

 َوُه ناف «دقزاف «ليوط ّلْيَل َكِيِلَع :ةَدْقُع لك ىلع ُبرْصَي دّقع ال َماَن َوُه اد

 ا ناف فیناث انفع تلحنا ءاضرت ناف ةدفع تلحنا هللا: وكف .ظقس
 سمّتلا تیبخ حب الاو .سفَلا بّیط اطيشت مصاف .اهلک ُهُدَقُع تَّلَحْلا
 نوک

 ال ام سفتلاو ندبلا ةضايرو ةحصلا ظفح بابسأ نم يعرشلا موصلا يفو

 . ةرطفلا حيحص هعفدي

 قوقلا بابسأ مظعأ نم يه يتلا ةيلكلا تاكرحلا نم هيف امو داهجلا امأو

 مغلاو مهلا لاوزو ءامهتالضف عفدو «ندبلاو بلقلا هبالصو تحصلا ظفحو

 «ثسانملا لعفو «جحلا كلذكو «بيصن هنم هل نم هفرعی امنا رمأف «نزحلاو

 «ناوخالا یلاو «جئاوحلا يف يشملاو «لاصنلابو «لیخلا ىلع ةقباسملا كلذکو

 دجاسملا ىلإ يشملاو مهزئانج عییشتو مهاضرم ةدايعو مهفوقح ءاضقو

 . كلذ ريغو «لاستغالاو ءءوضولا ةكرحو «تاعامجلاو تاعمجلل

 امأو .تالضفلا عفدو .ةحصلا ظفح ىلع ةنيعملا ةضايرلا هيف ام لقآ اذهو

 ءارو رمأف ءامهرورش عفدو «ةرخالاو ايندلا تاريخ ىلإ هب لصوتلا نم هل عرش ام

 . كلذ

 . «اهتحص ظفحو بولقلاو نادبألا بط ىف يده لك قوف هيده نأ تملعف

 . قیفوتلا هللابو هدشر رضحأ دق نمل كلذ ىلع ديزم الو ءامهماقسأ عفدو

 اذإ سأرلا ةيفاق ىلع ناطيشلا دقع باب :دجهتلا ىف ۲۲ ۰۱۹/۳ يراخبلا هجرخأ ()

 عمجأ ليللا مان نم يف يور ام باب :نيرفاسملا ةالص يف (۷۷۲) ملسمو ءلصي مل

 .ةريره يبأ ثيدح نم ؛حبصآ ىتح

۳۳۷ 

 موصلا ةدئاف

 داهجلا ةدئاف



 عامجلا يف ی هیده

 عامجلا دصاقم

 ةحصلا

 هب مو .ةحصلا هب ظفحی «يده لمكأ هيف هّيده ناکف «هاّبلاو عامجلا امأو
 عضو عامجلا ناف ءاهلجأل عضو يتلا هدصاقم هر لصحیو « سفنلا رورسو ةذللا

 : ةيلصألا هدصاقم يه رومأ ةثالثل لصألا يف

 اهزورب هللا ردق يتلا ةدعلا لماكتت نأ ىلإ عونلا ماودو «لسنلا ظفح : اهدحأ

 . ملاعلا اذه ىلإ

 .ندبلا ةلمجب هئاقتحاو هّسابتحا رضي يذلا ءاملا جارخإ : يناثلا

 ىه اهدحو هذهو .ةمعنلاب عتمتلاو «ةذللا ‹«رطولا ءاضق : ثلاثلا

 .لازنالا هغرفتسی ناقتحا الو كانه َلّسانت ال ذإ ةنجلا يف يتلا ةدئافلا

 لاق .ةحصلا ظفح بابسأ دحأ نم عامجلا نأ نوري :ءاطالا ءالضفو

 هنوك نأل «بطر راح هجازمو «ءاوهلاو رانلا ينملا رهوج ىلع بلاغلا : سونیلاج

 ملعاف «ينملا لضف تبث اذإو ءةيلصألا ءاضعالا هب يذتخت يذلا يفاصلا مدلا نم
 ماد اذإ هناف .هنم نقتحملا جارخ| وأ «لسنلا بلط يف الا هجارخ| يغبني ال هنأ

 ریغو غرصلاو «ْنونجلاو ءٌساوسولا :اهنم «ةثيدر ًاضارمأ ثدحأ «هناقتحا
 دسف «هشابتحا لاط اذ] هناف ارك ضارمألا هذُ نم هلامعتسا ءیربی دقو كلذ
 ٌةعيبطلا هعفدت كلذلو «انرکذ امك ةثيدر اضارمآ بجوت ةيمّس ةيفيك ىلإ لاحتساو
 .عامج ريغ نم اهدنع رثک اذإ مالتحالاب

 عدي ال نأ :ائالث-هسفن نم دهاعتی نأ لجرلل يغبني :فلسلا ضعب لاقو
 هءاعمأ ناف «لکالا عدي ال نأ يفبنيو «هيلع ردق اموي هيلإ جاتحا ناف «يشملا
 لاقو .اهژام بهذ «حزنت مل اذإ رثبلا ناف عامجلا عدي ال نآ يغبنيو «قیضت

 تّدسناو «هباصعآ یوق تفعض «ةليوط ةدم عامجلا كرت نم :ایرکز نب دمحم
 تدربف «فشقتلا نم عونل هوکرت ةعامج تیآرو :لاق .هرکذ صلقتو .اهیراجم

۳۳۸ 



 و

 مهتاوهش تّلقو « ببس الب اك مهيلع تعقوو «مهتاكرح ترّسعو , مهنادبأ

 . ىهتنا «مهمضهو

 ةا نع ةفعلا ىلع ةردقلاو  سفنلا کو « رصبلا ضغ : هعفانم نمو

 عمنيو «هارخأو هابند یف هسفن عني رهف تأرملل كلذ لیصحتو مارحلا

 و : کای نم ّيلإ بّبح» :لوقيو «هبحيو هدهاعتي این ناك كلذلو ءةأرملا

 .)«يطلاو ٌءاَسَنلا

 : يهو «ةفيطل ةدايز ثيدحلا اذه يف دمحأ مامالل «دهزلا» باتك يفو

 . نهنع ربصأ الو «بارشلاو ماعطلا نع ربصأ

 جاوزلا ىدع ثحلا .'"”(ممألا مكب رٹاکم ياف اوج زر : لاقف هتمأ جیوزتلا یلع تحرو

 .۳)ءاسن اهرثکآ ةمالا هذه ٌريخ : سابع نبا لاقو

 اأو 0 مت ينإ١ :لاقو

 .O, ۶ o) و

 . “ينم سيلف يتنس نع

۷ 

 5 هر 1
۰ 

a 5 
۷ 
0 

 مو ا

 سل 00 00

 مو ا

۳0 
 سس اه

 ضغأ اف ءْجَوَرَتيْلف َهَءاَبلا مكنم عاطتسا نم !باَبّشلا َرَشْعَم اي» :لاقو و و < رس مو د و و روت ۳ ۳۹ نم و م 2

 بح باب :ءاسنلا ةرشع يف 7١/7 يئاسنلاو ۰۲۸۵ و ۱۹۹ و ۱۲۸/۳ دمحأ هجرخأ )١(

 هقفاوو ۰۱۳۰ /۲مکاحلا هححصو .نسح هدنسو «كلام نب سنأ ثيدح نم «ءاسنلا

 . يبهذلا

 ءةمامأ يبأ ثيدح نم «نامیالا بعش» يف يقهيبلا ظفللا اذهب هجرخأ حيحص ثيدح )۲(

 اعوفرم راسي نب لقعم ثیدح نم 57 ۰1۵/7 يئاسنلاو ۲۰۵۰(۰) دواد وبآ هجرخأو

 نم دهاش هلو «نسح هدنسو ««ممالا مكب رثاکم يناف دولولا دودولا اوجوزت» : ظفلب

 نابح نبا هححصو «نسح هدنسو ۰۲4۵ و ۱۵۸/۳ دمحأ دنع كلام نب سنأ ثیدح

(۱۲۲۸). 

 .۹۹/۹ يراخبلا هجرخآ (۳)
 (۱8۰۱) ملسمو «حاکنلا يف بیغرتلا باب :حاکتلا يف ۰ ۰۸۹/۹ يراخبلا هجرخآ (4)

 . هيلإ هسفن تقات نمل حاکنلا بابحتسا باب : حاكنلا يف

۳۳۹ 



 (۱) ہک E ه 2 مبوب تدر و ا ۳
 . «ءاجو هناف «مزصلاب هّیلعف ف طی ْمَل ْنَمو جرفلل ظفحاو رصبلل

 .۲۳«ٌکبعالتو اهبعالت اركب ًالع» : هل لاق ایت رباج جوزت املو

 لاق ۰ لاق « كلام ثيدح نم : «هئلسلا یف هجام نبا یورو

 ۳رتارخلا حریف ءارَهَطُم ًارهاط هللا ىَقْلَي نأ َداَرَأ ْنَم» : ب هللا لوسر

 نالا ما : لاق ( هعف ری سابع نبا ثيدح نم أ «هننس) يفو

 *”(حاكتلا لثم

 لاق :لاق «رمع نب هللا دبع ثيدح نم «ملسم حیحصا یفو

 . ۳«ةَحلاَصلا ةَأْرَملا الا عام ریخَو اتم اَينَّذلا» : 445 هللا لوسر

 يفو «نیدلا تاوذو «ناسحلا راکبألا حاکن ىلع هتمآ ضرحی دک ناكو

 ؟ریخ ع ا يأ : هلك هللا لوسر لئس :لاق ةريره يبآ نع «يئاسنلا ننسال

 ؛دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )٠٤٠١١( ملسمو ۰4۵ ۰۹۲/۹ يراخبلا هجرخأ )۱(

 يوأي يذلا ناكملا اهلصأو «ةءابلا اضيأ عامجلل لاقيو «حاكنلا نع ةيانك :ةءابلاو

 ضر :ءاجولاو .ًالزنم اهأوب ةأرما جوزت نم نأل اهب حاكنلا يمس «ناسنالا هيلإ
 امك اهفعضيو ةوهشلا عطقي موصلا نأ انه دارملاو ءامهلس :ءاصخالاو «نيتيصخلا

 .ءاجولا هلعفي

 ۱۲۲۱/۳ ملسمو «تابيثلا جیوزت باب :حاكنلا يف ٠٠٠٤/۹ ٠١١ يراخبلا هجرخآ (۲)

 (۱۱۰) صاخلا ثيدحلا مقر «هبوكر ءانثتساو ريعبلا عيب باب :ةاقاسملا يف

 ه5) صاخلا ثيدحلا مقر ءركبلا حاکن بابحتسا باب :عاضرلا يف ۱۰۸۷/۲ و

 .(۵۷ و

 هدنس يفو «دولولاو رثارحلا جیوزت باب :حاکنلا يف (۱۸۱۲) هجام نبا هجرخآ 117

 هدنع :يدع نبا لاق راوس نب نامیلس نب مالسو .فیعض وهو میلس فوت

 ۱ كاف

 مكاحلاو «حاكنلا لضف يف ءاج ام باب :حاكتلا يف )١847( هجام نبا هجرخأ 0
 ۱ .نسح هدنسو ۷ يقهيبلاو 11° /۲

 .ةحلاصلا ةأرملا ايندلا عاتم ريخ باب :عاضرلا يف ذ )١5717( ملسم هجرخآ ()

۳۳۰ 



 اهسفن ىف هرکی امیف ةفلاخت الو رم اذإ ةعيطتو نظن اذإ هست یتلا» :لاق 12 ۰ دز ل ۳ 2 ۱

 .۲۱«هلاَمو

 اهلامل ةأْرَملا حکنت» :لاق لك عبنلا نع «هنع «نیحیحصلا» يفو

 . 7« كادي تر «نیذلا تاب فظاف اهنیدلو اهلامجلو ءاهبسحلو

 ننس» يف امك «دلت ال يتلا ةأرملا هركيو «دولولا حاكن ىلع ثحي ناكو

 تبصأ ينإ :لاقف لي يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ «راسَي نب لقْعَم نع «دواد يبأ

 هاتأ مث ««ال» :لاق ؟اهجوزتأفأ ءدلت ال اهنإو «لامجو بسح تاذ ةأرما

 رئاکم يّنإَف ءدوُلَولا دوُذَولا اوُجَوَرَت» :لاقف «ةثلاثلا هاتأ مث ءهاهنف «ةيناثلا
0 

 كاَوُسلاو «حاکنلا : َنيِلَسْرُملا ننس نم ٌعَيْرَأ» :اعوفرم هنع يذمرتلا يفو

 جاجحلا اأ تعمسو ااو نونلاب «عماجلا» يف يور (*”(ءاّنحلاو نطعتلاو

 لک و اا نسرین ظفر والا زا ارضا تا الا

 .يذمرتلا یسیع يبآ خيش نع يلماحملا هاور

 لصمو اهلیبقتو «ةأرملا ةبعالم عامجلا ىلع هُميدقت يغبني اممو و

 هدنسو ۰۲۵۱/۲ دمحأو ءريخ ءاسنلا يأ باب :ماکنلا يف 58/5 يئاسنلا هجرخآ )١(

 ملسمو «نيدلا يف ءافكألا باب :حاكنلا يف ١١5 ۰۱۱۵/۹ يراخبلا هجرخآ (۲)

 ةريره يبأ ثيدح نم «نیدلا تاذ حاكن بابحتسا باب :عاضرلا يف )١557(

 برت :لاقي ءراقتفالاب ءاعدلا هلصأو «ضيرحتلاو ثحلا هانعم كادي تبرت :هلوقو

 ةنسلأ ىلع ةيراج ةملك يه لب ءرمألا عوقو هب هدصق نكي ملو «رقتفا اذإ لجرلا
 .كل ابأ الو كل مأ الو كل ضرأ ال :مهلوقك برعلا

 ۱ .حیحص وهو (۲۲۹ص ابیرق هجیرخت مدقت (۳)
 .لوهجم هدنس يفو ۰8۲۱/۵ دمحأو «حاکنلا لوآ يف (۱۰۸۰) يذمرتلا هجرخآ )٤(

 .«ءايحلاو» :دنسملا يف ()

۳۳۱ 

 دولولا حاکن ىلع ثحلا

 لبق امب قلعتت رومآ
 عامجلا



 .اهلبقیو ءهلهأ بعالپ ام هللا لوسر ناکو ءاهناسل

 ۱ اهن ل صمیو هشت لبقی ناك جت هنأ «هننس» يف دواد وبأ یورو

 لبق ةعقاوملا نع اب هللا لوسر یهن :لاق هللا دبع نب رباج نع ركذيو
 .ةبعالملا

 ودع اقا ار تار نایاب نیل هدانا زنا دور 2 ناكر
 فوطي ناك نا ىلا نأ ا نع ؟هحیحصا یف ملسم یورف «نهنم ةدحاو عامجلا نم لسغلا

 ."دحاو هئاسن یلع

 نأ تع هللا لوسر یلوم عفار يبأ نع «هننس» يف دواد وبأ یورو

 ءًالسغ نهنم ةأرما لك دنع لستغاف «ةليل يف هئاسن ىلع فاط لب هللا لوسر

 ”ًيطأو ىكزأ اذه» :لاقف ءّادحاو ًالسغ تلستغا ول !هللا لوسر اي :تلقف
 تار

 امك «نیعامجلا نيب ءوضولا لسغلا لبق دوعلا دارآ اذإ عماجملل عرشو

 لاق :لاق يردخلا ديعس یبآ ج نم «هحیحصا يف ملسم یور

 اصیل دوی نأ دارآ مث كل مکذحآ ىتآ اذإ» :ِهلَك هللا لوسر

 فالحخاو « سفنلا بيطو ‹ طاشنلا نم ء ط ولا دعب ءوضولاو لسغلا ىفو ءوضولا و لسغلا عفانم

 3 ۶ ١ ءطولا دعب

 ۱۲۳/۰ دمحأو «قيرلا علبي مئاصلا باب :موصلا يف (7585) دواد وبأ هجرخأ (۱)

 سوأ نب دعس هخیسو ظفحلا ۶ يس يدزالا رانید نب دمحم هدنس يف ۰۲۳۶ و

 با ها

 هحام نباو « د وعی نآ دارآ ۳ ءوضولا باب الا يف 0 دواد وبأ ۳ )۳)

 . نیسحتلل لباف هدنسو )۵٩۹۱(۰

۳۳۲ 



 ضغبيو «هللا اهبحي يتلا ةفاظنلا لوصحو «عامجلاب هراشتنا دعب ندبلا لخاد

 . هیف یوقلاو ةحصلا ظفحو عامجلا يف ریبدتلا نسحأ نم م وه ام اهفالخ

 لصف

 هدربو هّرح يف ندبلا لادتعا دنعو مضهلا دعب لصح ام : عامجلا عفنأو

 نم لقأو لهسأ ندبلا ءالتما دنع هررضو .هئالتماو هئالخو «هتبوطرو هتسوبيو

 دنعو «ةسوبيلا دنع هنم لقأ ةبوطرلا ةرثك دنع هررض كلذكو «هولخ دنع هررض
 لصحو «ةوهشلا تدتشا اذإ عماجی نأ يغبني امنإو هتدورب دنع هنم لقأ هترارح

 يغبني الو «عباتتم رظن الو : ةروص يف رکف الو فلكت نع سيل يذلا ماتلا راشننال
 تجاه اذإ هيلإ ردابيلو ءاهيلع هسفن لمحيو ءاهفلكتيو عامجلا ةوهش يعدتسي نأ

 ءاهلثم أطوي ال يتلا ةريغصلاو زوجعلا عامج رذحيلو :هّقبش دتشاو «ينملا ةرثك هب
 نهوُي ءالؤه ءطوف «ةضيغبلاو ءرظنملا ةحيبقلاو «ةضيرملاو ءاهل ةوهش ال يتلاو
 بيثلا عامج نإ :ءابطألا نم لاق نم طلغو «ةيصاخلاب عامجلا فعضیو «ىوقلا

 رذح امبر ىتح «دسافلا سايقلا نم اذهو ءةحصلل دار ركل عامج نم عفن

 ٌةعيبطلا هيلع تقفتا املو «سانلا ٌءالقع هيلع امل فلاخم وهو مهضعب هنم
 . ةعيرشلاو

 ءالتماو ءاهعماجم نيبو اهنیب قلعتلا لامکو ةيصاخلا نم رکبلا عامج يفو
 لاق دقو ی ام ريغ نيبو تیب اھاوھ میسقت مدعو .هتبحم نم اهبلق

 لهأ ءاسن لامك نم هناحبس هللا لعج دقو اركب تجر الا : رباجل هب يا يبنلا

 .ةنجلا لهأ نم هل نلعج نم لبق ٌدحأ َنُهْثِمْطَي مل نهنآ «نيعلا روحلا نم ةنجلا
eمتری مل ةرجشو ءاهيف عترآ دق ةرجشب َتْرَرَم ول تیارآ  

 ات خزم لا يفد :لاق ری زر تنك امهأ يفت ءاهي
 .راكبألا حاكن يف ٠٠٤/۹ يراخبلا هجرخآ (۱)
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 عامج نم ریذحتلا

 ةريغصلاو زوجعلا

 بیثلا عامج

 رکبلاب بيغرتلا بابسأ



 هلاکشآ نسحآ

 .اهریغ اركب ذخأی مل هنأ دیرت

 هغارفتسا ةرثک عم ندبلل هفاعض| لقي سفنلا يف ةبوبحملا ةأرملا عامجو

 عامجو .هغارفتسا ةلق عم یوقلا نهویو «ندبلا لحي ةضيغبلا عامجو «ينملل

 .هنم رذحت ةبطاق ءابطألاو ءادج رضم هناف ءاعرشو ًاعبط ٌمارح ضئاحلا

 يو شود قأرملا لجرلا ّرلعی نأ عامجلا لاکشآ نسحأو

 نم اذهو ۲۳«شارفلل ُدَلَولا» : 4ب لاق امك ءاشارف ةأرملا تیمس اذهبو «ةلبّقلاو

 # ءاَسْنلا ىلَع ّن روم 5 لاجرلا# :یلاعت لاق امك «ةأرملا ىلع لجرلا ةيماّرق مامت

 : ليق امكو 7: : ءاسنلا]

 قلمي واح يفارف دنعو ينقي ًاشارف ْتَناَك اهن اإ
 ۱۸۷[۰ :ةرقبلا] (نُهل سابل منا مکل نماَبل نه :ىلاعت لاق دقو

 كلذكو «هل سابل لجرلا شارف ناف «لاحلا هذه ىلع هغبسأو سابللا لمكأو

 نسحي هبو «ةيآلا هذه نم ذوخأم لضافلا لكشلا اذهف ءاهل سابل ةأرملا ُفاَحل

 اهنآ وهو ءرخا هجو هيفو .رخالل نيجوزلا نم لك نم سابللا ةراعتسا عقوم

 () رعاشلا لاق «سابللاک هیلع نوکتف «انایحآ هيلع فطعنت

 اسابل هْیلع تناکف تت اهّدیج ین عیجْضلا ام اذإ

 نكشلا تولع یهو یرهظ ىلع[ ا ولت راو

 نم هیفو «یثنالاو رکذلا عون لب «ةأرملاو لجرلا هيلع هللا عبط يذلا يعيبطلا

 تن ی ی یو وتو و لا دسافملا

 يدلو دهاعت هیصول يصوملا لوق باب :ایاصولا يف ۲۷۸/۵ يراخبلا هجرخآ )١(

 . ۲۹۱ ص «ءآ رعشلاو رعشلاو) ىلا ص هرعش ىف تيبلاو «يدعجلا ةغبانلا وه 68

۲۳ 



 ءدلولا قیلختل هيلع همامضناو «هيف هعامتجاو ءاملا ىلع لامتشالا نم نکمتی

 رم تراش عاف تاک اهر اعرفو ام اه لر را لا ناف ا

 فرح ىلع نهبونج ىلع ءاسنلا نوتأي امنإ باتکلا لهآ ناکو .عرشلاو عبطلا

 .ةأرملل ٌرسيأ وه : نولوقیو

 مهیلع دوهیلا تباعف «نهئافقأ ىلع ءاَسلا حرشت راصتالاو شیرف تناکو

 ۱۳« عتنش ینآ مکنرح اوناف مکل ثْرَح مك واس :لجو زع هللا لزناف .كلذ

 )۱۳ :ةرقبلا]

 لجرلا ىتأ اذإ :لوقت دوهیلا تناك :لاق باج نع «نیحیحصلا» يفو

 مکواسن# :لجو زع هللا لزنأف «لّوحأ ٌدلولا ناك ءاهلبق يف اهربد نم هتأرما
 OT مر كا. 5 ۰ ۰ ا 95۰ ۵ o ا اچ يام
 ءاش ناو « ةيمجم ءاش نآ) :ملسمل ظفل يفو . 4 متنش ینآ مکنزرح اوتاف مکل ثّرح

 7 E هه ام سس 7 اپ

 ار مامص يف كلذ نأ ريغ فییجم ريغ

 عضوم وه و « جرفلا : دحاولا مامصلاو ءاههجو ىلع ةبكنملا : ةيبجملاو

 نع «دواد یبآ ننس ىفو .هيلع طلغ دقف اهرید ىف ةجوزلا ءطو ةحابإ فلسلا

 .۳«اهربد يف ةَأْرَمْلا ىتأ ْنَم نوعلم» : ب هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبآ 2 ی و اا لب " م و ۳

 هلو تاقث هلاجرو «حاكنلا عماج يف باب :حاكتلا يف )5١74( دواد وبأ هجرخأ (۱)

 يذمرتلاو ۰۳۱۸ و ۳۱۰ و ۳۰۵/۲ دمحأ دنع ةملس مآ ثيدح نم هوحنب دهاش

 . حيحص هدانسإو ۲۵/۱ يمرادلاو ,(؟ 9850

 .(۱8۳۵) ملسمو «مكل ثرح مكؤاسن باب :ريسفتلا يف ۱۳/۸ يراخبلا هجرخآ (۲)

 هلو هدانسإ يريصوبلا ححصو (۲۱۳۲) دواد وبأو ۰1۷۹ و ٤٤٤/۲ دمحآ هجرخآ (۳)

 ۲۹۹/6 «عمجملا» يف امك «طسوألا» يف يناربطلاو ۲۱۱/۱ يدع نبا دنع دهاش

 .هب ىوقتيف نسح هدنسو «رماع نب ةبقع ثيدح نم

۳۳۵ 

 ريدلا ميرحت



 يف هنأرما َعَماَج لُجَر ىلإ هللا ظني ال» :هجام نباو دمحال ظفل يفو

 . ۲ «اهرید

 اتهاک وأ اھ رد یف ةا رشا و اضئاح یتا ْنَملا نیا یذمرتلل ظفل یفو
 و

 ےل يدع ارد تر یک هلم "سو ها را
 ۰ 25 دمحم ىلع لزنا امب هو فص ۳ مک دقف « هفدسف

 . ( فک دقف راّبدالا يف ءاّمتلاو لاجرلا نم ايش ىتأ ْنَم» : يقهيبلل ظفل يفو

 هيبأ نع «سوواط نبا نع «حلاص نب ةعمز ينثدح :«عيكو فنصم» يفو

 هللا ىضر باطخلا نب رمع لاق :لاق «دیزپ نب هللا دبع نع نانید نب ورمع نع

 ىف ءاَمّنلا اونا آل ءقحلا ّنم ىبْحَتْسَي ال َهّللا نإ: هللا لوسر لاق :هنع
 س

 نإ

 ."70«َنهراَبْذَ يف» :ةرم لاقو «نهزاجعآ

 ا الد :15 هللا لوسر لاق :لاق «قلط نب يلع نع : يذمرتلا يفو

 .247(قَحلا ّنم يحتنُ ال لا نإ َّنِهِزاَجْعَأ يف َءاَستلا

 دنسب دهاش هلو ۱۹۲۳(۰) هجام نباو ۰۳۶۶ و ۲۷۲/۲ «دنسملا» يف دمحأ هاور )

 .(۱۳۰۲) نابح نبا هححصو «يذمرتلا دنع سابع نبا ثيدح نم هب یوقتی نسح

 دواد وبأو ۰1۷1 و ۰۸/۲ دمحأو ۱۳۹(۰) هجام نباو ۱۳۵(۰) يذمرتلا هجرخآ (۲)

 .يوق هدنسو «ةريره يبأ ثيدح نم ۲۵۹/۱ يمرادلاو (۳۹۰۶)

 :لاقو ۲۰۰/۳ «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا هدروأو «فيعض حلاص نب ةعمز (؟)
 ۰۲۹۹ ۰۲۹۸/۶ «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا هركذو ءديج دانسإب ىلعي وبأ هاور
 الخ حيحصلا لاجر ىلعي يبأ لاجر :لاقو رازبلاو «ريبكلا» يف يناربطلل هتبسن دازو

 .ةقث وهو ناميلا نب ىلعي
 نبا هححصو «يذمرتلا هنسحو ۰۲7۰/۱ يمرادلاو ۱۱54(۰) يذمرتلا هجرخآ ©

 دمحأو ۰۳۹۰/۲ يعفاشلا هجرخآ «تبا نب ةميزخ ثیدح نم دهاش هلو «نابح

 نباو ۱۲۹۹(۰) نابح نبا هححصو ؛حیحص هدنسو ۰۲۵/۲ يواحطلاو ۳۳/۲

 نم هنأب ۱۸۲/۸ «حتفلا» يف ظفاحلا هفصوو ؟رینملا ردبلا ةصالخ» يف نقلملا

 . دانسالا ةحلاصلا ثیداح الا

۳۳۹ 



 نع تدیبع ىبأ نع «عیفر نب ديز نع «ةزمح نب دمحم انثّدح :لاق ,يومألا

 )۱( 1 مس و۶ 7 مس ۰ ی

 (ًنهْزاَجْعَأ ىف ءاَسّنلا اوتأت ال» : هعفري دوعسم نب هللا دبع

1 
 ىتأ ْنَم» :اعوفرم رذ يبأ نع «يرهوجلا يلع نب نسحلا ثيدح يف انيورو اني

 .«رفک ذقف «ّنهراَبْذَأ ىف َءاَسَّلا وأ لاَجّرلا

 نب دمحم نع «حلاص يبأ نب ليهس نع «شايع نب ليعامسإ ىورو

 ال وحلا ّنم ىيحَتْسَي ال هللا َّنِإَف «هللا ّنم اویحتسا» :هعفري رباج نع ءردكنملا
 هللا راو :هظفلو «قیرطلا هذه نم ینطقرادلا هاورو تا وقوف یف ءال اوتأت

 .'' «ٌنهشوُسُح يف َءاَسَسلا تام لحي ال .قحلا نم يبحّتسَي ال (۲) م ۶ و ا سر را. ان

 يتأي يذلا نع ةداتق لئس :لاق .ماّمه انثدح «ةبده انئدح :يوغبلا لاقو
 نأ «.هدج نع « هيبأ نع ‹ بيعش نب ورمع ینندح : لامف ؟اهرید ىف هتأرما

 .«ىرْغّصلا ٌةيطوُللا ٌكّلت» :لاق كي هللا لوسر

 انربخأ مامه انثدح :لاق «نمحرلا دبع انثدح :«هدنسم» ىف دمحأ لاقو
 .  هرکذف هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «ةداتف نع )۳ 5 1 5

 . تاقث هلاحرو

 يناربطلا هاور :لاقو «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو ۰۲۸۸/۳ ينطقرادلا هجرخآ )۲)
 . تاقن هلاجرو

 بیغرتلا» يف يرذنملا هرکذو ؛نسح هدانساو 1۹7۷(۰) و (1۷۰7) دمحأ هجرخآ ()
 هدروآو .حیحصلا لاجر امهلاجر :لاقو .رازبلل هتبسن دازو ۰۲۰۰/۳ «بیهرتلاو
 لاجر :لاقو «طسوألا» يف يناربطلا ىلإ هتبسن دازو ۲۹۸/6 «عمجملا» يف يمثيهلا
 اذه نأ نیئدحملا حالطصا يف دوهعملا نآل .رظن امهلوق يفو .حیحصلا لاجر دمحآ
 بيعش نب ورمعو ءامهدحأ وأ ناخیشلا مهل یور نیذلا ةاورلا يف لاقي قالطالا

 147۸(۰) دمحأو ۰۲۳4/۲ يربطلا جرخأو ءالصأ امهدحأ الو ناخيشلا هل وري مل
 يف لاق ءادردلا يبآ نع جاسو نب ةبقع ينثدح :لاق ةداتق نع ۱۹۹/۷ يقهيبلاو

 .حیحص هدنسو «رفاک الإ كلذ لعفی لهو :اهربد يف ةأرملا نايتإ

۳۳۷ 



 ٌتْوَح مكؤاسن# :ةیالا هذه تلزنآ «سابع نبا نع :اضیآ «دنسملا» يفد

 لک ىلع اهتكا» :لاقف .هولأسف هيَ هللا لوسر اوت ءراصنألا نم سان يف مک

 . ۱« جرقلا يف ناك اذإ لاح

 ىلإ باطخلا نب ٌرمع ءاج :لاق «سابع نبا نع :اضیآ «دنسملا» يفو

 :لاق 2؟َكَكَلْمَأ يذلا اَمَو» :لاقف .تکله «هللا لوسر اي :لاقف كي هللا لوسر

 و لا هل راف ةا ها ری ملف :لاق خرابلا يلحر تلوح

 ةضْبَحلا تاو بذر لبقأ مش مَکنرَح زر کل ٌتْرَح مکواَسن»

 . ۳۳« ربّدلاو

 اجر ىتأ ٍلُجَر ىلإ هل ریال :ًاعوفرم سابع نبا نع :يذمرتلا يفو
 . ”0(رُبُدلا يف َةَأَرْما

 نب ءاربلا نع ءامود نب نيسحلا نب نسحلا يلع يبأ ثيدح نم انيورو

 نحاسلاو «لتاقلا :ةّمألا هذه نم ٌةَرْشَع ميظَعلا اب َرَمَك» :هعفري بزاع

 ْمَلَو َتاَمَق َةَعَس َدَجَو نَمو ءةاكّرلا عنامو ءاهرُبُد يف ةَأْرَملا حكاّتو «ثوّيّلاو

 نّمو «بْرَحلا له نم حالسلا من 5 ؛نتفلا يف يِعاّسلاو ءِرْمَخْلا ٌبراشو َّححَي
 ۲ . )4م ا جکت

 1 TS :بهو نب هللا دبع لاقو

 . ٌنهشاحم يف َءاَسَسلا 500 :لاق ربع هللا لوسر نأ «رماع نب ةبقع

 ام مدقت نكل < فيعض وهو « دعس نب نيدشر هذئس يفو ۲۸/۱ لا هج رخآ ۱

 ۱ . هل دهشي

 . نسح هدنس و ۲۹۸۶) يذمرتلاو ۷/۱ كجا هج رحآ )۲)

 .(۱۳۰۲) نابح نبا هححصو «نسح هدانساو ۱۱۲۵(۰) يذمرتلا هجرخآ (۳)

 .فعضلاب هل زمرو «رکاسع نبا ىلإ هبسنو «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هركذو )٤(

۳۳۸ 



 «سابع نباو ةريره 5 ثيدح نم «ةماسأ يبأ نب ثراحلا دنسم» يفو

 قحل ىتح ةنيدملاب اهبطخ ةبطخ ٌرخآ يهو «هتافو لبق لک هللا لوسر انبطخ :الاق

 ءايبَص ْوَأ الجر 9 هربذ يف ةأَرْما حك نما :لاقو اهيف انظعو ءلجو زع هللاب

 راّللا لحد ی < سالا هب یی ةفيجلا نم تن 4 رو .ةمايقلا مؤ روح

 هران نم توبات يف لخڏُيو ٌالُذَع الر افْرص هلم لبق الو 4 م یر

 .بتی مل نمل اذه تره وا لاق هر نم ریمات هه

 ۹ هللا نإ ‹ هعق رپ تبیان نب ةمیزخ تست e | وبأ 70

 ينربخآ : لاق ‹ عفاش نب يلع نب دمحم يمع ينربخآ : يعفاشلا لاقو

 .«لالح» :لاقف .نهرابدآ يف ءاسنلا نايتإ نع هيب يبنلا لأس الجر نأ «تباث

 7 نیتزرخلا يأ يف وأ ءنْيتبرخلا يأ يف ,OE :لاقف هاعد «یلو املف

 ال هللا َّنِإ ءالق ءاهربد يف اهربد نم مآ N ار نما نیل ی يف

 اا لب یف ءاَسنلا 5 حلا نم ییحتسی

 ةميزخو 58 نب ورمع ينعي 10 يراصنألا ۳" 57 دقو «ةقث ىلع

 يبأ ثيدح نم دهاش هلو ۰۲۱۱/۱ «لماكلا» يف يدع نبا او ودم, 0

 . ۲۳۹ص مدقت دقو ةريره

 .فعض هدنسو ۳۷۱/۸ «ءايلوألا ةلخ# 3

 يواحطلاو ۰۱۹۲/۷ يقهيبلا هنعو ۰۲۰/۲ يعفاشلا هجرخآ «حيحص ثيدح )۳(
 نبا هححصو ۱۳۰۰(۰) و (۱۲۹۹) ناّبح نباو ««ةرشعلا» يف يئاسنلاو »0/۲

 هدوجو ۰۷۰/۱۰ «ىلحملا» يف مزح نباو «"رینملا ردبلا ةصالخ» يف نقلملا

 . ۲۰۰/۳ يرذنملا

۳۳۹ 



 _ ریدلا نایت دساقم

 یو یمن یا یورو : تلق

 قرف | امهنيب نی 8 «يفا ت «نم) .» عماسلا 0 هبتشاف ۳ يف ال ربدلا
 .هشحفأو طلغلا حبقأ طلاغلا مهیلع طلغف ةمئالاو فلسلا هحابآ يذلا اذهف

 تلأس :دهاجم لاق هللا كرما ْتْيَح نم صوت : یلاعت لاق دقو

 نم اهيتأت :لاقف هللا مُكَرَمَأ ُتْيَح نم نو ی :یلاعت هلوق نع ساّبع نبا

 هنع ةحلط يبآ نب يلع لاقو :ضیحلا يف ينعي اهلزتعت نآ ترمآ ثبح

 .هریغ ىلإ هدعت الو .جرفلا يف ۳7۹

 هنأ :امهدحآ : نیهجو نم اهربد يف ءطولا میرحت ىلع ةيالا تلد دقو

 عضوم وه يذلا شخلا يف ال دلولا عضوم وهو «ثرحلا يف اهنايتإ حابأ
 ةيآلا (هللا مكرمأ ثيح نم) :هلوق نم دارملا وه ثرحلا عضومو «یذالا

 ةيآلا نم ٌدافتسم اهربد نم اهلبق يف اهنایتاو #متئش ینآ ا اوتاف :لاق

 لاق .فلخ نم وأ مامآ نم متئش نيأ نم :يأ «متئش ىنأ :لاق هنال ءاضيأ

 . جرفلا : ينعي «مکٹرح اوتأف : سابع نبا

 ٌّنظلا امف «ضراعلا ىذألا لجأل جرفلا يف ءطولا مّرح لا ناك اذإو

 عاطقنال ضرعتلاب ةدسفملا ةدايز عم مزاللا ىذألا لحم وه يذلا شخلاب

 .نايبصلا رابدآ ىلإ ءاسنلا رابدآ هم دج را ةفيرذلا و. دسعلا

 توفي اهربد يف اهؤطوو «ءطولا يف جوزلا یلع قح ةأرمللف :ايقبأو

 ص رمح الو ا ءاهقح

 عیمج هعرشو ها ةمکح نع نوجراخ لا سا رااح ان رفاه

E 



 نم ءابطألا ءالقُع هنع یهنی اذهلو «لجرلاب رضم كلذ ناف :اضیاو

 ةحارو نقتحملا ءاملا باذتجا يف ةيصاخ جرفلل نأل «مهريغو ةفسالفلا

 جرحي الو «ءاملا عيمج باذتجا ىلع نيعي ال ريدلا يف ءطولاو « هنم لجرلا

 . يعيبطلا رمألل هتفلاخمل نقتحملا لک

 ادج ةبعتم تاکرح ىلإ هجاوحإ وهو هرخا هجو نم رضي :اضيأو

 .هسبالیو ههجوب لجرلا هلبقتسیف وجنلاو رذقلا لحم هناف اضيأو

 رفانم «عابطلا نع دیعب بيرغ دراو هنال «ادج ةأرملاب رضي هناف :اضیآو

 .ةرفانملا هیاغ اهل

 .لوعفملاو لعافلا نع ةرفتلاو .مغلاو مهلا ٌثدحِی هناف :اضیاو

 وسکیو «بلقلا رون سمطیو .ردصلا ملظیو هجولا دّوَسُي هنإف :اضيأو
 .ةسارف یندآ هل نم اهفرعی ءامیسلاک هیلع ریصت ةو هجولا

 لعافلا نيب مطاقتلاو .دیدشلا ضغابتلاو ةرّْتلا بجوُي هناف :اضيأو

 . دب الو لوعفملاو

 حب يج ال ادا لوعتملاو..لعاقلا لاك فیش اف اضاو

 .حوصتلا ةبوتلاب هللا ءاشی نأ الا .حالص

 . انعالتو اضغابت اهب امهلدبیو ءامهنيب ةدوملاب

 بجوي هنإف مقنلا لولخو «معنلا لاوز بابسأ ربكأ نم هنإف :اضيأو

 ريخ ُيَأَف «هيلإ هرظن مدعو «هلعاف نع هضارعإو «هللا نم تقملاو ةنعللا

۲ ۱ 



 راضلا عامجلا عاونآ

 هللا ةنعل هيلع تلح دق دبع ةايح فیکو «هنمأي رش أو ءاذه دعب هوجری

 . هيلإ رظني ملو «ههجوب هنع ضرعأو .هتقمو

 اا ا ره الار اخ كسلا نيد ا اا
 مکحتسا دقف لگننحو نسحلا حبقتساو « حیبقلا نسحتسا «بلقلا اهدقف

 . هداسف

 ىلإ هعبط نع ناسنالا جرخیو « هللا اهبکر امع عابطلا ليحي هناف : اضيأو
 سكن اذإو سوکنم عبط وه لب ناویحلا نم اعيش هيلع هللا بكرُي مل عبط

 لامعألا نم ثيبخلا لئنيح بیطتسیف «یدهلاو «لمعلاو «بلقلا سکتنا عبطلا

 .هرایتخا ریغب همالکو هلاح دسفیو «تائيهلاو

 .هاوس فروت ال ام ةَأرجلاو ةحاقولا نم ثروپ هنٍاف :اضیآو

 نر روا ام او ناتو رام ر ااف اغاز

 E شک نم الا رکن اف تاشو
 همالسو هللا ةالصف  نصلاب دهاشم وه ام هل مهراغصتساو «هایا مهراقتحاو

 ايندلا الهو «هب ءاج ام عابتاو هيده يف ةرخالاو ایندلا ةداعس نم ىلع
 . هب ءاج امو هی ده ةفلاخم یف ةرخالاو

 لصف

 :ًاعرش راضلاف .اعبط راضو ءاعرش راض :ناعون :راضلا عامجلاو
 نم ٌةفخأ هنم ضراعلا ميرحتلاو .ضعب نم ٌدشأ اهضعب بتارم وهو ؛مّرحملا

 لبق اهنم رهاظُملا ميرحتو «فاکتعالاو مایصلاو «مارحالا ميرحتك «مزاللا

 . عامجلا اذه يف ّدح ال اذهلو «كلذ وحنو ضئاحلا ءطو ميرحتو «ریفکتلا

۲ ۲۳ 



 اذهف ؛مراحملا تاوذک «ةتبلا هلح ىلإ لیبس ال عون . ناعونف :مزاللا امأو

 لبنح نب دمحأك ءاملعلا نم ةفئاط دنع ادح لتقلا بجوُي وهو عامجلا رضأ نم

 9 ۷ د ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ٩

 تباث عوفرم ثيدح هیفو «هريغو هللا همحر

 يفف «جوز تاذ تناك ناف «ةيبنجألاك اال الح 0 نأ نكمي ام : يناثلاو

 ناو «قوقح ةثالث هيفف ,ةهركم تناك ناف .جوزلل قحو «هّلل قح .ناقح اهئطو
 تاذ تناك ناف .قوقح ةعبرأ هيف راص كلذب ٌراعلا مهقحلي براقأو لهأ اهل ناك

 يف هتاجرد بسحب عونلا اذه ةرضمف .قوقح ةسمخ هيف راص .هنم مرحم

 . ميرحتلا

 راض عونو «مدقت امك «هتیفیکب راض عون :اضيأ ناعونف ءاعبط راضلا امأو

 .ةشعرلا ثدحیو بصعلاب رضیو توقلا طقس هناف «هنم راثكالاك هتیمکب

 .ةيزيرغلا ةرارحلا ءىفطيو .ىوقلا رئاسو رصبلا فعضیو .جنشتلاو .حجلافلاو

 ۰۱۰۹/۲ يئاسنلاو «(1757) يذمرتلاو «(5501) دواد وبأو ۰۲۹۰/۲ دمحأ جرخأ (۱)

 .:هل تلقف یار هعمو يلاخ تيقل :لاق بزاع نب ءاربلا نع ۲۲۰۷(۰) هجام نباو

 برضأ نأ ينرمأف «هیبآ ةأرما حکن لجر ىلإ ةَ هللا لوسر ينثعب :لاق «دیرت نيأ

 ددسم ثيدح نم (4401) اضيأ دواد وبأ جرخأو ؛نسح هدنسو .هلام ذخاو هقنع

 انأ انيب :لاق بزاع نب ءاربلا نع مهجلا يبأ نع فّرطم نع هللا دبع نب دلاخ نع

 بارعألا لعجف ءءاول مهعم سراوف وأ بکر لبقأ ذإ تلض يل لبإ ىلع فوطأ

 .هقنع اوبرضف الجر اهنم اوجرختسا ةبق اوتأ ذإ لكك يبنلا نم يتلزنمل يب نوفيطي
 «دنسملا» يف وهو «حیحص هدانسإو «هيبأ ةأرماب سرعأ هنأ اوركذف ءهنع تلأسف

 «سرعآ» :هلوقو «ءاربلا يبأ نع مهجلا يبأ نع فرطم نع طابسأ قيرط نم ۶

 «سرعلاب ماملالا هتقيقحو «لهالا ىلع ءانبلاو حاكنلا نع ةيانك وه :يباطخلا لاق

 ءدحلا طقسی ال هيف دقعلا مسا نأو «ینزلا ةلزنمب مراحملا تاوذ حاكن نأ نايب هیفو

 ينثعب :لاق هیبآ نع ةرق نب ةيواعم نع حیحص دنسب (۲۲۰۸) هجام نبا جرخأو

 .هلام يفصأو هقنع برضآ نأ هيبأ ةأرما جوزت لجر ىلإ ةي هللا لوسر
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 هتاقوآ عفنأ

 بنیرل ديز قالط بيس

 . ةيذؤملا تالضفلل ةدعتسم اهلعجيو «يراجملا عسویو

 ىلع ال لدتعم نامز يفو ةدعملا يف ءاذغلا ماضهنا دعب ناك ام .هتاقوأ عفنأو

 ًةديدش اضارمآ بجوُي هنإف .عبش ىلع الو «يزيرغلا راحلا فعضي هنإف .عوج
 ٌمهلاو مغلاك يناسفن لاعفنا الو «غارفتسا الو «مامح را الو «بعت ىلع الو

 ..حرفلا ةدشو نزحلاو

 وأ لستغي مث ماعطلا ماضهنا فداص اذإ ليللا نم عيزه دعب هتاقوأ دوجأو

 ةضايرلاو ةكرحلا رذحيلو «هاوق هيلإ عجارتف هبقع مانيو «هیلع مانيو اضوتی
 .ادج ةرضم اهناف هبقع

 لصف
 قشعلا جالع يف 25 هیده يف

 هبابسأو هتاذ يف ضارمالا رئاسل فلاخم «بلقلا ضارمأ نم ضرم اذه

 فواد لیلعلا ىيعأو «هژاود ءابطألا ىلع رع .مکحتساو ّنكمت اذإو ءهجالعو
 قاشعو «ءاسنلا نم :سانلا نم نيتفئاط نع هباتك يف هناحبس ُهَّللا هاکح امنإو
 طول موق نع هاكحو «فسوي نأش يف زيزعلا ةأرما نع هاكحف «نادرملا نايبصلا

 َنوُرْشبَتْسَي ةنيدَملا لأ ءاجو :اطول ةكئالملا تءاج امل مهنعا رابخا یلاعت لاقف
 ٍنَع كل مل وأ الات ِنوُرْخُت الو َهّللا اوَُّتاو نوخضفت الف يفّيض ِءالؤه ّنِإ لاَ
 *َنوُهَمْحَي ْمِهَتَرْكَس يفل مه نر َنيِلِعاَف مشک نا تان هاله لاق َنيِمَلاَعلا

 .[۷۲ ۰71۸ : رجحلا]

 نأش يف هب يلا هنأ هردق قح كي هللا لوسر ْرِدْقَي مل نم ضعب همعز ام امآو
 هبلقب تذخأو .«بولقلا بلَقم َناَحْبُس» لا انهار نا زا رو نحس تح نب

 عن يذّلل ُلوُقَت ْذِإَو# : هيلع هللا لزنأ ىتح اهكسمأ : ةثراح نب ديزل لوقي لعجو
 هللا ام كقت يف يفت هللا نّئاو َكَجْوَر َكِيَلَع كسنآ َْلَع تنعنآو هل هلا
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 معازلا اذه نظف ۳۷[۰ : بازحلا] ۲ هاشخت 7 نأ حا لاو الا ينخر هدد

 يووم وي ور يحب

 هللا مالك هليمحتو «لسرلابو نارقلاب لئاقلا اذه لهج نم اذهو «ةعقاولا هذه ركذو

 شحج ٌتنب بنیز نادت «هنم هل هآرب ام ىلإ هلك" للا لوسر هتبسنو هّلمتحب ال ام

 نب دیز یعدی ناکو ؛هانبت دق لا لوسر ناکو «ةثراح نب دیز تحت تناك

 اهقالط يف تو هللا لوسر رواشف « هیلع مفرتو اهیف بنیز تناكو «دمحم

 نأ هسفن يف ىفخأو هللا | قّئاو َكَجْوَر ٌكِْيَلَع كأ :ِةلَع هللا لوسر هل لاقف

 ادیز نأل «هنبا ةأرما جّوزت هنأ سانلا ةلاق نم ىشخي ناكو .ديز اهقلط نإ اهجّوزتي

 يتلا سانلا نم ةيشخلا يه هذهو «هسفن يف هافخأ يذلا وه اذهف «هنبا ىعدي ناك

 ةعلعاو يق ەت ال هلع همعت ايق هدفت ةن الا ده تاج کد اذهل هل تعقو

 الف هاشخی نأ قحأ هللا نأو «هل هللا لحأ اميف سانلا ىشخي نأ هل يغبني ال هنأ

 ءاضق دعب اهايإ هجوز هناحبس هنأ هربخأ مث «سانلا لوق لجأل هل هلحأ ام جَّرحتي

 ال «ينتلا سعيا اداب لجرلا جوزتیو «كلذ يف هب هتَّمأ يدتقتل اهنم هرطو دیز

 نم نیل منا لئالحو# : میرحتلا ةيآ يف لاق اذهلو ءهبلصل هنبا ةأرما

 نم ۲۳/۶ مكاحلاو ۰۱۰۲ ۰۱۰۱/۸ «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ لطاب ربخ )١(

 نب هللا دبع نع «عضولاب همهتا مهضعبو كورتم وهو يدقاولا رمع نب دمحم قيرط
 هتياورو يعبات هنكل ةقثلا نابح نب ىيحي نب دمحم نع «فیعض وهو يملسألا رماع

 «نيققحملا ةمئألا نم دحاو ريغ ربخلا اذه نالطب ىلع هبن دقو «ةلسرم 5 يبنلا نع

 ماقم اوردقي مل ةيالا مهف يف مهمعاَرَم ىلع هب نيجتحملا «هل نيلقانلا نإ :اولاقو

 شل هّرسأ يذلا ناو ءاههنك ةمصعلا ىنعم نم مهلوقع بصت ملو «هردق قح ةوبنلا

 ناك يذلاو هتجوز ريصتس اهنأ های هللا رابخإ وه ىلاعت هللا هادبأ مث ءهسفن يف هافخأو

 ناك ام لاطبإ هللا دارأو هنبا ةأرما جوزت :سانلا لوق ةيشخ كلذ ءافخإ ىلع هلمحي

 71 جوزت وهو «هنم لاطبالا يف غلبأ ال رمأب ينبتلا ماكحأ نم هيلع ةيلهاجلا لهأ

 رظنا .مهلوبقل ىعدأ نوکیل مهمامإو سانلا دّيس نم كلذ عوقوو ءانبا یعدی يذلا
 ريسفتو ۰1۰1/۸ «يرابلا حتف» و «يبرعلا نبال ”١5 ۰۱۵۳۰/۳ «نارقلا ماكحأ»

 o0 ۲ «يناعملا حورا و 547654٠ /۳ ٤ریثک نبا
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 نم دحآ اب ٌدّمَحُم َّناَك ام :ةروسلا هذه يف لاقو .[۲۳ :ءاسنلا] «مکبالضا
  مُكلذ مک اَنْ مک ءايعذأ َلَعَج ام :اهلوآ يف لاقو ۰ :بازحالا] امك

 عفدو هي هللا لوسر نع ٌبذلا اذه لّمأتف «[5 :بازحألا] «مكمهاوثأب ملت

 . قیفوتلا هللابو « هنع نینعاطلا نعط

 هللا يضر ةشئاع هيلإ نهّبحأ ناکو «هءاسن حب ای هللا لوسر ناك معن

 :لاق هنأ حص لب «بحلا ةياهن هبر ىوس دحأل الو اهل هتبحم غلبت نكت ملو ءاهنع
 : ظفل يفو ۳۳ ابأ ٌتْذَحَنال الیلخ 00 له نم اذخنم تک رل»
 04. نشخرلا لیلخ مكبحاص نإو»

 لصف

 ةضرعملا «ىلاعت هللا ةبحم نم ةغرافلا ُبولقلا هب ىلتبت امنإ روصلا قشعو
 عفد «هئاقل ىلإ قوشلاو هللا ةبحم نم ٌبلقلاًالتما اذإف «هنع هريغب ةضّوعتملا «هنع

 فضل َكِلْذَك : فسوی قح يف ىلاعت لاق اذهلو روصلا قشع ضرم هنع كلذ
 نأ ىلع لدف ۲4[۰ : فسوی] (نيصلخُملا اَنداَبِع نم ُهَنِإ ءاشخفلاو َءوُسلا ُهْنَع
 هثرمث يه يتلا ءاشحفلاو ءوسلا نم هيلع ُبّترتي امو قشعلا عفدل ببس صالخإلا
 ةکرح قشعلا : فلسلا ضعب لاق اذهلو هببسل فرح ببسملا فرصف .هتجیتنو

 یوم دوف َحَبْضَأَول :یلاعت لاق .هقوشعم یوس امم اغراف ينعي «غراف بلق
 سوم ر ا لك نم اهراق ا : صصقلا] هب يدْبُتل ْتَداَك ْنِإ ًاغراَق

 .هب اهبلق قّلعتو «هل اهتبحم طرفل

 اليل ًاذختم تنك ول باب :ِكُي يبنلا باحصأ لئاضف يف ۱۵/۷ يراخبلا هجرخآ )١(
 نم باب :ةباحصلا لئاضف يف (۲۳۸۳) ما دم هاورو «سابع نب هللا دبع ثيدح نم

 يبأ ثیدح نم هجارخإ ىلع اقفتاو .دوعسم نب هللا دبع ثیدح نم رکب يبآ لئاضف
 .يردخلا دیعس

 يذمرتلاو دوعسم نبا ثيدح نم «ةباحصلا لئاضف يف (۷) (۲۳۸۳) ملسم هجرخآ (۲)

 . هللا لیلخ مکبحاص نکلو» ظفلب 0)
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 هیلا لوصولا يف عمطو «قوشعملل ناسحتسا : نیرمآ نم بكرم قشعلاو

 ءالقعلا نم ريثك ىلع قشعلا ّةَلع تيعأ دقو «قشعلا یفتنا امهدحآ یفتنا یتمف

 عوقو ىلع هرمأو هقلخ يف لجو زع هللا ةمكح ترقتسا دق : لوقنف

 عبطلاب هسناجمو هقفاوُم ىلإ ءيشلا باذجناو «هابشألا نيب فلاتلاو بسانتلا

 يولعلا ملاعلا يف لاصتالاو جزامتلا ٌرسف «عبطلاب هنع هترفنو «هفلاخم نم هبورُهو

 امنا لاصقنالاو نیابتلا رسو «قفاوتلاو لکاشتلاو بسانتلا وه امنإ «يلفسلاو

 هلثم ىلإ لثملاف .رمالاو قلخلا ماق كلذ یلعو «بسانتلاو لکاشتلا مدعب وه

 قلا موش نا لاقوة: ا و اف ها ءرئاص هيلإو «لئام

 ([۱۸۹ :فارعألا] 4اَهْبلِإ نکس اهجوز اًهْنم لَعَجو ةَدحاَو سفت نم مکقلخ

 ةلعف «هرهوجو هسنج نم اهتوک هتأرما ىلإ لجرلا نوکس َةلِع هناحبُس لعجف
 نسحب تسيل ةلعلا نأ ىلع لدف «هنم اهنوک - بحلا وهو - روکذملا نوکسلا
 تناك ناو «يدهلاو قلخلا يف الو  ةدارالاو دصقلا يف ةقفاوملا الو ؛ةروصلا

 . ةبحملاو نوکسلا بابسآ نم اضیآ هذه

 اف ةَدَنَجُم دونج حاوزألا» : لاق هنأ لَك ّيبنلا نع «حیحصل |) ىف تبث دقو
 هريغو «دمحآ مام الا دنسم) یفو ۱ اهنم ركاتت انو ا سف راقت

 «ةنيدملا ىلإ تءاجف «سانلا كحضت تناك ةكمب ةأرما نأ : ثيدحلا اذه ببس يف
 (ةَدَّنَجُم دوُنج ٌحاَوْرألا» :345 بتلا لاقف «ّسانلا ی لح ر ةارما یلع تلزنف

)۲( 
 . ثيدحلا

 ةشئاع ثیدح نم تدنجم دونج حورال باب :ءايبنألا يف ۳۳/۸ یراخبلا هجرخآ )

 دونج حاورألا باب :ةلصلاو ربلا يف (۲۲۳۸) ملسم هاورو ءاقيلعت اهنع هللا يضر

 .الوصوم ةريره يبأ ثيدح نم ةدنجم

 ركذي مل نكل «حیحص هدانسإو (5875) دواد وبأو ۰۵۲۷ و ۲۹۵/۲ دمحأ هجرخأ )

 < نمحرلا دبع تنب ةرمع نع يلصوملا ىلعي وبآ هاورو «ثیدحلا دورو ببس هيف

۲ ۷ 

 قشعلا ةلع



 هتعیرش قرف الف «هلثم مک ءيشلا مکخ نأ هناحبُ هّعیرش ترقتسا دقو
 ةلقل اماف كلذ فالخ َّنظ نمو نیداضتم نيب عمجت الو ءادبأ نيلئامتم نيب

 ىلإ هتبسنل امإو «فالتخالاو لثامتلا ةفرعم يف هريصقتل امإو «ةعيرشلاب هملع
 رهظ هلدعو هتمكحبف «لاجرلا ءارآ نم نوكي لب ءاناطلس هب لزني مل ام هتعيرش
 نسيب ةيوستلا وهو عرشلاو قلخلا ماق نازیملاو لدعلابو «هعرشو هقلخ
 . نیفلتخملا نيب قیرفتلاو «نیلئامتملا

 اودشحا# : یلاعت لاق . ةمایقلا موی كلذک وهف ءايندلا يف تباث هنأ امك اذهو
 طارص ىلإ موها هللا نود نم نوڏبعي اوناک مو مُهَجاوْرَأَو ا نیل

 .[۲۲ : تافاصلا] ؛میححلا

 مهجاوزآ : هللا همحر دمحأ مامالا هدعبو هنع هللا یضر باطخلا نب رمع لاق

 . مهژارظنو مههابشآ

 بحاص لک نرق :يأ [۷ :ریوکتلا] هّ(ْتَجّوُر ُسوُفْنلا اذإو : یلاعت لاقو
 نییاحتملا نيب نرقو ةنجلا يف هللا يف نيباحتملا نيب نرقف هریظنو هلكشب لمع

 كردتسماا ىفو یبآ وأ ءاش بحا نم عم ءرملاف .ميحجلا يف ناطيشلا ةعاط یف

 .٠مهَعَم رشخ الإ امْوَق ٌءْرَملا ابحي ال» : ب يبنلا نع هريغو «مکاحلا

 ةشئاع كلذ غلبف ةنيدملا يف اهلثم ةأرما ىلع تلزنف «ةحارف ةكمب ةأرما تناك :تلاق
 . ةدنجم دونج حاورألا :لوقي ال هللا لوسر تعمس «يبح قدص :تلاقف

 :لاق تي هللا لوسر نأ ةشئاع ثيدح نم «يئاسنلاو ١5 دمحأ هجرخآ (۱)
 مهس ال نمک مالسالا يف مهس هل نم لجو زع هللا لعجی ال < نهیلع فلحأ ثالث)
 يف لجو زع هللا یلوتی الو تاکزلاو موصلاو ةالصلا :ةئالث مالسالا مهسأف «هل
  مهعم لجو زع هللا هلعج الإ 2 لجر بحي الو «ةمايقلا موي هريغ هيلوُيف ايندلا

 الإ ايندلا يف ادبع لجو زع هللا رتسي ال ؛مثا ال نأ توجر اهيلع تفلح ول ةعبارلاو
 ىلإ «دنسملا» يف فرح دقو) يرضخلا ةبيش الخ تاقث هلاجرو «ةمايقلا موي هرتس
 نبا ثيدح هل دهشي نکل «نابح نبا ريغ هقثوي مل هنإف ءةورع نع هيوار (يمرضحلا
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 هبحملا عاونآ مزلتست يهو هلل و هللا يف ةبحملا : اهلجأو اهلضفأف : هددعتم عاونأ ةبحملاو

 . هلوسرو هللا ةبحم ٌمزلتستو هللا بحأ ام ةبحم

 وأ «ةبارق وأ ةلحن وأ «بهذم وأ «نید وأ «ةقيرط يف قافتالا ةبحم اهنمو

 .ام دارم وأ فعانص

 نم وأ هلام نم وأ ههاج نم ام .«بوبحملا نم ضرغ لینل هبحم :اهنمو

 لاوزب لوزت يتلا ةيضرعلا ةبحملا يه هذهو هنم رطو ءاضق وأ «هداشراو همیلعت

 ةمزال ٌةبحمف «بوبحملاو بحملا نيب ىتلا ةبسانملاو ةلكاشملا ةبحم امأو
 ناسحتسا اهناف «عونلا اذه نم قشعلا ةبحمو ءاهليزُي ضراعل الا لوزت ال

 ساوسولا نم ةبحملا عاونأ نم ءيش يف ضرعی الو «يناسقن جازتم او «يناحور

 . قشعلا نم ضرعی ام فلتلاو «لابلا لغشو «لوحتلاو

 نایحا قشعلا نوک ببس « يناحورلا بسانتلاو لاصت الا نم مركد ام قشعلا بيس ناك اذزخا : ليق ناف
 دحاو فرط نم

 ولف «هدحو قشاعلا فرط نم رنک هدجت لب «نيفرطلا نب ًامئاد نوكي ال هاب امف

 «منام دوجول وأ «طرش تاوفل هبّبسم هنع ُفّلختي دق ببسلا نأ : :باوجلاف

 : بایسآ ة ةثالث دحأل نوکی نأ دب ال رخآلا بناجلا نم ةبحملا فّلختو

 لا تشالا بجي الو «ةيتاذ ال ةيضرع ةبحم اهنأو ءةبحملا يف ةلع :لوألا
 . بوبحملا نم ةرفث اهمزلي دق لب «ةيضرعلا ةبحملا يف

IME:ی ات  

 .حیحص امهب وهو تمام يبأ نع يناربطلاو « ىلعي يبأ نع دوعسم
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 جاوزلاب قشعلا جالع
 قوشعملاب

 كلذ الولو «هتبحم يف بحملل هتکراشم عنمی بوبحملاب موقی عنام : ثلاثلا

 عناوملا هذه تفتنا اذاف ءرخالاب ماق ام لثم هبحمل ةبحملا نم هب ماقل غناملا

 دسحلاو ربکلا غنام الولو «نیبناجلا نم الإ طق نوکی الف «ةيتاذ ةبحملا تناکو

 مهيلهأو مهسفنآ نم مهيلإ ًبحأ لسرلا تناکل «رافكلا يف ةاداعملاو ةسايرلاو

 ةبحم قوف مهل مهّتبحم تناك ؛مهعابت بولق نم ٌعناملا اذه لاز املو «مهلاومأو

 .لاملاو لهالاو سفنلا

 هلو «جالعلل ًالباق ناك «ضارمألا نم اضرم ناك امل قشعلا نأ :دوصقملاو

 : لاق «هنع هللا یضر دوعسم نبا ثیدح نم .«نیحیحصلا» ىف تبث امك «هجالع

 منو هر ابا مکتب عاطتسا نم بابل رم ی: ها لوسر لا
 ‹يلصأ :نيجالع ىلع ًبحملا لدف ." "«ءاجو هل هناف ءمْوَّصلاب هُيَلَعف عطس رم 5

 لودعلا يغبني الف «ءادلا اذهل عضو يذلا جالعلا وهو .يلصالاب هرمأو . يلدبو

 . اليبس هيلإ دجو ام هريغ ىلإ هنع

 ا يبنلا نع ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع «هننس» يف هجام نبا یورو

 هيلإ راشأ يذلا ىنعملا وه اذهو .«حاكتلا لثم نيَباَحَتُملل َرَث ْمَل» :لاق هنأ

 نأ هللا ُديِرُي :هلوقب ةجاحلا دنع نهئامإو نهرئارح ءاسنلا لالحإ بيقع هناحبس

 اذه يف هفيفخت رکذف .[۲۸ :ءاسنلا] 4ًافيِعَض ناسنالا قلخو مُكْدَع فْقَحُي

 هةوهشلا هذه لامتحا نع هفعض ىلع لدي ناسنالا فعض نع هرابخإو «عضوملا
 یاس یا یناطا همه I E جت ۶

 جاتحا نإ ءامالاب جّوزتي نأ هل حابأ مث «هنیمی تكلم امم ءاش ام هل حابآو «عابرو

 . ۲۳۰ص هجیرخت مدقت (0)

 . ۲۲۰ص حیحص وهو « هجیرخن مدقت )۲(

 ني تل



 را عن مزایا هم یه یا ىلإ

 لصف

 عنتمم وه وأ ءاعرش وأ اردق هقوشعم لاصو ىلإ قشاعلل ليبس ال ناك ناو

 نإف نم َسأيلا هسفن ٌراعشإ هجالع نمف «لاضعلا ءادلا وهو «نیتهجلا نم هيلع

 ضرم ْلْزَي مل ناف «هيلإ تفتلت ملو «هنم تحارتسا «ءيشلا نم تسئي ىتم َسفنلا
 وهو ءرخآ جالع ىلإ لقتنيف «ادیدش افارحنا ٌعبطلا فرحنا دقف «سأيلا عم قشعلا

 «نونجلا نم نون هلوصح يف عمطم ال امب بلقلا قّلعت نأب ملعي نأب هلقع ُجالع

 اهعم نارودلاو اهيلإ دوعيفلاب ةقلعتم هحورو «سمشلا قشعي نم ةلزنمب هبحاصو

 . نیناجملا ةرمز يف ءالقعلا عيمج دنع ٌدودعم اذهو اهکلف يف

 رذعتملا ةلزنم هلزني نأب هجالعف ءاردق ال اعرش ارذعتم لاصولا ناك ناو

 رعشيلف «هبانتجا ىلع فوقوم هئاجنو دبعلا ٌجالعف « هللا هيف نذأي مل ام ذإ ءاردق
 هبجُت مل ناف «تالاحملا رئاس ةلزنمب هنأو «هيلإ هل ليبس ال عنتمم مودعم هنأ هّسفن
 اجا وه بوم تاوف اماو سخان :نیرمآ دحال هکرتیلف .قرامالا سما

 لين نيب نزاو یتم لقاعلا ناف ءارورسو ةذل ٌمودأو .هنم هل ريخو «هل عفنأو «هيلإ
 وأ ذلأو «عفنأو مودآو هنم مظعا بوبحم تاوفب لاوزلا عيرس بوبحم

 بلقنت ةعاس ةذلب اهل رطخ ال يتلا دبالا ةذل عبت الف .توافتلا هل رهظ «سكعلاب

 یقبتو «ةذللا بهذتف هل تابث ال ٌلایخ وأ ءمئان مالحا اهنآ اهثقیقحو ءامالا

 .ةوقشلا یقبتو قوهشلا لوزتو «ةعبتلا

 هل عمتجي لب «بوبحملا اذه تاوف نم هيلع قشآ هورکم لوصح :يناثلا

 هرکآ وه ام لوصحو ؛بوبحملا اذه نم هیلٍ ٌهبحأ وه ام تاوف :ينعآ نارمالا

 اذه نم اهظح سفنلا ءاطعإ يف نأ نقيت اذاف .بوبحملا اذه تاوف نم هيلإ

 و ل لا كارل ءهكرت هيلع ناه «نيرمألا نيذه بوبحملا

 ررضلا لامتحاب هژمأت «هتیناسناو هتءورمو ميدو هّلقعف «ریثکب امهیلع هربص

۳۵۱ 

 ناك نإ هنم سابلا

 اردق ارذعنم لاصولا

 اعرشو

 ارذعتم لاصولا ناك نإ

 هلازنإ هجالعف اعرش
 ركذو ردق رذعتملا ةلزنم

 ىرخأ تاجالع



 قشع نم» ثیدح نالطب

 «.۰۰ کم

 . نیمیظعلا نیررضلا نیذه عفدل احرفو ارورسو ةذل اعیرس ٌبلقنی يذلا ریسیلا

 هيف امب لجاعلا بوبحملا اذه راثیاب هرمأي هتفخو «هشيطو هملظو هاوهو هلهجو

 . هللا همصع نم موصعملاو یلدا هاف الاخ

 بلجت ام رظنيلف .ةجلاعملا هذهل هعواطت ملو «ءاودلا اذه هّسفن لبقت مل ناف

 ءيش ُبلجأ اهناف اهحلاصم نم هعنمت امو .هتلجاع دسافم نم ةوهشلا هذه هيلع

 هدشر نيبو دبعلا نيب لوحت اهناف اهحلاصمل اليطعت ءيش ٌمظعأو «ايندلا دسافمل

 .هحلاصم ماوقو «هرمآ كالم وه يذلا

 ىلإ هوعدي امو «بوبحملا حئابق ركذتيلف ءءاودلا اذه هّسفن لبقت مل نإف
 ءهبح ىلإ وعدت يتلا هنساحم ٌفاعضأ اهدجو ءاهلمأتو اهبلط نإ هنإف «هنع ةرفّتلا

 بحلا ةيعاد يه امك نساحملا اهنإف ءاهنم هيلع يفخ امع هلاريج لأسيلو
 بحیلو ؛نییعادلا ني نزاویلف «ةرفلاو ضفبلا ةيعاد ءیواسملاف فدارالاو

 صربأ مسج ىلع لامج نول هرغ نمم نكي الو ءاباب اهنم امهبرقأو امهقبسا
 رظنملا نسح نم ْرْبعَيلو «لعفلا حبق ىلإ ةروصلا نسح هرصب زواجیلو موذجم

 . بلقلاو ربخملا حبق ىلإ مسجلاو

 بيجي نم ىلإ أجللا قدص الإ هل قبي مل اهلك ةيودألا هذه هنع تزجع ناف

 ءاعرضتم «هب اثيغتسم «هباب ىلع هيدي نيب هسفن حرطيلو یاعد اذإ رطضملا

 الو «مّثكيلو ًففعيلف «قيفوتلا باب عرق دقف .كلذل فو ىتمف ءانيكتسم ءًاللذتم
 املاظ نوكي هنإف .یذالل هضّرعُيو سانلا نيب هخضفی الو .بوبحملا ركذب بشی

 امن

 دیعس نب ديوس هاور يذلا عن هللا لوسر ىلع عوضوملا ثيدحلاب ٌرتغي الو

 هللا يضر سابع نبا نع .دهاجم نع «تاتقلا یبحی يبأ نع ءرهسم نب يلع نع
 ءهيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءاضيأ رهسم يبأ نع هاورو لدي يبنلا نع ءامهنع

 دبع نب كلملا دبع نع «راکب نب ريبزلا هاورو هات يبنلا نع «ةشئاع نع
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 نع «حیجن يبآ نبا نع «مزاح يبأ نب زیزعلا دبع نع ؛نوشجاملا نب زيزعلا
 قشع ْنَم» :لاق هنأ يِ يبنلا نع ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع .دهاجم

 هل هللا رفغ ربصو ٌفعو متکو قشع نم» :ةياور يفو «ٌدیهش وهف تاّمف «فعف
 .(۱)«ٌةَتَجلا هلخذأو

 لامعأ اهلو «ةيقيدصلا ةجردب ةنورقم «هللا دنع ةيلاع ةجرد ةداهشلا ناف « همالک
 :ةصاخلاف .ةصاخو ةماع :ناعون يهو .اهلوصح يف طرش يه «لاوحآو

 . هللا لیبس ىف ةداهشلا

 .اهنم ادحاو قشعلا سیل (۲)«حیحصلا» يف ةروکذم سمخ ةماعلاو

 ۱۸۶/۱۳و ۰۵۱ ۰۵۰/5و ۲۲۲ ۱۵/۵ «هخیرات» يف يدادغبلا بیطخلا هجرخآ )١(

 رهسم نب يلع انث يناثدحلا ديعس نب ديوس نع قرط نم امهریغو رکاسع نباو
 ديوس فعضل فيعض هدنسو «سابع نبا نع «دهاجم نع «تاتقلا یبحی يبأ نع
 اذه فيعضت ىلع ثيدحلا لهأ نم نومدقتملا ةمئألا قفتاو .تاتقلا یحی يبأو
 يف يطئارخلا دنع رخا قيرط هلو .فلؤملا هطسبيس امك ديوسب هولعأو «ثيدحلا
 ةياور نم يهو :۱۸۲ ص «نیبحملا ةضور» يف فلؤملا لاق «بولقلا لالتعا»

 هوبسنو ثیدحلا لهأ هفعض دقف .ةجح هب موقت ال فيعض وهو «ىسيع نب بوقعي
 .بذکلا ىلإ

 لتقلا ىوس عبس ةداهشلا باب :داهجلا يف ۳۳١۳۲/١ يراخبلا جرخأ (۲)

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم یادهشلا نایب باب :ةرامالا يف (۱۹۱)ملسمو

 بحاصو «قرغلاو نوطبملاو «نوعطملا :ةسمخ ءادهشلا» :لاق بع هللا لوسر نآ
 دواد وبأو :۲۳۰۲۳۳/۱ «لطوملا» يف كلام جرخأو «هلا لیبس يف دیهشلاو مدهلا
 كيتع نب رباج ثيدح نم ۲۸۰۳(۰) هجام نباو ۶ ۰۱۳/6 يئاسنلاو ۳۱۱۱(۰)

 قرفلاو ءديهش نوعطملا :هللا لیبس يف لتقلا ىوس «ةعبسلا ءادهشلا» :اعوفرم
 يذلاو .دیهش قرخلاو .دیهش نوطبملاو .دیهش بنجلا تاذ بحاصو «ديهش
 نابح نبا هححصو "ةدیهش عمجب تومت ةأرملاو دیهش مدهلا تحت تومي
 مکاحلا نع رمع نع بابلا يفو .يبهذلا هقفاوو ۰۳۵۲/۱ مکاحلاو )1117

 - نعو ۰۷۸/۲ مکاحلاو ء(۹۹٤۲)دواد يبآ دنع يرعشألا كلام يبآ نعو ۲
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 لا نع بلقلا غارفو «ةبحملا يف كرش وه يذلا قشعلا نوکی فیکو

 «لاحملا نم اذه قداهشلا ةجرد هب لانت هریغل بحلاو «حورلاو بلقلا ٌكيلمتو
 اهر يفلا حورلا مخ وه لب «داسف) لك قوق بلقلل روصلا قشع داسفا ناف
 بلقلا ةيدوبع بجویو «هب سنالاو هتاجانمب ذذلتلاو هبحو هللا رکذ نع اهّدصيو

 لامك اهناف «ةيدوبعلا بل قشعلا لب «هقوشعمل ٌدّبعتم قشاعلا بلق ناف «هريغل
 هب لانت امم هللا ریغل بلقلا دّيعت نوکی فیکف میظعتلاو عوضخلاو بحلاو «لذلا

 اذه دانسإ ناك ولف «ءايلوألا صاوخو مهتاداسو نیدحوملا لضافأ ةجرد

 قشعلا ظفل 217:41 لوسر نع ظفحُپ الو. هوو ًاطلغ ناک «سمشلاک ثیدحلا

 ىلع مکحی هنأ 5 يبنلاب نظي فیکف «مارح هنمو «لالح هنم قشعلا نإ مث

 نادرملا قشعي وأ «هريغ ةأرما قشعي نم یرتف .دیهش هناب ٌفعَيو متکی قشاع لک
 لَم هنيد نم مولعملا فالحالا اذه لهو «ءادهشلا ةجرد هقشعب لاني ءاياغبلاو

 ةیودالا اهل هناحبس هل لعج يتلا ضارمألا نم ضرم قشعلاو فيك ؟ةرورضلاب

  .بحتسم اماو «امارح ةع ناک نإ بجاو اا هنم يرادتلاو «اردقو ًاعرش

 اهباحصأل ة5 هللا لوسر مکح ىتلا تافالاو ضارمألا تلمأت اذإ تنأو

 نوطبملاو نوعطملاك ءاهل جالع ال يتلا ضارمألا نم اهتدجو «ةداهشلاب

 هننه ناف اه یف اهدلو اهلی ةآ رملا ترمو :قیرغلاو بوتجملاو

 دنع تماصلا نب ةدابع نعو ۰۱16و ۱۱۳و ۱۱۲/۱۰ يراخبلا دنع ةشئاعو سنأ

 دمحأ دنع رماع نب ةبقع نعو ۲ يمرادلاو ۰۳۲۳/۵و ٠١١/4 دمحأ

 . ٤/0۷

 نب يبآ خيشلا ىلإ ةظفللا هذه حيحصت يف لضفلا دوعيو بنجلا تاذب باصملا :يأ )١(

 يف لاقو ءأطخلا اذه ىلإ اهيف يرظن تفل ةلاسرب يلإ ثعب دقف «يمزمزلا دمحم

 نع فعضلا ءرد» هباتك يف قیدصلا نب دمحأ يمع ًاطخلا اذه ىلع هبن دقو :هتلاسر

 . (فعف قشسع نم ثيدح
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 تمرحم اهبابسآ تسیلو ءاهل جالع الو ءاهيف دبعلل عنص ال هللا نم ایالب
 PEE يو
 نقف دلي هللا لوسر ىلإ ثيدحلا اذه ةبسن لاطبإ يف اذه فكي مل ناف
 طق مهنم دحاو مامإ نع ظفحُي ال هنإف لاعبو هب نیملاعلا ثیدحلا ةا
 اذه ديوس ىلع اوركنأ دقو فيك ؛نسحب الو لب «ةحصب هل دهش هنأ
 لاق .هلجأل هوزغ مهضعب لحتساو «مئاظعلاب هلجأل هومرو «ثيدحلا
 لوس ىلع کیا اف دحأ ثيدحلا اذه : «هلماک» يف يدع نب دمحآ وبآ
 يف رهاط نبا لاق كلذکو «هيلع رکنآ امم هنا : یقهیبلا لاق كلذکو
 اده یا انا لاو رر ر ىف يف مكاحلا واحلا
 جرفلا وبآ هرکذو «ةقث وهو ءديوس ريغ نع هب ثدحی مل هنإف «ثيدحلا

 ال وأ هعفري قرزألا ركب وبآ ناكو .«تاعوضوملاا تاكا يزوجلا نبا
 سابع نبا هب زواجي ال ناکو ل یبنلا طقسأف «هيف بتوعف .دیوس نع

 .امهنع هللا يضر

 ثيدح نم ثيدحلا اذه لعج لمتحت ال يتلا بئاصملا نمو
 نمو . ايڪ يبنلا نع ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛هيبأ نع ةورع نب ماشه
 نأ لمتحي الو «ةتبلا اذه لمتحي ال .هللعو ثيدحلاب ماملإ ىندأ هل
 نع «حيجن يبأ نبا نع «مزاح يبأ نبا نع نوشجاملا ثيدح نم نوكي
 افوقوم هتحص يفو روت امهنع هللا يضر سابع نبا نع .دهاجم

 ثيدحلا اذه يوار ديعس نب ديوس سانلا ىمر دقو رظن سابع نبا ىلع

 ناك ول .باذک طقاس وه :لاقو نيعم نب یبحی هيلع هركنأو «مئاظعلاب
 لاقو «ثیدحلا كورتم :دمحأ مامالا لاقو هوزغآ تنك حمرو سرف يل
 نم سیل ام نقليف ىمع دق ناك :يراخبلا لاقو «ةقثب سيل :يئاسنلا
  ٌناجم جی تالا نع تالضعملاب ياب :نابح نبا لاقو «هثیدح
 قودص هنا : يزارلا متاح يبآ لوق هيف ليق ام نسحأو .ىهتنا .یور
 امبر ناك ربك امل هنأ ريغ ةقث وه :ينطقرادلا لوق مث «سيلدتلا ريثك
 ملسم ىلع بيعو . ىهتنا هزيجيف ةراكنلا ضعب هيف ثيدح هيلع ءیرف

۲ ۵ ۵ 



 هيلع هعبات ام هثیدح نم یور ملسم نکلو «هّلاح هذهو «هثیدح جارخإ

 . ملعأ هللاو «ثیدحلا اذه فالخب اذاش الو ًاركنم نكي ملو «هب ذرفنی ملو «هرّیغ

 لصف
 بیطلاب ةحصلا ظفح ىف ب هیده ىف

 دادزت یوقلاو «ىوقلا ةيطم حورلاو «حورلا ًءاذغ ةبيطلا ةحئارلا تناك امل

 «بلقلا حّرفُيو «ةينطابلا ءاضعألا رئاسو «بلقلاو غامدلا عفني وهو «بيطلاب

 هنيبو ءاهل ةمءالم هّدشأو «حورلل ءيش قدصا وهو «حورلا و سفنلا رسيو

 نيبّيطلا بيطأ ىلإ ايندلا نم نيبوبحملا دحأ ناك . ةبيرق ةبسن ةبيطلا حورلا نيبو
 . همالسو هيلع هللا تاولص

CE Gada ۴ هایم مگ ۱ 

 . بيطلا درب ال ناك د25 هنا «يراخبلا حیحص) يفو

 بّیط هناف هری الف «ناحْیر هيلع ضرع ْنَم» :ِةدَي هنع «ملسم حيحص» يفو
 62 5 ل 0
 «لمحملا فيفخ «حیرلا

 نع «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «يئاسنلاو «دواد يبأ ننس» يفو

 ْبّيط لمخملا فیفخ ُهَّنِإف ُهَّدُرَي الف «ًبيط هْيَلَع ضرع ْنَم» :ِةلي ىبلا

 .'' ”«ةحئاّرلا

 314 1 ب 5 خب ۱

 «ٌبیطلا بحي بّیط هللا نإ» :لاق هنأ 355 یبنلا نع :«رازبلا دنسم» یفو
 وه ۰ م

 ۶# . و دن رس 5 5 ۳ ۳ 5 2 0

 مکءاتفآ اوفظتف ءدوُجلا بحي اوج کلا ٌبحُي میرک «ةقاطّتنلا بحي فيظت

 نب سنأ ثیدح نم بیطلا دري مل نم باب :سابللا يف ۳۱۲/۱۰ يراخبلا هجرخآ )
 . كلام

 .كسملا لامعتسا باب :بدألا نم ظافلألا يف (۲۲۵۳) ملسم هجرخآ ()

 يف ۱۸۹/۸ يئاسنلاو «بیطلا در يف باب :لجرتلا يف (4۱۷۲) دواد وبآ هجرخآ (")
 .(۱6۷۳) نابح نبا هححصو «حیحص هدانساو «بيطلا باب : ةنيزلا

۳۹ 



 . ةلابزلا : بکالا . "7(ئهروُد يف بالا َنوُعَمْجَي دوهیلاب اوهّبَّشَت الو .مکتاحاَسو

 . اهنم بّيطتي ةكس هل ناك ب هنأ «ةبيش يبأ نبا ركذو

 ےس سا ےس

 ما تب يف لب آمین لک ىلع ام هل نإ : لاق هنأ هنع حصو

 ۱ ؛هبحُت ةكئالملا نأ ‹ةيصاخلا نم بيطلا يفو م نأ نيا هل ناک نو

 حاورألاف «ةهيركلا ةنتنملا ٌةحئارلا نيطايشلا ىلإ يش هبحأو «هنع ٌرفنت نيطايشلاو
 حور لكو «ةثيبخلا ةحئارلا ابحت ةثيبخلا ٌحاورألاو «ةبيطلا ةحئارلا بحت ةبيطلا

 " ٌثتابيطلاو «تاثیبخلل نوثيبخلاو «نيثيبخلل تائيبخلاف ءاهبساني ام ىلإ ليمت

 - لوانتي هنإف ءلاجرلاو ءاسنلا يف ناك ناو اذهو «تابيطلل نوبيطلاو «نيبيطلل
 .هظفل مومعب امإ «حئاورلاو سبالملاو «براشملاو معاطملاو لاوقالاو لامعألا

 .هانعم مومعب وأ

 لصف

 نيعلا ةحص ظفح يف ةي م هيده يف

 نيعلا ةحص ظفح

 لاحتكالاب
 ۳ للا وبآ یور

 َرَمأ 5 هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر هدج نع ةا نع «يراصنألا

 ۰ ن ر فاتر نا ني دعس یتیم( )یا ها 0
 «طسوألا» يف يناربطلا جرخآ نكل «ثيدحلا كورتم :«بیرقتلا» يف لاق «سايلإ

 ال دوهيلا ناف مكتينفأ اورهط» :هلوق اعوفرم دعس نع «نيرحبلا عمجم» نم ۲

 نبا نع (۱۹۹۹) يذمرتلاو )٩۱( ملسم دنع بابلا يفو «نسح هدنسو «اهتینفآ رهطت

 دنع هللا ديبع نب ةحلط نعو ««لامجلا بحي ليمج ىلاعت هللا نإ» :اعوفرم دوعسم

 ىلاعت هللا نإ» :اعوفرم ۲۹/۵ «ةیلحلا» يف ميعن يبأ دنع سابع نبا نعو «يقهيبلا
 .«اهفاسفس هركيو قالخألا يلاعم بحيو دوجلا بحي داوج

 ةعمجلا موي لسغلا» : ظفلب يردخلا كينعس يبآ ثيدح نم ۳۰۲/۲ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .«دجو نإ اط سمی نآو «نتسی ناو ملتحم لک ىلع بجاو

 4-٩۸ ج داعملا داز ۳۲۰۷



 بیطملا :حورملا :دیبع وبآ لاق .''”«ٌمئاَّصلا هقتيل» : لاقو مْوّنلا دنع حّررُملا

 .:فانسعلاب

 تناك : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع هريغو «هجام نبا ننسا يفو
 '”نيع لك يف اثالث اهنم لحتکی ٌةَلْحَكُم لَم يبنل

 0م ر یک فريدي ال شما يف لمجی لحتکا

 ىلإ ةيسئلاب رتولا لهف .*«رتوُیلف لحتكا ْنَم ما : ةع هنع دواد وبآ یور دقو

 ءادتبال اب یلوآ ینمیلاو «ناتنن هذه ىفو « ثالث هذه ىف نوكيف ءامهيتلك نينيعلا

(۱) 

(۲ 

(۳( 

(€) 

 ءمئاصلل مونلا دنع لحكلا يف باب :موصلا يف (۲۳۷۷) دواد وبآ هجرخأ

 وه :نيعم نب ىبحي يل لاق :دواد وبأ لاقو .لوهجم وه ةذوه نب دبعم نب نامعنلاو

 ۱ . لحکلا ثيدح ينعي ءركنم ثيدح

 يف يذمرتلاو ۰۳۵6/۱ دمحأو (۱۷۰۷) يذمرتلاو (۳۹۹) هجام نبا هجرخآ

 هظفح ءوسل روصنم نب دابع فعضل فیعض هدانساو ۱۳و ۱۳۵/۱ «لئامشلا)

 .هریغتو هسیلدتو
 لک يف ًاثالث لحتکی ناك هنأ هيف مدقت يذلا وهو .سابع نبا نع يذمرتلا ثیدح
 ۱۸۳ ةحفص 5 يبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأ اهجرخأ دقف «ةياورلا هذه امأو «نيع

 یرسیلا يفو ءاثالث ینمیلا هنيع يف لحتكي ناك د هللا لوسر نأ سنأ ثيدح نم
 (rer) «ریبکلا» يف يناربطلا جرخأو : تاقث هلاجرو دیج هدنسو .دمئالاب نیتنن]

 يفو ثالث ىنميلا نيعلا يف لعج لحتكا اذإ ناك هه نقاب ره قرأ كيل نزف

 .نافيعض هدنس يفو ءارتو اهلعجف «نيدورم یرسیلا
 ۱1۹/۱ يمرادلاو ءءالخلا يف راتتسالا باب :ةراهطلا يف )۳١( دواد وبأ هجرخأ

 نيسحلا هدنس يفو «هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم (۳۳۷) هجام نباو ۰۱۷۰و

 وبأ وهو ءهنع يوارلا اذكو ءلوهجم :«بيرقتلا» يف هنع ظفاحلا لاق «يناربحلا

 امأو ۰۷۳۲/۱ «هتدمع» يف ينيعلاو (۱۳۲) نابح نبا هححص دقف كلذ عمو .دیعس

 يف هفعضو »0/1 «حتفلا» يف هنسحف «هيف برطضا دقف ءرجح نبا ظفاحلا

 . ۱۰۳/۱ «صيخلتلا)

۳۸ 



 ثالث هذه يفو ؛ثالث هذه يف نوکیف «نيع لك ىلإ ةبسنلاب وه وأ «لیضفتلاو

 .هریغو دمحآ بهذم ىف نالوق امهو

 فیطلتو اهل ءالجو ؛رصابلا رونلل ةيوقتو «نيعلا ةحصل ظفح لحکلا يفو

 لضف دیزم مونلا دنع هلو ؛هعاونآ ضعب يف ةنيزلا عم اهل ْجارختساو «ةئيدرلا ةداملل

 ةعيبطلا ةمدخو ءاهب ةرضملا ةكرحلا نع هبيقع اهنوكسو لحکلا ىلع اهلامتشال

 . ةيصاخ كلذ نم دمئاللو ءاهل

 ولْجَي ُهَنإَف «دمئالاب مُكْيَلَع» : هعفري هيبأ نع ملاس نع «هجام نبا ننس» یفو

 ا ولا

 ةافصم «ىذقلل ةبهذم «رعشلل ةتبنم هناف» : «میعن يبأ باتك» ىفو

 : رضا

 ریخا : هعفری -امهنع هللا يضر سابع نبا نع :اضیآ «هجام نبا ننس» یفو

 ۱ (۳۱( رعشلا تبنیو صبلا ولجی دمنالا مكلاحكأ

 يقابو ثيدحلا نيل وهو «كلملا دبع نب نامثع هدنس ىفو (۳۹۵) هجام نبا هجرخآ ١١(

 للا سابع نبا ثيدح هل دهشیو «تاقث هلاجر دانسالا

 ثیدح نم (۱۸۳) مقر «ریبکلا» يف يناربطلاو ۱۷۸/۳ «ةیلحلا» يف ميعن وبآ هجرخآ (۲)

 ناظفاحلا هتسح و « یفارعلا ظفاحلا هدانسا دوجو نسح هدانساو « هنع هللا ىضر ىلع

 . هل

 (TAVA) دواد وبأو ۳(۰ ۲ )و TTY) تخم و ۰۳۶۹۷) هحام نتا هجرخأ )۳(

 .(۱۰)و ۱:۳۹) نابح نبا هححص و < کت هدانساو ۲:۳ یقهیبلاو

۲ ۹ 

 نیعلل لحکلا دئاوف



 هلك هناسل ىلع تءاج ىتلا ةدرفملا ةيذغالاو ةيودألا نم ءىش رکذ ىف

 ةزمهلا فرح

 هب ىتؤيو هلضفأ وهو «ناهبصآ نم هب یتوی .دوسالا لحكلا رجح وه :دمثإ

 هلخادو «صيصب هتاتفل يذلا تيتفتلا عیرسلا هدوجأو ءاضيأ برغملا ةهج نم
 . خاسوألا نم ءيش هيف سيل سلمأ

 ءاهتحص ظفحيو ءاهباصعأ دشيو ءاهيوقيو نيعلا عفني سباي دراب هجازمو
 بهذُيو ءاهولجيو ءاهخاسوأ يقنيو ءاهلمدُيو حورقلا يف دئازلا محللا بهذيو
 موحشلا ضعبب طلخو قد اداو «قیقرلا يئاملا لسعلا عم هب لحتكا اذإ عادصلا

 تی ۳ وي ۳ قرح ىلع خطلو .ةيرطلا

 . كسملا نم ءيش هعم لعج اذإ ۳

 ری يذلا نمّوُملا لم : : لاق هنأ ةي يبنلا نع دعس يف تب : جرتآ
 ا اهحیرو بط اهُمْعط بتا لئمک نازل

 6 شقا نا ةعبرأ نم بكرم وهو .ةريثك عفانم تالا يف

 راح همحلو سبای راح هرشقف «هصخی جازم اهنم دحاو لکلو «رزبو «ضمحو
 . سبای راح هرزبو ا خو «بطر

 مالکلا رئاس ىلع نآرقلا لضف باب :نارقلا لئاضف يف 59/8 يراخبلا شا ر
 يبآ ثیدح نم نا رقلا ظفاح ةليضف باب ا ةالص يف 5 ۷٩۷

۲۹۰ 



 حلضت هتحئارو «موسلا عنم بايثلا يف لعج اذإ هنأ :هرشق عفانم نمو
 اذإو «حايرلا للحُيو ءمفلا يف هكسمأ اذإ َةّهكَنلا بيطُيو «ءابولاو ءاوهلا داسف

 ةراصعو :«نوناقلا» بحاص لاق .مضهلا ىلع ناعأ «ريزابألاك ماعطلا يف لعج

 ديج ٌءالط هرشق ٌةقارُحو ءادامض هرشقو ءابرش يعافألا شهن نم عفنت هرشق
 . ىهتنا . صربلل

 ٌمماق یارفصلا ةّرملا باحصأل عفان «ةدعملا ةرارحل فّطلمف :همحل امأو

 . ىهتنا . ریساوبلا عفني همحل لكأ : يقفاغلا لاقو . ةراحلا تاراخبلل

 نم عفان «راحلا ناقفخلل نكسمو «ءارفصلل رساك ضباقف :هضمح امأو

 تعیبطلل لقاع «ماعطلل َةَّشُم يوارفصلا ءيقلل مطاق «ًالاحتكاو ابرش ناقريلا

 ًءالط عفنیو «ءاسنلا ةملغ نكسُي هضمح ةراصُعو «يوارفصلا لاهسالا نم عفان

 يف عقو اذإ ربحلا يف هلعف نم كلذ ىلع لدتسيو ۰۲ ءابوقلاب بهذيو «فلكلا نم

 يوقثو «دبکلا ةرارح ءىفطُتو «دربتو .مطقتو «فطلت ةوق هلو «هعلق بايثلا

 . شطعلا نكستو ءاهنم ضراعلا ّمغلا لیزتو «ءارفصلا ةّرملا ةَّدح عنمتو «ةدعملا

 عفنلا هّبح ةيصاخ :۲""هیوسام نبا لاقو .ةففجم ةللحم ةوق هلف :هرزب امأو

 نإو .خوبطم ءالطو رتاف ءامب ارّشقم لاقثم نزو هنم برش اذإ ةلتاقلا مومسلا نم

 رثکاو «ةهكنلل بيطم «ةعيبطلل نيلم وهو «عفن «ةعسللا عضوم ىلع عضوو قد

 براقعلا تاعسل نم عفتلا هبح ةيصاخ :هرّيغ لاقو «هرشق يف دوجوم لعفلا اذه

 مضوم ىلع عضو قد اذإ كلذکو «رتاف ءامب ًارشقم نيلاقثم نزو هنم برش اذإ

 .زازحلاب ةماعلا دنع فرعیو «دلجلا هنم رشقتی دسجلا يف ءاد :ءابوقلا (۱)

 نوراهب لصتاو .دادغب يف أشن «ينايرس بیبط .يدادغبلا هیوسام نب انحوي وه (۲)

 مايأ نم يسابعلا طالبلا بیبط ناکو «ةيبطلا بتکلا ةمجرتب هيلإ دهعو .دیشرلا
 ۳۹۱ ۰۳۸۰ ءامکحلا خيرات .ه (۲ع۳) ءارماسب يفوت «لکوتملا یتح دیشرلا

51١ 

 همحل عغانم

 هرزب عفانم



 جرتألا نع ةصق

 هب نمؤملا هيبشت

 . اهلك ماوهلا غدل نم عفان وهو ءاهلك مومّسلل حلصي هّبح :هرّيغ لاقو . ةغدللا

 یهسجب رمأف «ءابطألا نم موق ىلع بضغ ةرساكألا ضعب نأ ٌركذو

 ىلع هومترتخا مل :مهل ليقف «جرتألا اوراتخاف «هيلع مهل ديزي ال ًامدأ مهرّيخو

 «ةحئارلا بيط هرشقو «حرفم هرظنمو «ناحير لجاعلا يف هنأل :اولاقف ؟هريغ

 . نهد هيفو «قايرت هبحو «مدأ هضمحو «ةهکاف همحلو

 يذلا نمؤملا وهو «دوجولا ةصالخ هب هبشي نأ هعفانم هذه ءيشب قيقحو

 . حيرفتلا نم هرظنم يف امل هيلإ رظنلا ٌبحُي فلسلا ضعب ناكو «نارقلا أرقي

 ول» هنأ :امهدحأ هج هللا لوسر ىلع ناعوضوم نالطاب ناثیدح هيف : در

 الإ ءافشو ءاد هيفف ضرألا هتج رخآ ءيش لکا : يناثلا «اميلح ناكل الجر ناك

 . ةي هيلإ امهتبسن نم اریذحتو اهيبنت امهانرکذ «هيف ءاد ال ءافش هنإف .زژالا

 ءاطلخ اهدمحأو ةطنحلا دعب بوبحلا ىذغأ وهو «سباي راح وهف دعبو

 دنهلا ءابطأو .اهيف ثكميو ءاهغبديو «ةدعملا يوقيو اریسی ادش نطبلا شي

 «ندبلا بصخ يف ريثأت هلو ءرقبلا نابلأب بط اذإ اهعفنأو ةيذغألا دمحأ هنأ «معزت

 .نوللا ةيفصتو «ةيذغتلا ةرثكو «ينملا ةدايزو

 : هلوق يف اي٤ يبنلا هركذ «ربونصلا وهو :ءارلا نوكسو ةزمهلا حتفب :زرآ
 | و و اهمیقت «حاّيَرلا اهئيفت عرزلا نم ةَماَحْلا لكم َنموُملا َلَكَم١

 هرم اًهفاَعِجْلا َنوُكَي ىح اًهِلْضَأ ىَلَع هما ارت ال ةّرْزألا لثم قفاتملا لثمو
 هعقنب بهذي عذلو «ليلحتو «نييلتو جاضنإ هيفو «بطر راح هبحو ۲۱«ةّدحاو

 ةيقنتلو «لاعسلل ديج وهو «ةريثك ةيذغت هيفو مضهلا ٌرسع وهو «ءاملا يف

 ملسمو «ىضرملا ةرافك يف ءاج ام باب :ىضرملا يف ۹۲/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۱)

 كلام نب بعک ثیدح نم «عرزلاک نمؤملا لثم باب : نیقفانملا تافص يف 0)

 اهلیمت :اهتیفتو .دحاو قاس ىلع تبني ام لوآ عرزلا :ةماخلا .هنع هللا يضر

 .اهعالقنا :اهفاعجناو



 . ملا نامرلا اح هفایرتو تی «ينملا يف ٌدیزیو «ةئرلا تابوطر

 (اهالخ یلّتخی ال) :ةكم يف لاق هنأ كَ 2 هلع «حیحصلا) يف تب : خدا

 مهتویبلو مهنيقل هناف هللا لوس اي رخذال لإ : هلع هللا يضر سابعلا هل لاقف

 . «رخذالا ٩۱ : لاقف

 هاوفأو ددسلل حتفم فیطل «ىلوألا يف سبای «ةيناثلا يف راح ٌرخذالاو

 ةدعملا يف ةبلصلا ماروألا للحيو «ىصحلا تّنْمُيو .ثمطلاو لوبلا ودّي «قورعلا

 نكسيو «ةدعملاو نانسألا دومع يوقُي هلصأو ادامضو ابرش نيتيلكلاو دبكلاو

 . نطبلا لقعیو «نايثغلا

 نا تروح

 َعيطبلا لکأی ناك هنأ كي عبنلا نع «يذمرتلاو دواد وبأ یور : خیطب
 )۲( 7 وی مس 2 ب دورس 5 رس 2 هم 2 5 0

 (اده رحب اذه دریو اذه درب اذه رح رسکن) :لوقي بطرلاب

 دحاولا ثیدحلا اذه ريغ ءيش اهنم حصي ال ثیداخآ ةدع خیطبلا يفو

 ةدعملا نع ارادحنا ٌعرسأ وهو «ءالج هیفو «بطر راب وهو ءرضخألا هب ٌدارملاو

 .ةدعملا يف هفداص ناك طلخ يأ ىلإ ةلاحتسالا عيرس وهو «رایخلاو ءاثقلا نم

 ات ب ريسيب هررض عفد ادوربم ناك ناو ءادج هب عفتنا ارورخم لکا ناك اف

 :ءابطالا ضعب لاق, اتو یّثغ الاو «هب عبتیو ماعطلا لبق هلكأ يقو .هوحنو

 يف (۱۳۵۳) ملسمو «مرحلا ديص رفنی ال باب :جحلا يف 4۰/6 يراخبلا هجرخآ )
 عطقي ال :اهالخ یلتخی ال ینعمو .اهالخو اهدیصو ةكم میرحت باب :جحلا

 نابضقو نفدنم لصأ هل حیرلا بيط ةكم لهأ دنع فورعم تبن :رخذالاو ءاهشيشح

 .نزحلاو لهسلا يف تبني قاقد

 يذمرتلاو + لكألا يف نيول نم نیس باب :ةمعطألا يف (۳۸۳۲) دواد وبأ هجرخآ )

 يفو «بطرلاب خيطبلا لكأ ىف ءاج ام باب تمعطالا يف (۱۸6) «هعماج) يف

 . حيحص ا .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم 5957/1١ «لئامشلا»

UT 



 .الصأ ءادلاب بهذیو «السغ نطبلا لسخی ماعطلا لبق هنإ

 .هیبآ نع هةورع نب ماش نم : «امهننس» يف هجام نباو يئاسنلا ىور : حلب

 ناف نقاب کل او: هيك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 لكأ ىَّنَح َمَدآ ُنْبا يقب :لوقی ِرْمّلاِب | با لب مد نبا ىلإ رَت اذإ نايل

 ىأَر اذإ ْنَرْحَي َناَطْيّسلا نا ءِرْمَّتلاب حلب کو يفو . ۱ قیتعلاب ثیدحلا

 يف رازبلا هاور ««قلْخلاب دیدجلا لکآ ین < مدا نیا شاع لو هلأ مدا نا

 . هظفل اذهو «هدنسم)

۹ ١ 

 ءابطأ ضعب لاق اذه عم اذه اولك : يأ «عم : ىنعمب ثيدحلا يف ءابلا : تلق

 نأل ءرمتلا عم رسّبلا لكأب رمأي ملو ءرمتلاب حلبلا لكأب كي يبنلا رمأ امن :مالسإلا
 كلذك سيلو ءرخآلل حالصإ امهنم لك يفف «بطر راح ّرمتلاو «سباي دراب حلبلا
 يغبني الو «رثكأ رمتلا ةرارح تناك نإو «راح امهنم دحاو لك ناف «رمتلا عم رسُبلا

 هيبنتلا : ثیدحلا اذه يفو .مدقت امك «نيدراب وأ نيراح نيب عمجلا بطلا ةهج نم

 تايفيك عفد يف حّلصي يذلا ريبدتلا ةاعارمو «بطلا ةعانص لصأ ةحص ىلع
 . ةحصلا هب ظفحت يذلا يبطلا نوناقلا ةاعارمو « ضعبباهضعب ةيودألاو ةيذغألا

 ءيدر وهو «ةدعملاو ةثلّلاو مفلا عفني وهو ءةسوبيو ةدورب حلبلا يفو

 ةلخنلل وهو .ةیذغتلا ریسی ةدعملا يف ءيطب «هیف يتلا ةنوشخلاب ةئرلاو ردصلل

 " امیس الو «اخفنو رفارفو ءاحاير نادّلوُي اعيمج امهو «بنعلا ةرجشل مرصحلاك

 .دبّرلاو لسعلاب وأ ءرمتلاب امهترضم عفدو «ءاملا امهيلع برش اذإ

 هلك یبنلا هفاض امل «ناهيتلا نب مثيهلا ابأ نأ :«حيحصلا» يف تبث :رسب

 نم دوقنعلاك ةلخنلا نم وهو - قذعب مهءاج كمهنع هللا يضر رمعو ركب وبأو

 نب یبحی هدنس يفو «رمتلاب حلبلا لکآ باب :ةمعطألا ىف (۳۳۳۰) هجام نبا هجرخآ )
 نم تیدحلا اذه اودع دقو «فیعض وهو « ریرضلا يبراحملا سیف نب حی

 . هتا رکنم

۳۹ 



 و و هه روم هو هر ه ۶ . 5 9 31 ۳" 4 5

 هرسب نم اوقتنت نأ تّببحا» :لاقف «هبطر نم انل تيقتنا اله» :هل لاقف - بنعلا

 .۰۱) «هبطزرو

 قدعملا بديو رو زا تست .هرح نم رکا هسبيو «سیای راح وی

 لکأو هلكأ ةرثكو «اولحواّمه ناك ام هعفنأو «مفلاو ةثللا عفنیو «نطبلا نبحیو

 . ءاشحألا ىف ددسلا ثدحب حلبلا

 ءایبنألا نم ا نأ :ٌاعوفرم ارثأ «نامیالا بعش» يف يقهيبلا رکذ : ضیب
 نم راتخیو رظن هتوبث يفو . ضیبلا لکاب هرمأف «فعضلا هناحبس هللا ىلإ یکش

 . اليلق ةدوربلا ىلإ لیمی

 ا اهم بک 1 «بطر راح :20هّحمو :«نوناقلا» بحاص لاق

 ٌُم :هريغ لاقو .ًاوخر ناك اذإ ةدعملا نم َرادحنالا ٌعِرسُيو اریسی اءاذغ يذغيو

 حورفو لاعسلاو قلحلل عفان «ةئرلا ةبصقو قلحلل سلمم «ملألل نکسم :ضیبل
 «ولحلا زوللا نفذ ذخآ اذ| امیس ال ةنوشخلل بهذم «ةناثملاو یلکلاو ةئرلا

 يف رطق اذإ هضایبو «قلحلا ةنوشخل لهسم هل نیلم .ردصلا يف امل جضنمو
 ضرعيام وأ رانلا قرح هب خطل اذو عجولا نکسو «هدرب «اراح امرو ةمراولا نيعلا
 اذو «سمشلا نم ضراعلا قارتحالا عنم مجولا هب خطل اذإو طقنتی هعدی مل ءهل
 . ةلزنلا نم عفن ةهبجلا ىلع خطلو «ردنكلاب طلخ

 نكي مل ناو وهو :لاق مث «ةيبلقلا ةيودألا يف «نوناقلا» بحاص هركذو

 یهو «ةرفصلا ىنعأ ادج بلقلا ةيوقت ىف لخدم هل امم هنإف - ةقلطملا ةيودألا نم

 ثيدح نم ي يبنلا ةشيعم يف ءاج ام باب (NOY يذمرتلا هجرخأ )١(

 (YA) أ( هححص) یف ملسم هجرخأو . نسح هدنس و . هنع هللا يضر ةريره يبأ

 .هوحبپ

 . ضیبلا ةرفص (۲)
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 هعقانم

 هررض

 دل وتملا مدلا نوکو تلضفلا ةلقو مدلا ةلاحتس الا هعرس : ناعم ةثالث عمجت

 ام قفوآ وه كلذلو «ةعرسب هيلإ اعفدنم افیفخ بلقلا وذغی يذلا مدلل اسناجم هنم

 .حورلا رهوجل ةللحملا ضارمألا ةيداع هب یفالتی

 نع تلبس اهنآ ءاهنع هلل يضر ةشئاع نع : «هننس» يف دواد وبآ ىور : لصب

 . 207 َصَب هيف ناک ب اع هللا لوسر ُهلكأ ماعط ّرخا نإ : تلاقف ١ لصبلا

 نرحل لا لوخد نم هلکا منم هنأ «نیحیحصلا» يف هنع تبثو

 عفدیو هایملا ريغت نم عفنی ةيلضف ةبوطر هیفو «ةثلاثلا يف راح :لصبلاو

 ينملا يف دیزیو «هابلا جيهيو «ةدعملا يوقيو «ةوهشلا قتفیو «مومسلا حير

 هب كلدیو «قهبلا بهذی هرزبو ةدعملا وُلجیو یغلبلا عطقیو نوللا نّسحيو

 ءاود برش ْنَم همش اذإو «ليلاثلا علقی حلملاب وهو ءادج عفنیف «بلعثلا ءاد لوح

 :هئامب طعتُسا اذإو یاودلا كلذ ةحئار بهذأو «نايثغلاو ءيقلا نم هعنم ًالهسم

 يف ثداحلا ءاملاو «حیقلاو نینطلاو عمسلا لقثل نذألا يف رطقیو «سآرلا یقن

 ضایبل لسعلا عم هرزبب لحتکی ًالاحتکا نینیعلا يف لزانلا ءاملا نم عفنيو «نینذآلا

 ردصلا ةنوشخو «لاعّسلاو ناقريلا نم عفني ءاذغلا ٌريثك هنم خوبطملاو «نیعلا

 ی تا عبطلا نیلیو «لوبلا ردیو

 ریساوبلا ءاوفآ حتف لمّتحا اذإو باذَسو حلمب

 ملظیو ءاحايرأ دلویو «سأرلا عدصیو «ةقيقشلا ثروپ هناف :هزرض امأو
 و

 تهکنلاو معلا ةحئار ريغيو « لقعلا لسفيو (ناضتلا رو هلکا ةرثكو «رصبلا

 يفو 84/1 دمحأو «موثلا لكأ يف باب :ةمعطألا يف (۳۸۲۹) دواد وبأ هجرخأ )١(
 .تاقث هلاجر يقابو «نابح نبا ريغ هقثوي مل ةملس نب رايخ دايز وبآ هدنس

 ملسمو .لوقبلاو موثلا نم هركي ام باب :ةمعطألا ىف 1۹۸/٩ يراخبلا هجرخآ (۲)

 ار زا الت لأ اموث لكأ نم يهن باب :ةالصلا عضاومو دجاسملا يف (074)

 .اهوحنو

۲٦ 



 . هنم تارضملا هذهب بهذت اخبط هتتامإو تکئالملاو شسیلجلا يذؤيو

 هتحئار بهذیو " اخبط امُهتيمُي نأ مولا لکاو هلکا َرَمأ لَك هنأ : ننسلا يفو

 ناجنذابلا» :ِةْكَي هللا لوسر ىلع قلتخملا عوضوملا ثیدحلا يف : ناجنذاب

 نع ًالضف «ءالقعلا داحا ىلإ هتبسن حبقتسُی امم مالکلا اذهو «' ”«هل لكأ امل

 ؟ را وأ دراب وه له ( فالخ هيفو دوسأو ضیبآ : ناعون وهف : دعبو یایبنالا

 ماذجلاو ناطرسلاو ددّسلاو ریساوبلاو ءادوسلل دلوم وهو «راح هنأ :حیحصلاو

 . كلذ نم راع لیطتسملا هنم ضيبألاو مفلا نتنب رضيو هدوسیو نوللا دسقیو

 ء ابتلا فرسح

 SS SCS يلا E CS نا يوما انتل زا ته و ا ف تش :رمت
 تیی» : لاق هنأ هنع تبثو . «وخس الو مس َمْوَيلا كلذ هوضَی ْمَل ةيلاعلا رفت نم»

 هلكأو «زبخلاب رمتلا لکأو دْئٌرلاب رمّتلا لكأ هنع تبثو .* «هلَأ ٌعاّيج هيف َرْمَت ال

(۱) 

(۲) 

(۳( 
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(0) 

)°( 
 ۱ د

 ىلع .؟اهيف سباي وأ «ىلوألا يف بطر وه لهو «ةيناثلا يف راح وهو

 دجسملا نم جرخي نم باب :دجاسملا يف ٤۳/۲ يئاسنلاو (277) ملسم هج رخأ

 . لصبلاو موثلا لكأ باب .ةمعطالا يف (77777) هجام نباو

 فلوملل «فینملا رانملا» رظنا ظافحلا نم دحاو ريغ هنالطب ىلع صن دقو

 .«ةعونصملا ءىلآللا» يف يطويسلاو «يراقلا يلع المل 44 ص عونصملاو (۵۱) ص
 (۲۰:۷) ملسمو ةوجعلاب ءاودلا باب :بطلا يف ٠١5 ۰۲۰۳/۱۰ يراخبلا هج رخخأ

 .هنع هللا ىضر صاقو ىبأ نب دعس ثيدح نم «ةنیدملا رمت لضف باب :ةبرشألا يف

 | ۱ .(۲۰۲) ملسم هجرخآ

 يف (۱۸4)و «عماجلا» يف (۱۵۳۱) يذمرتلاو (۳۲۵۹) دواد يبآ ننس رظنا

 .(۳۶۳4) هجام نباو (۳۸۳۷) دواد يبأو «لئامشلا»

¥ 



 ریوئصلا بح عم امیس الو «هابلا يف ديزي «عبطلل نيلم «دبکلل وقم وهو . نیلوف

 مهل ثروي هنإف ةدرابلا دالبلا لمأک هدتعي مل نمو قلحلا ةنوشخ نم ءیربیو

 وهو و رتل ورص حدد ,عادٌصلا جیهی رو «نانسألا يذؤيو فسا

 قيرلا يلف هلکاو طلا الا رسوجلا نم تاو نال هیت نامکلا ردكأ نم

 فّخ «قيرلا ىلع هلامعتسا َميدأ اذإف «ةيقايرت ةوق هيف هترارح عم هناف «دودلا لقي

 .یولحو بارشو ءاودو «ءاذغو ةهكاف وهو «هلتق وأ هللقو هفعضأو «دودلا ةدام

 هةنسلا يف رکذ هل تأی مل «ةنیدملاو زاجحلا ضراب وح مل امل : نیت

 هعفانم ةرثکل «هباتک يف هب هللا مسقأ دق نكلو «لخنلا ضرأ يفانت ا ناف

 . فورعملا ْنيتلا وه : هب َسَقملا نأ :حیحصلاو هدئاوفو

 رشقلا حضانلا ضیبالا :هدوجأو «نالوق هتسوبیو هتبوطر يفو «راح وهو

 هکاوفلا میمج نم ىذغأ وهو .مومسلا نم نٌمویو «ةناثملاو ار

 يّقتُيو لاحْطلاو دبکلا لسغيو «ةئرلا ةبصقو .ردصلاو قلحلا ةنوشح عقتيو
 رثكأ اذإ لمقلا 1 هنآ الا ءاذغ ندبلا وذغیو «ةدعملا ¿ اا طّلَعلا

 لاق «دومحم زوللاو زوجلا عم وهو «بصعلا عفنيو وذغی هسبايو

 ظفحو «عفن «لتاقلا مّسلا ذخأ لبق ''”باذّسلاو زوجلا عم لكأ اذإو» : سونیلاج

 . ررضلأ نم

 «اولك» : لاقف نیت نم "بط ةي يبنلا ىلإ يدهأ نت يبا نع ركذيو

 ةهكاف نا هذه : تلق ةّلجلا ّنم ْتَلَرَت ةّهكاف نإ :0 تلق وَلا :لاقو كنم لكأ»و

 نم عفو .ريساوبلا ٌعَّطْقَتاَهَنِإَف اَهِّْم اوُلُكَف مَع الب ِةّتَجلا

 ةحنجم لكشلا ةيوضيب اهقاروأ «ةيوق ا و نوللا ءاقرز ءارضخ ةبشع 00(

 يوادتلا» . ءارضح ءا رفص لعشلا ةيمجن اراهزا باو رومت يرهش يف رهزت تطقنمو

 ۱ .(۱۸۶) هحفص «باشعاالاب

۳۹۸ 



 .رظن اذه توبث يفو ."'”«سرُفتلا

 نع نئاکلا شطعلا نكسيو «نیرورحملا شّطعیو ءدوجأ هنم محللاو

 دبکلا دّدس حتفیو «لوبلا ٌردْیو «نمزملا لاَعْشلا عفنیو «حلاملا مغلبلا

 حيتفت يف ةبيجع ةعفنم قیرلا ىلع هلكألو «ةناثملاو یلکلا قفاوُيو «لاحْطلاو

 ءيدر ةظيلغلا ةيذغألا عم هلكأو ءزوجلاو زوللاب اصوصخو ءاذغلا يراجم

 .ةدعملاب رضأو ةيذغت لقأ هنكل هنم بيرق ضيبألا توتلاو اب

 لهأل فنا اهنأو «اهعفانم انرکذو «نوحطملا ریعشلا ءام اهن مدقت دق : ةنيبلت

 ءاشلا فرح
 نم ينلسغا َمَهَّللا» :لاق هنأ كك يبنلا نع : «حیحصلا) يف تبث : جلت

 .'' "(دَرَبلاَو جللاو ءاملاب ياياطح

 نم ایاطخلا يف ناف .هدضب یوادی ءادلا نأ : هقفلا نم ثیدحلا اذه يفو

 راحلا ءاملا نإ : لاقی الو «درابلا ءاملاو «دّرَبلاو جلثلا هداضي ام قیرحلاو ةرارحلا

 يف سیل ام هتیوقتو مسجلا بیلصت نم درابلا ءاملا يف نأل .خسولا ةلازإ يف غلبأ

 اهن اراده تالا ار لو سند و بخوت ایاطخلاو اعا

 . نيرمألا نيذه ىلإ ةراشإ دربلاو جلثلاو درابلا ءاملا ركذف ُُبْلصُيو بلقلا فن

 ناويحلا دّلوت هتهبشو «راح :لاق نم طلغو ؛حصالا ىلع دراب جلثلاف دعبو

 امأو «لخلا ىفو «ةدرابلا هكاوفلا ىف دّلوتي هنإف «هترارح ىلع لدي ال اذهو «هیف

 اذإو «بصعلاو ةذعملا رضيو «هسفن ىف هترارحل ال ةرارحلا هجييهتلف « هشيطعت

 عباصأو نيبعكلا لصافم يف ثدحي مروو «لجرلا يف ذخأي فورعم ءاد :سرقنلا )

 .ةءارقلاو مارحالا ةريبكت نيب لاقي ام باب :دجاسملا يف (۵۹۸) ملسم خا )

۳۹۹ 

 ددضي ی وادی ءادلا



 . اهنکس تطرفم ةرارح نم نانسألا عجو ناك

 بچا تا دج ینا يفو لمان بیرق وع اون
 : لاقف يراصنالا بويأ يبآ ىلإ هب لسرأف «ٌموث هيف ماعط هيلإ يدهآو .«اخبط

 .«يجاتت ال نم يجاّنأ يّنإ» :َلاَقَف ؟َيلإ هب لسزتو ههركت «هللا لوسر اي

 افيفجت ففجُيو ءايوق انيخست نخسُي «ةعبارلا يف سباي راح وهف دعبو
 يف عوقولا ىلع فرشأ نملو «يمغلب هجازم نملو «نيدوربملل عفان ءاغلاب

 مضاه تظیلغلا حايرلل للحم ءددّسلل حتفم «ينملل ففجم وهو «حلافلا

 عيمجو ماوهلا عسل يف موقي «لوبلل ردم «نطبلل قلطم «شطعلل عطاق «ماعطلل

 وأ «تايحلا شهن ىلع دامض هنم لمعو قد اذإو «قايرتلا ماقم ةدرابلا ماروألا

 يف ديزيو «ندبلا نخسیو ءاهنم مومسلا بذجو اهعفن «براقعلا عسل ىلع
 رثكأ ةحص ظفحيو «قلحلا يَفَّصّيو «خفنلا لّلحْیو «مغلبلا عطقيو «هترارح

 ءايوشمو اخوبطمو ائين لكؤُيو «نمزملا لاعسلاو «هايملا ريغت نم عفنيو «نادبألا

 هجام نباو الصب وأ اموث لكأ نم يهن باب :دجاسملا يف (0117) ملسم هجرخأ )١(
 يف دمحأو ۳۲ يئاسنلاو ‹ةمعطألا يف (۳۳۱۳)و «ةالصلا ةماقإ يف )٠١١5(

 دمحأ هاورو «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم 54و ۲۸و ۱۵/۱ «دنسملا)

 نيترجشلا نيتاه نع 5# هللا لوسر یهن :لاق ينزملا ةرق ثيدح نم 6

 اهيلكا دب ال متنک نإ :لاقو ءاندجسم نبرقي الف امهلكأ نم» :لاقو «نيتشيبخلا

 عماجملا دجاسملاب ءاملعلا قحلأ دقو .موثلاو لصبلا ينعي :لاق «اخبط امهومتيمأف

 ةحئار هلام لك لصبلاو موثلاب اوقحلأو «ةميلولا ناكمو ةزانجلاو ديعلا ىلصمك ةماعلا

 سبلتي يتلا نهملا باحصأو ءرخب هيفب نم مهضعب قحلأو «سانلا اهب ىذأتي ةهيرك
 .ةيدعملا ضارمألاو تاهاعلا باحصأو «هبايث خستت وأ ةهيرك ةحئارب اهبحاص

 ءينلا موثلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةفص يف ۲۸۳ ۰۲۸۲/۲ يراخبلا هجرخأ ()

 باب :ماصتعالا يفو «لوقبلاو موثلا نم هرکی ام باب :ةمعطألا يفو «لصبلاو

 ثیدح نم «دجاسملا يف (۷۳) (۵14) ملسمو لئالدلاب فرعت يتلا ماکحألا

 نم «ةبرشالا يف (۲۰۵۳) اضیآ ملسم هجرخأو .امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج
 . هنع هللا يضر يراصنالا بویآ يبأ ثیدح

۳۷۰ 



 لخلا عم قد اذإو «قلحلا نم قلعلا جرخیو «دّربلا نم ردصلا عجو نم عفنیو
 سرضلا یلعو «هطقسأو هتف «لکأتملا سرضلا ىلع عضو مث «لسعلاو حلملاو

 جرخآ «لسعلا ءام عم ذخأو «نيمهرد رادقم هنم قد ناو رو نك عجولا

 عفن «قهبلا ىلع لسعلاب يلط اذإو «دودلاو مغلبل

 هرضه «یابلاو رصبلا فعضیو «نینیعلاو غامدلا ٌرضَيو ءعدصُي هنأ :هراضم نمو
 هيلع عضمی نأ هتحئار بهذیو مهلا ةحئار فيجيو ءءارفصلا حیهید شّطعیو

 تالا فرو

 ءاَسَّتلا ىلع َةَّسَئاَع لضف» :لاق هنأ يَ هنع «نیحیحصلا» يف تبث :ديرث

 .(۱)«ماَطلا رثاَس ىلع دیرثلا لضفك

 لضفآ بخلاف ءمحلو زبخ نم بكرم هناف ءابكرم ناك ناو دیرثلاو
 . ةياغ امهدعب نكي مل اعمتجا اذإف «مادالا ديس محللاو «تارق الا

 ةيدضفا ىف سانلا عزنت «معأو رثکآ زبخلا ىلإ ةجاحلا نأ باوصلاو ؟لضفأ امهّیآ سانلا عزانتو
 و ۰ 2 م

 زيخل ىلع حلا  إهأ ءاعط وهو «هادع ام لك نم ندبلا رهوجب هبشأ وهو «لضفأو لجأ محللاو خلا ۶۲ و
 : لصبلاو ءَسَدَعلاو «موُفلاو ءانقلاو «لقبلا بلط نمل ىلاعت لاق دقو «ةنجلا
 یلع فلسلا نم ریثکو 1۲[۰ :ةرقبلا] © وه قتلام ذأ ره ىذلا نولدتتشتا»
 . ةطنحلا نم ريخ محللا نأ ىلع صن ةيالاف اذه ىلعو «ةطنحلا موفلا نأ

 7 0 انيب : لاق رمع نب هللا دبع نع : «نیحیحصلا» ىف تبث «لخنلا بلق :راّمج
 نم نإ» اي يبنلا لاقف «ةلخن راّمجي يتآ ذإ .سولج يب هللا لوسر دنع نحن 32

 نت یبنلا باحصأ لئاضف يف امهالك (۲467) ملسمو ۰۸۳/۷ يراخبلا هجرخأ (۱)
 . اهنع هللا ىضر ةشئاع لضف يف باب

۳۷۳۱ 



 ا اا واو طق ال ملْسُملا لَجرل لثم ةرجش ِرَجّشلا

 «نطبلا قالطتساو «مدلا ثفن نم عفنيو «حورقلا متخي «ىلوألا يف سباي دراب
 ءاريسي ءاذغ وذغيو «"سوُمْيَكلا ءيدرب سيلو مدلا ةرئاثو «ءارفصلا ةرملا ةبلغو

 ملسملا لجرلاب لَك يبنلا اهم اذهلو «عفانم اهل ةترجشو .مضهلا ٌءيطب وهو
 . هعفانمو هريخ ةرثكل

 يف ةتبجب ايك ٌیبنلا يتأ» :لاق رمع نب هللا دبع نع «ننسلا) يف : نبج

 هللا يضر ةباحصلا هلكأو «"دواد وبأ هاور «عطقو ىمسو نيكس اعدف كوبت

 يف كولسلا نيه «ةدعملل دیج حولمملا ريغ هنم بطرلاو «قارعلاو «ماشلاب مهنع
 نم ءاذغ لقأ حولمملاو الدعم ًانييلت نطبلا شيو «محللا ىف ديزي ءاضعالا

 يوشملا اذکو «نطبلا لقعی قیتعلاو «ءاعمألل ذوم ةدعملل ءيدر وهو .بطرلا

 .لاهسإلا عنمیو «حورقلا عقنيو

 رانلا ناف .هجازمل حلصأ ناك أیوشم لمعتسا ناف .بطر دراب وهو

 راح «حلاملا قیتعلاو . هتحئارو همعط بّیطتو .هرهوج فلو «هلّدعتو هحلصت

 نم هنم ٌرانلا هبذجت امل هتفارح رسکو هرهوج فیطلتب اضيأ هحلصُي هّيشو « سبای

 یلکلا ةاصح دّلوُيو لری هنم حّلمملاو ءاهل ةبسانملا ةسبايلا ةراحلا ءازجألا

 ىلإ هل اهذیفنت ببسب أدرأ تافطلملاب هطلخو تدعملل ءيدر وهو «ةناثملاو

 . ةدعملا

 ءاحلا فرح

 . هتداعا نع ىنغأف هعفانم رکذو «هلضف ىف ثيداحألا تمدقت دق : ءانح

 يف (۲۸۱۱) ملسمو «رامجلا لكأ باب : ةمعطألا يف 1۹۲/٩ يراخبلا هجرخآ (۱)

 .ةلخنلا لثم باب : نیقفانملا تافص

 اهنع فرصنی نأ لبق ةدعملا يف مضهنا اذإ ماعطلا وه :ءابطألا فرع يف سوميكلا (۲)

 . لوحتيو

 .نسح هدانساو «نبجلا لكأ ىف باب :ةمعطألا ىف (۳۸۱۹) دواد وبأ هجرخأ (۳)

 ؟



a -و ۶ ۹ ۶ ۰  

 ةريره يبأ نع ةملس يبأ ثيدح نم :(نيحيحصلا» يف تبث : ءادوسلا ةبح

 و ا a هي ۰ 7 ی ی 5 د
 ءافش اهيف ناف یادّوَسلا ةّبحلا هذهب مکیلع) : لاق هلع هللا لوسر نا  هنع هللا ىضر

 .'ثوملا :ٌماَّسلاو .«َماّسلا الإ ءاد لك نم

 رد لاو يو سروفلا هل ىف ا یه ولالا
 اهنآ :يورهلا یکحو ءلدرخلا اهنإ :نسحلا نع «يبرحلا لاق «يدنهلا نومكلا

 زینوشلا اهنآ : تاوصلاو .مهو امهالک و یطبلا ةرمث ءارضخلا ةبحلا

 :یلاعت هلوق لثم ««ءاد لک نم ءافش» :هلوقو ءادج عفانملا ةريثك يهو

 ريمدتلا لبقي ءيش لك :يأ [۲۵ :فاقحألا] هاب رب ءيش لک رمد
 ةراحلا ضارمألا يف لخدتو ةدرابلا ضارمألا ميم نم ةعفأت يهو «هرئاظنو

 ذخأ اذإ اهذيفنت ةعرّسب اهيلإ ةبطرلا ةدرابلا ةيودألا ىوق لصوتف «ضَرَعلاب ةسبايلا
 اه

 ةعرسل روفاکلا صرق ىف نارفعزلا ىلع هریغو «نوناقلا» بحاص صن دقو

 ر لمس وغ ا ناذخ اهفرعی ا هلو هترف لاه وو

 امو توُرزتألا :اهنم «ةريثك ةيودأ ىف كلذ دجت كنإف «ةيصاخلاب ةراح ضارمآ ىف

 راح مرو دمرلاو «ةراحلا تادرفملا نم هريغو ركسلاك ءدمرلا ةيودأ نم هعم بکر

 .برجلا نم ادج راحلا تیربکلا عفن : كلذكو یابطأالا قافتاب

 بل فقجم 0 دا عم ةيشلاو ا

 ةاصحلا تاذآ «راحلا ءاملاب 507 «لسعلاب رجعو قد ناو .اهتبوطرو ةدعملا

 مایآ هبرش عيدا اذ| نیللاو ضیحلاو لوبلا د «ةناثملاو نیتیلکلا ىف نوکت نقلا

 يف (۲۲۱۵) ملسمو «ءادوسلا ةبحلا باب :بطلا يف ۱۲۱/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۱)

 .موی عبار لك بونت يتلا يه :عبرلا یمح (۲)

۳۷۳ 



 لظنحلا ءامب نجع ناف «عرقلا بح لتق «نطبلا ىلع يلطو لخلاب حس ناو
 «للحیو .عطقيو ولجیو .ىوقأ دودلا جارخإ يف هلعف ناك .خوبطملا وأ «بطرلا

 .هبهذأ ءًامئاد متشاو «ةقرخ يف ریو قد اذإ درابلا ماكزلا نم يفشيو

 ةلاقثم هنم برش اذإو ۱)نالیخلاو ليلاّثلا نمو «ةيحلا ءادل عفان هنهدو
 عقن اذإو درابلا عادّصلا نم عفني هب دامضلاو «سْمّنلا قيضو رهبلا نم عفن ءامب

 اغیلب ًاعفت ن بحاص هب طعسو «ةأرما نبل یف اددع تابح عبس هنم

 طیسااذاو «درب نع نانسالا عجو نم عفن «هب ضمضمتو «لخب عبط اذإو
 علق «لخلا عم هب َدَكض ناو «نيعلا يف ضراعلا ءاملا ءادتبا نم عفن 000
 قبلصلا ماروألاو «ةنمزملا ةيمغلبلا ماروألا للحو «حرقتملا برجلاو ا
 «لاقثم ىلإ لاقثم فصن ٌرادقم هنم برش اذإو هنهدب طّعسُت اذإ ةوقّللا نم عفنيو
 هنم رطفو ءءارضخلا ةّيحلا نهدب طلخو امعان قجس ناو «2"”ءاليتُرلا عسل نم عفن
 .ددّسلاو حيرلاو اهيف ضراعلا دربلا نم عفن «تارطق ثالث نذألا يف

 وأ تارطق ثالث فنألا يف رطقو «تيز يف عقن مث ءامعان قد مث «يلق نإ
 . ريثك ساطع هعم ضراعلا ماكزلا نم عفن « عبرأ

 هب يلطو «ءانحلا نهذ وأ ءنسوّسلا نهذب باذم عمشب طلخو قرخأ اذإو
 . حورقلا لازأو اهعفن لخلاب اهلسغ دعب نيقاسلا نم ةجراخلا حورقلا

 ق ما
 ظرلغلا (۳)زازخلاو دوسالا قهبلاو ضصربلا هب ىلطو لخب قحُس اذإ

 .اهأربأو اهعفن

 ابلاغ رعشلا اهلوح تبني ءادوس ةرثب يأ «ندبلا يف ةماش وهو «لاخ عمج «نالیخلا )١(
 نخل ةا قاع لپ

 .تاوالیتر :ممجلاو «توبكنعلاو بابذلاك ماوهلا نم عاونأ :ءاليترلا (1)
 يتلا ةرشقلا ًاضيأ وهو «مستیو رشقتيف دسجلا يف رهظي ءاد :ءاحلا حتفب :زازخلا (۳)

 . ةلاخنلاك سأرلا نم طقاستت

۳۷ 



 بلک ُهَضَع ْنَم دراب ءامب نیمهرد موي لک هنم ٌفتساو ءامعان قحس اذإو

 اذإو . كلالهلا نم هسفن ىلع ّنمأو ءاغيلب اعفن هعفن املا نم ْغُرَقَي نأ لبق بلک

 درط «هب نخد اذإو ؛امهداوم عطقو ۰" زازکلاو جلافلا نم عفن .هنهذب طعّتسا

 . ماوهلا

 اهیلع رد مث «ةقلحلا لخاد ىلع طلو یامب ٌتورزنألا بيذأ اذإو

 فاعضأ هعفانمو ریساوبلا نم عفنلا ةبيجعلا ةديجلا تارورذلا نم ناك «زینوشلا

 . لتاق هنم راثکالا نأ موق معزو «نامهرد هنم ةبرشلاو ءانركذ ام

 . هتداعا ىلإ ةجاح الف هجازمو ةعفانم مدقتو امهب تناك

 وهو «هب یوادتپ يذلا حلا وه اذه : يرّوئيذلا ةفينح وبأ لاق : فرح

 : ةماعلا هیمستو ؛فرحلا :هل لاقي هئابنو يب یبنلا نع ربخلا هيف ءاج يذلا اقل

 .فرخلا وه هاا :دیبع وبا لاقو «داشرلا

 نبا ثیدح نم «هریغو دیبع وبآ هاور ام «هيلإ راشآ يذلا ثیدحلاو : تلق

 ؟ءافشلا نم ِنْيَرَمألا يف اذام» :لاق هنأ 3 يبنلا نع ءامهنع هللا يضر سابع

 سا قدرا ونا ور لاو نيّصلا

 «نطبلا نیلیو ءنخسُي وهو «ةئلاثلا ةجردلا ىف ةسوُملاو ةرارحلا ىف هتوقو

 عامجلا ةوهش كّرحيو .لاحطلا ماروأ للحیو .عرقلا بحو دودلا جرخيو

 . ءابوقلاو حّرقتملا بّرجلا ولجيو

 جرخأ ءانحلا عم خبط اذإو «لاجتملا مرو َلّلَح «لسعلا عم هب رخ ادا و

 يف هب ّنخد اذإو اهعسلو ماوهلا شهن نم عفني هبرشو ردصلا يف يتلا لوضفلا

 كهنم ةدع رلا وآ «دربلا ةدش نم ءاد : ناّمرو اک : زازکلا )۱(

 :داشرلا بح وه :ءافثلا )۲(
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 ريعشلا قیوسب طلخ اداو طقاستملا رعشلا كسْمْيو « هنع ماوهلا درط « عضوم

 .اهرخآ يف ةراحلا ماروالا للحو ءاسّنلا قّرع نم عفن «هب دّكضتو «لخلاو

 يف ءاخرتسالا نم عفنیو «لیمامدلا جضنأ حلملاو ءاملا عم ااو

 «سفنتلا رسعو «وبرلا عفنيو «ماعطلا يهشيو «هابلا يف ديزيو یاضعالا عيمج
 قح عجوو ءاسّنلا قرع نم عفنيو «ثمطلا ديو «ةئرلا يقنيو «لاحطلا ظلغو
 ةئرلاو ردصلا يف ام ولجيو «هب نقَتحا وأ برش اذإ «لوضفلا نم جرخي امم كرولا

 . جزللا مغلبلا نم

 ءةعيبطلا لهسأ «راحلا ءاملاب مهارد ةسمخ نزو هقحس دعب هنم برش نإو

 نم عمن برشو قحس اذإو «ببسلا درابلا جنلوقل عجو نم عفنو «حایرلا لّلحو
 نکا

 عادلا نم ٌمفتیو ءامهنم عفن «لخلاب ضيبألا قبلا ىلعو هيلع خطأ ناو
 قحسُی مل اذإ اميس ال عبطلا لقع «برشو «يلق ناو «مغلبلاو دربلا نم ثداحلا
 تابوطرلاو خاسوألا نم هان نمآرلا هئامب لسغ اذاو «يلقلاب هتجوزل للحتل
 لا

 ٌعاجوأ هب نخسی دق كلذلو .لدرخلا رزب ةوق لثم هتوق :سونيلاج لاق

 ىلإ جاتحت يتلا للعلا نم دحاو لکو «سأرلا ٌعاجوأو ءاسّنلاب ةفورعملا كرولا
 باحصأ اهاقسُي ةيودآ يف اضیآ طلخُي دقو «لدرخلا ٌرزب نخسُي امك «نیخستلا
 امك ءًايوق ًاعيطقت ةظيلغلا طالخألا عطقي هنأ مولعم هيف رمألا نأ قيرط نم وبرلا
 . ءيش لك يف هب هيبش هنأل لدرخلا رزب اهعطقي

 هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس داع هنأ 2 عبنلا نع نكذي : ةيلخ
 :لاقف «هیلا رظنف )لک نب ثراحلا َىِعُدَف ءابيبط هل اوعدا :لاقف «ةكمب 2230 ل

 ذخأو .سراف دالب ىلإ لحرو «مالسالاو ةيلهاجلا يف شاع «فئاطلا نم يفقث 00
 < حصي ال هنأ متاح يبأ نبا نع لقنو «ةباصإلا» يف ظفاحلا همجرت ءاهلهأ نم بطلا
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 3 ۳ 3 ا ا 2 5
 بطر ه وجع رمد ۳ ةبلحلا يهو ۳۹ هل اودخناف « ساب هيلع سیل

 . ءیربق «كلذ لعفف ءامهاسحيف «ناخبطي

 یلوألا يف ةسوبيلا نمو «ةيناثلا ةجردلا يف ةرارحلا نم ةبلحلا ةوقو

 ةنوشلاو لالا نكتو ؛نطبلاو ردصلاو قلحلا تلا «ءاملاب تخبط اذإو

 ریساوبلاو مغلبلاو حیرلل ةديج يهو «هابلا يف ذیزتو «سفللا ّرشعو «وبرلاو

 ردصلا نم جزللا مغلبلا للحتو یاعمألا يف ةكيترملا تاسومیکلا ةردحم

 عم ءاشحألا يف ءاودالا هذهل لمعتشتو «ةئرلا ضارمآو تالّيبّدلا نم عفنتو

 ی

Cn + ۰ 0 25 7 يل ۴  

 اذإو «ضيحلا تّردا ۰ ةّوف مهارد ةسمخ نزو عم تبرش اذإو
 / و

 للا تبهذأو هندعج لا اهب لسغو ‹ تخبط

 ءلاَحّطلا مّرو َلَّلَح «هب دَّمضو لخلاو " نوُرْطَنلاِ طلخ اذإ اهقيقدو

 عجو نم هب عفتنتف ءةبلحلا هيف تخبط يذلا ءاملا يف ةأرملا سلجت دقو

 یرارحلا ةليلقلا ةبلصلا ٌماروألا هب دّمض اذإو .هيف مرو نم ضراعلا محرلا

 تللح ؛قیرلا ىلع نيتلا وأ ءلسعلا وأ ءرمتلاب ةخوبطم تلكأ اذإو

 . هنم لواطتملا لاعسلا نم تعفنو تدعملاو ردصلا ىف ضراعلا جزللا مغلبلا

 يناتآ ا م ج لا دغم نع حيحص دنسب (۳۸۷۵) دواد وبآ جرخأو همالسإ

 : لاقف «يداؤف ىلع اهدرب تدجو یتح ييدث نيب هدي عضوف «يندوعي 355 هللا لوسر

 . . .ببطتی لجر هناف فیقث اخآ ةدلك نب ثراحلا تئأ دووفم لجر كنإ ۱

 غبصي رمح لاوط قاقد قورع هل .ةظيلغ ةبعشم هقاس تایوفلا ةليصف نم تابن )
 . نیغابصلا قورع یمسیو «اهب یوادیو

 ناو ر ا , 50

 را 9
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 جنشتمل | رفظلا ىلع تعص و اذإو 6 ىطبلل ةقلطم ۰ صحلا نم ةعفان ىهو

 ءدربلا نم ضراعلا قاَقَّشلا نم عمشلاب طلخ اذإ عفني اهنهذو .هتحلصا

 .انركذ ام فاعضأ اهعفانمو

 6 هللا لوسر لاق :لاق هنآ «نمحرلا دبع نب مساقلا نع رک لو

 اهورتشال ءاهعفاتم ْسانلا ملغ ول :ءابطالا ضعب لاقو «ةبلخلاب اوفشتساف

 .ابهد اهنزوب

 ءاخلا فرح

 ضْرألا نوت “ لاق هنأ 1 يبنلا نع «(نيحيحصلا) ىف تبث : زىخ
 مو

 هلن رقسلا يف تب مکدحآ ونک امک هديب ُراّبَجلا اهوُفکتی ةدحاو َةَرْبخ ةمايقلا

 .'' ”(ةّنَجلا لهال

1 

 دحأ ٌوفكَي

 :لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم :«هننس» يف دواد وبأ یورو

 ل دیرتلاو زیخلا نم م دیرثلا 5 هللا لوسر ىلإ ماعطلا بحأ ناك

 : لاق هنع هللا يضر رمع نبأ ثيدح نم اضیأ "هننس س يف دواد وبآ یورو

 ی هم ءارمس رب نم هاه ع يدنع نَا تذدوا :4يع هللا لوسر لاق

 اذه ناك ۶ يش 4 يف : لاقف « هب ءاجف «هدختاف موقلا نم لجر ماقف ««نّبلو

 المل ۱۱۷ ص «عونصملا»و ١560 ۲۱۵ :ص يناكوشلل «ةعومجملا دئاوفلا» رظنا )۱(

 . ٤° : ص فلؤملل «فینملا رانملا»و «يراقلا یلع

 مايقلا موي ضرألا هللا ضبقی باب «قاقرلا يف ۳۲۲ ۰۳۲۱/۱۱ يراخبلا هجرخآ )۲(

 وهو :دواد وبآ لاقو «لوهجمو فیعض هدنس یفو (۳۷۸۳) دواد وبآ هجرخآ )
۱ ۰ 

 هم
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 .۱) «هعفَرا» : لاقف «ًبض ةكع ىف : لاقف «؟نُمَسلا نخ دب ی بس ۰ ھم + 9 و م

 0 و رم ۲ 5 م ۰
 نمو «زبخلا اومرکا» : هعفرت اهنع هللا یضر ةشئاع ثيدح نم یقهیبلا رکذو

E9ٍ 9, 1 ين 1 1  
 ام عفر الو هعفر تبثي الف «هبشآ فوقوملاو ۱۲)«مادالا هب رظتني ال نأ هتمارك

 نع هل لصأ ال لطابف «نيكسلاب زبخلا عطق نع يهنلا ثيدح امأو

 . اضيأ حصي الو «نيكسلاب محللا عطق نع يهنلا :يورملا امنإو ءاي هللا لوسر

 نع «ةورع نب ماشه نع ءرشعم يبأ ثيدح نع دمحأ تلأس :انهم لاق

 ناف «نيكّسلاب ملا اوُعَطْفَت ال» :َِِي يبنلا نع ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «هيبأ

 اخو ءاذه فرعي الو ‹ حيحصب تب : لاقف ."«مجاعألا لعف نم كلذ

 بیا ورع ا یر ا ما تر ءاذه فالخ هسا نب ورمع

 بنَجب رمأ هفاضآ امل هنأ ةريغملا ثیدحبو .۲*ةاشلا محل نم ٌزتحی ةي يبنلا ناك

 . زی لعجف ةَرْفَّشلا ذخأ مث .يوشف

 ءهفانصأ ٌدوجأ رونتلا ٌربخ مث ءانجعو ًارامتخا اهذوجُ زبخلا عاونآ ٌدمحأو

 نباو «ماعطلا نم نينول نيب عمجلا باب :ةمعطألا يف (۳۸۱۸) دواد وبأ هجرخأ )١(

 ‹طوخ نب بويأ هدنس يفو «نمسلاب قبلملا زبخلا باب :ةمعطألا يف (۳۳۶۱) هجام

 .ركنم ثيدح اذه :دواد وبأ لاقو «بيرقتلا» يف امك كورتم وهو

 اةعومجملا دئاوفلاو» .يواخسلل «ةنسحلا دصاقملا» رظنا .ء.حصي ال ثيدح (۲)

 ١55. ص «تاعوضوملا ةركذت»و ۱۱۳ ۰۱۲۱۱ ص

 .فیعض رشعم وبأو (۳۷۳۸) دواد وبآ هجرخآ (۳)

 (۳۵۵) ملسو نیکسلاب محللا عطق باب :ةمعطالا يف 1۷۱/٩ يراخبلا هجرخآ (4)

 اهاقلأف .ةالصلا ىلإ يعدف «هدي يف ةاش فتك نم زتحي يَ يبنلا ىأر هنأ )٩۳(

 .ًاضوتي ملو ىلصو ماق مث ءاهب زتحي يتلا نيكسلاو
 .حیحص هدانسإو (۱۸۸) دواد وبأو ۲۵۵و ۲۶۲/۵ دمحأ هجرخأ (۵)

۳۷۹ 

 يهنلا يف ثیدح حصي ال
 نيكسلاب زبخلا عطق نع

 اهعفنأ و زبخلا عاونأ



 دعب هلكأ تاقوا لضفأ

 هزيخ

 ةطنحلا زبخ

 ريعشلا زبخ

 ةطنحلا نم دخت ام هذوجأو «ةثلاثلا ةبترملا يف ةّلمّلا زبخ مث «نرفلا زبخ هّدعبو
 ۱ . ةثيدحلا

 هولي تدلي افق اهّوطبأ وهو هلا ا هعاونآ رثكأو

 . راکشخلا مث «یراّوحلا زبخ

 انييلت رثكأ هنم ْنیللاو «هيف ٌربخ يذلا مویلا رخا يف هلکآ تاقوآ ذمحأو
 .هفالخب سبایلاو ءارادحنا ٌعرسأو ابیطرتو ءاذغو

 ىف لادتعالا نم ٌبیرقو « ةيناثلا ةجردلا طسو يف راح ٌربلا نم زبخلا جازمو
 .هدض ىلع ةبوطرلاو «هنم ٌرانلا هتففج ام ىلع ٌبلغَی سییلاو «ةسوبیلاو ةبوطرلا

 اطلخ كلو فئاطقلا زبخو «اعيرس "مسي د هنأ وهو تبصاخ ةطنحل 2 | زبخ يفو

eء یطب ب تا نبللاب لومعملاو ‹مضهلا  

 . ةطنحلا زبخ نم ءاذغ لقأ وهو «ىلوألا يف سباي دراب ريعشلا زبخو

 نأ ءامهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع جحا دا نا كا

 لکأی لعجو «هب اعدف «لخ الإ اندنع ام :اولاقف ماد هلهأ لأس ةي هللا لوسر
 .'«لخلا مادالا من ٠ ردا اإل معي: لوقیو

 مدولا می ی يتلا نع اهتع هللا يضر دعس مأ نع ؛هجام نبا ننس يشو 0

 هيف تس فی و اس الا ماد ناك هاف لْحلا يف را ملل «لخلا

 لا

 حفني رمخلا لخو «ةعيبطلا فطليو داوملا بابصنا نم منمی ا و هيلع بلغآ ةدوربلاو «ةرارحلا نم تا : لخلا

 .هب مدأتلاو لخلا ةليضف باب : ةبرشألا يف (۲۰۵۲) ملسم هجرخأ )١(
 . فيعض هدنسو «لخلاب مادتئالا باب :ةمعطالا يف (۳۳۱۸) هجام نبا هجرخآ (۲)
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 مدلاو َنبللا لّلَحُيو «ةلاتقلا ةيودألا ّرّرض عفدیو ءارفصلا عمقیو «ةبهتلملا ةدعملا

 عطقیو «نطبلا لقعیو «ةدعملا غبدیو َلاَحّطلا عفنیو .فوجلا يف ادمج اذإ

 یغلبلا داضیو مضهلا ىلع نيعيو ثدحی نأ ديري ثیح مرولا عنمیو ۰ شطعلا

 .مدلا قریو «ةظيلغلا ةيذغألا فّطليو

 قلعلا عطق ءيسّمحا اذإو «لاّقلا رطفلا لكأ نم عفن «حلملاب برش اذإو

 یژقو «نانسألا عجو نم عفن ءانْخَسُم هب ضمضمت اذإو كنحلا لصأب قلعتملا

 . ةثللا

 رانلا قرحو «ةراحلا ماروألاو ةلمنلاو «هب ّيلط اذإ «سحادلل عفان وهو

 دالبلا ناكسل فيصلا ىفو تالل حلاص تدعملل بّیطم  لکالل شم وهو

 ۱ اا

 سويأ ىبأ ثيدح نم یورپ :امهدحآ «ناتشي ال ناثیدح هيف : لالخ

 كّلملا ىَلَع ّدشأ ءیش سیل ُهَنِ ماَعَّطلا ّنم نوللحَملا اَدَبَح اي» : هعفری يراصنألا

 يراخبلا لاق «بئاسلا نب لصاو هیفو ''9ماَعَّطلا نم مفلا يف یقبت ِةّيقَب نم

 .ثیدحلا كورتم : يدزألاو یئاسنلا لاقو «ثيدحلا رکنم : يزارلاو

 نع يبآ تلأس :دمحآ نب هللا دبع لاق .سابع نبا ثيدح نم ىوري :يناثلا

 ‹ "يراصنألا كلملا دبع نب دمحم :هل لاقي يظاحولا حلاص هنع ىور خيش
 ومالا طیّللاب للختی نأ ا لوسر یهن :لاق «سابع نبا نع .ءاطع انثدح

  كلملا دبع نب دمحم تيأر :يبأ لاقف ««ماذجلا قورع نايقسي امهنإ :لاقو

 . بذكيو «ثيدحلا عضي  ىمعأ ناكو -

 بويأ يبآ يخأ نبأ يراصنألا ةروس ونا اضيأ ةدئس يفو ۶ ۱ ۵ YEE هج رخآ )۱(

 .(1۱) ةحفص يراقلا يلع المل «عونصملا» رظناو «فيعض وهو «يراصنألا

 ءةطيللا عمج :طيللاو .هيبأل هنع هللا دبع لاؤس دروأو «لادتعالا نازيم» يف مجرتم ()

 .قزلت :يأ ءاهب طيلت يتلا بصقلا ةرشق يهو

58 



 ءةهكتلا ریغت نم عفان ءاهتحصل ظفاح نانسالاو ةثلِل عفان لالخلاف : دعبو

 بصقلاب للختلاو «فالخلاو نوتیزلا بشخو «ةلخألا ناديع نم ٌذخَنا ام هدوجآو

 . رضم " "جورذابلاو ؛ناحیرلاو سالاو

 لادلا فرح

 كلام نب سنآ ثیدح نم «لئامشلا» باتک يف يذمرتلا یور :نهد

 «هتيحل حيِرْسَتو هسأر َنْهُذ رثکی  هلا لوسر ناك :لاق ءامهنع هللا يضر

 . تایر بوت هبز لک عقلا رتکیو
 لاستغالا دعب لمعْتسا اذإو «هنم لّلحتي ام منمیو «ندبلا ٌماسم دسي نهدلا

 نم عفنو ءهلّوطو هنّسح رعشلا هب نهد ناو كبطرو ندبلا َنّسح «راحلا ءاملاب
 . هنع تافالا رثکآ عفدو تبصحلا

 مم و ور 3 ۲ ۲ 1 7 5 7

 تيرلا اولك» :اعوفرم هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم :يذمرتلا ىفو

 لا هللا اش نإ نامو اةبارهداو

 تا ا ےن ا دكا یهو راستا والا هال ىف قفذلاو

 وا هيلإ جاتحی الف ةدرابلا دالبلا امآو مهل يرورضلاك وهو ندبلا حالصاو

 . رصبلاب رطخ هيف سأرلا يف هب حاحلالاو

 وه :يسيلفتلا لاقو .ةفورعم ةناحير وهو :لاقو كوحلا یمسیو :«دمتعملا» يف )
 . لوقبلا نم فنص

 دیزیو «حیبص نب عیبرلا هدنس يفو (۳۲) مقر «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخآ )

 . نافیعض امهو يشاقرلا

Or.نم ۱۰۲/۲ يمرادلاو 1٩۷/۳ دمحأو «ةمعطألا يف (۱۸۵۳) يذمرتلا هجرخأ  

 هقثوی مل «يماشلا ءاطع هدنس يفو «يراصنألا ديسأ يبآ وأ تباث نب ديسأ ثيدح

 مكاحلاو (۳۳۱۹) هجام نباو )١8655( يذمرتلا دنع دهاش هل نکل «نابح نبأ ريغ

 .هب ىوقتيف «هنع هللا يضر رمع ثيدح نم ۱۳۳/۲
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 . جرْيّسلا مث .نمسلا مث «تيزلا : ةطيسبلا ناهدألا عفنأو

 و الا ا نهذك «بطر دراب اهنمف :ةبكرملا امأو

 سبیلا ةبلغو «قاقشلا نم عفنيو «غامدلا e موُتیو

 «لصافملا ةكرح لّهَسُيو اهعفنيف «ةسبايلا ةكحلاو برجلا هب یلطیو فافجلاو

 نالطاب ناثیدح هيفو فیصلا نمز يف ةراحلا ةجزمالا باحصأل حلصيو

 رئاس ىلع جّسفنبلا نهذ لضف» :امهدحأ < ةي هللا لوسر ىلع ناعوضوم

 . «سانلا رئاس ىلع يلضفك «ناهدألا

 ىلع مالسإلا لضفك «ناهدألا رئاس ىلع جّسفنبلا نهُد لضف» :يناثلاو

 . (۱*ناید الا رئاس

 نم جرختسي نهد لب هرهز نهد نعلو «نابلا نهدك «بطر راح :اهنمو

 «بصعلا ةبالص نم عفتني ءمسدلاو ةينهّذلا ريثك «قتسفلا وحن ربغأ ضيبأ بح

 نيليو ءاظيلغ امغلب لهَسُيو «قهبلاو فلكلاو «شمنلاو شّرَبلا نم عفنيو «هنیلیو

 : هل لصأ ال قلتخم لطاب ثيدح هيف يور دقو .بصعلا نخسيو «ةسبايلا راتوألا

 نانسألا ولجي هنأ هعفانم نمو .«مکئاسن دنع مكل ىظحأ ناف «نابلاب اونهدا»

 ٌىصح هبصُي مل هفارطأو ههجو هب حسم نمو ءأدصلا نم اهیقتیو «ةجهب اهبسكيو

ETنيتيلكلا درب نم عفن ءاهالاو امو هريكاذمو هوقح هب نهد اذإو » 

 .لوبلا

 لاذلا فرح

 تبیط :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع :«نیحیحصلا» يف تبث :ةریرذ

 يف مالکلا مدقت . "”همارحإو هلحل عاَدّولا ةّجح يف ةريرذب « يذيب الغ هللا لوسر

 .95١و ١50 :ص ؛ةعومجملا دئاوفلاو» ه6 ص فلؤملل «فينملا رانملا» رظنا

 = «جحلا يف )۱۱۸۹( ملسمو «ةريرذلا باب : سابللا يف I۳71 يراخبلا هجرخآ ۳3
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 هصاوخ

 . هتداعال ةجاح الف اهتیهامو اهعفانمو ةريرذلا

 بابذلا سُمغب ایم هرمآ يف هيلع قفتملا ةريره يبآ ثيدح يف مدقت : بابذ

 يذلا مسلل قایرتلاک وهو «هحانج يف يذلا ءافشلا لجال هيف طقس اذإ ماعطلا يف

 . كانه بابذلا عفانم انركذو ءرخالا حانجلا يف

 دعسأ نب ةجفرعل صخر ةع یبنلا نأ)» : يذمرتلاو «دواد وبآ ىور : بهذ

 نأ لك ٌئيبنلا هرمأف هیلع نتنأف «قرَو نم افنأ ذختاو «بالكلا موي هفنآ عطف امل

 . دحاولا ثيدحلا اذه ريغ مهدنع ةجفرعل سيلو .(«بْمْذ نم افنأ ذخّتي

 ءروهظلا يوقمو «سوفنلا حرفمو «دوجولا ٌمْسَّلطو ءايندلا ةنيز :بهذلا

 رثاس یف لخدت ةفيطل ةرارح هیفو «تایفیکلا رئاس یف هجازمو هضرأ لاو

 .اهفرشأو قالطالا ىلع نداعملا لدعآ وهو «تاحرفملاو ةفيطللا تانوجعملا

 ءائيش هصقنی ملو «بارتلا هرضي مل ‹ضرألا ىف َنفد اذإ هنأ هصاوخ نمو

 نم ضراعلا نافجرلاو «بلقلا فعض نم تعفن تیودالاب تطلخ اذإ هتداربو

 مشو ‹ قشعلاو عزفلاو .مغلاو «نزحلاو سفنلا ثيدح نم عفنيو یادوسلا

 جست «ماذجلا نم عمنيو «نوللا نسحبو «رافصلا بهذیو هیوقیو «ندبلا

 ةيحلا ءادو «بلعثلا ءاد ةيودأ ىف ةيصاخب لخدیو «ةيوادوسلا ضارمألاو عاجوألا

 عيمج يوقيو ءاهضارمأ نم ريثك نم عفنيو ءاهيوقيو نيعلا ولجيو «ءالطو ابرش

 . ءاضعالا

 .مارحالا دنع مرحملل بيطلا باب
 ام باب : متاخلا يف (1۲۳4)و (4۲۳۳)و (4۲۳۲) دواد وبآ هجرخآ ءحيحص ثیدح (۱)

 دش يف ءاج ام باب :سابللا يف (۱۷۷۰) «يذمرتلاو نانسألا طبر يف ءاج

 "نم اننا ذی له هفئا بیصآ نم باب :ةنیزلا یف ۱۹4و ۱۱۳/۸ يناسلاو ؛نانسالا
 بابلا يفو (۱877) نابح نبا هححصو .يذمرتلا هنسحو ۲۳/۵ دمحأو «بهذ
 ۲۳۷/4 «ةيارلا بصن» يف يعليزلا ظفاحلا اهرکذ «ةفوقومو ةعوفرم ثيداحأ

 .۲۳۸و
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 يوكو «يكلا ىلإ جاتحی ضرم هب ناك نمو «رخبلا ليزي مفلا يف هكاسمإو
 نیعلا یوق هب لحتکاو اليم هنم ذختا ناو اعیرس أربيو هعضوم طفنتي مل « هب

 «مامحلا ةحينحأ مداوف هب يوكو «يمحأو هنم هّصف ٌمتاخ هنم ذختا اذإو «اهالجو

 .اهنع لقتنت ملو ءاهجاربأ تفلآ

 هنم حالّسلاو برحلا يف حيبأ اهلجال ‹سوفنلا ةيوقت يف ةبيجع ةيصاخ هلو

 لخد : لاق .هنع هللا يضر يرصعلا ةديزم ثيدح نم يذمرتلا ىور دقو حیبآ ام

 .ةضفو بهذ هفيس یلعو «حتفلا موي ةا < هللا لوسر

 تابوبحم نم هریغ نع اهالس «هب ترفظ یتم يتلا سوفنلا قوشعم وهو
 ریطانقلاو نینبلاو ءاّسنلا نم تاوّهّشلا ثخ ساّئلل نير :یلاعت لاق ءايندلا

 :لارمع لا] # ترحلاو ماعنألاو ةَمَوَسملا لّیخلاو ةضفلاو بدل نم ة ةَرطْنَعُملا

 .[ ١5

 ىعَتْبال بهذ نم دار مدا نبال ناك ول : : 16 ىبنل لا نع ۰ : (نیحیحصلا) يفو

 بالا الا َمَدآ نبا َفْوَج النی الو لا هيلإ یا نا هَل ناک ْوَلَو اینا هي

 .©00تاَن ْنَم ىلع هللا بوتیو

 مظعاو اهداعم موی ربکالا اهزوف نيبو ةقيلخلا نيب لئاح مظعأ هنإو اذه

 مراحملا تلحتساو : ءامثلا تقیرأو ماحرالا تعطق هبو 4 « هب هللا يصُع ءيش

 يف دهزملاو ءاهلجاعو ايندلا يف بغرملا وهو «دابعلا ملاظتو «قوقحلا تعنمو

 (۱۰۱)و اهتیلحو فویسلا ىف ءاج ام باب :داهجلا يف (۱۱۹۰) يذمرتلا هجرخآ (۱)
 يقابو «نابح نبا ريغ هقثوي 1 «دعس نب هللا دبع نب دوه هدنس ىفو «لئامشلا» يف

 .تاقث هلاجر

 ملسمو «لاملا ةنتف نم ىقتي ام باب :قاقرلا يف ۲۱۸و ۲۱۱/۱۱ يراخبلا هجرخآ (؟)
 ت ا : یفتبال نایداو مدا نبال ناك ول باب «ةاكزلا يف (۱۰4۹)و (۱۰6۸)
 .امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبعو كلام نب سنأ

۳۸۵ 



 « لطاب نم هب ييحأو «قح نم هب تیمآ مکف كهف هئايلوأل هللا هذعأ امو الا

 : (یریرحلا هيف لاق ام نسحآ امو مولظم هب رهقو «ملاظ هب رصنو

 قذامُم عداخ نم هلابت
 ۳ 0 ا م ال نر

 قمارلا نیعل نیفصوب ودبي
 ی م . 00

 قئاقحلا يوذ دنع هّبحو

 قراسلا نیمی عطقن مل هالؤل

 قراط نم لعاب ر اما "و

 یار ا او

 قياضملا ىف قانع ضعي شل نأ

 قفاَتُملاَك نهج يذ َرْمْصَ

 قشاع نولو ٍقوُشْعَم ةّئيز
 قلاخلا طخُس باکتزا ىلإ وُعْدَي

 قساف نم ٌةَمِلظَم ثدب الو

 قئاعلا َلْطَم لوطْمَملا یکتشا لَو

 قِالخلا َنِمِهِِفاَم وشر
 تا E ذل

 ءاردا ترج

 كِيَلَع طقاَست ةلْحَلا عذجب كِْيَلِإ يَرُمول :ميرمل یلاعت هللا لاق : بطر

 .[۲۵ :ميرم] «انْيَع يرفو يبرشاو يلكف ًاَينَج ًابطر

 . )طلاب ءاّنقلا

 ابر یلع طب هال هللا لوسر ناك : لاق سنا نع «دواد يبأ ننس يفو

 تاّوَسَح - اّسح «تاَرَمت نكت مل ناف «تارمتف تابطر ْنكَت مل ناف < «ىلصُي نأ لب

 ۱ لا نم

 برعلا تاغالب نم ريثك ىلع تلمتشا امل «تماتلا ةوظحلا اهیف قزر یتلا تاماقملا

 ةماقملا نم تایپالاو .ه(۵۱7) ةنس يفوت «اهمالک رارسأ زومرو اهلاثمأو اهتاغل يف

 . 1۸۰۳/6 «تایفولا» يف هتمجرت رظناو ۳۰و۲۹ ةحفص ةثلاثلا ةيرانيدلا

 يف (۲۰6۳) ملسمو بطرلاب ءاثقلا باب :ةمعطألا ىف 4۸۸/٩ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .بطرلاب ءاثقلا لكأ باب :ةبرشالا

 زن e xia هدانساو "|١ /۳ نیو (545) يذمرتلاو (۲۳۵۲)دواد وبأ هاور )۳(
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 .اهقفاویو ةدرابلا ةدعملا يوقي «بطر راح هایملا عبط بطرلا عبط

 وذغیو .ةدرابلا ةجزمألا باحصأ قفاويو «ندبلا بصخیو یابلا يف ديزيو

 .ًاريثك ءاذغ

 نی ۲ ر هل نم ناك ناو .ندبلل اهعفنأو هی مهتهكاف

 يذؤيو «ءادوسو عاَدص هنم هراثكإ يف ثدحیو نر نسل دا ها ار

 دو نيبجنكّسلاب هحالصإو «هنائسأ

 ريبدت ءاملا وأ ءرمتلا ىلع وأ «هيلع موصلا نم یی يبنلا رطف يفو
 ام اهيف دبكلا ٌدِجَت الف «ءاذغلا نم ةدعملا يلخُي موصلا ناف اد فیطل
 .دبكلا ىلإ ۱ ءيش عرسأ ولحلاو ءاضعالاو ىوقلا ىلإ هل هبذجت

 .یوقلاو يه هب عفتنتف هل اهلوبف ٌةتشيف ءابطر ناك نإ امیس الو ءاهيلإ هبحأو
 ءىفطت ءاملا ٌتاوسحف «نكي مل ناف «هتيذغتو هتوالحل رمتلاف «نكي مل ناف
 .ةوهشب هذخأتو «ماعطلل هدعب هبنتتف «موصلا ةرارحو تدعملا بيهل

 رب

 ةهنجو ُناَحْبَرَو 3 ی ن نم ناک نإ اَت لاق : ناحیر

 ۰۵ : نمحرلا]

 رزم ےس ہرا ر مری Es 4 6 اتم سى ۰
 الف .ناحیر هيلع نم ا یبنلا نع چ حیحصا يفد

 .۳«ةکاَرلا ٌبّیط لمخملا فیفخ ُهّنإف دَر

 85 يبنلا نع «هنع هللا يضر ةماسأ ثيدح نم :«هجام نبا نئس» يفو
 0 «ةبعكلا برو يه هيل وش ل هلا ناف جلل رم الأ : لاق هنأ

 ةَجْوَرَو «ةجيضت ةرمْلو درطُم 7 رهنو ليم ضو ر ةَناَحْيَرَو الی

 . ۲۵ 1۱ص هجیرخت مدقت )۱(
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 هيلع مئاصلا رطف دئاوف



 ناحیرلا عاونآ

 وهو سالا مقانم

 !!ناحیرلا

 ةيلاع رد یف ةرضتو ةربح 5 ادب مام ىف ةریثک للخو ليج 4 ا

 0 و و 3 ِ ۶

 نإ :اولوف» :لاق اهل نورمشملا نحن «هّللا لوسر اي معن :اولاف .«ةّيهب ةميلس

 . لا ءاش نإ» :موقلا لاقف ۰«یلاعت هللا ءاش

 «كلد نم ءيشب هنوصخی دلب له لکف «حيرلا بيط تبن لك ناحيرلا

 لهأو «ناحيرلا نم برعلا هفرعي يذلا وهو سالا هنوصحی برغلا لهأف

 . قبحلاب هنوضخی ماشلاو قارعلا

 كلذ عم وهو «ةيناثلا يف سباي «ىلوألا يف دراب هجازمف ءسأآلا امأف

 راح ءيش هيفو ءدرابلا يضرألا رهوجلا هيف رثکالاو ةداضتم ىوق نم بكرم

 ةضراق وق یهو ها ترا هاو ا ت نقوم فلفل

 .اعم جراخو لخاد نم ةسباح

 .تيبلا يف هشارتفا كلذكو «ءابولل عنام همشو «ًاديدش احیرفت بلقلل حرفم

 هقرو قد اذإو ءاهيلع عضو اذإ نيبلاحلا يف ةثداحلا ماروألا ءىربُيو

 قحس اذإو «فاعرلا عطق «سأرلا ىلع عضوو «لخلاب برضو ضع وهو

 ةيهاولا ءاضعألا يوقيو ءاهعفن ةبوطرلا تاوذ حورقلا ىلع ٌرذو «سبايلا هقرو
 نيديلا يف يتلا حورقلاو روثبلا ىلع رد اذإو «سحادلا ءاد عفنيو «هب َدَكض اذإ

 .اهعفن «نيلجرلاو

 نتن بهذأو «ةيلضفلا تابوطرلا فشنو «قرعلا عطق ندبلا هب كلد اذإو

 نمو «محرلاو ةدعقملا جيرارخ نم عفن «هخيبط يف سلج اذإو طبالا
 .اهعفن «محتلت مل يتلا ماظعلا روسك ىلع بص اذإو «لصافملا ءاخرتسا

 هدنس ىفو (۲۲۰) نابح نباو «ةنجلا ةفص باب :دهزلا ىف (1۳۳۲) هجام نبا اور )

 ىسوم نب ناميلس وهو هيف هخيشو «نابح نبا ريغ هقثوي مل «يرفاعملا كاحضلا
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 طقاستملا رعشلا كسمیو «هّروثبو «ةبطرلا هحورقو سأرلا ّروشق ولجیو
 وأ تیز نم ءيش هب طلخو «ریسی ءام هيلع ًبّصو «هقرو قد اذإو «هُدوسْيو

 ماروألاو «ةرمحلاو ةلمنلاو ةبطرلا حورقلا قفاو .هب دمضو «درولا نهد

 . ریساوبلاو یرشلاو «ةداحلا

 سیلو ةدعملل غباد «ةثرلاو ردصلا يف ضراعلا مدلا ثفن نم عفان هبحو

 عم نطبلا قالطتسا نم عفنلا هتیصاخو .هتوالجل ةئرلا الو ردصلل ٌراضب

 صضعو ةناثملا عذل نم عفان «لوبلل ردم وهو تیودالا يف ردان كلذو «لاعسلا

 . رذحیلف «رضم هقرعب للختلاو براقعلا عسلو «ءاليترلا

 عفنی «نیلوقلا دحآ يف راحف «قبحلا یّمسی يذلا يسرافلا ناحیّرلا امأو

 درابو «ضرعلاب بطريو «دربیو «ءاملا هيلع شر اذإ راحلا عادّصلا نم هّمش
 نم هيف نأ :حيحصلاو .نيلوق ىلع ؟سباي وأ بطر وه لهو ءرخآلا يف
 نكسمو «يوارفصلا لاهسإلل سباح هرزبو «مونلا ٌبلجیو «عبرالا عئابطلا

 .ةيوادوسلا ضارمألل عفان .بلقلل وقم .صفملل
 .[18 :نمحرلا] ناتو لنو ٌةّهكاَف اًمهيفط :ىلاعت لاق :نامر

 وهو الإ اذه مُكناَمُ نم نامر نم اّم» :ًاعوفرمو ًافوقوم سابع نبا نع ركذيو

 یسرافلا ناحدرلا عفانم

 قبحلا یمسملا

 ۱ يلع نع هریغو برج ركذو . هبشأ فوقوملاو (1)«ةنجلا ناز نم ةّيحب 2

 .«ةدعملا غابد هنإف «همحشب نامرلا اولک» :لاق هنأ

 فیطل ضبق نم هيف امب اهل وقم ةدعملل ديج «بطر راح نامرلا ولح

 ندبلا وذغی «نطبلل نيلم هؤام «لاعسلل ليج .ةئرلاو ردصلاو قلحلل عفان

 يف ةريسي ةرارح دلوُيو «هتفاطلو هتقرل للحتلا ٌعيرس ءاريسي ًالضاف َءاذغ

 ةيصاخ هلو «نيمومحملل حلصي الو «هابلا ىلع نيعُي كلذلو رو ةدهملا

 يبهذلا دعو ثيدحلا عضي باذك وهو يسنالقلا نابأ نب ديلولا نب دمحم هدنس يف (۱)

 .هليطابأ نم ثيدحلا اذه ۵۹/۶ «نازیملا» ىف

 OSC ` ٠٠ه-٤ج داعملا داز ۸۹



 .ةدعملا ىف داسفلا نم هعنمي زبخلاب لكأ اذإ ةبيجع

 لوبلا ریو «ةبهتلملا ةدعملا عفني «فیطل ضباق سبای دراب هضماحو
 ء يقلا مضيف لاهس الا عطقیو .ءارفصلا نکسیو «نامرلا نم هریغ نم رثکآ

 .لوضفلا فطلیو

 ؛يوارفصلا ناقفخلا نم عفان ءاضعالا يوقيو دبکلا ةرارح ءىفطيو

 ءاهنع لوضفلا عفديو «ةدعملا يوقيو «ةدعملا مفو «بلقلل ةضراعلا مالالاو

 .مدلاو ءارفصلا ةَّرملا ءىفطيو

 مهرملاك ريصي ىتح لسعلا نم ريسيب عبطو همحشب هؤام جرختسا اذإو
 خطل اذإو ةظيلغلا تابوطرلا نم اهاّقنو «نيعلا نم ةرفصلا عطق «هب لحتکاو
 امهمحشب امهژام جرختسا ناو اهل ةضراعلا ةلكألا نم عفن «ةثللا ىلع

 بغلا تايمح نم عفنو «ةيّرُملا ةنفعلا تابوطرلا ردحأو «نطبل قلطأ
 . ةلواطتملا

 ىلإ ليمأ اذهو «نیعونلا نيب + انو ايلي طبر ا نامّرلا امأو

 يف نامرلا ''ذُيْنُج نم ةثالث علتبا نمو :اولاق .تاحارجلل هعامقأو «ةثیبخلا

 ىازلا فرح

 داکی ةّيبْرغ الَو ةّيق ةقرش ال نور ةكرابُم ةرجش نم ٌدَقوُي# :ىلاعت لاق : تیز

 .[۳۵ : رونلا] 4ان ُهْسَسْمَت مل ولو ٌءيِضْي اهي

 ع یبنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم هجام نباو يذمرتلا يفو

 .نامرلا دقع وه :ليقو «یناتسبلا نامرلا رهز وه :نامرلا ذبنج 000

۳۹۰ 



 ا ساس م 9 و ي سس و 8 و و سا ©

 . (0)1ةكَراَبم ةرجش نم هنإف یهباونهداو تیزلا اولك» : لاق هنأ

 لاق :لاق «هنع هللا يضر رمع نبا نع :اضيأ هجام نباو يقهيبللو

 . (۲)«ةک رام ةَرَجش نم ها هب اوئهَّداو ءَتْيَرلاب اوُمدَتئا» : ری هللا لوسر

 بسحمب تيزلاو ‹ ساي : لاق نم طلغو یلوأالا 2 بطر راح تيزلا

 نمو تسوبیو ةدورب هيف جفلا نمو .هدوجأو هلدعأ جيضنلا نم رصتعملاف هیوتیز

 عمنيو «لادتعاب بطريو نخسپ دوسألا نمو «نیتیزلا نيب طسوتم رمح الا نوتيزلا

 نالو انيق تنها هك لاو تولا جرخيو «نطبلا قلطُيو «مومسلا نم

 هفانصأ عيمجو «عفنلا يف غلبأو فطلأو ترارح لقأ وهف یاملاب هنم جرختسا امو

 . بيشلا ءىطبتو «ةرشبلل ةنيلم

 باما نوتيزلا ءام مفانم نم عقنی هقروو «ةثللا دشيو ءرانلا قرح طقنت نم عنمي حلاملا نوتيزلا ءامو

 فاعضأ هعفانمو «قرعلا عنميو «ىرّشلاو ءةخسولا حورقلاو «ةلمنلاو «ةرمحلا

 .انركذ ام

 و5 رس و 1و مو ۰ 3 ۳ 1
 امهنع هللا يضر نييِملّسلا رسب ينبا نع ««هننس) يف دواد وبا یور : دیز

 م 2 ۰ 7 7 اع 9 س 7 ب ۰ 4

 دبزلا بحي ناكو ءارمتو ادبز هل انمّدقف نم هللا لوسر انیلع لخد :الاق

 . (۳)رمَتلاو

 ءىربُيو «لیلحتلاو ُجاضنإلا اهنم «ةريثك عفانم هيف «بطر راح دبزلا
 يتلا ماروألا رئاسو .مفلا ماروأو «نيبلاحلاو نينذألا بناج ىلإ نوكت ىتلا ماروالا

 ثفن يف عفن «هنم قعل اذإو هدحو لمعتسا اذإ نایبصلاو ءاسنلا نادبآ ىف ضرْعَت

 .ديج وهو ۲۸۲ ص هجيرخت مدقت (۱)
 باب :ةمعطألا يف (۳۳۱۹) هجام نباو (۱۹۵۲۸) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأ (۲)

 نم دهاش هلو «يبهذلا هقفاوو ١١7/5 مكاحلا هححصو تاقث هلاجرو «تيزلا

 . ۳ /۵ «عمجملا» يف امك «طسوألا» يف يناربطلا دنع سابع نبا ثيدح

 .حیحص هدانسإو (7775) هجام نباو (۳۸۳۷) دواد وبأ هجرخآ (۳)

۲۹۱ 



 هعا ونآ دوجآ

 . اهیف ةضراعلا ماروألا ّجضنأو «ةئرلا نم نوکی يذلا مدلا

 ءادوسلا ةرملا نم ةضراعلا ةبلصلا ماروألاو بصعلاو ةعيبطلل نيلم وهو
 نانسآ تو ب ّيِلط اذإو ۳ سيلا نب ان ی

EO DEی ایت  
  رمتلا نيب ةي هعمج يفو «رمتلاو لسعلاک «ولحلا هتماخوب بهذیو «ماعطلا ةوهش

 . رخالاب امهنم لک حالصإ ةمكحلا نم هنيبو

Eبّیطی بیبزلا ماعطلا معنا : امهدحأ . ناخصی ال ناثیدح هيف يور  

 ٤ «بصنلا بهذي بیبزلا ماعطلا معنا :یناثلاو .«مغلبلا بيذيو تهکللا

 حصي ال اضیا اذهو «ةهکنلا بيطُيو نوللا يفصْيو بضغلا ءىفطُيو «بَصعلا
 . را هللا لوسر نع ءيش هيف

 «هرشف فرو «همحلو همحش نمسو «همسج ربك ام بيبزلا دوجأف .دعبو

 . هح رغصو «هّمجع عزنو

 بنعلاک وهو «سباي دراب هّیحو «یلوالا يف بطر ٌراح بیبزلا مرجو
 نم ًاضبق دشأ ضیبالاو «دراب ضباق ضماحلاو «راح هنم ولحلا : «هنم ْذخّتملا
 ءىلكلا مجوو «لاعُسلا نم عفنو «ةئرلا ةبصق قفاو هّمحل لكأ اذإو «هریغ
 . نطبلا نيلّيو «ةدعملا يوقُيو «ةناثملاو

 ةوق هلو «سبایلا نيتلا نم ءاذغ لقأو «بنعلا نم ًءاذغ ٌرثكأ محللا ولحلاو
 دبکلاو ةدعملا يوقي ةلمجلاب وهو «لادتعاب ةللحم ةضباق ةمضاه ةجضنم
 لكؤي نأ هلدعأو تناثملاو یلکلاو ةئرلاو ردصلاو قلحلا عجو نم عفان «لاحطلاو

 همجعب هنم لكأ اذإو «رمتلا لعفی امك ددسي الو احلاص ٌءاذغ يذغي وهو

 ا يس وجاب ؛لاحطلاو دبكلاو ةدعملل ًاعفن رثكأ ناك

۲ 



 وهو مغلبلاو تابوطرلا باحصأل عفان هل َمَجَع ال امو هنم ٌولحلاو ءاهّعلق عرسآ

 .هتيصاخب اهعفنيو «َدبكلا بصخُي

 لكأيلف «ثیدحلا ظفحي نأ بحأ نم :يرهزلا لاق : ظفحلل عفن هيفو

 همحلو «ءاد همجع : سابع نب هللا دبع هدج نع ركذي روصنملا ناكو «بيبزلا

 .ءاود

 کلنز اهجازم ناک اسأک اهیف َنْوَقْسي ةو :یلاعت لاق : لیبجنز

 دیعس يبأ ثیدح نم «يوبنلا بطلا» باتک يف میعن وبآ رکذو .[۱۷ :ناسنالا]

 «لیبجنز ةّرج ةي او هللا لوّسر ىلإ مورلا كلم ىدهأ : لاق هنع هللا يضر يردخلا

 . ةعطق ينمعطأو «ةعطق ناسنإ لك معطأف

 مضه ىلع نيعم نخسم «ىلوألا يف بطر .فیناثلا يف راح ليبجنزلا
 دربلا نع ةضراعلا دبكلا ددس نم عفان أل دتعم انییلت نطبلل نيلم «ماعطلا

 ىلع نيعم «ًالاحتكاو ًالكأ ةبوطرلا نع ةثداحلا رصبلا ةملظ نمو «ةبوطرلاو
 ۱ .ةدعملاو ءاعمألا ىف ةثداحلا ةظیلغلا حایرلل للحم وهو عامجلا

 ٠ عم هنم ّدخَأ اذإو «جازملا يتدرابلا ةدعملاو دبکلل حلاص وهف ةلمجلابو
 ا ا ااا را ی

 ةدعملا نخسیو ينملا يف دیزیو عامجلا جیهی سبای راح هنم 8

 يف ديزيو ندبلا ىلع بلاغلا مغلبلا فشنيو یارمتسالا ىلع نيعيو ءدبكلاو

 . بیطیو «ةهكافلا لكأ نع ةثداحلا اهتلب ليزيو «ةدعملاو دبكلا درب قفاويو « ظفحلا

 . ةدرابلا ةظيلغلا ةمعطألا ررض هب عفديو «ةهكنلا

 لا تأ :اهدحأ «لاوقأ ةعبس هيفو ءاضيأ توس مدقتو دقت لف ات

4۹۳ 



 ج هنا : ثلاثلا .نمسلا ىلع ءادوس ًاططخ جرخی نمسلا ةکع بر هنأ : يناثلا

 هنآ :سماخلا .ينامرکلا نومکلا :مبارلا .نومکب سیلو «نومکلا بشي

 . جئايزارلا هنأ : عباسلا . رمتلا هنأ : سداسلا "تبشلا

 دمحم نب ليعامسإ ثيدح نم :۷هننسا يف هجام نبا ىور : لجرفس

 نع «يريبزلا كلملا دبع نع «دیعس يبأ نع «بجاح نب بيقن نع «يحلطلا
 «ةلجرفس هديبو يي يبنلا ىلع تلخد :لاق هنع هللا يضر هللا ديبع نب ةحلط

 . "!«داؤفلا مج ت اهّنإف ةَحْلُط ای اهکنوذ» : لاقف

 نم ةعامج يف وهو هیت الب یبنلا تيتأ» : :لاقو رخا قیرط نم يئاسنلا هاورو

 اهکتود» : لاق مث ّىلإ اهب احد لا تلخ الو اه امن الج سا هو ا

 . ۲ردَصلا ءاخطب بهلتو سما بّيطَتو بلقلا دشت اه ل

 بسسس

CN 

 .حصت الو ءاهلثمأ اذه رخآ ثيداحأ لجرفسلا يف يوُر دقو

 دراب هّلکو ءهمعط فالتخاب كلذ يف فلتخيو «سباي دراب لجرفسلاو

 لادتعالا ىلإ لیمأو «اسْیو ةدورب لقأ هنم ولحلاو ةدعملل دیج «ضیباق
 ءلوبلا دیو ءءيقلاو نثطعلا نّكسي هّلکو رووا و ضيق شا ناكل

 نم عفنيو ةضيهلاو «مدلا ثفنو ءاعمالا ةحرق نم عفنيو «عبطلا لقعّیو
 هقروو هناصغأ ةقارحو ماعطلا دعب لمغتسا اذإ ةرخبألا دعاصت نم عنميو نایتغلا

 .اهلعف يف ءابتوتلاک ةلوسغملا

 وبأو «بجاح نب بیقنو .رامثلا لكأ باب :ةمعطألا يف (۳۳۳۹) هجام نبا هجرخآ (۲)

 ثیدحلا رکنم :متاح وبأ لاق . يحلطلا دامح نب نمحرلا دبع هدنس يفو ۶

 . هب جتحی ال :هریغو نابح نبا لاقو

 .اضیآ فیعض وهو (۳)

۲۹٤ 



 ٌراثكإلاو لفثلا رادحناب عرسیو «عبطلا نيلي هدعبو .ضبقی ماعطلا لبق وهو

 .ةدعملا يف ةدلوتملا ءارفصلا ةرملا ءىفطيو «جنلوقلل دلوم «بصعلاب رضم هنم

 لعجو «هبح عزنو هطسو َرّوق اذإو «ًففخأو «هتنوشخل لقأ ناك ىوش ناو  5-0 ETمة. ع ۱ ۳
 ر ۳ وَ

 .انسح اعفن عفن «ّراحلا دامرلا عدوأو «نیجعلاب همرج َنّيطو ؛ لسعلا هيف

 « قلحلا ةنوشخ نم عفني هّبحو ته و ذأ تو لكأ ام دوجأو

 یترملاو ةدعملا يوقيو «قرعلا عنمي هنهدو «ضارمألا نم ریلک ف فئرلا ةبصقو

 . سفنلآ بیطیو «بلقلا دشيو «دبکلاو ةدعملا يوقي هنم

 وهو یاملا مامج نم هعسوتو هحتفت : ليقو .هحيرت : داؤفلا مجت ىنعمو

 ءاخطلا :ديبع وبأ لاق .ءامسلا ىلع ميغلا لثم ُبلقلل ءاخّطلاو «هترثكو هعاستا

 ل ل E .یشغو لقت

 مهم أ ىلع وش ثأ نآ اللد :445 هنع «نیحیحصلا» يف : كاوس

 . "0وةالَّص لک َدْنِع كاَوّسلاب

 .©"”كاَوّسلاب هاف صوشی ليللا ّنم ماق اذإ ناك ب هنأ :امهيفو CT و و ۰ و و 2 سا ما(. 5 زا ه5 ۾ 5

 هاي مفلل 5 ی كاوّسلا» : ا هلع اقیلعت «یراخبلا حیحصا يفو

 ال

 يف (۲۵۲) ملسمو «ةعمجلا موي كاوسلا باب :ةعمجلا ىف ۳۱۲/۲ يراخبلا هجرخأ (۱)

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم .كاوسلا باب :ةراهطلا

 .(۲۵۲) ملسمو ۰۳۱۲/۲ يراخبلا هجرخآ (۲)

 نم مئاصلل سبایلاو بطرلا كاوس باب :موصلا يف ۱۳۷/۶ اقیلعت يراخبلا هجرخآ (۳)

 ۱۱۵۰ OS VS VI يعفاشلا هلصوو .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح

 نبا هححص و ی حل هدانساو 1۷٤/1 يمرادلاو ٠١/١ يئاسنلاو ۲۳۸و ۱۶ "و

 نمو ۱۰و۳/۱ دمحآ دنع ركب ىبأ ثيدح نم دهاش هلو (۱8۳) نابح نباو ةميزخ

 ثیدح نمو «میعن يبأ دنع سنآ ثیدح نمو (۲۸۹) هجام نبا دنع ةمامآ يبآ ثیدح

 .(طسوألا» ىف یناربطلا دنع سابع نبا

۳۲۹ 



 لا وسلا عفانم

 دیایدتسا تاق وآ

 .هلاوسلاب أدب «هّیب لخد اذإ ناك ةي هنأ :«ملسم حیحص» يفو

 كاوسب هتوم دنع كاتسا هنأ ثيدح نم هنع حصو تریک هيف ثيداحألاو

 يف مک نْردک» : لاق هنأ هلع حصو رک يبأ نب نمحرلا دبع

 . "76 كاَوُسلا

 ذخوُی نأ ىغبني الو ءهوحنو كارألا بشخ نم كاوسلا ذختا ام حلصأو
 غلاب ناف «هلامعتسا يف ٌدصقلا يغبنيو استاک انور بیس و نك
 ةدعاصتملا ةرخبألا لوبقل اهأیهو «اهتلاقصو نانسالا ةوالط بهذآ امبرف «هیف
 .دومعلا یوقو «نانسالا الج لادتعاب لمعتسا یتمو «خاسوالاو ةدعملا نم

 . ماعطلا یهشو غامدلا یّتنو «ةهکلا بیطو «رفَحلا منمو «ناسللا قلطأو

 لاق ءزوجلا لوصأ هعفنآ نمو «درولا ءامب ًالولبم لمعتسا ام دوجأو
 «مايألا نم سماخ لک كاتسملا هب كاتسا اذإ هنأ اومعز :«ریسیتلا بحاص

 مغلبلا عطقیو لا دشيو قلا بیطی : عفانم ةذع كاوسلا يفو

 ىلع نيعيو ‹توصلا يفصيو تدعملا حصیو «رفحلاب بهذيو صبلا ولجیو

 تالصلاو رکذلاو «ةءارقلل طشنيو « مالکلا يراجم لهسیو ماعطلا مضه

 . تانسحلا رثکیو تکئالملا بجعیو «برلا يضريو «مونلا درطیو

 «مونلا نم هابتنالاو عوضولاو ةالصلا دنع دکأتیو «تقو لک بحتسیو

 ثيداحألا مومعل تقو لك يف مئاصلاو رطفملل بحتسيو مفلا ةحئار رییعتو

 موصلا يف ةبولطم هتاضرمو «برلل ةاضرم هنآلو هیلا مئاصلا ةجاحلو «هيف

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح نم (۲۵۳) ملسم هجرخأ )۱(

 . ۱۰۱/۸ يراخبلا هجرخآ (۲)

 سنآ ثیدح نم ةعمجلا موی كاوسلا باب :ةعمجلا يف ۳۱۲/۲ يراخبلا هجرخآ (۳)

۳۹ 



 لضفأ نم مئاصلل روهطلاو یفلل ةرهطم هنالو رطفلا يف اهبلط نم دشأ

 .هلامعأ

 تیر :لاق «هنع هللا يضر ةعيبر نب رماع نع :«ننسلا) يفو

 نبأ لاق : يراخبلا لاقو ۱۲ مئاص وهو كاتس يصخأ ال ام دی هللا لوسر

 .هرخاو راهنلا لوأ كاتم : رمع

 ةضمضملاو ءابابحتساو ابوجو ضمضمتی مئاصلا نأ ىلع سانلا عمجاو

 يه الو «ةهيركلا ةحئارلاب هيلإ برقتلا يف ضرغ هلل سيلو «كاوسلا نم غلبأ
 ًاثح ةمايقلا موي هللا دنع فولخلا بيط ركذ امنإو هب ُدّيعتلا عرش ام سنج نم

 نم كاوّسلا ىلإ حوحأ مئاصلا لب «ةحئارلا ءاقبإ ىلع اثح ال موصلا ىلع هنم

 . رطفملا

 .مئاصلا مف فولخل هتباطتسا نم ٌربكأ هللا ناوضر ناف اشنا

 .مئاصلا مف فولخ ءاقبل هتبحم نم مظعأ كاوسلل هتبحم ناف اضيأو

 هللا دنع كاوسلا هلیزُی يذلا فولخلا بیط نمي ال كاوسلا ناف اضیاو

 كسملا نم ُبيطأ همف فولخو «ةمايقلا موی ٌمئاصلا يتأي لب «ةمايقلا موي

 تمايقلا موي يتأي حیرجلا نأ امك كاوسلاب هلازآ ولو «همايص ىلع ةمالع

 .ایندلا يف هتلازاب رومأم وهو كسملا حير هحيرو مدلا نول هحرج مد نولو

 ةدعملا ول وهو ءمئاق هس ناف كاوسلاب لوزی ال فولخلا ناف اضیاو

 .ةكلاو نانسالا ىلع ذقعنملا وهو «هرثأ لوزی امنإو «ماعطلا نع

 هركي امو .مايصلا يف مهل بحتسي سي ام هتمأ مّلع هی يبنلا ناف اضیاو

 يفو ۰880/۳ دمحأو مئاصلل كاوسلا باب :موصلا يف (۲۳۱۶) دواد وبآ هجرخآ (۱)
 ةغيصب ۱۳۹/۶ اقیلعت يراخبلا هرکذو « فیعض وهو « هللا ديبع نب مصاع هدنس

 . ضیرمتلا

۲۹ 

 مئاصلا كايتسا



 زعملاو رقبلا نمس عفانم

 دقو هنولعفی مهنآ ملعی وهو «هورکملا مسقلا نم ٌكاوسلا لعجی ملو «مهل

 مئاص وهو كاتسي هنودهاشي مهو «لومشلاو مومعلا ظافلأ غلبأب هيلع مهضح

 نم اموی مهل لقي ملو هب دودتقی مهنآ ملعیو یعاصح- الا توت ةریثک ارارم

 لاو «عنتمم ةجاحلا تقو نع نایبلا ریخأتو «لاوزلا دعب اوکاتست ال :رهدلا

 . ملعأ

 بیهص ثیدح نم .هدانساب يربطلا ريرج نب دمحم یور :نمس
 هاور «ءاد اهئوخلو بارد اَهُئْمَسَو اش اهنا ءرّقبلا نابلاب مکیلع» :هُعفري

 انثدح «يئاسنلا یسوم نب دمحم انثدح «يذمرتلا نسحلا نب دمحآ نع
 نع هيبأ نع «بيهص نب يفيص نب ديمحلا دبع نع ءيسودّسلا لَمْغَد نب عاَفَد

 . ""دانسالا اذه يف ام تبثی الو «هدج

 ةيشمفتو ةفاطلو ‹ ريسي عالج هيفو «ىلوألا یف بطر راح نمسلاو

 جاضنالا يف دبژلا نم یوقآ وهو «ةمعانلا نادبألا نم ةثداحلا ماروألا

 قبنرألا يفو «نذألا يف ةثداحلا ماروالا هب أربأ هنأ :سونیلاج رکذو «نييلتلاو

 رم زولو لسع عم طلخ اذإو ءاعيرس تتبن نانسألا غضوم هب كل اذإو

 راض هنأ الإ جْرللا ةظيلغلا تاسومیکلاو «ةئرلاو ردصلا يف ام الج

 .ايمغلب اهبحاص جازم ناك اذإ اميس «ةدعملاب

 مسا برش نم عفن لسعلا عم برش اذإ هنإف «زعملاو رقبلا نمس امأو

 نب ىلع نع ««ىنسلا نبا باتك» ىفو «براقعلاو تايحلا غدل نمو لتاقلا

 .نمسلا نم لضفأ ءيشب ٌسانلا فشتسي مل :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ

 نم :«هننس) ىف هحام نیاو «لبنح نب ليلا مامولا ىور : تام

 نم 1۰4/6 مکاحلا هجرخأو «نيل يفيص نب دیمحلا دبعو «فيعض لفغد نب عافد )

 مل یلاعت هللا نإ» ظفلب ۶ اضيأ هجرخأو «فیعض هدنسو «دوعسم نبا ثیدح

 .«رجشلا لك نم مرت اهنأف .رقبلا نابلأب مکیلعف «مرهلا الا ءافش هل لزنآ الا ءاد لزنی

۳۹۸ 



 و 000 ۱
 :نامدو ناتتيم انل تلحا» :لاق هنأ لي یبنلا نع مع نب هللا دبع ثيدح

 ۰ و كم و «دارجلاو كَمسلا لالا و دكلا دا لاو كَم

 طّسوتو هير باطو معط كل ام هدوجأو رك كمسلا فانصآ

 ءام يف ناکو هسبای الو محللا بلص نكي ملو «رشقلا قیقر ناکو .هژادقم
 ناك ام هنکامآ حلصأو «راذقالا ال تابنلاب يذتغيو یابصحلا ىلع راج بذع

 هایملاو «ةیلمرلا مث «ةيرخصلا نکامالا ىلإ يوأي ناکو «ءاملا ديج رهن يف

 «جومتلاو بارطضالا ةريثكلا ةأمح الو ءاهيف ّرذق ال يتلا ةبذعلا ةيراجلا

 .حایرلاو سمشلل هفوشکملا

 «بطر دراب هنم يرطلاو ء«فيطل «دومحم يرحبلا كمسلاو

 دلوي هنإف «هارجم یرج امو يرحبلا الإ .ًاريثك امغلب دو ماضي رع

 ةجزمألا حلصيو ينملا يف دیریو ندبلا < بصخپ وهو ۱ اطلخ

 :ةراحلا

 «سباي راح وهو «حّلمتلاب دهعلا بيرق ناك ام هدوجاف «حلاملا امأو

 یمسیو «ةجوزللا نيتك هنم زولسلاو هير هرح دادزا هدهع مداقت املكو

 قتعو حلم اذاو «نطبلل ًانیلم ناك ءايرط لكأ اذلو یلکأت ال ٌةوهيلاو ؛ رجلا

 جرخأ «جراخ نم عضوو قد اذإو ءتوصلا دّوجو «ةئرلا ةبصق یّفص «لکأو

 .ةبذاج ةوق هل نأ قيرط نم ندبلا قمع نم لوضفلاو لكلا

 يف ءاعمألا ةحرق هب تناك نم هيف سلج اذإ حلاملا ٌيّرجلا حلم ءامو

 ۰1۲۵/۲ ىعفاشلاو «(٤۳۳۱)و (۳۲۱۸) هجام نباو (۵۷۲۳) دمحآ هجرخآ (۱)

 نفر 9۵/۱ لا کل تي تاتار ق2 نقل ی ی او

 .هيف افوفکم همآ نطب نم دلولا هيف جرخي يذلا قیقرلا دلجلا وه :ىلَّسلا (۲)

۳۹۹ 

 . هفانصآ دوجآ

 هنکامآ حلصا

 يرطلا كمسلا عفانم

 حلاملا كمسلا



 هنم نیمسلا يرطلا عفانم

 نم أربأ هب َنقّتحا اذإو «ندبلا رهاظ ىلإ داوملا هبذجب هقفاو تلعلا ءادتبا
 .اَمَّنلا قرع

 هنم نيمسلا ٌيرطلاو ءاهرخؤم نم برق ام كمسلا يف ام ُدوجأو
 هللا دبع نب رباج ثيدح نم :«نیحیحصلا» يفو .هکدوو همحل ندبلا بصخُي

 نب ةديبع وبأ انريمأو بکار ةئامثالث يف كي ْیبنلا انثعب :لاق هنع هللا يضر

 انل ىقلأف ءطَبَحلا انلكأ ىتح «دیدش ٌعوج انباصأف «لجاسلا انيتأف «حارجلا
 تباث ىتح هکدوب انمدتئاو «رهش فصن هنم الکاف ت د :اهل لاقي اتوح ٌرحبلا

 فريعب ىلع ًالجر لمحو «هعالضأ نم اعلق بخ وأ .دخاف امانا

 ."" هتحت رمف «هبصنو

 يلع لخد :تلاق «رذنملا ما نع «دواد وبأو يذمرتلا یور :قلس

 لعجف :تلاق «ةقّلعم ٍلاَوَد انلو «هنع هللا يضر يلع هعمو ال هللا لوسر
 َكّنِإَف ىلع اي هَم» ل هللا لوسر لاقف  لكأي هعم ج و لكأي ةي هللا لوسر
 نم ْبِصََف خلع اي» : بلا لاقف ءاريعشو ًاقلس مهل تلعجف :تلاق «؛ةقات
 .” بیرغ نسح ثیدح :يذمرتلا لاق . كل "وأ هناف ءاَذه

 ءامهنم بكرم :ليقو ءاهيف بطر :ليقو «یلوالا يف سباي راح قلّسلا
 ءاد نم عفنو ضبق هنم دوسألا يفو «حیتفتر .لیلحتو «ةفطلم ةدورب هيفو

 یلطیو «لمقلا لتقیو «هئامب يلط اذإ ليلاثلاو ءزازحلاو .فلکلاو «بنعتلا

 الو «نطبلا لقعي هدوسأو «لاحطلاو دبکلا دَدس حتفيو «لسعلا عم ءاَبَوَقلا هب

 هئامب نقحيو «سدعلا عم نيلي :ضيبألاو .ناثیدر امهو «سدعلا عم اميس
 ءيدر «ءاذغلا ليلق وهو لباوتلاو ّيرَملا عم جنلوقلا نم نم عفنيو «لاهسإلل

 ديص مکل لحأ) یلاعت هللا لوق باب :حئابذلاو دیصلا يف ۵۳۱/۹ يراخبلا هجرخآ (۱)
 . رحبلا تاتیم ةحابإ باب : حئابذلاو دیصلا يف ۱۹۳۵) ملسمو (هماعطو رحبلا

 مس



 ضبقلا دلوُي هنم راثکالاو «لدرخلاو لخلا هحلصُيو «َمدلا قرحی «سومیکلا

 . ءاحلا فرح ىف مدقت دقو .ءادوسلا ةبحلا وه : زینوش

 تنب ءامسآ ثیدح نم :«امهننس» يف هجام نباو «يذمرتلا یور :مربش

 :ةاي هللا لوسر لاق :تلاق «سیمع . مُرْبَشلاِب : تلاق ات اب
 . ژاج راح ۰ لاق

 ةعّملم رمح نابضف هل «حجرأو لجرلا ةماقك «ريبكو ريغص رجش مرسل

 «ضایبلا ىلإ رفصأ راغص ٌرْؤن هلو «قرو نم ٌةَمِج هنابضف سوژر يفو « ضايبب

 «نوللا ٌرمحأ «هردق يف «مْطبلا لثم ریغص ًابح اهیف رافص ُدوارم هفلخیو طقسی

 .هنابضق نبلو «هقورع رشق هنم لمعتسمل او حف اهيلع قورع اهلو

 تاّسوُمْيَكلاو «ءادوسلا لّهَسيو «ةعبارلا ةجردلا يف سبای راح وهو

 اذإ يغبنيو «لتقی هنم ٌراثكإلاو ءّثْعُم برکُم مغلبلاو ءرفصألا ءاملاو «ةظيلغلا

 وأ نيترم مويلا يف ُنبللا اهيلع ریو «ةليلو اموي بيلحلا نبللا يف عقنُي نأ لمعتسا

 برشيو ۳ ءاریثکلاو دورولا هعم طلخیو « لظلا يف فقجیو ؛جرخیو ءاثالث

 ىلع نیقناذ ىلإ قناود عبرأ نيب ام هنم ةبرشلاو «بّتِعلا ريصع وأ «لسعلا ءامب
 دقف «ةتبلا هبرش ىرأ الو «هيف ريخ الف «مربشلا ْنبل امأ :نينخ لاق «ةوقلا بسح
 . سانلا نم اريثك تاقرطلا ٌءابطأ هب لتق

 اذإ لك هللا لوسر ناك :تلاق «ةشئاع ثيدح نم :هجام نبا ىور :ريعش

 . فيعض هدانساو (۳۶۲۱) هجام نباو «بطلا يف (۲۰۸۲) مقر يذمرتلا هجرخأ )۱(

 توریب لابجب نوکت ةرجشلا لصأ نم جرخت ةبوطر :ءاریثکلا :«سوماقلا» يف لاق (0)

 .نانبلو

۳ 



 يلغملا ریعشلا ءام عفانم
 اتفصو

 سس مهرمآ ئ نصف ٠ ؛ريعشلا نم رم كغرلا هلهأ نم م ادحأ لح

 نکاح e امك میقْسلا داوف ورسيو و نیرعل داف ۳ ُهَنإ» :لوقپ ۳ «هنم

 و بش 2 ۰ (۱) 1 0 ص
 فشکی « و رسيو . هب وفیو هدسی .هونرپ ینعمو . اههجو نع ءاّملاب م خسَولا

 .لیزیو

 وهو هقیوس نم ءاذغ رثکآ وهو «یلغملا ریعشلا ءام وه اذه نآ مدقت دقو

 امل ءالج «لوبلل ردم لوضفلا ةدح عمقل حلاص « قلحلا هنوشخو «لاعسلل عفان

 . للحیو فطلیواهب ولجی ةوق هیفو «ةرارحلل ءىَفْطُم ‹ شطعلل عطاق «ةدعملا يف

 يفاصلا ءاملا نمو «ٌرادقم ضوضرملا ديجلا ريعشلا نم ذخؤي نأ : هتفصو

 هنم یقیپ نآ ىلإ ةلدتعم رانب خبطیو فیظن هن ردق يف ىقلُيو «هلاثمأ ةسمخ بذعلا

 رام عاجلا ادم فتو ضو هاسمخ

 امف : هفایضأل مالسلا هيلع ميهاربإ هليلخ ةفايض يف یلاعت هللا لاق :*

 يهو فضلا یلع ٌیوشملا :ذینحلاو 1٩[ :دوه] رو ری

 افشا احلا

 ب هللا لوسر ىلإ تبرق اهنآ ءاهنع هللا يضر ةملس َّمأ نع :يذمرتلا يفو

 ثيدح :يذمرتلا لاق .ًاضوتي ملو ةالصلا ىلإ ماق مث هنم لكأف ءايوشم ابنج
)۲( 

 5 ی

 يف ٌءاوش 5 هللا لوسر عم انلکآ :لاق ثراحلا نب هللا دبع نع :اضيأ هيفو

 :بطلا يف (۲۰8۰) يذمرتلاو «ةنييلتلا باب :بطلا يف )۳٠٤١( هجام نبا هجرخأ (
 .بئاسلا نب دمحم ةدلاو دمحم مأ هدنس يفو ۳۲/۲ دمحأو ءضیرملا معطي ام باب

 اذه :يذمرتلا لاق دقف كلذ عمو .تاقث هلاجر يقابو نابح نبا ريغ اهقثوي مل

 ضیرملا داؤفل ةمجم ةنيبلتلا» :اعوفرم ةشئاع نع بابلا يفو .حيحص نسح ثيدح
 .هيلع قفتم وهو «نزحلا ضعبب بهذت

 8017/5 دمحأو ءاوشلا لكأ يف ءاج ام باب :ةمعطألا يف (۱۸۳۰) يذمرتلا هجرخأ )
 . حيحص هدانسإو

۳۰۷ 



 تاذ ات هللا لوسر عم تفض : لاق ةبعش نب ةريغملا نع :اضیآ هیفو .۲دجسملا

 ءاجف لاق «هنم اهب یل رح لعجف ی «یوشف «بنچب رمأف تلبل

 . هادي ترت هل ] اّم» :لاقف ةرفشلا ىقلأف «ةالصلل نذؤي لالب

 ٌراح وهو «نيمسلا فيطللا لجعلا ا ءاوش ءاوشلا عفنآ

 ءاحصالاو ءايوقألا ةيذغأ نم وهو یاد وسلل ۱ ” تك تسوبیلا ۳۱ بطر

 . نجطملا نمو ءهنم ُبطرأو «ةدعملا ىلع فخأو عفنأ خوبطملاو «نيضاترملاو

 يوشملا نم ربح رمجلا ىلع يوشملاو « سمشلا يف يوشملا هژدرأو

 . ذينحلا وهو «بهللاب

 لع هللا لوسر تا نیت نآ ا كغ : (دنسملا) يف تنك عمم 3

 تیلالاو «باذملا محشلا :ةلاهإلاو «"ةخنَس يستر استاد

 . ةريغتملا :ةنلاو

 مخش نم بار يلد :لاق «لقغم نب هللا دبع نع : وصف هدب

 اذإف مس اف تشوق ادع يطعأ ال هللاو : 9 ی زن

 . “ایش لقي ملو ءُكَحْضَي راع هللا لوسر

 ةبوطر لقأ وهو «بطر راح وهو «لمتکم جست

 عمني وهو ءادومج عرسآ محشلا ناك نمسلاو محشلا بیذآ ول اذهلو «نمسلا نم

 هل دهشي نکل ؛ظفحلا ءيس وهو «ةعيهل نبا هدنس يفو ۱٩۱و ۱۹۰/۶ دمحأ هجرخآ (۱)

 ۱ .هلبق يذلا ثیدحلا

 امم ءوضولا كرت يف باب :ةراهطلا يف (۱۸۸) دواد وبأو ۲۵۲/4 دمحآ هجرخآ (۲)

 . حيحص هدانساو «رانلا تسم

 ۹۹ /هو ۲۵۷/۶ يراخبلا هجرخأو .حيحص هدانساو ۲۷۰و ۲۱۱/۳ دمحأ هجرخأ . (۲)
 .ةخنس ةلاهإو ریعش زبخب ةع يبنلا ىلإ یشم هنأ سنآ نع (۱۲۱۵) يذمرتلاو

 AN مرا نا مافی اه باب هدایت نب زينا هر
 . برحلا راد نم ةمينغلا نم لكألا زاوج باب :داهجلا يف (۱۷۷۲) ملسمو

۳۰۲۳ 



 ةالصلا عفانم

 «لیبجنزلاو حولمملا نومیللاب هررض عفدیو «نفعيو يخريو «قلحلا ةنوشخ نم

 . ۲ ریحزلاو جَحّسلل هب نقتحیو «كلذ يف یوقآ زنعلا محشو ءاعمالا

 داصلا فرح

 یلع الا ةريبکل اَهَنِإَو ةالّصلاو رْبَّصلاب اوئیمتساو# :یلاعت هللا لاق : ةالص
 ةلّصلاو رْبّصلاب اوُیعتسا اوُما نيذّلا اهّيأ اي :لاقو 40[۰ :ةرقبلا] 4 نیعش

 ةالّصلاب كل رماو# :یلاعت لاقو .[۱۵۳ :ةرقبلا] * نيرباّصلا عم هللا نإ

 .[۱۳۲ :هط] «ىَوْفَتْلل ةبقاعلاو تفت نحت ًاقؤر كلسن ال اهّیلَع ربطضاو

 . "ةالّصلا ىلإ عزف سم ُهَبَرَح اذإ هِي هللا لوسر ناك :«ننسلا# يفو

 . اهماکحتسا لبق عاجوألا ةماع نم ةالصلاب ءافشتسالا ركذ مدقت مدقو

 ءءاودألل ةدرطم «ىذألل ةعفاد «ةحصلل ةظفاح «قزرلل ةبلجم ةالصلاو

 «حراوجلل ةطشنم «لسکلل ةيهذم «سفنلل ةحرفُم «هجولل ةضئيبم «بلقلل ةيؤقم

 ةعفاد ةمعنلل فاح «بلقلل ةرّونم «حورلل ةيذغم ردصلل ةحراش «یوقلل ةدمم

 . نمحرلا نم ةبرقم «ناطیشلا نم ةدعبم ةکربلل ةبلاج «ةمقنلل

 عفدو امهاوقو «بلقلاو ندبلا ةحص ظفح يف بيجع ريثأت اهلف : ةلمجلابو

 ظح ناك الإ ةيلب وأ ةنحم وأ ءاد وأ ةهاعب نالجر يلتبا امو ءامهنع ةئيدرلا داوملا

 . ملسأ هّتبقاعو «لقأ امهنم يلصملا

 نم اهقح تيطعأ اذإ اميس الو ءايندلا رورش عفد يف بيجع ريثأت ةالصللو

 .نطبلا قالطتسا :ريحزلاو .رشاق نطبلا يف ءاد :جحسلا (۱)

 ناميلا نب ةفيذح ثيدح نم دواد وبأو دمحأ هجرخأ حیحص وهو . ١87 ص هجيرخت مدقت )۲(

 . هنع هللا يضر

۳۰ 



 تّیلْجتسا الو «ةرخآلاو ایندلا رورش تعفدُتسا امف ءانطابو ًارهاظ ليمكتلا

 ردق یلعو «لجو زع هّللاب ةلص ةالصلا نأ كلذ سو «ةالصلا لثمب اّمهخلاصم

 رورشلا نم هنع عطقتو ءاهباوبأ تاریخلا نم هيلع حتفت لجو زع هبرب دبعلا ةلص

 ةمينغلاو «ةحصلاو ةيفاعلاو «لجو زع هبر نم قیفوتلا داوم هيلع ضیفتو ءاهبابسأ

 ةعراسمو «هیدل ةرضحم اهلك «تارسملاو حارفألاو «ميعنلاو ةحارلاو «ینغلاو

 . هيلإ

 امك ءركشو ربص نم ةبكرم ةيهام ُهّنِإف '«ناميإلا فصن ٌربصلا» : ربص

 نا :ىلاعت لاق .رکش ٌفصنو ءربص فصن :نافصن ناميإلا : فلسلا ضعب لاق

 سأرلا ةلزنمب ناميإلا نم ٌربصلاو [© :ميهاربإ] روکش راَبَص لُکل ِتاَيآل كلذ يف
 نع ربصو ءاهعيضي الف « ها ضئارف ىلع ربص : عاونأ ةثالث وهو .دسجلا نم

 لمكتسا نمو ءاهطَخستي الف «هرادقأو هتيضقأ ىلع ربصو اًهّبكتري الف «همراحم

 زوفلاو ءاهميعنو ةرخآلاو ايندلا ةذلو ءربصلا لمكتسا «ثالثلا بتارملا هذه

 ةنجلا ىلإ دحأ لصي ال امك ءربصلا رسج ىلع الإ ٌّدحأ هيلإ لصي ال ءامهيف رفظلاو

 . ربصلاب هانكردأ شيع ریخ : هنع هللا یضر باطخلا نب ٌرمع لاق « طارصلا ىلع الإ

 اذإو ءربصلاب ةطونم اهلك اهتيأر یلاعلا يف بّستكملا لامكلا بتارم تلمأت اذإو

 مدع نم هلك هّتيأر .هتردق تحت لخدیو .هیلع هبحاص ٌءَدُي يذلا ناصقُّتلا تلمأت

 .ةعاس بص هّلک "اثیالاو دوجلاو فعلاو ةعاجشلاف « ربصلا

 مرتکب راف مسَلطلا اذ لح ْنَم یّعلا رثک ىَلَع مسلط ُرْبَّصلاَف

 ةحص تظفح امف ربصلا مدع نع أشنت امنإ «بلقلاو ندبلا ماقسأ رثکاو

 يف يقهيبلاو ۲1/۳ «هخیراتا يف بیطخلاو ص «ةیلحلا» يف میعن وبآ هج رخآ ۱)

 وهو «يموزخملا دلاخ نب دمحم هدئس يفو هدوعسم نبا تیدح نم «نامیالا بعم

 .دوعسم نبا لوق نم هلعجو ۱ «حتفلا» يف ظفاحلا هفعضو « فیعض

 اهب عفدی هنأ معزيو ذوعشملا اهلمعتسي ةباتك وأ طوطخ يهو .تامسلط عمج :مسلطلا (۲)

 .ذؤم لك

۳۰۵ 

 بلقلا و نديلا ماقسأ رثکآ

 ردصلا مدع نم



 ةماع ربصلا عفانم

 يسرافلا ربصلا عفانم

 ءمظعألا قایرتلاو «ربكألا قورافلا وهف .ربصل لثمب حاورألاو نادبالاو بولقلا

 هللا ناف مهل هتبحمو نیرباصلا عم هللا ناف له عم هللا ةيعم الإ هيف نكي مل ولو

 نئلو# هلهأال ريخ هناو « ریصلا عم رصنلا ناف هلهال هرصنو «نیرباصلا بحي

 نیا ای ای* : حالفلا بس هنإو ۰۱۲ :لحنلا] ه نیرباصلل ريخ وهل مُرَبَص
 ]° : نارمع لآ ] 4َنوُحِلْفُت مُكَلَعَ هللا اوُئاو اوطبارو اورباَصَو اوربضا اوُنَما

 عفار نب سیف ثيدح نم (لیسارملا) باتک يف دواد وبآ یور و
 سلا ؟ءافْشلا ّنم نیرمالا يف اذام» :لاق ةي هللا لوسر نأ .يسيقلا
 يلع لخد :تلاق «ةملس مأ ثيدح نم :دواد يبال «ننسلا» يفو .(۲)«ءاَفلاو

 م اي ادام :لاقف رب ّيلع تعج دقو «ةملس وبآ يفوت نيح فا لوسر
lLنع هند : لاق «ٌبیط هيف سيل هللا لوسر اي ربص وه امن : تلقف  

 .“راهنلاب هنع ىهنو ؛لْيَللاب الا هیلَعْجت الف ءَهْجَولا

 يتلا ةيوارفصلا لوضفلا يقني «هنم ّيدنهلا اميس ال عفانملا ٌريثك ربصلا

 عفن ءدرولا نهُدب غدصلاو ةهبجلا ىلع يلط اذإو ءرصبلا باصعأو غامدلا يف
 .ایلوخیلاملاو ءادوسلا لهسیو «مفلاو فنالا حورق نم عفنیو «عادصلا نم

 ةيوارفصلا لوضفلا يقنيو ءداؤفلا ٌدمْيو «لقعلا يكذي يسرافلا ربصلاو
 ةلطمابلا ةوهشلا و ا ناتقعلم هنم برش اذإ ةدعَملا نم ةّيمغلبلاو
 امد لهسی نأ فیخ «دربلا نق برش اذ|و .ةدسافلاو

 ةئيدحلا ةيودألا يفو ةراطعلا يف نالا ىلإ لمعتسی :يرهزألا روتکدلا لاق :ربصلا )١(
 .ةددحم ةفورعم ريداقمب كاسمإلا تالاح ضعب يف لهسمك

 .فیعض وهو ۲۷۵ص مدقت دقو ««ليسارملا» يف دواد وبأ هاور (۲)

 يئاسنلاو ءاهتدع يف ةدتعملا هبنتجت اميف باب : قالطلا يف (۲۳۰۵) دواد وبآ هجرخآ (۳)
 نب ةريغملا هدنس يفو «طشتمت نأ ةداحلل ةصخرلا باب :قالطلا يف ۵ ۰۱:۱
 :يأ هجولا بشي :هلوقو .ناتلوهجم اضیآ هیفو «نابح نبا ريغ هقثوي مل كاحضلا
 .ارونو ءايض تألألتف اهدقوآ :رانلا بش نم «هنسحیو هنولی

۳۹ 



 توفت هعفانم ندبلاو بلقلاو حورلا ءاودآ نم ةنج موصلا :موص

 سبحو ؛تالضفلا ةباذاو ةحصلا ظفح يف بیجع ریثأت هلو ءءاصحإلا

 هتاقوآ لضفآ يف دصفو لادتعاب ناك اذإ اميس الو ءاهتايذؤم لوانت نع نا

 .اعبط هيلإ ندبلا ةجاحو هاعرش

 هیفو «اهاوق اهیلع ظفحی ام ءاضعالاو یوقلا ةحارا نم هیف ن) مث

 ء يش عفنآ رهو الجا و الجاع بلقلل 4 هحیرفت يهر یراثیا يضتفت ةيصاخ

 . مهتحص ظفح يف ميظع ٌريثأت هلو «ةبطرلاو ةدرابلا ةجزمألا باحصأل

 ام هيف مئاصلا ىعار اذإو «ةيعيبطلاو ةيناحورلا ةيودألا يف لخدي وهو

 ًداوملا هنع سبحو «هب هندبو هبلق عافتن ع «اعرشو ًاعبط هّئاعارم يعبني

 بسحب ةلصاحلا ةئيدرلا ًداوملا لازأو ءاهل ٌدعتسم وه يتلا ةدسافلا ةبيرغلا

 همايق ىلع هنيعيو «هنم ظّفحَتُي نأ يغبني امم ٌمئاصلا ظفحيو «هناصقنو هلامك

 ماعطلا كرت ءارو رخا رمأ هنم ّدصقلا نإف «ةيئاغلا هتلعو هّرسو موصلا دوصقمب

 املو «هناحبس هلل هنأب لامعألا نيب نم صتخا رمألا كلذ رابتعابو «بارشلاو

 هللا لاق ءالجاو ًالجاع هندبو هبلق يذژي ام نيبو دبعلا نيب جو ةياقو ناك

 نم نيذلا ىَلَع بتُك امك ماَيَصلا ُمُكْيَلَع بتُك اوُنَمآ َنيِذّلا اَهّيَأ اي اقل

 تیاقولاو بجا مايصلا يدوصقم ُدحأف «[187 :ةرقبلا] 4َنوُقَتت ْمُكَّلَعَل ْمُكلَْت

 لا ىلع مهلاو بلقلا امتجا :رخلا دوصقملاو «مفتلا ةميظع ةيمح ضر

 ضعب يف مالکلا مدقت دقو .هتعاطو هباحم ىلع سفللا یوق رّیفوتو «ىلاعت
 . هيف ةي هیده ركذ دنع موصلا رارسآ

 زا اس

 335 هللا لوسر نأ «سابع نبا ثیدح نم :«نیحیحصلا» ىف تبث : بض

 نکی مل ْنکلو » :لاقف ؟وه مارحآ :هلكأ نم عنتماو «هيلإ مدق امل هنع لئس

 و



  2fهد شف نشود نه ی أ ۳۳ ت )
. 

 ظن َوُهَو هتدئام ْىَلَعَو هيدي نيب لكأو . ةفاعأ ينذجاف «يمؤق ضزاب

 : لاق هنأ لَك هنع ءامهنع هللا يضر رمع نبأ ثيدح نم : د ويا يفو

 محا الو هّلحأ ال»

 عضوم ىلع عضوو «قد اذإو عامجلا ةوهش يوقي «سبای راح وهو ۱
 .اهبذتجا ةكوشلا

 هلك هللا لوسر یهن «ءاودلا يف لحي ال ٌعَدَمضلا :دمحأ مامالا لاق : عدفض
 نمحرلا دبع نب نامثع ثیدح نم «هدنسم» يف هاور يذلا ٌتيدحلا ديري ءاهلتق نع
 نع هاهنف ټی هللا لوسر دنع ءاود يف اعدفض کد ابيبط نأ هنع هللا يضر
 ۳تن

 9 .هندب مرو ءهمرج وأ عدفضلا مد نم لكأ نم : نوناقلا بحاص لاق

 هررض نم ًافوخ هلامعتسا ءابطالا كرت كلذلو «تومي ىتح ّينملا فذقو جول

 .اهلكأ لتقي ةيبارتلاو هةينارتو هام ناعون یهو

 ءاطلا فرح

 ات : ماند نم ّىلإ يح :لاق هنأ يَ هللا لوسر نع تبث : بيط

 ۲٩ هةالّصلا يف ينْيَع هر تّلعجو بیطلاو

 هرطلاو هيلع وتو ءةهيركلا ةحئارلا هيلع دتشتو «بيطتلا یکی ناکو
 ءاذغلاب ٌديزت امك «بیطلاب ٌديزتو فعاضتت یوقلا ةيطم يه يتلا حورلا ءاذغ

 . ۱۹۹ص هجیرخت مدقن )۱(

 .هجیرخت مدقت )

 .حیحص وهو ۰۱8۳ ص هجیرخت مدقت )۳)
 . حيحص وهو ۰۲۲۹ هجيرخت مدقت ))

۳۸ 



 ةبيغو «ةبوبحملا رومالا ثودحو «ةبحالا ةرشاعمو «رورسلاو ةعدلاو .بارشلاو

 مهترشاعُم ناف ءاضغبلاو ءالقثلاک «ةتدهاشم حورلا ىلع لقتیو .هثبیغ هست نم

 ةلزنمبو ندبلل یمحلا ةلزنمب حورلل يهو «مغلاو مهلا بلجتو «یوقلا ُنهوت
 اذهب قلختلا نع مهیهنب ةباحصلا هناحبس هللا بَّبح امم ناك اذهلو «ةهيركلا ةحئارلا

 اذِإَف ءاولخْداف مثیعذ اإ :لاقف «كلذب هيذأتل لي هللا لوسر ةرشاعم يف قلخلا

 مکنم يحتسيف لا ذوي ناك مکلذ نإ تبدل سام الو اووشتن ا مشيط

 .[۵۳ :بازحألا] 4 ٌّقَحلا نم م يبحَسْسَي ال ُهَّللاو

 .هب ةعيبطلا ةوق ببسب اهبابسأو «مالالا نم ريثك عفدو «ةحصلا ظفح

 لكأ نم» ثيدح لثم ءيش اهنم حصي ال ةعوضوم ثيداحأ يف درو :نيط

 ناف َنيَّطلا ىلكأت ال ءاَرْيَمُح اي» :ثيدح لثمو «هسفن لتق ىلع َناعأ دقف «نيطلا

 ”ههْجَولا ءاهب بهذي ءَنْوّللا رَصیو «َنْطَبلا ُمصْعَي

 هنأ الإ ي هللا لوسر نع هل لصأ الو ءحصي ال هنإف نيطلا يف ثيدح لكو

 عمير « فيفجتلا يوف « سبای دراب وهو «قورعلا يراجم ل «ذؤم ءيدر

 «نيرسفملا رثكأ لاق ۲۹[۰ :ةعقاولا] ؟دوضَْم حلطو# :ىلاعت لاق : حلط

 : ليقو . طشملاك «ضعب ىلع ٌهضعب َدَضَن دق يذلا وه :ٌدوضنملاو .زوملا وه

 ىلإ هضعب َدَضُن دق هرمثف «ةرمث ةكوش لك ناكم دضن «كوشلا وذ ٌرجشلا :حلطلا

 دارا فلسلا نم زوملا ركذ نم نوكيو .حصأ لوقلا اذهو «زوملا لثم وهف ‹ ضعب

 . ملعأ هللاو صيصختلا ال ليثمتلا

 ةئرلاو ردصلا ةنوشخ نم عفني ءولحلا جیضنلا هدوجأ «بطر اح وهو

 .فلوملل ۱۱ ص «فینملا رانملا» رظنا )١(

۳۹ 



 كابو ينملا يف ديزيو «لوبلا ٌرديو «ةناثملاو «نيتيلكلا حورقو «لاعّسلاو

 يف ديزيو «ةدعملا رضيو «ماعطلا لبق لكؤيو «نطبلا ریلیو «عامجلل ةوهشلا

 . لسعلا وأ رکسلاب هررض عفدو «مغلبلاو ءارفصلا

 لاقو [1۰ :ق] «ٌديضن ٌّعلط اهل تاتساب َلْخئلاَو :یلاعت لاق : علط

 .[ ۱۶۸ : ءارعشلا] 4 میضه عل اَهعَلَط لخنو# : یلاعت

 کلا ی د هرشقو هروهظ لوآ يف هترمث نم ودبي ام : لخنلا علط

 ماد ام ديضن :هل لاقي امناو رق نعت ن دق یا هوضتملا تو

 . ديضنب سیلف حتفنا اداف .هارفك يف

 كلذو ءًاضيأ ديضنلاك وهف «ضعب ىلإ هضعب مضنملا وهف : ميضهلا ۳۳
 .هنع یرفکلا ٍققَشَت لبق نوکی

 لثم وهو ءركذلا نم ذخؤُي نأ وه حيقلتلاو «ىثنأو ركذ :ناعون علطلاو
 نيب حاقللا ةلزنمب كلذ نوكيف «ريبأتلا وهو «ىثنألا يف لعجیف «ةطنحلا قيقد

 هلل يضر هللا ديبع نب ةحلط نع :«هحيحص» يف ملسم ىور دقو «ىثنألاو ركذلا

 » : لاقف وحی اموق ىأرف «لخن يف یک هللا لوسر عم تررم :لاق «هنع
 كل نظا ام» :لاق «ىثنألا يف هنولعجيف ركذلا نم نوذخأي :اولاق «؟ءالوه ٌعَنْصَي

 نت ٌنَظ وه اَمّلإ» : 44 لا لاقف ْحّلْضَي ملف .هوكرتف «مهغلبف «هائْيَش يني
 «بیصتو ءب طلا هزر کلم رب انآ او «هوَُتصاف ا يفي ناك
 .یهتنا . هللا ىلع بذا ْنَلَف .لَجَو رع هللا نع ْمُكَل تلق ام نکلو

 ام نود اعرش هلاق ام لاثتما بوجو باب :لئاضفلا يف (۲۳۱۱) ملسم هجرخآ (۱)
 موقب 4 هللا لوسر عم تررم : هظفلو ی لا لیبس ىلع ایندلا شیاعم نم قع هرکذ

 يف رکذلا نولعجی .هنوحقلی :لاقف ؟ءالوه عنصي ام :لاقف لخنلا سوژر ىلع
 .كلذب اوربخأف :لاق ءائيش كلذ ينغي نظآ ام : ةي لوسر لاقف «حقلیف ىثنألا

 امنإ ينإف ءهوعنصيلف كلذ مهعفني ناك نإ :لاقف كلذب 45 هللا لوسر ربخأف .هوكرتف

 -نل يناف «هب اوذخف ائيش هللا نع مكتثدح اذإ نكلو «نظلاب ينوذخاؤت الف انظ تنتظ

۳1۰ 



 هب تلّمحت اذإ هعلط قیقدو ةعضابملا يف ديزيو «هابلا نم عفنی لختلا علط
 يف ةسوبيلاو ةدوربلا يف وهو «ةغلاب ةناعإ لبحلا ىلع ناعآ عامجلا لبق ةأرملا

 . مضه ءطبو ةظلغ عم مدلا ةرئاث نكسيو ءاهففجيو ةدعملا يوقي «ةيناثلا ةجردلا

 ذخأي نأ يغبني هنإف هنم رثكأ نمو «ةراحلا ةجزمألا ٌباحصأ الإ هلمتحی الو

 .ءاشخألا يوقيو «عبطلا لَقعَي وهو «ةّراحلا تاشراوجلا نم اشيش هيلع

 ةدعملاب ٌرضي هنم راثكإلاو ءٌرسبلاو «حلبلا كلذكو .هارجم يرجي ""راّجلاو

 .هركذ مدقت امب وأ «نمسلاب هحالصإو جنلوقلا ثروآ امبرو ردصلاو

 علا فر

 سابع نبا نع «راسي نب بيبح ثيدح نم «تايناليغلا» يف : بنع

 رفعج وبآ لاق .اطرخ بنعلا لكأي ةي هللا لوسر تيأر :لاق هنع هللا یضر

 ميلس وبآ رابجلا دبع نبا دواد هيفو :تلق ثیدحلا اذهل لص ال :يليقعلا

 . بذکی ناك : نيعم نب ىيحي لاق «يفوكلا

 . خيطبلاو بنعلا بحي ناك هنأ يي هللا لوسر نع ركذيو

 ا با نیا ا اپ .لجو زع هللا ىلع بذکآ

 :لاقف ٠ ءلخنلا نوحقلی :نولوقی لخنلا نوربأي مهو ةنيدملا 5 هللا يبن مدق : لاق

 «تضفنف «هوکرتف رخ ناك اولعفت مل ول مکلمل :لاق هعنصن انك :اولاق ؟نوعنصت

 مکنید نم : ءيشب مکترمآ اذإ رشب انآ امنإ :لاق هل كلذ اورکذف :لاق .تصقنف وأ -

 (Y۳) ا ار ارشب انآ امنإف «يأر نم ءيشب مكترمأ اذإو «هب اوذخف

 ول» :لاقف نوحقلی موقب رم الا يبنلا نأ امهنع هللا يضر سنأو ةشئاع ثيدح نم
 ؟مکلخنل ام :لاقف 0 و حما :لاق حلصل اولعفت مل

 همحر يوونلا مامإلا لقن دقو «مكايند رمأب ملعأ متنأ :لاق ءاذكو اذك تلق :اولاق

 الو ءاذه لثم عوقو عنتمي الف «هريغك شياعملا 8 ذ دام هيأر نأ ءاملعلا نع هللا

 . كلذ يف صقن

 .ةلخنلا محش :راّمجلا )۱(

۳۹1 



 يتلا همعن ةلمج يف هباتک نم عضاوم ةتس يف بنعلا هناحبس هللا رکذ دقو
 اهرثکأو هکاوفلا لضفأ نم وهو ۰" "ةنجلا يفو رادلا هذه يف هدابع ىلع اهب معنأ ۱

 توقو «هکاوفلا عم ةهكاف وهو ءاعنايو رضخأو «اسبایو ابطر لكؤُي وهو ‹ عفانم

 هعبطو «ةبرشألا عم بارشو قیودالا عم ءاودو «مادإلا عم ٌمدأو «تاوقألا عم
 نم دمحأ ضيبألاو «يئاملا ٌراّبكلا هذیجو .ةبوطرلاو ةرارحلا :تابحلا عبط
 نم دمحأ ةئالث وأ نيموي هفطق دعب كورتملاو «ةوالحلا يف ايواست اذإ دوسألا

 ديج هرشق رمضي ىتح قّلعملاو .نطبلل قلطم خفنم هنإف هموی يف فوطقملا
 ناك بنعلا مجع مَجَع يقلآ اذاو بیبزلاو نيتلا ءاذغک هژاذغو ندبلل وقم یاذغلل

 . زملا امر هترضم عفدو «سأرلل عدصم هنم راثكإلاو ءةعيبطلل انييلت رثكأ

 دحأ وهو ا ءاذغ هدیج وذغيو « نمسیو  عبطلا لهسي بنعلا هعقنمو

 .نيتلاو بطُرلاو وه «هکاوفلا كولم يه يتلا ثالثلا هکاوفلا

 لسعلاب كيلع :يرهزلا لاق :جیرج نبا لاق . هعفانم رکذ مدقت دق : لسع
 امو .ةوالح هقدصأو «ةدح هنیلأو هاو هافصأ هدوجأو  ظفحلل كيج هنإف

 ىعرم بسحب وهو ءايالخلا نم ذخؤُي ام ىلع لضف هل رجشلاو لابجلا نم ذخؤي

 جا ياري يبأ نب دعس ثيدح نم :؟نیحیحصلا» يف :ةوجع
 الو مس مْوَيلا كل ُهَّرضَي ْمَل ِةَوْجَع تارمت عْبَسِب حّبَصت نم : : لاق هنأ ی يبنلا نع

0 

 يفو 01 :ةرقبلا ةروس يف اتش رشع دحآ يف نارقلا يف بنعلا ركذ درو )۱(

 ةروس يفو ۷٦و١١ :لحنلا ةروس يفو ٠٤ :دعرلا ةروس يفو ٩ : ماعنالا ةروس
 ةروس يفو ۰۱٩ :نینمژملا ةروس يفو ۲ : فهکلا ةروس يفو ۰۹۱ :ءارسالا

 .۲۸ :سبع ةروس يفو ۲ :أبتلا ةروس يفو ۰۳۶ :سی

 . ٩۸ص هجیرخت مدقت (۲)

۳1۲ 



 هللا يضر دیعس يبأو نباج ثيدح نم :هجام نباو «ىئاسنلا ننسا ىفو

 .'«نْيَعْلل ًءافش اهژاّمو ءّنَملا

 عفنأ نمو ءاهب رمتلا فانصأ دحأ يهو «ةنيدملا ةوجع يف اذه نإ :ليق دقو

 نم «ةوقلاو مسجلل نيتم ذذلم «ميرك فنِص وهو «قالطإلا ىلع زاجحلا رمت
 ءاتلا فرح يف هعفانمو هعبطو رمتلا ٌركذ مدقت دقو «هذلأو هبيطأو رمتلا نيلأ

  .هتداعإل ةجاح الف ءرحسلاو مسلل ةوجعلا عفد ىلع مالكلاو

 مهلكأو ةديبع يبأ ةصق يف «رباج ثيدح نم «نیحیحصلا» يف مدقت : ربنع

 ىلإ هنم اولسرأو «ةنيدملا ىلإ قئاشو همحل نم اودّرزت مهنأو ءآرهش ربنعلا نم

 ىلعو «كمسلاب صتخی ال رحبلا ىف ام ةحابإ نأ ىلع لدي ام دحأ وهو يب يبنلا

 ءءاملا هنع َرَرَج مث ءاّيح هاقلأ رحبلا نأب كلذ ىلع ضرتعاو «لالح هتتيم نأ

 امنإ مهنإف حصي ال اذهو «ءاملل هتقرافم ببسب هتوم ناف «لالح اذهو تامف

 .ءاملا هنع رزج مث «ًايح هنع جرخ دق هودهاشُي ملو «لحاسلاب اتيم هودجو

 رحبلا نأ مولعملا نم هنإف «هلحاس ىلإ رحبلا هاقلأ امل ایح ناك ولف :اضیاو

 .اهنم ّيحلا ال هتاناويح نم تيملا هلحاس ىلإ فذقی امنإ

 هناف .ةحابالا يف ًاطرش نوكي نأ زجي مل هوركذ ام لامتحا َرّدَق ولف :اضيأو

 اذإ ديصلا لكأ نم ب ٌئبنلا عنم اذهلو «هتحابإ ببس يف كشلا عم ءيشلا حابي ال

 ورمع نب دمحم نع رماع نب دعس ثيدح نم «بطلا يف )2١77( يذمرتلا هجرخأ (۱)

 نیاو EA/Y دمحأ هجرخأو .لاق امك وهو «هنسحو ةريره يبأ نع ملسم يبأ نع

 هللا يضر رباجو يردخلا ديعس يبأ نع بشوح نب رهش قيرط نم (714517) هجام
 هجرخأ «ةنجلا نم ةرجشلاو ةوجعلا» :ينزملا ورمع نب عفار نع بابلا يفو .امهنع

 دمحأ دنع ةديرب نعو «يوق هدانسإو ("15057) هجام نباو 70و”0/١و477/7 دمحأ

۳۶۰۱/۵ 

۲ 

 رحبلا يف ام ةحابإ



 . ؟ءاملا مآ ةلآلا وه له .هتوم ببس يف كشلل ءاملا يف اقيرغ ٌدئاصلا هدجو

 كسملا دعب هعاونأ رخفأ نم وهف «بيطلا عاونأ دحآ وه يذلا ربنعلا امأو ةلضافملاو ربنعلا بيط

 و
 ال يبنلا نع تبث دقو « بیطلا عاونآ ديس هلعجو «كسملا ىلع همّدق نم أطخأو

 ركذ یلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو يلا | رها :كسملا يف لاق هنأ

 يتلا نابثكلاو «ةنجلا بيط هنإ ىتح «كسملا اهب صخ يتلا عفانملاو صئاصخلا

 .ربنع نم ال كسم نم كانه نيقيدصلا دعاقم يه

 «بهذلاك وهف «نامزلا لوط ىلع ريغتلا هلخدي ال هنأ لئاقلا اذه رغ يذلاو

 يف ام مواقي ال ةدحاولا ةيصاخلا هذهب هنإف .كسملا نم لضفأ هنأ ىلع لذي اذهو

 . صاوخلا نم كسملا

 : تم اوت ق هم هنا وول وه هریک هی ورق كو دنا تن ارتا

 هدر و نارا وتو درس لاو فور لوو تخت او هرم او هره او

 يف سانلا فلتخا دقو .دوسالا :هؤدرأو ءرفصألا مث «قرزألا مث .بهشالا

 اذإف «هباود ضعب هٌعلتبيف رحبلا رعق يف تبني تابن وه :ةفئاط تلاقف «هرصنع

 يف ءامسلا نم لزني لط : لیقو .هلحاس ىلإ رحبلا هفذقيف ءاعيجر هتفذق هنم ْتَلمّ

 وام هنری هنو تور لر اا نا ماوس هل عع: واج
 .دبز :يأ ءرحبلا ءافج نم ءافج وه لب : لیقو

 يذلاو حبلا يف نيع نا E نظی اميف وه : «نوناقلا» بحاص لاقو

 e نسور وآ رضا دز هل) لاك

 ندبلا ءاضعأو «ساوحلاو غامدلاو «بلقلل وقم «سبای راح هجازمو

 حایرلاو .ةدرابلا ةدعملا عاجوأو .ةيمغلبل ليلا ضارمألاو فلا جلافلا نم عفان

 .هنع هللا یضر يردخلا ديعس یبآ ثيدح نم يذمرتلاو (۲۲۵۳) ملسم هجرخأ (۱)

۳ 



 نم عفن «هب رخت اذلو «جراخ نم هب يلط وأ برش اذإ ددسلا نمو «ةظيلغلا
 . (۲:درابلا ةقيقشلاو عادصلاو ماكرلا

 تسکلا وهو ةيودألا يف لمعتسُي :امهدحآ «ناعون يدنهلا دوعلا :دوع

 لاقیو  بیطلا يف لمعتسپ : يناثلا . فاقلا فرح يف يتأيسو «طسقلا :هل لاقیو

 هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع : (هحیحصا يف ملسم ىور دقو . ةّولألا : هل

 رمجتسی ناك اذكه :لوقيو هاَهَعَم ٌحَّرْطُي روفاكبو ةاّرطُم ريغ ةّولألاب ُرِمَجَتْسَي ناك

eوللا مهزماجم) ةنجلا لهأ میعن هفص يف هنع تسبثو ۳ ال هللا  

 :اهدوجآ .عاونأ وهو «هريغو دوع نم هب رّمجتُي ام وهو رّمجم عمج :رماجملاو

 قرزألاو دوسألا :هدوجأو «يلدنملا مث «يرامقلا مث «ينيّصلا مث «يدنهلا

 رجش هنا :لاقيو «ءاملا ىلع افطو فخ ام :ةدوج هلقاو مسدلا نیزرلا بلصلا

 «بيطلا ذوع یقبیو «عفنی ال ام هنم ضرألا لکأتف «ةنس ضرالا يف نفدیو عطقي

 . هيف بیط ال امو هرشق هنم نفعتیو ءًائيش ضرألا هيف لمعت ال

 لضفب بهذیو «حايرلا رسکیو «ددسلا حتفی «ةثلاثلا يف سبای راح وهو

 «ساوحلا يوقّيو غامدلا عفنیو «هحرفیو بلقلاو ءاشحالا يوقّيو تبوطلا

 ۱ .ةناثملا درب نع ثداحلا لوبلا سلس نم عفنیو ؛نطبلا ٌسبحيو

 لمعتسیو تولالا مسا اهعمجی ةريثك تبورض دوعلا : (*)ن وجمس نبا لاق

 ال هنإف علل ةيجالع ةدئاف يأ تا مل يبطلا ا : يرهزالا روتکدلا لاق (۱)

 ةعانص يف ايبط نالا لمعتسيو «للشلا تالاح يفو عامجلل وقمك هنولمعتسي نولازي

 .طقف ةيرطعلا حاورألا

 .بيطلا بيطأ هنأو كسملا لامعتسا باب : ظافلألا يف (55554) ملسم هجرخآ (۲)

 )۲۸۳٤()٠١( ملسمو «مدا قلخ باب :ءايبنألا يف 7٠١/5 يراخبلا هجرخأ (۳)
 . هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ةنجلا لخدت ةرمز لوآ باب : هنجلا يف

 زیمتم ؛بطلا ةعانص يف لضاف «عبارلا نرقلا لاجر نم نوجمس نب دماح وه )٤(
 . ۱ ۲ «ءابنالا نویع) .اهلاعفأو ةدرفملا ةيودألا ىوق يف

۳ 



 دنع هب روفاکلل طلخلا يفو «هریغ عمو ادرفم هب ُرفجتِیو جراخو لخاد نم

 ٌةاعارم رشجتلا يفو ءرخآلاب امهنم لك ٌحالصإ وهو «يبط ینعم ریمجتل
 . اهحالص يف يتلا ةيرورضلا ةتسلا ءايشألا ٌدحأ هناف ءهحالصإو ءاوهلا رهوج

 . نادبالا حالص

 لقي مل ی هللا لوسر ىلع ةلطاب لک ُتيداحأ هيف درو دق : سدع

 قري هنإ) ثیدحو يبن نیعبس ناسل یلع سّدَق هنإ» :ثیدحک ءاهنم ائيش

 هيف ءاج ءيش عفرأو «نیحلاصلا لوکأم هناو ءةعمدلا ریو .بلقلا

 موثلا نیرق وهو «یولسلاو ْنملا ىلع اهومدق يتلا دوهيلا ةوهش هنأ ةححضأو

 . رکذلا يف لصبلاو

 :امهادحإ .ناتداضتم ناتوق هيفو .سبای دراب «ثنؤملا عبط هعبطو

 قلطم فيّرح «ةثلاثلا يف سباي راح هرشقو ءاهقلطُي :یرخالاو .ةعيبطلا لقعي
 ىلع ٌفخأو «هنوحطم نم عفنآ ةحاحص ناك اذهلو «هرشق يف هقايرتو «نطبلل
 نلوم نهو توو دورا مضهلا ءيطب ل ناف ءاررض لقاو ءةدعملا

 .رصبلاو باصعالاب ٌرضیو ءانّيِب اررض ایلوخیلاملاب ٌرضَيو «ءادوسلل

 هنم مهراثكإو ءادوسلا ٌباحصأ هبنجتي نأ يغبنيو «مدلا دي ركب

 هررض للقیو «عبّرلا ىمحو «ماذجلاو ساوسولاك اا مهل دلوي

 بنجتيلو """دوسکمنلاب لكأ ام أدرأو .نهدلا راثكإو ۲خاتافسالاو قلسلا

 هفیفجت ةدشل رصبلا ملظی اال دک ا ثروي هنإف ءهب ةوالحلا طلخ

 ضيبألا هدوجأو . ةظيلغلا حايرلاو «ةدرابلا ماروألا بجویو «لوبلا رّسعيو

 ۱ د عيرسلا «نيمسلا

 «هفايضأل همدقی يذلا ليلخلا طامس ناك هنأ لاهجلا هنظی ام امأو

 ردصلا عفنيدةلاسغ ةيلاج ةوق هيف «برعم فورعم تابن :خانافسالاو :«سوماقلا» يف (۱)

 ۱ . نيلم « رهظلاو

 .۵۲۵ : ص «دمتعملا» ريزابألاو حلملا هيلع لعجو حرش اذإ محللا وه :دوسكمنلا (۲)

۳۳ 



 .ذينحلا لجعلا وهو ءءاوشلاب ةفايضلا هنع هللا یکح امناو «یزرتفم ٌبْذَكف

 يذلا ثيدحلا نع كرابملا نبا لئس :لاق قاحسإ نع «يفهيبلا رکذو
 يبن ناسل ىلع الو :لاقف ءًايبن نيعبس ناسل ىلع َسّدَق هنأ سدعلا يف ءاج
 :لاقف .؟''لاس نب ملس :اولاق ؟هب مکئدح نم «خفنم ذؤمل هناو «دحاو

 .؟!!اضیا ينعو :لاق .كنع :اولاق ؟نمع

 ۱ نيغلا فرح

 عمسلا ىلع مسالا ذيذل وهو «عضاوم ةدع يف نارقلا يف روكذم :ثيغ
 هژامو «هدوروب بولقلاو «هرکذب ٌعامسألا جهتبت ندبلاو حورلا ىلع ىّمسملاو

 باحس نم ناك اذإ اميس الو «ةكرب اًهُمظعأو اًهُعفنأو اًهفطلأو .هایملا لضفأ
 لطَت مل هنأل ءهايملا رئاس نم بطرآ وهو ؛لابجلا تاعقنتسم يف عمتجاو دعار

 وأ يوتشلا نم فطلآ يعيبرلا ُثيغلا لهو :هلاعفنا ةعرسو هتفاطلل اعيرس نفعتیو
 . نالوق هيف ؟سکعلاب

 بذتجت الف ّلقأ ذئنيح نوکت سمشلا ةرارح :يوتشلا ثيغلا حجر نم لاق
 رابغلاو «ةيناخدلا ةرخبالا نم لاخ وهو فاص ٌوجلاو خدمطلا الا رختبلا هام نف
 . طلاخم نم هوّلخو «هءافصو هفطل بجوي اذه لکو «ءاملل طلاخملا

 ۱ 23ت تظیلغلا ةرخبالا للحت بجوت ةرارحلا : يعيبرلا حجر نم لاق

e 55 و 2.  
 ةابح تفو فداصتو ءةيضرألا هژازجآ لقتو ءءاملا كلذب فحیف هتفاطلو ءا وهلا

 . ءاوهلا بیطو راجشالاو تابنلا

 متاح وبأو هعرز وبأو دمحأو نيعم نبا هفعض .دهازلا يخلبلا ملاس نب ملس وه ۱(

 «ةعومجملا دئاوفلالو .۵۲و ٩۱ :ص فلؤملل «فینملا رانملا» رظناو . يئاسنلاو

 0 ١5١. :ص

۳۷ 

 يف كرابملا نبا لوق
 سدعلا

 ثيغلا نيب حیجرتلا
 يعيبرلاو يوتشلا



 عم انك :لاق ءامهنع هللا يضر كلام نب سنأ نع هللا همحر يعفاشلا رکذو رطملاب رک هكربت

 ِدُهَع ثیدح ُهَنإ١ :لاقو « هيوث دلت هللا لوسر رسحف طم انباصأف دك هللا لوسر

 ثيغلا ءامب هكربتو ۰ ل هراطمتسا ركذ ءاقستسالا يف هیده يف مدقت دقو 4۲۱7۷: رب

 ءافلا فرح

 عفانلا ءاودلاو «ماتلا ءافشلاو « یناثملا عبسلاو «نارقلا مأو ۰ یاتکلا ةحتاف

 مغلاو مهلا ةعفادو «ةوقلا ةظفاحو حالفلاو ىنغلا حاتفمو «ةماتلا َةيِقّدلاو

 «هئاد ىلع اهليزنت ّنسحأو ءاهّقح اهاطعأو اهرادقم فرع نمل نزحلاو فوخلاو

 . كلذك تناك هلجأل يذلا ّرسلاو ءاهب يوادتلاو ءافشتسالا هجو َفَرَعو

 هل لاقف «هتقول أربف «غيدللا اهب ىقر «كلذ ىلع ةباحصلا ضعب عقو املو

 اا ارد امون را يبنلا

 هذه رارسآ ىلع فقو یتح ةريصبلا رونب نيعأو «قیفوتلا هدعاس نمو

 تافصلاو ءامسالاو تاذلا ةفرعمو «دیحوتلا نم هيلع تلمتشا امو «ةروسلا

 قیهلالاو ةيبوبرلا ديحوت دیرجتو «داعملاو ردقلاو عرشلا تابثاو «لاعفالاو

 لک لا در ملک هلال لک رم لات نسب ىلإ یهو لكلا اک

 ةداعس لصأ يه يتلا ةيادهلا بلط يف هيلإ راقتفالاو لک رمألا مجری هیلاو
 ةبقاعلا نأو امهدسافم عفدو ءامهحلاصم بلجب اهیناعم طابترا ملَعو «نيرادلا

 یخ یا لا اعم ما وسایل وب قمنا ا

 . هيابسأ رشلا نم اهب عفدو «هباوبأ ریخلا نم اهب حتفتساو «ىقُرلاو ةيودآلا نم ريثك

 . ءاقستسالا ىف ءاعدلا باب :ءاقستسالا ةالص ىف (۸۹۸) ملسم هجرخأ )۱(

 مدد تو فا نوه ©

۳۹۸ 



 ال هللاتو رخا نامیاو رخ لقعو .ىرخأ ةرطف ثادحتسا جاتحي رمآ اذهو
 اهلاطباو اهدرل ةنّمضتم باتکلا ةحتاقو الا ةلطاب ّةعدب الو «ةدساف ةلاقم دجت

 تیهلالا فراعملا باوبآ نم باب ذجت الو اهحضوأو اهخصأو .قرطلا برقاب
 هحاتفم باتکلا ةحتاف يفو الا اهماقسأو اهللع نم اهتيودأو بولقلا لامعأو

 هثيادبو الإ نيملاعلا بر ىلإ نيرئاسلا لزانم نم ًالزنم الو «هيلع ةلالدلا عضومو

 . اهیف هتياهنو

 ءاهب دبع ققحت امو . كلذ قوف یهو «كلذ نم مظعال اهنأش نإ هللا رمعلو

 ارونو «ةغلاب ةمصعو «امات ءافش اهلزنآو ءاهب ملكت نمع لقعو .اهب مصتعاو

 ضرم هباصأ الو كرش الو ةعدب يف عقوو يغبني امك اهمزاول مهفو اهمهفو ءانيبم

 فنجلا زونکل حاتفملا اهنآ امك  ضراالا زونکل مظعالا حاتفملا اهنإو ءاذه

 ىلع اوفقو زونكلا ٌبُالَط نأ ولو «حاتفملا اذهب حتفلا نسحُي دحاو لك سيل نكلو
 حتفلا اوُئسحأو «ًانانسأ حاتفملا اذهل اوبكرو ءاهيناعمب اوقَّقحتو «ةروسلا هذه رس

 .عنامم الو «قواعم ريغ نم زونکلا لوانت ىلإ اولصول «هب

 ةغلاب ةمكح ىلاعت هلل نكلو «ةقيقح لب «ةراعتسا الو ةفزاجم اذه لقن ملو
 زونك ءافخإ يف ةغلاب ةمكح هل امك «نيملاعلا رثكأ سوفن نع رسلا اذه ءافخإ يف

 لوحت ةيناطيش ةثيبخ ٌحاورأ اهيلع مدخُتسا دق ةبوجحملا ٌرونكلاو «مهنع ضرألا
 .يناميإلا اهلاحب اهل ةبلاغ ةفيرش ةيولع ٌحاورأ الإ اهرهقت الو ءاهنيبو سنإلا نيب
 الف «ةباثملا هذهب تسيل سانلا سوفن رثکأو «نيطايشلا اهل ٌموقت ال ةحلسأ هنم اهعم

 هلف الیتق لتق نم ناف غش اهبلس نم لاني الو هاهو الو حاورالا كلت مواقي
 هاب

 يف يقهيبلا یور دقو «نیحایرلا بیطأ نم يهو یانحلا رون يه : ةيغاف

 : هعفري هنع هللا یضر هيبأ نع «ةديرب نب هللا دبع ثیدح نم «نامیالا بعش» هباتک
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 كلام نب سنأ نع ءاضيأ هيف یورو ''”«ٌةَيْغاَملا ةرخالاو اینُدلا يف نيحاّيّرلا ُدِّيَس»

 ملعأ هللاو .«ةّيِغاَملا يب هللا لوسر ىلإ نيحاّيَرلا ًبَحأ َناك» :لاق هنع هللا يضر

 ٌّيط نيب تَعِضُو اذإو «ضبقلا ضعب اهيف «سْیلاو رحلا يف ةلدتعم يهو

 اهنهدو «ددمتلاو جلافلا مهارم يف لخدتو سوسلا نم اهتظفح فوصلا بايث

 .بصعلا نیلیو «ءاضعألا لّلحُي

 تناکو ""هنم هّصفو ةضف نم همتاخ ناك هيَ هللا لوسر نأ تبث :ةضف
 ءيش اهب يلحتلاو ةضفلا سابل نم عنملا يف هنع حصي ملو ٠ ةضف هفیس ةعيبق .٠ ها ۱ 9 AES تر رم ها

 سابللا باب نم قيضأ ةينآلا ٌبابو ءاهتينا يف برشلا نم عنملا هنع حص امك «ةتبلا
 مزلي الف «ةينا هلامعتسا نهيلع مرحي ام ةيلحو ءاسابل ءاسنلل حابب اذهلو «يلحتلاو

 .ةيلحلاو سابللا میرحت ةينالا ميرحت نم

 ىلإ ُجاتحي عنملاف .۲۳ابْل اهب اوُبَعْلاَف ٌةّضفلا اَمَأَو» :هنع «نئسلا» يفو

 ميرحت نم بلقلا يفف الإو ءامهذحأ تبث ناف عامج) وأ صن ام «هنيبي ليلد

 :لاقو ءًاريرح ىرخألابو ءايهذ هديب كسمأ يب ٌئيبنلاو «ءیش لاجرلا ىلع كلذ

 . *”«مهئانإل لج ءيا روكذ ىَلَع ٌماَرَح ناذه»

 ۳۵/۵ «عمجملا» يف امك «طسوألا» يف يناربطلاو «بطلا» يف ميعن وبأ هجرخأو )

 .ادج فيعض هدنسو

 ثیدح نم (۸4) مقر «لئامشلا» يف يذمرتلاو ۲۷۲و ۲۷۱/۱۰ يراخبلا هجرخأ )

 . هنع هللا يضر سنآ

 )۲۵۸۳(  دواد ويأو (۱۱۹۱) «عماجلا» يفو (44) «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخآ (۳)

 ةضف نم فیسلا ضبقم سأر ىلع ام :ةعیبقلاو .حیحص هدانساو ۲۱۹/۸ يئاسنلاو

 ۱ .امهریغ وأ دیدح وأ

 يف ءاج ام باب :متاخلا يف (4۲۳۷) دواد وبأو ۳۷۸ ۲ ی هجرخآ )٤(

 .نسح هدانساو .ءاسنلل بهذلا

 = یرعشألا یسوم وبأو يلع مهنم تباحصلا نم ةدع نع يور ءحیحص ثیدح )0(
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 لهأ تست «تاجاحلا مسنطو ی يا رارسآ نم رس ةضفلاو

 يف ٌرَّدصم «سوفنلا يف ٌعظعم مون نویعلاب قور اهبحاصو مهنیب ايندلا

 لقتتُی الو «هترشاعم الو «هّتسلاجم لقت الو «باوبألا هنود قلغت ال :سلاجملا

 ناو هلوق حمس لاق نإ هيلع اهقاطن نویعلا دقعتو «هيلإ عباصألا ریشت «هناکم

 باع ال .فکف بطَخ ناو هتداهش تیز دهش ناو «هئعافش تلف عفش
 . بابشلا ةيلح نم هيلع لمجآ يهف «ءاضیب ةبيش اذ ناك نإو

 بلقلا فعضو «نزحلاو ٌّمغلاو مهلا نم ةعفانلا ةحرفملا ةيودالا نم يهو

 بلقلا يف دّلوتي ام اهتيصاخب بذتجتو «راّبكلا نيجاعملا يف لخدتو ر

 .نارفعزلاو .یفصملا لسعلا ىلإ تفیضآ اذإ اضوصخ ةدسافلا طالخألا نم

 دلوتی ام ةبوطّرلاو ةرارحلا نم اهنع دّلوتيو «ةدورُبلاو ةسوبيلا ىلإ اهجازمو

 «بهذ نم ناتنج :ٌمبرأ هنوقلي موی هئايلوأل لجو زع هللا اهدعأ يتلا نائجلاو

 «حیحصلا» يف ات هنع تبث دقو .امهيف امو امهتيلحو امُهتينا «ةضف نم ناتنجو

 يف ُرِجْرَجُي ال ةّضفلاو بَّهَذلا ةينا يف برشی يذَلا» :لاق هنأ ةملس مأ ثيدح نم
 0010 ؛ مَّنِهَج ران هنطب

 يف اول ال :ةشاو بلا يف اب درشت الال : لاق هنأ یی هنع حصو

 '”«ةّرخآلا يف مکلو اَينّدلا يف ْمُهَل اهنا ءامهفاحص

 ةمكحلا تتاف يناوأ تدخن اذإ اَهّنإف «دوقنلا قييضت ميرحتلا ةلع :ليقف

 عقسألا نب ةلئاوو «مقرأ نب ديزو «سابع نب هللادبعو ءورمع نب هللا دبعو ءرمعو

 «ةيارلا بصن» يف يعليزلا ظفاحلا اهجيرخت ىفوتسا دقو ءرماع نب ةبقعو
.Yo_ ۲۶ا ( 

 (۲۰5۵)ملسمو ؛بهذلا ةينا يف برشلا باب :ةبرشألا يف ۸4/۱۰ يراخبلا هجرخآ (0)
 .هریغو برشلا يف .ةضفلاو بهذلا يناوآ لامعتسا میرحت باب : ةنيزلاو سابللا يف

 ثیدح نم .ضضفم ءانإ يف لكألا باب :ةمعطألا يف ۸۱/٩ يراخبلا هجرخا 0

 ۶-۱۱۸ ج داعملا دار ۳1

 ةضفلا ميرحت ةلع



 فنصدلا دنع هتلع

 .ءالیخلاو رخفلا ةلعلا :لیقو .مدا ينب حلاصم مايق نم اهلجال تعضو يتلا

 .اهونیاعو اهوأر اذإ نیکاسملاو ءارقفلا بولق رسک ةلعلا : لیقو

 اهب يلحتلا نم نمی دوقنلا قییضتب ذتب لیلعتلا ناف ءاهيف ام اهیف للعلا هذهو

 ءيش يأب مارح ءالیخلاو ها »دقن الو ةيناب سیل امم اهوحنو كئابس اهلعجو

 ةعساولا رودلاب رسکتت مهّبولق ناف هل طباض ال نیکاسملا بولق رسکو «ناک

 یذیذللا ةمعطالاو «ةرخافلا سبالملاو «ةهرافلا بکارملاو «ةبجعملا قئادحلاو

 فلختیو «ةلعلا دجوت ذإ «ةضقتنم للع هذه لكو تاحابملا نم كلذ ریغو

 .اهلولعم

 تعهلا نم بلقلا اهلامعتسا بسك ام  ملعأ او - ةلعلا نأ باوصلاف
 يف رافکلل اهنأب 4 ٌیبنلا لّلع اذهلو «ةرهاظ ًةافانم ةيدوبعلل ةيفانملا ةلاحلاو

 الف ءاهميعن ةرخآلا يف اهب نولاني يتلا ةيدوبعلا نم بيصن مهل سيل ذإ ءايندلا
 «هتيدوبع نع جرخ نم اهلمعتسي امنإو ءايندلا يف هللا ديبعل اهلامعتسا حلصی

 .ةرخالا نم اهلجاعو ایندلاب يضّرو

 تافل فخ

  نينمؤملل َةَمْحَرَو ءافش وه ام نارقلا ن نم لّرتنو# : یلاعت هللا لاق : نارق

 لاقو ‹ ضيعبتلل ال سنجلا نايبل كنه اه ۰ نأ تب AY]» : ءارسإلا]

 «روُذّصلا يف امل ٌءافشو مكبر نم ةظِْعْوَم مکنءاج ْدَق سالا اَهّيَأ اي :ىلاعت

 ايندلا ءاودآو «ةيندبلاو ةيبلقلا ءاودألا عيمج نم ماتلا ءافشلا وه نارقلاف

 يوادتلا ليلعلا نسحأ اذإو «هب ءافشتسالل فی الو موی دحأ لک امو «ةرخآلاو

 ءافيتساو مزاج داقتعاو «مات لوبقو «ناميإو قدصب هئاد ىلع هعضوو «هب

 .ًادبأ ٌءادلا هوای مل .هطورش
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 «لابجلا ىلع لزن ول يذلا ءامسلاو ضرألا بر مالک ءاودألا ٌمواَقَت فیکو

 نادبالاو بوُلَقلا ضارمآ نم ضرم نم امف ءاهعطقل «ضرألا ىلع وأ ءاّهَعَدّصل
 يف امهف هللا هقزر نمل هنم ةيمحلاو «هببسو هئاود ىلع ةلالدلا لیبس نآرقلا يفو الإ

 هلوصأ ىلإ ميظعلا نارقلا داشرإ نایب بطلا ىلع مالكلا لوأ يف مّدقت دقو «هباتك

 كلذب لالدتسالاو «يذوملا غارفتساو .ةيمحلاو ةحصلا ظفح يه يتلا هعماجمو

 . عاونألا هذه دارفأ رئاس ىلع

 .اهجالعو اهئاودآ تابسآ ركذيو «ةلصفم اهركذي هنإف «ةيبلقلا ةيودألا امأو

 نمف ۵۱[۰ : توبکنعل ا1 4ْمهبَلَع لب باتکلا َتِيَلَع اَنلَرْنآ انآ مهنکی مل وأد : لاق
 . هللا هافك الف هفکی مل نمو هللا هافش الف «نارقلا هفْشَي مل

 نأ «هنع هللا ىضر رفعج نب هللا دبع ثيدح نم :؟ننسلاا ىف * ءانق

 :(۱)هریغو يذمرتلا هاورو «بطُدلاب ءاّذقلا لكأي ناك ل هللا لوسر

 ءيطب «ةبهتلملا ةدعملا ةرارحل ءىفطم «ةيناثلا ةجردلا يف بطر دراب ءاثقلا

 «لوبلا دی هرزيو «يشغلا نم عفنت هّيحئارو «ةناثملا عجو نم عفان ءاهيف داسفلا

 ةدعملا نع رادحنالا ءيطب وهو «بلكلا ةضع نم عفن ءًادامض ذختا اذإ هقروو

 «هتبوطرو هتدورب رسكيو هحلصي ام هعم لمعتسي نأ يغبنيف ءاهضعبب رضم هدربو

 .هلّدع لسع وأ بيبز وأ رمتب لكأ اذإف .بطرلاب هلكأ ذإ كي هللا لوسر لعف امك

 نا تی ما «نیحیحصلا» يف ى .دحاو ىنعمب : 6 كو ط ۵

a easًضاضسلا هب مشیزاذت ام  E 

 (۱۸4۵) يذمرتلاو .نينول نيب عمجلا باب :ةمعطالا يف (۳۸۳۰) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 :ةمعطالا يف (۳۳۲۵) هجام نباو .بطرلاب ءاثقلا لكأ يف ءاج ام باب :ةمعطألا يف

 يف 1۹0/٩ يراخبلا هجرخآو حیحص هدانساو ناعمتجی بطرلاو ءاثقلا باب

 نع .بطرلاب ءاثقلا لكأ باب :ةبرشالا يف (۲۰ع۳) ملسمو «ءاثقلا باب :ةمعطالا

 .بطرلاب ءاثقلا لكأي يَ هللا لوسر تيأر :لاق رفعج نب هللا دبع
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 هعاونآ

 هعفن ركنأ نم ىلع درلا

 بونجملا

 .(۱)«یرحَبلا

 دوعلا اذهب مكْيَلَع» : هلم یبنلا نع «سيق ما ثيدح نم :«دنسملا» يفو

 .(۲۲«بنجلا ٌتاَذ اهنم ةي هيم ةيفشأ هم ةعبس هيف نا يدنهلا

 يدنهلا رخآلاو .يرحبلا : هل لاقي يذلا ضيبألا :امهدحإ ناعون : طلا

 .ادج ةريثک امهعفانمو ءامهنيلأ ضیبالاو اخ ايه ذأ رو

 ءابرش اذإو ماکژلل ناعطاق «مغلبلا نافّشنُي «ةثلاثلا يف ناسباي ناراح امهو

 عجو اعطقو : عيزلاو رر دلا یّمح نمو امج درب ندر ةدقمللاو دحلا ايي ندعم

 علق ٠ لب ءاملاب 006 ةجولا هب يل اذإو جوک نإ اعفنو «بنجلا

Eرفظ ولو هورکنأف اا  

 نم ٌريثك صن دقو فيك «صنلا ةلزنم هلزنل سونيلاج نع لقنلا اذهب لهاجلا اذه

 هركذ «بنجلا تاذ نم یمغلبلا عونلل حلصی طسقلا نأ ىلع نيمدقتملا ءابطألا

 . مهجلا نب دمحم نع يباطخلا

 ةيقرطلا بط ةبسن نم لقأ ءايبنألا بط ىلإ ةبسنلاب ءابطألا بط نأ مدقت دقو

 «ةبرجتلاب یی ام نيبو «يحولاب یّقلی ام نيب نأو ءابطالا بط ىلإ زئاجعلاو
 . قرفلاو مَدَقلا نيب امم مظعأ قرفلا نم سايقلاو

 ناتو روا نم دع مرضت اوت راجو لالا هال هوا ولو

 . هتبرجت ىلع اوفّقوتي ملو میلستلاو لوبقلاب هتل «ءابطألا نم نيكرشملاو

 داتعا نمف «همدعو ءاودلاب عافتنالا يف اریثأت ةداعلل نأ ٌركنن ال نحن معن

 رب ی ملك وز
 باب :بطلا يف ۱۲۵و۱۲۶/۱۰ «يراخبلا حیحص» يف وهو 507/1 دمحأ هجرخأ ()
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 مل نَم هب عفتني مل امیر لب هدتعی مل نمم قفوأو « هل عفنأ ناک یاذغو ءاود

 . هلكعب
 وس

 تنمزالاو ةجزمألا بسحب وهف اقلط ناک ناو ءابطألا ءالضف ٌمالكو

 مهفراعمو مهمالك يف حدقي ال كلذب ُدييقتلا ناك اذإو ءدئاوعلاو نكامألاو

 ىلع ةبكرم رشبلا سوفن نكلو «قودصملا قداصلا مالك يف حدقي فيكف

 يكمل نوت هت ريضرووتو «تامبآلا حورب هللا هديأ نم الإ «ملظلاو لهجلا

 .هّوأم) ضوحلا يف ةحيحصل , | ةنسلا ظافلأ ضعب يف ءاج : هلا 5

 .عضوملا اذه يف الإ ثيدحلا يف ركسلا فرعأ الو ۰۲۱)«رکسلا نم ىلحأ

 الو «هنوفرعي اوناك الو یابطألا ومدقتم هيف ملكتي مل ثداح ركسلاو

 بصقو «ةيودألا يف هنولخديو «لسعلا نوفرعي امنإو «ةبرشألا يف هنوفصي
 «ةئرلا ةبصقو ءةناثملاو ةبوطرلا ولجيو .لاعّسلا نم عفني بطر راح ركسلا

 يف ديزيو «لوبلا ُرِدُيو ءيقلا ىلع ةنوعم هيفو ءركسلا نم انییلت ٌدشأ وهو

 درو امنإو ءرداصملا نم انيديأ نيب اميف ضوحلا فصو يف ظفللا اذه ىلع فقن مل )١(

 يفو «ةریره يبأ ثيدح نم )۲٤۷( «ملسم حيحص» يف «لسعلا نم ىلحأ» ظفلب

 يفو رذ يبأ ثيدح نم ١59/0 ؛دنسملا»و (۲۳۰۰) ملسمو (۲6۷) يذمرتلا

 ۲۷/۲ «دنسملاو (۳۳۰۸) اضيأ هیفو «كلام نب سنآ ثیدح نم (۲۵4۵) يذمرتلا

 نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ۱۹۹/۲ «دنسملا) يفو «رمع نبا ثيدح نم

 ۲۸۱و ۲۷۰/۵ دنسملا يفو «دوعسم نبا ثيدح نم ۳۹۹/۱ اضيأ هيفو «صاعلا
 نم 5٠١1و ۳۹6و ۳۹۰/۵ «دنسملا) يفو «نابوث ثيدح نم (۲۳۰۱) ملسمو ۲۸۳و

 رکسلا ظفل درو دقو .ةمامآ يبأ ثيدح نم ۲۵۰/۵ «دنسملا» يفو .ةفيذح ثيدح

 :هظفلو ءاعوفرم :دهزلا يف (۲8۰) يذمرتلا هجرخآ يذلا ةريره يبأ ثيدح يف
 نم نأضلا دولج سانلل نوسبلی «نيدلاب ایندلا نولتخی لاجر نامزلا رخا يف جرخي»

 يبآ :لجو زع هللا لوقي .بائذلا بولق مهبولقو ءركسلا نم یلحآ مهتنسلآ «نيللا
 میلحلا عدت ةنتف مهنم كئلوأ ىلع نئعبال تفلح يبف !؟نوژرتجی يلع مآ «نورتغی

 .كورتم وهو «بهوم نب هللا دبع نب هللا دیبع نب یبحی هدنس يفو «ناریح مهنم

۳ ۲ ۵ 



 ىلع هلضف نم ىلع درلا

 لسعلا

 لزي مل .هماعط دعب ركسلا بصق صَّم نم :رافصلا ملسم نب نافع لاق .هابلا

 اذإ قلحلاو ردصلا ةنوشخ نم عفني وهو .ىهتنا ءرورس يف عمجأ هّموي

 بطر راح رکسلاو .راح ءامب لسغيو ءرشقي نأب اهعفد احایر دلویو «يوش

 هقبتعو ا فافشلا ضيبألا :هدوجأو «دراب :لیقو ‹حصألا ىلع

 وهو «لاعْملاو شطعلا نکس «هتوغر و عبط اذإو هدیدج نم فطلأ

1 

 د
$ 

 ءامب هررض عفدو ءاهيلإ هتلاحتسال ءارفصلا اهيف دلوتت يتلا ةدعملا رضي

 . نافللا نامرلا وأ «جنرانلا وأ نومیللا

 هنم لماحت اذهو «هنیلو هترارح ةلقل لسعلا ىلع ةا سانلا ضعبو

 ءافش هللا هلعج دقو رکسلا عفانم فاعضآ لسعلا عفانم ناف «لسعلا ىلع

 «ةدعملا هیوقت نم : لسعلا عفانم نم رکسلا عفن نيأو «ةوالحو فانا ءعاودو

 « هب ةرغرغلاب قيناوخلا عفدو ‹هتملظ ءالجو « رصبلا دادحاو « عبطلا لنو

 عیمج يف فلت يتلا ةدرابلا للعلا عیمج نمو لاو جلافلا نم هئارباو

 ظفحو ندبلا عیمج نمو «ندبلا رعق نم اهبذجیف «تابوطرلا نم ندبلا

 هاوفآ حتفو ءالجلاو لیلحتلاو هابلا يف ةدايزلاو « هنيحستو هنیمسنو هنحص

 مدالاو « نفعلا نم هریغو مختلا عنمو دولا رادحإو «ىعملا هیقنتو «قورعلا

 قدرابلا ةجزمالا ٍلهأو خياشملاو مغلبلا هيلع بلغ نم ةقفاومو «عفانلا

 ظفحو «ةيودألا رجعو جالعلا ىفو 0 کیلل هلم عفنأ ۶ یش الف :ةلمجلابو

 عفانملا هذه لثم ركّشلل نیاف عفانملا هذه فاعضا نإ ةدعملا ةيوقتو ءاهاوق

 . ؟اهنم بيرق وأ صئاصخلاو

 ی

 نم يل بتکف «تممح ينأ هللا دبع ابأ غلب :يزورملا لاق :یمحلل باتک
 او الو وخرب نوا بلص هنآ : يآ «دزربت هلصأو « برعم يسراف دزربطلا )۱(
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 هللا لوسر دمحم ابو هللا مسب «ميحرلا نمحرلا هللا مسب :اهيف ةعقر یّمحلا

 مهانلعجف ءاديك هب اودارأو ميهاربا ىلع امالسو ادرپ ينوك ران اي :انلق

 اذه بحاص بفشا «لیفارساو «لیئاکیمو «لیئاربج تر مهللا «نیرسخالا
 . نیما قحلا هلإ كتوربجو كتوقو كلوحب باتکلا

 نب ورمع رذنملا وب  عمسأ انأو هللا دبع يبأ ىلع أرقو :يزورملا لاق

 قلعأ نأ يلع نب دمحم رفعج ابآ كلاس :لاق «نابح نب فرن انئدح ‹ عمجم

 ام هب فشتساو هقّلعف هللا یبن نع مالك وأ هللا باتك نم ناك نإ :لاقف ءذيوعتلا

 لا لوسر دمحمو ابو هلا مساب : عبرلا شخ نم هذه بتکآ :ٌتلق . تعطتسا
 . معن يأ :لاق ؟هرخا ىلإ

 . كلذ يف اوُلهس مهنآ ءاهريغو اهنع هللا يضر ةشئاع نع دمحأ رکذو

 دوعسم نبا ناكو :دمحأ لاق «لبنح نب دمحأ هيف ْدّدُشُي ملو :برح لاق

 ؟ءالبلا لوزن دعب قلعت مئامتلا نع لئس دقو دمحأ لاقو .ادج ةديدش ةهارك ههركي

 . ساب هب نوكي ال نأ وجرآ :لاق

 ذیوعتلا بتکی يبآ تيأر :لاق دمحآ نب هللا دبع انئدحو : لالخلا لاق

 .ءالبلا عوقو دعب یمحللو عزفی يذلل

 يبآ تيأر لاق :دمحأ نب هللا دبع ينثدح : لالخلا لاق :ةدالولا رسعل باتک

 ثيدح ٌبتكي «فیظن ءيش وأ «ضيبأ ماج يف اهتدالو اهيلع َرسَع اذإ ةأرملل بتكي

 شرعلا ٌبر هللا ناحبس «ميركلا ٌميلحلا هللا الإ هل ال :هنع هللا يضر سابع نبا

 ةعاس الإ اوبي ْمل َنوُدَعوُي ام َّنْوَرَي می ْمُهَّنَأَك8 :نيملاعلا بر هلل دمحلا «ميظعلا

 وأ ةّيشَع الا اوني مل اَهَْوَرَي می مه ۰۲۳۰ :فاقحألا] غالب راهت نم

 .[ 47 : تاعزانلا] گاهاحض

 ابآ اي : لاقف لجر هءاج هللا دبع ابآ نأ «يزورملا ركب وبآ انأبنأ : لالخلا لاق

 ماجب ءيجی :هل لذ :لاقف ؟نیموی ذنم اهُدلو اع دق ةأرمال بتکت اا

YY 

 مئامتلا مكح يف فالتخالا



 نارقلا ضعب ةباتک مکح

 هيرشو

 سابع نبا نع «ةمركع نع ركذيو دحاو ريغل بتكي هتیأرو «نارفعزو «عساو

 Rg و ىلع ور ن ىلع هللا یلص یسیع رم :لاق

 قلاخ اب :لاقف فيف انآ امم ىنصّلخُي نأ يل هللا عدا !هللا ةملك اي :تلاقف ءاهنطب

 سفنلا نم سفنلا جرخم ايو «سفنلا نم سفنلا صلخم ايو ءسفنلا نم سفنلا

 ةأرملا ىلع رسع اذإف :لاق . هُّجْشَت ةمئاق يه اذإف ءاهدلوب تمرف :لاق .اهصلخ
 . ةعفان هتباتك ناف «ىقُرلا نم مدقت ام لكو .اهل هبتكاف ءاهدلو

 نم كلذ لعجو ءهبرشو نارقلا ضعب ةباتك يف فلسلا نم ةعامج صخرو

 اهّبَرل تنذأو ْتَّعَشْلا ُءاَمَّسلا اذإ# اكل : كلذل ا 0
 ت و

 برشنو ]ا : قاقشنالا] * ی ی اذاو «ت تشحو

 : هتهبج ىلع بتکی هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش ناك : فاعرلل باتک

 :دوه] 4رُمالا ىضقو ءاَملا ضیغو يعلقآ ءاَمَس ايو «كءاَم يعلبا ضزأ اي لیقو#
 مدب اهتباتک زوجي الو : لاقف ربف دحاو ریغلاهتبتک :لوقی هتعمسو 6

 هللا مالك هب بتكي نأ زوجي الف .سجن مدلا ناف .لاهجلا هلعفي امك «فعارلا

 . ىلاعت

 هئادرب هدشف ا دج وف «ءادرب مالسلا هيلع ىسوم جرخ : هل رخا باتک

 ۳۹ : دعرلا] * باتکلا مأ هدنعو تبثيو ءاشي ام هللا وحمي#

 4 ثق تخاف نان هيف ٌراَصعِإ اهباصأاف# : هيلع تکی : زازحلل باتک

 . هتوقو هللا لوحب [۲ ۲ :ةرقبلا]

 اوُقَنا اوما نیذلا هی 5 : هيلع بتحكي سمشلا رارفصا دنع : هل رخآ باتك

 مت زفْغَيو هب نوشت ارون مکل ْلَعْجَيَو هتمخر نم نیلفک مکتوُي ِهِلوُسَرِب اونماو هلل
 نر 2

 ۳۸ : دیدحلا ] ميحر زوفغ هللاو

۳۳۸ 



 تّرف هللا مسب :فاطل تاقرو ثالث ىلع بتكي : ةئلثملا یمحلت رخا باتک
 ور ۱ 1 ۳ 55 ی ۵ . 7 8 2 8

 اهعلتبيو همف ىف اهلعجيو .ةقرو موي لك دخایو « تلق هللا مسب «ترم هللا مسب

 تاب

 .ءيش لك بر مهللا میحرلا نمحرلا هللا مسب اَلا قرعل رخا باتک

 هطلست الف ءاسّنلا تقلخ تنأو «ینتقلخ تنأ . ءىش لك قلاخو ءيش لك كيلمو

 الإ ىفاش ال اعم ردا ل اف نقش عطقب هيلع ينطلست الو .ىذأب ىلع

 . تن

 سابع نبا ثيدح نم :«هعماج» يف يذمرتلا یور : براضلا قرعلل باتک
 نأ اهلك عاجوألا نمو «یمحلا نم مهمّلعُي ناك لي هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر

 رح رش نمو ران قزع لك ٌرش نم میظعلا هللاب ذوعآ «ريبكلا هللا مسب» :اولوقي

 . (۱0راّتلا

 ام ایت هی راضنألاو عن مك و اتنا یا رگ ۹ : میحرلا

 َوُهَو راها لين لب | یف نکس ام ٌهلو# : :بتک ءاش ناو ۰۷۸ :لحنلا] ٠ هنورکشَت

 [۱۳ : ماعنالا] # ُميلَعلا عبمّسلا ۰1۱۳ :ماعنالا] #ملع 9

 ان نراه ل اتق ل ابحلا ده كن ول سیو :هیلع بتکی : :جارخلل باتک

 ۵ :هط] 4تن الو اجوع اهیف یرت ال ًافّصْفَص ًاعاق اهرذیف

 ««نْيَعلل ٌءافش اَهُؤاَمو ّنَملا نم ةَأْمَكلا» :لاق هنأ ةع بنلا نع تبث : ةأمك

 ۱ . "× نیحیحصلا» يف هاجرخآ

 «ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ هدنس يفو «بطلا يف (۲۰۷) يذمرتلا هجرخآ )١(

 . عفتراو الع اذإ :مدلاب قرعلا رعنو .فيعض وهو

 ملسمو «نيعلل ءافش نملا باب :بطلا يف ۱۳۸ ۰۱۳۷/۱۰ يراخبلا هجرخآ (؟)

 .هنع هللا يضر ديز نب ديعس ثيدح نم .ةأمكلا لضف باب :ةبرشألا يف (۲۰۹)
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 وأ درفم ةأمكلا ةظفل له

 چ

 ‹ةيبرعلا سايق فالخ اذهو «ءمک هدحاو ,عمج :ةأمكلا :يبارعالا نبا لاق

 لهو .عمجلل ناك تفذح اذإو یاتلا هنم دحاولاف و ا

 الا اذه نع جرخی ملو :اولاق « نیروهشم نيلوق ىلع ؟عمج مسأ وأ eR وه

 ىلع يه لب : يبارعألا نبا ف لاقو «ءبجو ةأبجو ءمکو ةأهك :نافرح

 ادحاو نوكت ةأمكلا :امهُريغ لاقو «ريثكلل ءمکلاو «دحاولل ةأمكلا :سايقلا

 : رعاشلا لاق «ؤمكأ ىلع ائمك اوعمج دق مهنأب لوألا لوقلا باحصأ جتحاو

 © وألا تانب ْنَع كه دَقلو  ًالفاَسَعو اؤُمكأ كيج قلو

 . عمج (ةأمكو) درفم «ءمک» نأ ىلع لدي اذهو

 هنمو «اهراتتسال ةأمك تيمّسو «عرزت نأ ريغ نم ضرألا يف نوكت ةأمكلاو

 الو ءاهل قرو ال ضرالا تحت ةيفخم ةامکلاو (اهافخاو اهرتس اذ] :هداهشلا امک

 ی ضرالا حطس وحن عفدنیو دل وتیف ‹ عیبرلا راطمآ هو «فاثشلا دربب

 هتدام نأل «هتدامو هتروص ىف يرّدَجلاب اهيبشت ءضرألا ُييرَدَج :اهل لاقي كلذلو

 «ةرارحلا ءاليتسا ءادتبا يفو «بلاغلا يف عرعرتلا نس دنع عفدنتف «ةيومد ةبوطر

 .ةوقلا ءامنو

 تابن :برعلا اهيمستو ءاخوبطمو ائين لكؤيو « عيبرلا يف دجوي امم يهو

 )١( ص «لماكلاو» ۰۸/۲۳ «صئاصخلاو» 555 ص «بلعث سلاجم» يف تيبلا ١554

 «بستحملا»و ۱۳/۳ «فصنملا»و 18/54 «بضتقملا»و ١194/١ «لاثمألا عمجماو

 دهاشلا عضومو «وحن وأ ةغل باتك هنم لخي مل هنوك عم هلئاق فرعي الو ۲

 ةأمكلا تطقل يأ كل تينج :كتينج :ىنعمو «ربوألا يف ماللاو فلألا ةدايز هيف

 لكأ نع هاهنو ءاهرايخب هءاج هنأ :ديري .ةأمكلا رش :ربوأ تانبو ءاهب كتئجو

 .هيف ريخ ال امو اهئيدر
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 يداوبلا لهأ ةمعطأ نم یهو «ضرألا اهنع ٌرطفنتو «هترثکب رثکت اهنأل دعرلا

 مایل ةليلق راما هناك ماها «برعلا ضرب رك دو

 . قانتخالا ثدخی ةرمحلا ىلإ هنول ٌبرضي لاتق فنص اهنم : فانصأ يهو

 اذإو .مضهلا ةئيطب ةدعملل ةئيدر ‹ةثلاثلا ةجردلا يف ةبطر ةدراب ىهو

 ةبطرلاو «لوبلا رسعو ةدعَملا عجوو حلافلاو ةتكسلاو جنلوقلا تئروآ «تنمدآ

 ءاملاب اهقلسیو «بطرلا نيطلا يف اهنفدیلف اهلكأ نمو «ةسبايلا نم اررض لقآ
 ظیلغ يضرأ اهرهوج نأل «ةّراحلا لباوتلاو تیزلاب اهلکأیو «رتعصلاو حلملاو

 ولجی اهءام نأب ءابطألا ءالضف فرتعا دقو «راحلا دمرلاو رصبلا ةملظ نم عفان

 .امهریغو نوناقلا بحاصو یحیسملا هرکذ نممو « نیعلا

 : نالوق هيف «نملا نم ةأمكلا» :ْیَج هلوقو

 لب « طقف ولحلا اذه نكي مل ليئارسإ ينب ىلع لزنأ يذلا نملا َّنأ :امهدحأ

 حالع الو ةعنص ريغ نم اوفع دجوُي يذلا تابنلا نم اهب مهيلع هللا نم ةريثك ءایشآ
 هللا هقزر ام لكف «هب «نونمم» يأ «لوعفملا ىنعمب ردصم َّنملا ناف «ثرح الو

 اتم همعن رئاس تناك ناو ءٌضْحَم نم وهف «جالع الو هنم بسك ريغب اوفع دبعلا
 الب نم هنإف «ٌّنملا مساب عنص الو «هیف هل بسك ال ام اهنم ٌصخف «هدبع ىلع هنم
 لعجو «زبخلا ماقم موقت يهو «ةأمكلا هيتلاب مهّتوف هناحبس لعجو «دبعلا ةطساو

 ىلع لزني يذلا ّلطلا مهاولح لعجو .محللا ماقم موقي وهو ؛یولّسل مهمدأ

 . مهشيع لمکف «یولحلا ماقم مهل موقي راجشألا

 اهلعجف «ليئارسإ ينب ىلع هللا هلزنأ يذلا ّنملا نم ةأمكلا» :4 هلوق لمأتو

 نم عون راجشألا ىلع طقسي يذلا ''”نيبجنرتلاو «هدارفأ نم ادرفو «هتلمج نم

 دماج لسعلاب هيبش ءامسلا نم عقي لط وه :۵۰ ص «دمتعملا» يف لاق .نيبجنرتلا ()

 تن جيش وهو : جاحلا رجش ىلع ناسارخب عقی ام رثكأو ىدنلا لسع هلی هأت و « ببحتم

۳۳۱ 

 «نملا نم هامکلا» ینعم



 . اثداح افرع هيلع نملا لامعتسا بلغ مث «نملا

 ريغ نم عمجي هنأل یامسلا نم لزنملا ّنملاب ةأمكلا هّبش هنأ : يناثلا لوقلاو

 . يقس الو رزب عرز الو ةفلك الو بعت

 نيأ نمو ءاهيف ررضلا اذه لاب امف «ةأمكلا نأش اذه ناك نإف :تلق ناف ادا دوضل یا نيا نم
 .هقلخ ءيش لک نسحأو .هعنص ءيش لک نقتأ هناحبس هللا نأ ملعاف ؟كلذ اهاتآ
 هل قلخو ءییه امل ةعفنملا مات «للعلاو تافالا نم ءيرب هقلخ !دبم دنع وهف

 وأ « طالتخاو جازتما وأ ترواجم نم رخآ رومأب كلذ دعب ُتافآلا هل ضرعت امنإو

 بابسآ قلعت ريغ نم ةيلصالا هتقلخ ىلع ٌلرت ولف هداسف يضتقت رخآ بابسآ
 .دسفي مل « هب داسقلا

 تءاج تافالاو ةكربلا ةلق
 داسفلا ةرثك نم

 هتابنو هوج يف داسفلا عيمج نأ فرعی هئدبمو ملاعلا لاوحاب ةفرعم هل نمو

 لامعأ لزت ملو «هئودح تضتقا بابسأب هقلخ دعب ثداح هلهآ لاوحأو .هناویحو

 مهیلع بلجی ام صاخلاو ماعلا داسفلا نم مهل ثدحت لسرلل مهتفلاخمو مد ينب

 بلسو بودجلاو طوحقلاو نیعاوطلاو ماقسالاو «ضارمألاو «مالالا نم

 ولتی ةعباتتم ارومأ اهناصقن وأ اهعفانم بلسو .اهتابنو ءاهرامثو «ضرألا تاکرب
 را يف دال َرّهظ# :یلاعت هلوقب فتکاف اذهل كملع مسی مل ناف «اضعب اًهضعب

 لاوحآ ىلع ةيالا هذه لنو 4۱[۰ :مورلا] 4 سال يدي تَبَسک اَّمب رخبلاو

 تقو لک للعلاو تافل ثدحت فیک یرت تئأو «اهنیبو مقاولا نیب قباطو ملاعل

 تمزالتم ٌرخأ ٌتافا تافالا كلت نم ثّدحی فیکو ناویحلاو عرزلاو رامثلا يف

 مهبر مهل ثدحآ ءًاروجفو املظ سانلا ثدحأ املکو «ضعب باقرب ذخا اهضعب

 .مههايمو مهتيوهأو .مههكاوفو مهتيذغأ يف للعلاو تافالا نم یلاعتو كرابت

 وه ام تافالاو صقنلا نم مهقالخأو مهلاكشأو مهروصو «مهقلخو مهنادبأو

 .مهروجفو مهملظو مهلامعآ بجوم

 . داتقلا =
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 تناك امك «مويلا يه امم ربکآ اهریغو ةطنحلا نم بوبحلا تناك دقلو

 ينب ضعب نئازخ يف دجو هنآ :هدانساب دمحأ مام الا یور دقو . مظع اهيف ةكربلا

 .لدعلا مايأ تنی ناك اذه :اهيلع بوتكم رمتلا یون لاثمأ ةطنح اهيف ةرص ةيمأ

 .هاور ثيدح رثأ ىلع """«هدنسم» ىف اهركذ .ةصقلا هذهو

 مث «ةفلاسلا ممالا هب تبذع باذع ةيقب ةماعلا تافالاو ضارمألا هذه ٌُرثكأو

 ءاضقو ءاطسق امكح «مهلامعأ نم ٌةيقب هيلع تيقب نمل ةَدّصرم ةيقب اهنم تيقب
 باذع وأ زجر ةيقب ها :نوعاطلا يف هلوقب اذه ىلإ 5 يبنلا راشآ دقو ءالدع

 لاا شلاق لا

 مث «مايأ ةينامثو لايل عبس موق ىلع حیرلا یلاعتو هناحبس هللا طلس كلذكو

 .ةربعو ةظع اهریظن يفو «مايألا كلت يف ةيقب اهنم ملاعلا يف یقبآ

 ملاعلا اذه يف اهراثال تایضتقم رجافلاو بلا لامعأ هناحبس هللا لعج دقو

 نم ثیغلا عنمل اببس ةقدصلاو ةاكزلاو ناسحالا عنم لعجف .هنم دب ال ءاضتقا

 لییاکملا يف َسخبلاو «نيكاسملا َملظ لعجو «" بْذَجلاو طحقلاو یامسلا

 ال یا ةالولاو كولملا روجل اببس فیعضلا ىلع يوقلا يّدعتو «نیزاوملاو

 .۲۹۲آ /۲ )1(

 الا اهب اونلعی یتح طق موق يف ةشحافلا رهظت مل» :عوفرملا رمع نبا ثيدح يف ءاج )
 ملو ءاوضم نيذلا مهفالسآ يف تضم نكت مل يتلا عاجوألاو نوعاطلا مهیف اشف

 مهیلع ناطلسلا روجو ةنوؤملا ةدشو نينسلاب اوذخأ الإ نازيملاو لايكملا اوصقني

 ملو ءاورطمي مل مئاهبلا الولو یامسلا نم رطقلا اوعنم الإ مهلاومأ ةاكز اوعنمي ملو

 ام ضعب اوذخأف مهريغ نم اودع مهيلع هللا طلس الإ هلوسر دهعو هللا دهع اوضقني

 هللا لعج الإ هللا لزنأ امم اورياختيو هللا باتكب مهتمئأ مكحت مل امو «مهيديأ يف

 «فيعض وهو ديزي نب دلاخ هدنس يفو (5019) هجام نبا هجرخأ «مهنیب اميف مهسأب

 نع بابلا يفو هب ىوقتيف «نسح هدنسو ءرخآ قيرط نم 54٠/4 مكاحلا هاور نکل
 . حيحص دنسب 117/7 يقهيبلا دنع هلوق نم سابع نبا
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 ءافشب اهقام» ینعم

 «نیعلل

 و

 لامعأ ةقيقحلا يف مهو ءاوفطْعّتْسا نإ نوفطْعَي الو «اومحرتسا نإ نومحرپ

 سانلل ٌرِهظُي هلدعو هتمكحب هناحبس َهَّللا ناف .مهتالو روص يف ترهظ اياعرلا
 م و 2 ۶

 ةالوب ةراتو .ودعب ةراتو «بدج و طحقب ةراتف اهبسانت روصو بلاوق يف مهلامعا

 ال مهسوفن افيد مومغو مالاو مومهب ةراتو تماع ضارمأب ةراتو « نیرئاج

 نیطایشلا طیلستب ةراتو «مهنع ضرألاو ءامسلا تاکرب عنمب اتو «اهنع َنوُكفني

 ىلإ مهنم لک ریصیلو «ةملكلا مهیلع قحتل ءاَّزأ باذعلا بابسآ ىلإ مهّروَت مهیلع
 لدع عقاوم رظنیو «هدهاشیف «ملاعلا راطقآ نيب هتريصب ريسي لقاعلاو «هل قلخ ام

 رئاسو «ةاجنلا لیبس ىلع ةصاخ مهعابتأو لسرلا نأ هل نیّبتی ذئنيحو هتمکحو هللا

 ال هرمآ غلاب هللاو «نورئاص راوبلا راد ىلإو «نورئاس كالهلا ليبس ىلع قلخلا

 .قیفوتلا هللابو «هرمأل دار الو همکحل َبََّقعُم

 ٠ :لاوقآ ةثالث هيف «نيعلل ءافش اهؤامو» ةأمكلا يف يي هلوقو

 لمعتسی هنأ ال «نيعلا اهب حلاعی يتلا ةيودألا يف طلخُي اًمءام نأ :اهدحأ

 ك ونبأ ةركذ «هدح و

 هطلت رانلا نال ؛اهئام راطقتساو اف دعب اتحب لمعتسُپ هنآ : یناثلا

 . عفانملا يقبتو «ةيذؤملا هتبوطرو هتالضف ياتو «هجضنتو

 لوآ وهو «رطملا نم هب ثدحی يذلا ءاملا اهئامپ دارملا نأ :تلاثل

 هرکذ یزج ةفاضا ال نارتقا ةفاضا ةفاضالا نوکتف «ضرألا ىلإ لزني رطق

 .اهفعضآو هوج ولا دعبآ وهو «یزوجلا نبا

 ءافش ادرجم اهژامف «نیعلا يف ام دیربتل اهژام لمعتسا نإ :ليقو

 .هريغ عم بکرمف «كلذ ريغل ناك ناو

 دمثإلا هب نجع اذإ نيعلل ةيودألا حلصأ ةأمكلا ءام :يقفاغلا لاقو

 اهنع عفديو قدحو ةوق ةرصابلا حورلا دیزیو ءاهنافجأ يّوقيو «هب لحتكاو

 .لزاونلا وزن

۳۳ 



 هنع هللا یضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم :«نیحیحصلا» ىف : ثابك

 هنإف نم دوسالاب مکیلع» :لاقف .ثاّبكلا ينجن ةي هللا لوسر عم اتك :لاق 3 8 ۹4 ی 56-5 23 7 ا 0 5

 أ

 رمث - ةثلثملا ءاثلاو ةففخملا ةدحوملا ءابلاو «فاكلا حتفب «ثابكلا

 : كارآلا عفانمك هعفانمو «سباي راح هعبطو «زاجحلا ضرأب وهو «كارآلا

 ريثكو «رهظلا عاجوآ نم عفنيو ءّمغلبلا ولجيو ءّمضهلا ديجيو قدعملا يوقي

 ةةناقملا دقو هل وبلا esh ادا رخل عنا ناف عارف لا وف

 .ةعيبطلا كسمُيو «ةدعملا يوقي :ناوضر نبا لاقو

 ءِبَهْوَم نب هللا دبع نب نامثع نع :«هحیحص» ىف يراخبلا ىور :متک

 رعش نم ارعش انيلإ تجرخأف ءاهنع هللا يضر ةملس َّمأ ىلع انلخد :لاق

 . متکلاو ِءاَّنحلاب بوضخم وه اذإف ءو هللا لوسر

 نإ :لاق هنأ هلع ىبنلا نع :«ةعبرالا نئسلا» ىفو

 , "7237 هتكلاو ءانحلا بیل

 هنع هللا ىضر ركب ابآ نأ «هنع هللا ىضر سنأ نع :«نيحيحصلا» يفو

 .(هّتكلاو ءانحلاب بضتخا

 ملسمو كارألا قرو وهو ثابكلا باب :ةمعطألا يف 1۹۸/٩ يراخبلا هجرخأ (۱)

 .ثابكلا نم دوسألا ةليضف باب :ةبرشألا يف (۲۰۵۰)

 .بیشلا يف ركذي ام باب :سابللا يف ۲۹۹ ۰۲۹۸/۱۰ يراخبلا هجرخأ (۲)

 نباو ۱۳۹/۸ يئاسنلاو (1۲۰۵) دواد وبأو (۱۷۰۳) يذمرتلاو ۵ دمحأ هجرخآ (۳)

 «فنصملا» يف وهو (۱۷۵) نابح نبا هححصو «حیحص هدنسو (۳۲۲۲) هجام

(۲۰۱۷). 

 يف (۲۲۶۱) ملسمو .ِةِلَم يبنلا باحصآ لئاضف يف ۲۰۱ ۰۲۰۰/۷ يراخبلا هجرخآ )٤(

 .ةو هبیش باب : لئاضفلا

۳۳۵ 



 ؟86 يبنلا بضتخا له

 ىلع رم :لاق ءامهنع هللا یضر سابع نبا نع :«دواد يبأ نئس» يفو

 بصح دق رخآ رمف «؟اًذه َنَّسْحَأ اَم» :لاقف ءانحلاب بضخ دق لجر يج يبنلا

 ةرفصلاب بصح دق ٌرخآ َرمف هاذه نم ُنَسْحَأ اذه» :لاقف ءمتكلاو ءاّنحلاب
E EE :۱۷هلک اذه نم ْنَسَْحَأ اذه» :لاقف ی ۱ ). 

 نوتیزلا قرو نم بيرق هقرو «لوهسلاب تبني تبن متكلا :يقفاغلا لاق
 م و e 55 ف 7 ۰ 7

 خضر اذإ یون هلخاد يف «لفلفلا بح ٌردق رمث هلو «ةماقلا قوف ولعي

 ءاديدش انيق انف ةيقوأ ردق اهنم ترشو «هقرو ةراصع تجرختسا اذإو. دوا
 92 رم و

 .هب بتكي دادم هنم ناك ءاملاب خبط اذإ هلصأو .بلکلا ةضع نع عفنیو

 نيعلا ىف لزانلا ءاملا لّلح .هب لحّتكا اذإ مّتكلا رزب :يدنكلا لاقو
 .اهأربأو

 اذهو «لينلا قرو يهو تمسولا وه َمَتكلا نأ سانلا ضعب نظ دقو
 :كيرحتلاب مّتکلا :«حاحصلا» بحاص لاق .متكلا ريغ ةمسولا ناف ءمهو

 ٌبِرضَي ليوط قرو هل ٌتابن ةمسولاو :ليق ءهب بضتخی ةمسولاب طلخي تبن
 ىتؤي «هنم ربكأو ءايبوللا قرو هبشي «فالخلا قرو نم ربكأ ةقرزلا ىلإ هنول

 .نميلاو زاجحلا نم هب

 مل :لاق هنأ هنع هللا يضر سنأ نع «حيحصلا» يف تبث دق :ليق ناف

 . ٠ ٌئبنلا بضتخی

 سنأ ریغ هب دهش دق :لاقو اذه نع لبنح نب دمحآ باجأ دق :ليق

 نيل وهو « بهو نب ديمح هدنس يفو (TITY) هحام ناو (۶۲۱۱) دواد وبأ هجرخأ )۱(

 . ماهوآ هل قودص یمایلا ةحلط نب دمحم وهو  هنع يوارلاو « ثیدحلا

 .(۲۳۶۱) ملسمو ۰۲۹۷/۱۰ يراخبلا هجرخآ )۲(

۳۳۹ 



 .هركنأ كلامو «نيثدحملا نم ةعامج هعمو فلت يبنلا باضخ تبثأ دمحأف

 يف داوسلاب باضخلا نع يهنلا «ملسم حيحص» يف تبث دقف :ليق نإف

 اذه اورّيغ» :لاقف ات ةماغثلاک هتیحلو هّسأرو هب ۳ ا ا يبأ ناش

 ۵ وه لا

 . رعشلا دوسي متکلاو

 داوسلاب باضخلا مكح اذإ امأف «تحبلا دیوستلا نع يهنلا نأ :امهدحآ .نیهجو نم باوجلاف

 ءاّنجلاو متکلا ناف «هب سأب الف «هوحنو متكلاك ءرخا ءيش ءاّتحلا ىلإ فيضأ
 : اتاق ةد وسا هل اتاق نیس فال دوس لاو رمجألا نير فشلا لج

 . نیباوجلا حصآ اذهو

 سیلدتلا باضخ هنع يهنملا داوسلاب باضخلا نأ :يناثلا باوجلا

 باضخو «كلذب ديسلاو «جوزلا رت ةريبکلا ةأرملاو «ةيراجلا رعش باضخک

 ًاسيلدت نمضتی مل اذإ امأف «عادخلاو شغلا نم هناف «كلذب ةارملا ٌرغِي خيشلا

 اناك امهنأ امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا نع حص دقف ءاعادخ الو

 هركذو "راثالا بيذهت» باتك يف امهنع ريرج نبا كلذ ركذ «داوسلاب نابضخي

 نب ةبقعو «صاقو يبأ نب دعسو ءرفعج نب هللا دبعو «نافع نب نامثع نع

 نع هاكحو «صاعلا نب ورمعو «هللا دبع نب ريرجو «ةبعش نب ةريغملاو «رماع

 .«سابع نب هللا دبع نب يلعو «نامثع نب ورمع :مهنم نیعباتلا نم ةعامج

 ءةحلط نب ىسومو «دوسألا نب نمحرلا دبعو ءنمحرلا دبع نب ةملس وبأو

 . برك يدعم نب ليعامسإو «بويأو «يرهزلاو

 يبأو «جيرج نباو «ديزيو «راثد نب براحم نع يزوجلا نبا هاكحو
 «عماج نب نالیغو « ةقاللع نب دایزو .ىليل يبأ نباو «قاحسإ يبأو « فسوي

 ةرمح وأ ةرفصب بيشلا باضخ بابحتسا باب :سابللا يف (۲۱۰۲) ملسم هجرخأ (۱)
 .داوسلاب هميرحتو



 ةدمست د نع يهنلا ةلع

 امرك بنعلا

 ىور امل ءامرك اهتیمست هرکیو تلبحلا يهو «بنعلا ةرجس : مرك

 . َمْرَكلا بّنِعْلل مکدحَآ لوق ال : لاق هنأ ل یبنلا نع «هحیحص» ىف ملسم

 يفو ««نموملا ُبْلَق ٌمْرَكلا اَمَّنِإ) :ةياور يفو .«ُمِلْسُملا لُجَولا :ٌمْرَكلا

 .(۳«ةلبَحلاو ُبتعلا :اولوقو ءٌمْرَكلا :اولوقت ال :ىرخأ

 اهعفانم ةرثكل «مركلا بنعلا ةرجش نشت تناك برعلا نأ :امهدحآ

 ام ةبحمو اهتبحم ىلع سوفنلا جيهي مساب اهتّيمست ی يبنلا هركف ءاهريخو

 نسحأب هلصأ ىمسي نأ هركف «ثئابخلا ّمأ وهو ءركسملا نم اهنم ذخُي
 .ريخلل اهعمجأو ءامسألا

 سيلو» .©20(ةعّرّصلاب ٌديدشلا سيل :هلوق باب نم هنأ :يناثلاو

 «هعفانم ةرككل امرك بنعلا ةرجش نومست مکنآ :يا .()«فاّوطلاب ٌنیکشملا

 هلك ٌريخ نمؤملا ناف هنم مسالا اذهب یلوآ ملسملا لجرلا وأ نمّوملا بلقو

 يبأ ثیدح نم امرك بنعلا ةيمست ةهارك باب :ظافلألا يف (۲۲6۷) ملسم هجرخآ (۱)
 .هوحنب 41۷و 406/۱۰ يراخبلا يف وهو هنع هللا يضر «قریره

 .هنع هللا يضر لئاو ثیدح نم : ظافلألا يف (۲۲4۸) ملسم هجرخآ )۲(

 يف (۲۱۰۹) ملسمو .بضغلا نم رذحلا باب :بدالا يف 1۳۱/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۳)

 هنع هللا يضر ةريره يبآ ثیدح نم بضغلا دنع هسفن كلمي نم لضف باب لا

 حتفو داصلا مضب ةعرصلاو «بضغلا دنع هسفن كلمي يذلا ديدشلا امنإ) :همامتو

 .ةعدخو ةزملو ةزمهك ءاريثك سانلا عرصي يذلا :ءارلا

 يبأ ثيدح نم «ىنغ دجي ال يذلا نيكسملا باب :ةاكزلا يف (۱۰۳۹) ملسم هجرخأ (6)

 ىلع فوطی يذلا فاوطلا اذهب نیکسملا سیل» مامتب هظفلو ءهنع هللا يضر ةريره

 ؟هللا لوسر اي نیکسملا امف :اولاق «ناترمتلاو ةرمتلاو ناتمقللاو ةمقللا هدرتف سانلا

 ؛انیش سانلا لأسی الو «هبلع قدصتیف هل نطفی الو .هینغی ینغ دجی ال يذلا» :لاق
 .(افاحلإ سانلا نولأسي ال) متئش نإ اوژرقا .ففعتملا نیکسملا امن] :ةياور يفو

۳۳۸ 



 ریخلا نم نموملا بلق يف امل فیرعتلاو هیبنتلا باب نم وهف «عفنو

 اهب قحتسی د يتلا تافصلاو «یوقتلاو « یدهلاو رونلاو «نامیالاو .دوجلاو

 . هل ةلحلا قاقحتسا نم رثکآ مسالا اذه

 يف دربم اهشومرعو اهقئالعو اهقروو «ةسباي ةدراب ةلبحلا ةوقف : دعبو

 مار اروالا نمو هتلکس كدب نم اهب د تقد ادا و یلوألا ةجردلا شا

 تلقعو «ء یقلا کت تبرش اذإ هنابضق ET .ةدعملا باهتلاو ةراحلا

 حورق نم عفنت ءاهقرو ةراصعو .ةبطرلا اهبولق تغضُم اذإ كلذکو «نطبلا

 ىلع لمحي يذلا هرجس رجش عمدو .ةدعملا مجوو م مدلا كفنو ناف الا

 تلا أربأ « هب 5 اذإو «ةأصحلا جرخأ 2 اذإ غمصلاك «نابضقلا

 ءاملاب اهلامعتسا لب وضعلا لسع يعبنيو .هریغو حرقتملا ترجلاو

 هب دّمضت اذإ هنابضق دامرو ءرعشلا قلح تیزلا عم اهب حسمت اذإو «نورطنلاو

 ةوقو .«لاحطلا يف ضراعلا مرولا نم نم عفن «باذّسلاو درولا نهدو لخلا عم

 عفانم نم ةبيرق ةريثك اهعفانمو .درولا نهد ةوقب ةهيبش ةضباق مركلا ةرهز نهد

 ۱ . ةلخنلا

 هلأ ْنَم١ :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع حصي ال ثيدح يف يور : سفرک

 .«ناتسألاو ساّرضالا مَجَو نم انما مايو ي هثهکنو مات «هّیلع مات مل

 اذاو 006 Ele يناتسبلا ةكلو ةا هللا لوسر ىلع لطاب اذهو

 Cag ا

 هقروو «لاحطلاو دبکلا دادّسل حتفم بطر :لیقو «سبای راح وهو

 تاصحلا تتفیو «ثمطلاو لوبلا دیو ءةدرابلا َدبَكلاو ةدعملا عفت 0

 نأ يغبنيو :يزارلا لاق .رخبلا نم عفنيو .هابلا جيهيو «كلذ يف ىوقأ هبحو

 .براقعلا غدل نم َفيخ اذإ هلكأ بنتجي

 لع ل

۳۳۹ 



 تت كل ُهَلَرَْعاو ريساَوَبلا حير ْنِم انما مات ِهْيَلَع مات من تاوکلا لكأ ْنَم١ هم رم سس و

 .ةدئاملا ىلع عضوي يذلا لقبلا :يطبنلاف .يماشو يطبن :ناعون وهو

 وأ لکأو خبط اداو ۳ بم ساي راح رهو ‹ سوۆر هل يذلا : يماشلاو

 نارطقب ّنجعو «هرزب قحُس ناو .ةدرابلا ریساوبلا نم عفن «هؤام برش

 ضراعلا مجولا نکسیو ءاهجرخأو اهرثن دودلا اهیف يتلا سارضالا هب تّرخبو
 . یطبنلا ثارکلا ىف هلك اذه ءريساوبلا تّمخ هرزبب ةدعقملا تنخد اذإو ءاهيف

 «ةعيدر امالحأ يريو ءعدصيو فئللاو نانساالا داسف كلذ عم هيفو

 وهو «هابلل كيرحتو «ثمطلاو لوبلل ٌراردإ هيفو «ةهكنلا نتنیو .رصبلا ملظیو

 . مضهلا ءيطب

 ماللا فرح

 ن وُهَتْشَي امم مخلو ةهكاقب ماندن : یلاعت هللا لاق : محل
 Y1] : ةعقاولا] 4َنوُهَمْشَي ام ربط مخلو# : لاقو .[77 :روطلا]

 ديس : يي هللا لوسر نع «ءادردلا ىبأ ثيدح نم «هجام نبا ننس» يفو و و ر

 ماد الا رخ : هعفری ةديرب ثیدح نمو .۳«ُمحَللا ةَنجلا لهأو اینا له ماعط

 . خللا ةرخالاو اًيْنَّدلا ىف

 رثاَس ْىَلَع دیرتلا لضفک ِءاسّنلا ْىَلَع َةَشْئاَع لضف» : 3 هنع حيحصلا» يفو

 ص «تاعوضوملا ليذ يف يطويسلا هدروآ .عوضوم لیرط ثيدح نم ةعطق وه 7
 .۲/۲ «ةعوفرملا ةعيرشلا هیزنت» يف قارع نبا هنع هلقنو 115-0١

 .فیعضو نالوهجم هدنس يفو «محللا باب :ةمعطالا يف (۳۳۰۵) هجام نبا هجرخآ )
 دئاوفلا» رظنا .عضي باذک وهو ءراكب نب سابعلا هدنس يفو  يقهيبلا هجا 17

 . ۱۲۸ : ص «ةعومجملا

 ا



 : رعاشلا لاق < ماركا :ديرثلاو . م

 2 اذف مخلبة يأت ربل اَماَذإ

 محللا :عساو نب دمحم لاقو .ةوق نيعبس ٌديِزَي محللا لكأ :يرهزلا لاقو

 نإ «حّللا اولک» : هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع ىوريو اینا ی

 ناك اذإ رمع نبا ناك : عفان لاقو «قْلُخلا ْنَسَحْيو «َّنْطَبلا ٌصمْحُيو َنْوّللا يمص

 هكرت نم :يلع نع ركذيو ءمحللا هتفي مل رفاس اذإو یحللا هتفي مل ناضمر

 . هقلخ ءاس ةليل نيعبرأ

 اوعطقت ال» :اعوفرم داود وبأ هاور يذلا ءاهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح امأو
 IE e e اچ و و ۰ مس ی ی ّ ره 6
 هدرف . «أرمأو أنهأ هناف «هوسهناو مجاعالا عینص ننم ُهَّنإف .نیکسلاب محل

 .امدقت دقو «نيثيدح يف نيكّسلاب هعطق نم 3 هنع حص امب دمحأ مامالا

 سنج لک مکح رکذنف «هعئابطو هلوصأ فالتخاب فلتخی سانجآ محللاو

 . هترضمو هتعفنمو هعبطو

 مدلا دلی يلوحلا هدیج «ىلوألا يف بطر ,ةيناثلا يف راح :نأضلا محل

 تلدتعملاو ةدرابلا ةجزمألا باحصأل حلصي .همضه داج نمل يوقلا دومحملا

 ةرملا باحصأل عفان «ةدرابلا لوصفلاو عضاوملا يف ةماتلا تاضايرلا لهألو

 محل كلذكو «ءيدر فيجعلاو مرهلا محلو .ظفحلاو نهذلا يوقي ءادوسلا

 يبآ ثيدح نم )۲٤۳۱( ملسمو ۰1۷۹/۹و ۸۳/۷و ۳۲۱ ۰۳۲۰/۲ يراخبلا هجرخآ (1)
 . هنع هللا يضر يرعشالا ىسوم

 حرش يف وهو 44/7١و ٤٤٤/١ «باتکلا» يف هيوبيس هدشنأو هلئاق فرعي ال 0
 بصنو «هطلخت :همدأت ىنعمو .مدأ «ناسللا» يفو ۱۰6و ۱۰۲و 47/4 «لصفملا»
 يف يرشخمزلا لاقو ؟هللا ةنامأب فلحأ :ىنعملاو ءرجلا فرح طاقسإب «هللا ةنامآ»
 . .تيبلا دشنأو رمضملا لعفلاب مسقملا بصنيف ءابلا فذحتو :«لصفملا»

 رشعم وبأ هدنس يفو ءمحللا لكأ يف باب :ةمعطألا يف (۳۷۷۸) دواد وبأ هجرخأ (۳)

 ا یهو يدنا نم را دع زب حجت
 مس + ذأ

Fy +1  

 ناضلا محل



 زعملا محل

 عفنأ يصخلاو «عفنآو ذلأو فخآ هنإف ءهنم دوسالا رکذلا محل :هدوجآو املا

 لقأ زعملا نم م ٌعْذَجلاو یاذغ دوجآو فخأ نیمسلا ناویحلا نم رمحألاو .دوجأو

 .ةدعملا ىف وفطيو «ةيذغت

 مدقملاو « رسیالا نم ی فخآ نمیالاو .مظعلاب هذئاع محللا لضفأو

 هنم الع ام لكو ءاهمدقم 3 هللا لوسر ىلإ ةاشلا ةبحأ ناكو ءرخؤملا نم لضفأ

 امخلادل يرتشپ الجر قدزرفلا یطعأو «لفَس امه دوجأو فخ ناك نرمال آخ وی

 دیج قنعلا محلو .امهیف ءادلا ناف < «نطیلار Sa هل لاقو

 نم هُدعبأو هفطلأو هذلأو محللا ٌفخَأ عارذلا محلو .فیفخ مضهلا ٌعيرس «ذيذل

 E ما

 ریثک رهظلا محلو : 4ي هللا لوسر بجعُي ناك هنأ :«نیحیحصلا يفو

 محل محلا تطأ :ًاعوفرم (هحام نبا ننس) يفو . دودج ۳ دلوي یاذغلا

 . قلا

 ا ال «سباي «ةرارحلا ليلق :زعملا محل

 و ءيدر سیتلا محلو . ءاذغلا دومحم الو مضهلا دیجب

 .يوادوسلا طلخلل دوم ماضهنالا

 هرعملا لرش ای : ءابطألا نم لضاف يل لاق : ظحاجلا لاق

 لب هللاو وهو «مدلا دسفيو «نایسلا ثرویو یادوسلا كرحیو مغلا ثروپ هناف

 . دال والا

 ىلإ احون انلسرآ دقلو) لجو زع هللا لوق باب :ءايبنألا يف ۲۱۵/۷ يراخبلا هجرخآ )
 هجام نباو اهیف ةلزنم ةنجلا لهآ یندآ باب :نامیالا يف (۱۹6) ملسمو (هموق

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ ثیدح نم محللا بیاطآ باب :ةمعطالا يف (۳۳۰۷)

 ۰۲۰۶/۱ دمحأو محللا بیاطآ باب :ةمعطالا يف (۳۳۰۸) هجام نبا هجرخآ )

 . لوهجم هدنس يفو ۲۰۰ ص «ت يبنلا قالخأ» يف خیشلا وبأو ۱۱۱/۶ مکاحلاو

۳: 



 الو «نینسملل امیس الو «نسملا هنم ٌمومذملا امنإ : ءابطالا ضعب لاقو

 ةلدعملا ةلدتعملا ةيذغألا نم هنم یلوحلا لعج سونیلاجو .هداتعا نمل هيف ةءادر

 اوطیمأو زعاَملا ىلإ اوئسحَ» ةي يبنلا نع «هننس» يف يئاسنلا ىور دقو

 مکحو .رظن ثیدحلا اذه توبث يفو .۲«ّتَجلا باد نم اَهّنِإَف ید اَهْنَع

 ةفيعضلا ةدعملا بسحب وهو «ماع يلكب سیل يئزج مکح ةرضملاب هیلع ءابطال
 لهآ ءالوهو تفيطللا تالوکأملا تداتعاو «هدتعت مل يتلا ةفيعضلا ةجزمألاو

 . سانلا نم نوليلقلا مهو «ندملا لهأ نم ةيهافرلا

 بيرق نكي ملو ءاعيضر ماد ام ةصاخ «لادتعالا ىلإ بيرق :يدجلا محل

 رثکال قفاوم «عبطلل نيلم «نبللا ةوق نم هيف امل امضه ٌعرسأ وهو تدالولاب دهعلا

 . لدتعم هنع دلوتملا مدلاو «لمجلا محل نم فطلأ وهو «لاوحألا رثكأ يف سانلا

 اه لو ادخال ءيطب ماضهنالا رس «سبای دراب :رقبلا محل

 ضارمألا هام ثروُيو «دیدشلا بعتلاو ٌّدكلا لهأل الإ حلصی ال ؛ایوادوس

 ناطرسلاو «لیفلا ءادو «ماذجلاو ءابوقلاو برجلاو قهبلاک «ةيوادوسلا

 عفدي مل وأ «هدتعي مل نمل اذهو «ماروألا نم ریثکو عبَرلا ىمحو نیا

 هاثنأو ةدورب لقآ هرکذّو «هوحنو لیبجنزلاو ينيصرادلاو موثلاو لفلفلاب هررض

 اهذلآو اهبيطأو ةيذغألا لدعأ نم َنيمسلا امیس الو لجعلا محلو .اسی لا

 .ايوق ًءاذغ یذغ مضهنا اذإو .بطر راح وهو ءاّمدمحأو

 انرحن :تلاق اهنع هللا يضر ءامسأ نع «حیحصلا» يف تبث :سرفلا محل

 «ليخلا موحل يف نذأ هنأ وی هنع تبثو 5 ع هللا لوسر دهع ىلع هانلكأف اسرف

 . (ىربكلا هننس» يف هلعلو هيلع فقن مل )۱(

 . لیخلا موحل لكأ يف باب :دیصلا يف (۱۹۶۲) ملسو «لیخلا موحل باب :ةمعطألا (۲)

۳:۳ 

 يدجلا محل

 رقبلا محل

 سرفلا محل



 .(۱)«نیحیحصلا» ىف هاجرخآ رمحلا موحل نع یهنو

 یهن هنأ - هنع هللا یضر برك يدعم نب مادقملا ٌثيدح هنع تبثي الو

 . ("”ثيدحلا لهأ نم هريغو دواد وبأ هلاق . هنع

 مکح همحل مكح نأ ىلع لدي ال نارقلا يف ريمحلاو لاغبلاب هنارتقاو عم ليخلا نارتقا بیس
 د نارقلا يف ريمحلاو لاغبلا

 مكح ةمينغلا يف مهسلا يف اهّمكح نأ ىلع لدي ال امك «هوجولا نم هجوب اهموحل

 «تافلتخملا سو «ةرات تالئامتملا نيب ركذلا ىف نرفي هناحبس هاو سرلا
 ءاهلكأ نم عنمي ام ۸[۰ :لحنلا] اه وبك رتل# :هلوق يف سيلو «تاداضتملا نيبو

 لجأ ىلع صن امنإو «عافتنالا هوجو نم بوكرلا ريغ نم عنمي ام هيف سيل امك
 . دعب و امهل ضراعم ال ناحیحص اهلح يف ناثیدحلاو توکرلا وهو .اهعفانم

 . ةفيطللا نادبألل حلصي ال رضم يوادوس ظيلغ «سباي راح اهمحلف

 نيب قورفلا دحأ هنأ امك ءةنسلا لهأو ةضفارلا نيب ام قرف : لمجلا محل لمجلا محل

 نم رارطضالاب َمِلُع دقو «هلكأت الو هُمْدَت ةضفارلاو دوهيلاف «مالسإلا لهأو دوهيلا
 .ًارفسو ًارضح هباحصأو را هللا لوسر هلكأ املاطو ءهّلح مالسإلا نيد

 نمل وهو اذغ اهاوقأو اهبيطأو موحللا ذلأ نم هنم ليصفلا محلو

 ضعب هّمذ امنإو یاد مهل دّلوُي الو «ةتبلا مهرضی ال نأضلا محل ةلزنمب هداتعا

 هيف ناف هوداتعی مل نيذلا رضحلا لهأ نم ةيهافرلا لهأ ىلإ ةبسنلاب ءابطألا

 .ةدومحم ريغ ةوق هيفو .ماضهنالا ٌرِسَع وهو «ءادوسلل ًاديلوتو ءاسّبيو ةرارح م
 ضراعم ال (۳)نیحیحص نيثيدح يف هلكأ نم ءوضولاب ايب يبنلا رمأ اهلجأل

 يف ءوضولا نم دوهعملا فالخ هنأل ءديلا لسغب امهلیوأت حصي الو ءامهل

 . هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم )١1441( ملسمو ۰۵۵۹/۹ يراخبلا هجرخأ )۱۱

 نب ةيقب هدنس يفو «ليخلا موحل لكأ يف باب :ةمعطالا يف (۳۷۹۰) دواد وبآ هجرخآ 6

 يدعم نب مادقملا نب ىبحي نب حلاص هيفو «ءافعضلا نع سيلدتلا ريثك وهو .دیلول
 . نعنع دقو «نيل وهو «برک

 .امهجيرخت مدقت (۳)

 محو



 اهنم هکرتو ءوضولا نيب رّيخف «منغلا محل نيبو هنيب هقیرفتل لَم همالک

 طقف ديلا لسغ ىلع ءوضولا لمح ولو .لبالا موحل نم ءوضولا مّتحو
 اصن هوو كت ْنَم» :هلوق يف كلذ یلع لمحل

 ناك ناف ءهمف يف عضوي نأب هديب اهلكأ رشابی ال دق اّهلکا ناف اشار

 هفرعو هدوهعم ريغ ىلع عراشلا مالكل لمحو «ثبع وهف هدی لسغ هوژضو

 ءوضولا كرت ی هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناك :ثیدحب هتضراعم حصي الو
 :هجوآ ةدعل «رانلا تسم امم

 . صاخ اهنم ‹ءوضولاب رمألاو .ماع اذه نأ : اهدحأ

 لب محل اهنوك ةهجب اهنم ءوضولاب رمألاف تفلتخم ةهجلا نأ :يناثلا
 كرت امأو ءوضولا يف رانلل َريثأت الو ءاديدق وأ ءاخوبطم وأ ءائين ناك ءاوس
 َنيأف ءءوضولل ببسب سيل رانلا نسم نأ نایب هيفف «رانلا تّسم امم ءوضولا
 اذهو «لبإ محل هثوك وهو ءءوضولا ببس تابث هيف اذه ؟رخآلا نم امهّدحأ

 .هجوب امهنيب ضراعت الف «رانلا ٌسسوسمم هثوك وهو «ءوضولا ببسل يفن هيف

 وه امنإو «عرشلا بحاص نع ماع ظفل ةياكح هيف سيل اذه نأ :ثلاثلا
 كلذ ءاج امك ءرخآلا ىلع مدقتم :امهدحأ «نيرمأ يف لعف ةعقاو نع ٌرابخإ

 ترضح مث «لكأف ءًامحل ب يبنلا ىلإ اوبرق مهنأ «ثيدحلا سفن يف ًانيبم

 هجام نباو ۱۰۰/۱ يئاسنلاو (۱۸۱) دواد وبأو 507/1 دمحأو 57/١ كلام هجرخأ )۱(
 .حيحص نسح :يذمرتلا لاقو ناوفص تنب ةرسب ثیدح نم (۸۲) يذمرتلاو (/4)
 ثیدحلا اذه يف رمألا نکل ظافحلا نم دحاو ريغ هححص دقو «لاق امك وهو
 ثيدح يف بوجولا نع فراصلا دوجول ةيفنحلا بهذم وه امك بدنلا ىلع لمحي
 وأ ةغضم الا وه له» :لاقف .هرکذ لجرلا سم نع لئس ب يبنلا نأ يلع نب ةحلط
 يئاسنلاو (۸۵) يذمرتلاو (۱۸۲) دواد وبآو ۲۳ ۰۲۲/4 دمحأ هجرخآ «هنم ةعضب
 نباو ؛سالفلا يلع نب ورمع هححصو «حيحص هدانساو (4۸۳)هجام نباو ۱

 .مزح نباو (۲۰۷) نابح نياو .يواحطلاو ءينيدملا

۳: 

 نعل نم ىلغدزلا
 هئم ء وض ولا



 بضلا محل

 لازغلا محل

 بنارالا محل

 ناکف ءأضوتي ملو یّلص مث «لكأف هيلإ اوبرق مث .یلصف ًاضوتف «ةالصلا

 هرصتخاف «ثيدحلا ءاج اذکه ءٌرانلا تم امم ءوضولا كرت هنم نيرمألا ُرخآ

 «هنم ءوضولاب رمألا خسنل حلصی ام اذه يف نيأف «لالدتسالا ناکمل يوارلا

 میدقت بجوو ( خسنلل حلصی مل انا اوخأتم باغ اظرل ناك ول ینح

 . روهظلا ةياغ ىف اذهو هيلع صاخلا

 هوهش یوقی  سباپ راح همحلو هلح یف ثیدحلا مَّدَقت :فضلا محل

 . عامجلا

 «سباي ٌراح وهو ءامحل هذمحأو ديصلا حلصأ لازغلا :لازغلا محل

 . فشخلا هديجو .ةحيحصلا ةلدتعملا نادبألل عفان 208 لدتعم : ليقو

 نادبألل حلاص ندبلل ففجم «یلوألا يف سباي راح :يبظلا محل

 هليم عم يبظلا محل شحولا موحل لضفأو :«نوناقلا» بحاص لاق .ةبطرلا

 . هیوادوسلا یلا

 انجفنآ لاق كلام نب سنآ نع :«نیحیحصلا» يف تبث :بنارالا محل

 2 ا لوس ىلإ ارو ةحلط نبأ حک ید ناف الآ
 0 م

 هدمحأو «اهکرو اهبیطأو «ةسوبيلاو ةرارحلا لإ لدتعم :بنرالا محل

 لكأو «یصحلا تّتفیو لوبلا دیو .نطبلا لقعي وهو ءايوشم اهمحل لكأ

 .ةشعرلا نم عفنی اهسوژر

 ةداتف يبأ ثيدح نم : (نيحيحصلا) يف تست :نشحولا رامح محل

 رامح داص هنأو هِرَمع صعب يف ع هللا لوسر عم اوناک مهنأ «هنع هللا يضر

 باب :ديصلا يف (۱۹۰۳) ملسمو «بنرألا باب :ديصلا ىف 07١/4 يراخبلا هجرخأ )١(

 . بنرألا ةحابإ

۳۰1 



a 0ةداتق وبأ نكي ملو «نيمرحم اوناكو هلكأب ی ٌئبنلا مهرمآف «شحو 5 1 0 ۲ اا 4  

 ا

 اح و للا رخ ربیخ نمز انلكأ :لاق رباج نع : (هحام نبا ننس) ىفو

 .۰۲)شحولا

 سیف نا ال او ق یو نیا مینا راست

 محشو «ىلكلل ةيخرملا ةظيلغلا حیرلاو رهظلا عجول طسقلا نهد عم عفان

 ايوادوس اظيلغ امد دلوت اًهَّلك شوحولا ٌموحلف ةلمجلابو «ءالط فلكلل ديج

 .بنرالا هدعبو «لازغلا 9

 (مارحب تاو ءاهيف مدلا ناقتحال ةدومحم ريغ : ةّنجألا موحل

 . 2! هّمَأ ةاَكَذ نينجلا ةاكذ» : ل هلوقل

 ثیدحلا اولّوأو كدت ع هکر ذی نآ الإ هلكأ نم قارعلا لهأ عمو

 اذهو «ميرحتلا ىلع ةجح وهف :اولاق .همأ ةاكذك هتاكذ نأ هب دارملا نأ ىلع

 ا اي :اولاقف فعلا لوسر اولأس مهنآ ثيدحلا لوأ نإف «دساف
 ةاكذ ةناكذ ناف منش تش نإ ٌهولک» :لاقف ؟هلکانفآ اتش اط فا دج تالا

 ءا زجآ نم ءزج وهف هك ماد ام هنإف َلح یضتقی سایقلاف :اضیأ و

 عرشلا ٌبحاص هيلإ راشآ يذلا وه اذهو ءاهئازجأ عیمجل ةاكذ اهتاکذف الا

 . جحلا يف ی هیده يف هجیرخت مدقت (۱)

 . يوق هدانساو « «لیخلا موحل باب ۰ حئابذلا يف (۲) هحام فا هج رخآ ۲ )

 هنع هللا يضر يردخلا دیعس يبآ ثیدح نم هجرخآ هدهاوشو هقرطب حیحص ثيدح )۳(

 يذمرتلاو (۳۱۹۹) هجام نباو ه۳و ٥٤و ٣۳و ۴۳ دمحأو (۲۸۲۷) دواد وبأ

 «ةريره ىبأو باج نع بابلا ىفو (۱۰۷۷) نابح نبا هححصو «هنسحو ( 70

 ءءادردلا يبأو كلام نب بعكو ‹ سابع نیاو د وعسم نباو «تويأ يبآو « رمع نیاو

 . یعلیزلا ظفاحلا ۱۹۱ - ۱۸۹/6 «ةیارلا بصن» یف اهلك اهجرخ فمامآ يبأو

۳:۷ 

 شوحولا محل

 اهلكأ مکحو ةنجالا موحل



 هنع تأت مل ولف «اهئازجآ رئاس ةاكذ اهتاکذ نوکت امك «همآ ةاكذ هئاکذ» :هلوقب

 .هلح يضتقي حیحصلا ٌسايقلا ناكل «هلكأب ةحيرصلا ةنسلا

 دندقلا دحل

 تحبذ :لاق هنع هللا ىضر نابوث ثيدح نم «ننسلا» ىف :ديدقلا محل د

 همعطأ لزأ ملف اًهَمْحَل حلصا» :لاقف «نورفاسم نحنو اش ملا لوسرل

 .؟۱)ةنیدملا ىلإ هنم

 عفدو «ةكح ثدحیو .نادبألا يوقيو ءدوسكمنلا نم عفنأ :ٌديدقلا

 راح :"دوسكمنلاو ةراحلا ةجزمألا حّلصيو «ةبطرلا ةدرابلا ريزابألاب هررض

 هخبط هترضم عفدو «جنلوقلاب ٌرضي «بطرلا نيمسلا نم هدّیج «فجم سباي

 ريطلا موحل يف

 .[۲۱ :ةعقاولا] 4َنوُهَتْشَي امم ربط محلو]» :ىلاعت هللا لاق

 .هیهتشتف ةّنَجلا ىف ریطلا ىلإ ُرظْنَتل َكَّنإ) اعوفرم هريغو «رازبلا دنسم» ىفو

 . كيد نی ایوشم وخیف

 رویطلا نم مارحلا
 يزاّبلاو رقّصلاك «بلخملا وذ :مارحلاف .مارح هنمو «لالح هنمو

 )١( ملسمو .يحضي رفاسملا يف باب :يحاضألا يف (۲۸۱6) دواد وبآ هجرخآ )۱۹۷۰(

 .يحاضالا موحل نع يهنلا نم ناك ام نایب باب :يحاضالا يف . .

 ۰۳۱۲ ةحفص رظنا (۲)

 قيرط نم ۲۸۷/۶ ریثک نباو ۰۱۱٩ ص «حاورألا يداح» يف فلؤملا هجرخآ (۳)

 نب هللا دبع نع «جرعالا ديمح نع «ةفيلخ نب فلخ انئدح «ةفرع نب نسحلا
 لاقو .دحاو ريغ هفعض ءاطع نبا وه جرعألا نب ديمحو .دوعسم نبا نع «ثراحلا

 .ةعوضوم اهلك اهنأك ةخسن دوعسم نبا نع «ثراحلا نبا نع يوري :نابح نبا

۳:۸ 



 مقبالا تن قعقعلاو َىَلَقّتلاَو مخّرلاو ِرْسَنلاك فيجلا لكأي انهو هاناو

 ةأدحلاك هلتقب َرمأ امو ءدّرّصلاو دهذهلاک هلتف نع يهن امو «ريبكلا دوسألاو

۵ 

 يبأ ثيدح نم ٠ : «نيحيحصلا» يفف ف عاجلا هم هنمف للا فانصآ

 دیج مضهلا عیرس ةدعملا ىلع ٌفيفخ «یلوالا يف بطر راح وهو

 يوقُيو «نوللا ُنّسحّيو .توصلا يفصُيو ينملاو غامدلا يف ديزي .طلخلا
 ثروت هلكأ ةّموادم نإ :لاقيو ةبوطرلا ىلإ لئام وهو «ادیج امد دلوُيو «لقعلا

 تبثي الو «سرقّنل

 جنلوقلا عفنی ءاود هنم قیتعلاو «ةبوطر لقأو اجازم نخسأ كيدلا محلو
 ءءاذغلا ذومحم اًهّيصخو « ثّبشلاو '”مطْرَقلا ءامب خبط اذإ ةظيلغلا حایّرلاو وبرلاو 1 و 9۳ و9 جد 505 ت

 مد اهنم دلوتملا ٌمّدلاو عبطلل ةنيلم «مضهلا ةعيرس جیرارفلاو ماضهنالا عیرس

 . دیج فیطل

 دّلوم «ماضهنالا ٌميرس «فيطل فیفخ «ةيناثلا يف سبای راح :جاَرَدلا محل

 . رصبلا ٌدحي هنم ٌراثكإلاو لدتعملا مدلل

 .ماضهنالا عیرس ءديجلا مدلا دلوي : لَجَحلا محل

 . لوضفلا ريثكب سیلو دیتعا اذإ ءاذغلا ءيدر « سبای راح :زوالا محل

 .ةدعملل قفاوم ریغ ماضهنالا رسم «لوضفلا ریثک «بطر راح : طبل محل

 هیبأ نع «ةنيفس نب رمع نب هيرب ثیدح نم .«ننسلا» يف :یرابحلا محل

 )٩( (۱۱4۹) ملسمو حاج دل تاي جئابدلا ی ۲ ۵01/٩ يراخبلا هجرخآ ()
 ایم | شاه ناو یی تلكم متن تات : نامیالا يف

 .ةلقب :تبشلاو ءرفصعلا بح وه :مطرقلا (۲)

 ۳ ع4

 ا

 كيدلا محل

 جاردلا محل

 لجحلا محل

 زوالا محل

 طبلا محل

 ىرابحلا محل



 و هم و ۳ ۳ ن ۳

 .۰۱"یرابح محل ةا هللا لوسر عم تلكأ : لاق هنع هللا يضر هدج نع

 . بعتلاو ةضايرلا باحصأل عفان «ماضهنالا ٌرِسَع «سباي راح وهو

 8 7 2 ۰ ت ۰ ۰ 4 ۱

 ایوادوس امد دلوي « فالخ هدربو هرح يفو ؛فیفخ سبای :يكركلا محل ان

 ع ۲ وديع . 3 1
 مث «نيموي وأ اموي هحبذ دعب كرتي نأ يغبنيو بعتلاو دكلا باحصأل حلصيو

 . لكؤي

 1 ی ۱ انقلاو ريف
 نب هللا دبع ثيدح نم :هننس» يف يئاسنلا ىور :رباتقلاو ريفاصعلا محل نان تفت د

 ص صا ےس رس و 8 و ی م رو 5 بت ا ۶ 0

 رّیغب هقؤف امف اروفصع لتقي نان نم اّم» : لاق يي ىبنلا نأ «هنع هللا ىضر ورمع
 هر : 2 دهن تبع و را ع
 هحيذت" :لاق ؟هقح امو !هللا لوسر اي :لیق .اهنع لَجو رع هللا ُهلأَس الإ هقح

 .©06هب يمرَتو هسأَر عطقت الو ا

 E :لاف ةسأ نع «دیرشلا نب ورمع نع :اضبآ «هننس» فو

 انالف نإ ب و اب :لوقي هللا ىلإ حع ات اروفضع لت ْنَم» : لوقی ال هللا لوسر

 .«ةَعفْنَمل ينقي ملو ع یللّتف

 عمنيو «عبطلا نيلي هقرمو .هابلا ىف ديزي تعیبطلل لقاع « سبای راح همحلو

 اهطلخو عامجلا ةّوهش تجّیه « لصبلاو لیبجنزلاب اهتغمدآ تلك اذاو لصافملا

 .دومحم ريغ

 .فیعض هدنسو (۱۸۲۹) يذمرتلاو (۳۷۹۷) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 نم باب ۲۳۹/۷و یفاصعلا لكأ ةحابا باب :دیصلا يف ۷ يئاسنلا هجرخآ (۲)

 (١6061)و )\ 00۰ ۰ ) ر ۰ ۹€ /۲ يعفاشلاو ءاهقح ريغب و لتق

 يقابو «نابح نبا ريغ هقئوی مل رماع ا یلوم بيهص هدتس يفو كمهنع هللا يضر

 .هب یوقتیف یتالا ةمأ نع دیرشلا نب ورمع ثیدح هل قهشي نکل .تاقث هلاجر

 هناف « رائيد نب حلاص الخ « تاقث هلاجرو ۳۱۳۹۸۷ یئاسنلاو ۳۸۹/۶ كي هج رحآ )۳(

 . هلبق امب نسح ثيدحلا نكل «نابح نبا ريغ هقثوي مل

o 



 امو ةيصاخ بطرأ هخارفو «ةبوطر لقأ هّیشحو «بطر راح :مامحلا محل

 نم ءافش اهروکذ ٌمحلو «ءاذغ ذمحأو ءامحل فخأ هضهانو رودلا يف يّبَر

 اهخارف لکأو ءاهسافنأ ةحئار مش كلذکو .ةشعزرلاو ةتكّسلاو ردخلاو ءاخرتسالا
 ال لطاب ثیدح اهیف يور دقو مدلا يف ديزي «ىلكلل دّيج وهو یاسنلا ىلع ّنيعم

 نم اجْوَر ذختا» :لاقف هوس را هلا نكت الجر نأ : ل هللا لوسر نع هل لصأ

 :لاقف تمامح عبتي الجر ىأر ا هنآ ثیدحلا أله نم دوجأو .''”(ماّمَحلا

 ۲۳ ةناطیش عن ناطيش

 حبذو بالکلا لتقب رمأي هتبطخ يف هنع هللا يضر نافع نب نامثع ناکو

 . مامحلا

 الإ ءاذغلا رش نم وهو «عبطلا سبحیو «ءادوسل دلو سبای :اطقلا محل

 عفدو «راحلا دبکلاب ٌرضیو «لصافملا ٌعفني «سباي راح :ىناَمّسلا محل
 ماجآلا يف ناك ام ریطلا موحل نم بنتجُي نأ يغبنيو و اف رانا
 اهعرسآو «يشاوملا نم اماضهنا غرسآ اهلك ریطلا موحلو «ةنفعلا عضاوملاو
 ةغمدأ نم دمحآ اهتغمدأو .ةحنجالاو باقرلا يهو .ءاذغ ايلف تا

 عم انوزغ : لاق یفوآ 5 نب هللا دبع نع : (نيحيحصلا)» يف : دارجلا

 .۳۱دارجلا لكان تاوزُغ مْبَس ی هللا لوسر

 .۱۰۱ ص فلوملل «فینملا رانملا» رظنا )

 (۳۷۱۵) هجام نباو «مامحلاب بعللا باب :بدالا يف (5950) دواد وبآ هجرخآ ()
 ةريره يبآ ثیدح نم (۱۳۰۰) مقر «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ۲ دمحأو
 .(۲۰۰) نابح نبأ هححصو نسح هدنسو «هنع هللا يضر

 .هجيرخت مدقت )۳)

0۱ 

 مامحلا محل

 العدا محل

 ىنامسلا محل

 دارجلا



 محللا ىلع ةموادملا ررض

 نیللا

 دبکلاو ءُداَرَجلاو ُتوُحلا :نامّدو نام اتل تّلحأ» : هنع «دنسملا» يفو

 .'' هنع هللا يضر رمع نبا ىلع افوقومو اعوفرم ىورُي .«لاحطلاو

 عفن هب رب اذإو «لازهلا ثروت هلكأ ةمادإو «ءاذغلا ليلق «سباي راح وهو

 ىوشُي هنامسو «ريساوبلل هب رُخبُيو «ءاسنلل اصوصخو «هرسعو لوبلا ريطقت نم

 ةحابإ يفو «طلخلا ءيدر «عرّصلا باحصأل راض وهو «برقعلا عسلل لكؤيو

 ةحابإ يف فالخ الو «كلام همرحو «هّلح ىلع روهمجلاف «نالوق ببس الب هتيم
( 

 "ديو ر کل « ببسي تام ادا هتتيم

 لصف

 ةيومدلا ضارمألا ثروُي هنإف ءمحللا لكأ ىلع موادی ال نأ يغبنيو

 مكايإ :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو «ةّداحلا تايمحلاو «ةيئالتمالاو

 لاقو . هنع «أطوملا» يف كلام هركذ ءرمخلا ةوارضك ةوارض هل ناف «محللاو

 .ناويحلل ًةربقم مکفاوجآ اولعجت ال : طارقبأ

 هنوطُب يف امم ْمُكيِقْسُن رب ماَمْنألا يف ْمُكَل نو : یلاعت هللا لاق : نبللا

 : ةنجلا يف لاقو 1 : لحنلا] *نیبراشلل ًاغئاَس اصناخ بل مد ٹر نّیب نم

 57 [۱۵ :دمحم] مط یی مل نل نی هو سر ام نی راه اهن
 اريح اتقززاو ءهيف اتل راب هل ۱ یاو و او :اعوفرم «ننسلا»

 ام ملا آل يّاف نم اتذزو « هيف ان كراب ّمُهّللا : نقی 1 تلف ال هللا ٌهاَقَس نمو هنم

 لاقي ال امم هنأل .عوفرملا مکح هلو .هفقو حیحصلا نآو ۲۹۹ص هجیرخت مدقت )

 . يأرلاب هلثم

 .يسدقملا ةمادق نبال ۵۷۳و ۵۷۲/۸ «ینغملا» رظنا )

 محللا لكأ يف ءاج ام باب :4 يبنلا ةفص يف ٩۳۰/۲ «اطوملا» يف كلام هجرخآ )

 . عاطقنا هلتس يفو
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 . "3نّبللا الإ بارشلاو ماَعّطلا نم ءىزْجُي

 ابيكرت ةقلخلا لصأ يف بكرم هنأ الإ «سحلا يف اطيسب ناك ناو :نبللا

 «ةبطر ةدراب :ةينبجلاف «ةيئاملاو «ةينمسلاو «ةينبجلا :ةثالث رهاوج نم اب

 يناسنالا ندبلل ةمئالم ةبوط رلاو ةرارحلا ةلدتعم :ةينمسلاو «ندبلل ا

 «ندبلل ةبطرم «ةعيبطلل ةقلطم ءةبطر ةراح :ةيئاملاو «عفانملا ةريثك «حيحصلا

 .لدتعملا نم بطرأو دربأ قالطالا ىلع نبللاو

 ةرارحلا يف لدتعم : ليقو تبوطرلاو ةرارحلا هيلح دنع هتوق :لیفو

 .ةدوربلاو

 رمم ىلع هتدوج صقنت لازب ال مث ءبلحُي نيح نبللا نوکی ام ذوجأو
 سکعلاب ضماحلاو «ةبوطر رثكأو «ةدورب لقآ بلحی نيح نوکیف تاعاسلا

 هحیر باطو هضایب دتشا ام هدوجأو ءاموي نيعبرأب ةدالولا دعب نبللا راتخيو

 ةقّرلا يف هماوق لدتعاو «ةلدتعم ٌةموسُدو «ةريسي ةوالح هيف ناكو «هّمعط لو

 ىعرملا دومحم «محللا لدتعم «حيحص يقف ناويح نم بلحو ظلفلاو

 .برشملاو

 ا ءاذغ وذغيو سبايا ندبلا و اج اهذ دلو دومحم وهو

 ىقن لسعلا عم برش اداو ءةيوادوسلا ضارمألاو مغلاو ساوسولا نم عفنیو
 اد نوللا نحت, كسلا عم هبرشو «ةنفعلا طالخألا نم ةنطابلا حورقلا

 لسلا باحصأل ديج «ةئرلاو ردصلا قفاويو «عامجلا ررض كرادتي بيلحلاو

 ةئّللاو نانسألاب رضم هنم راثكإلاو .لاحطلاو دبكلاو «ةدعملاو سأرلل ءيدر

 برش ةَ يبنلا نأ :«نیحیحصلا» يفو «ءاملاب هدعب ضمضمتي نأ يغبني كلذلو

 . ۲۷امَسد هل َّنإ» : لاقو ضمضمتف ءامب اعد مث ءانبل

 .هريغو دمحأ هجرخأ ‹ نسح وهو 25 7١,ص هجيرخت مدقت )۱(

 -(۳۵۸) ملسمو «نبللا نم ضمضمی له باب :ءوضولا يف ۲۷۰/۱ يراخبلا هجرخآ (۲)

  "orج داعملا داز ۱۲۸-۶



 ناضلا نيل

 سأرلاو غامدلل ذؤم ءعادّصلا باحصأو .نیمومحملل ءيدر وهو

 «لصافملا عجوو «ءاشغلاو رصبلا ةملظ ثدحت هيلع ةيرانملا حلا

 ليبجنزلاو لسعلاب هحالصإو ءءاشحألاو ةدعملا يف خفنلاو ءدبكلا ةدّسو

 هم ول نمل هلك اهو ترت رفا

 وبلا هر رن
 نمدأ اذإ ًاضايب دلجلا يف ثدحُيو ءاّيمغلب ًالوضف دلوي ءرقبلاو زعاملا نبل يف

 هنم ْندبلا لان ام نوکیل ءاملاب يللا اذه باش نآ يخبني كلذلو .هلامعتسا

 .رثکأ هدیربتو «عرسأ شطعلل هنیکستو لقآ

 عفان «سبايلا ندبلل بطرم «نطبلل قلطم .لدتعم فیطل :زعملا نبل

 نم هيف عمتجا امل يناسنالا ندبلل تابورشملا ٌعفنأ قلظملا قيللاو

 يفو «ةيلصألا ةرطفلل هتقفاومو «ةیلوفطلا لاح هدایتعالو فقیومّدلاو ةيذغتلا

 نم حّدقو رفخ نم حَدَقب هب يرنآ هليل يأ هِي هللا لوسر نأ : «نیحیحصلا)

 َكاَدَه يذلا هلل محل :لیربج لاقف .نبللا ذخآ مث ءامهيلإ رظنف بل

 عارمتسالا ءيطب هنم ضماحلاو )٠. كنم توغ لا تدا ل «ةرطفلل

 .هب عفتنتو ةمضهت ةراحلا ةدعملاو «طلخلا ماخ

 نم وهو «لادتعاب نطبلا قلطيو «هبصخيو «ندبلا وذغي :رقبلا نبل

 ءمسََّدلاو ظلغلاو ةقرلا يف زعملا نبلو «نأضلا نبل نيب اهلضفأو نابلآلا لدعأ

 را نایب يك ق دوعسم نب اللا دبع ثیدح نم :«نتسلا» يفو

 هللا يضر سابع نبا ثيدح نم «رانلا تسم امم ءوضولا خسن باب : ضيحلا يف

 . هن

 .هجيرخت مدقن (۱)

ot 



 هحاح الف هعفانم رکذو  لصفلا لو ىف هركذ مدقت ليال نبل

 ۱ . هتداعال

 نابللاب مکتوب اوُرُخَب» :ِهيكَب يبنلا نع هيف درو دق :ُدُدْنُكلا وه :نابل
 هيلإ اکش لجرل لاق هنأ يلع نع ىورُي نكلو «هنع حصي الو «رتعصلاو

 نبا نع ركذّيو .نايسّنلاب ُبَهْذَيو «بلقلا می هناف نابللاب ّكيلع :ٌنايسنلا
 .نايسّنلاو لوبلل ٌديج قیرلا ىلع رّكُّسلا عم هبرش نأ امهنع هللا يضر سابع
 كيلع :لاقف «نایسنلا لجر هيلإ اكش هنأ ءهنع هللا نضر سنآ نع رکذیو

 دّیَج هناف «قيرلا ىلع ةبرش هنم حف «تحبصأ اذإف «ليللا نم ُهْعَقناو ردنكلاب
 ا

 بطر دراب جازم ءوسل ناك اذإ نايسنلا ناف ءرهاظ يعيبط ببس اذهلو
 ناك اذإ امأو الا هنم عفن ءهيف ٌعبطني ام ظّمحي الف غامدلا ىلع ةبلغي

 نأ امهنيب قرفلاو . تابطرملاب اعیرس هلاوز نکمآ «ضراع ءيش ةبلغل نایسنلا

 . سکعلاب يبوطّرلاو «ةيلاحلا نود ةيضاملا رومألا ظفحو «رهس هعبتی ّيسوبيلا

 لكأ نامدإو ءافقلا ةرقن ةماجحک «ةيصاخلاب ٌءايشأ نایسنلا ْثدحُی دقو

 ءاملا يف رظنلاو ءمغلاو مهلا ةرثكو .ضماحلا حافتلاو «ةبطرلا ةَرْفْسُكلا

 رول حاول ةءارق نم راثكإلاو .بولصملا ىلإ رظنلاو «هيف لوبلاو ؛فقاولا
 هرأفلا روس لار ضایحلا يف لمقلا ءاقلاو .نیروطقم نیلمج نير يشملاو
 لات فورعم اذه رثكأو

 يف وه امنإو لا همحر فلؤملا نم مهو وهف ؛ننسلا باحصأ نم دحأ هجرخي مل )

 .نسح ثيدح وهو ١91/5 «كردتسملا»

 = هنونظي مهيلع مهولا ةبلغ ةدشلو «ماوعلا دنع جوري يذلا نيذوعشملا بط نم اذه )

oo 

 لبالا نبل

 نايسنلا



 ءاملا ةدوج رابتخا

 ا قف تدوير الا هل ی سس نا نأ ههوضتلاو

 درطیو ماعطلا مضهیو « نطبلا قالطتساو ةتدعملا عجوو « هفزنو مدلا فذق

 ةدعملا يوقيو حورقلا رثاس يف محللا تبنيو «نیعلا حورق ولجیو «حایرلا
 ةملظ ولجیو ردصلا تابوطر فشنیو مغلبلا ففجیو اهنخسیو ةفيعضلا

 رتعصلا عم وآ یدحو غضم ادا و «راشتنالا نم ةثيبخلا حورقلا عنمیو ( رصبلا

 ءهيكذيو نهذلا يف دیزیو «ناسللا لاقتعا نم عفنو مغلبلا بلج يسرافلا

 .ءاوهلا ةحئار بّيطو «ءابولا نم عفن ءام هب رحب ناو

 .يلصألا هکر لب «ملاعلا ناكرأ ٌدحأو .بارشلا ُدّيسو «ةايحلا ةدام: ءام

 ءىش لك هنم هللا لعج دقو «هدبز نم ضرألاو ءهراَخُب نم تقلخ تاوامسلا ناف

 "هی

 ءامدقت دقو «نیلوق ىلع ؟طقف ءاذغلا ذفنُي وأ ءوذغي له : هیف فلتخا دقو

 هيلع دريو .هتابوطر ندبلا ىلع ظفحيو «ةرارحلا عمقي «بطر دراب وهو

 :قورعلا ش.هنفیو هادا نفریو: هن للاخت ام لدن

 و

 : قرط ةرشع نم ءاملا ةدوج ربتعتو

 افا وكر نايدتول زاها

 . ةتبلا ةحئار هل نوكت الناب هتحئار نم : يناثلا

 .اذه لثم نم رذح املاط دقف فلؤملا هللا محرو ‹براجت
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 .تارفلاو لينلا ءامک «هّولح معطلا بذع نوکی نأب همعط نم : ثلاثلا

 .ماوقلا قیقر افیفخ نوکی نأب هنزو نم : عبارلا

 . كلسملاو یرجملا ٌبّیط نوکی نأب .هارجم نم : سماخلا

 . عبنملا دیعب نوکی نآب هعبنم نم : سداسلا

 الف ءضرألا تحت ًایفتخم نوکی ال نأب «حيرلاو سمشلل هزورُب نم : عباسلا
 ۱ .هتراصق نم حیرلاو سمشلا نکمتت

 . ةكرحلاو يرجلا عیرس نوکی نأب هتکرح نم : نماثلا

 . هل ةطلاخملا تالضفلا عفدی ةرثک هل نوکی نأب هترثک نم : عساتلا

 برغملا نم وأ «بونجلا ىلإ لامشلا نم ٌاذخا نوکی نأب هبصم نم :رشاعلا

 . قرشملا ىلإ

 : ةعبرألا راهنألا يف الا اهلامکب اهدجت مل فاصوألا هذه تربتعا اذإو

 .نوحيجو «نوحیسو «تارفلاو «لينلا

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم :«نيحيحصلا» يفو
 .(۱«ةََجلا راهنآ نم لك «تارفلاو «ليثلاو ناحیجو ءناَحْيَس» :ةاي هللا لوسر EL 5 2 و 75 4 سو < 5 ارم i و

 لاق «دربلاو رحلل هلوبق ةعرس :اهدحأ ءهجوأ ةثالث نم ءاملا ةفخ ربتعتو

 «نازیملاب :يناثلا .هايملا فخأ اعيرس دربیو ءاعيرس نخسی يذلا ءاملا : طارقبأ

 مث ءآغلاب اففجُي مث «نیفلتخم نيءامب نزولا اتيواستم ناتنطق لبن نأ :ثلاثلا

 . كلذک اهژامف «ٌفخأ تناك امهتيأف «انزوت

 ةنجلا راهنآ نم ایندلا ىف ام باب :اهمیعن ةفصو ةنجلا ىف (۲۸۳۹) ملسم هجرخآ (۱)

 .هجرخي مل هناف .يراخبلا ىلإ هوزع يف هللا همحر فنصملا مهو دقو

. ۷ 

 ءاملا ةفخ رابتخا



 سمیشسمن زا اصن!

 بابسأل ُدّيغتتو لقتنت هتوق ناف ءابطر ًادراب لصألا يف ناك ناو ءاملاو
 رک لا ازت ف سلا امسال نر الا ناف الا بوت ةنقواع

 رئاس ىلع مکحلا كلذكو لامشلا حير نم بستکم سبي هیفو «ادراب نوکی

 . رخآلا تاهجلا

 يف رثزیو «ندعَملا كلذ ةعيبط ىلع نكي نداعملا نم عبني يذلا ءاملاو

 الو «ذلأو عفنأ هنم درابلاو ءءاحصألاو ىضرملل عفان بذعلا ءاملاو «هريثأت ندبلا

 بيقع الو «مونلا نم هابتنالا الو عامجلا بيقع الو «قيرلا ىلع هبرش يغبني

 اذإ هب سأب الف «ماعطلا ىلع امأو .مدقت دقو تهکافلا لكأ بيقع الو «ماّمحلا

 لب «ةتبلا هّرضي ال هنإف ءاّصم هصّصمتي لب «هنم رثکی الو ْنَّيعتي لب «هيلإ رطضا
 . شطعلا ليزيو ةوهشلا ضهنيو «ةدعملا يوقي

 .مدقت دقو هّيرط نم دوجأ هتئابو «هانركذ ام َّدِض لعفيو خفني رتافلا ءاملاو

 نم درابلا عفنيو «سکعلاب ٌراحلاو «جراخ نم هعفن نم ّرثکآ لخاد نم عفني درابلاو

 ةجزمألا قفاوُيو «تانوفعلا عفديو «سأرلا ىلإ ةرخبألا دوعصو «مدلا ةنوفع

 جضن ىلإ جاتحت ةلاح لك ىلع رضيو «ةراحلا َنكامألاو نامزألاو نانسألاو

 هيلع نامدالاو «نانسألا يذوب ةنم ةدوربلا ٌديدشلاو «ماروألاو ماكزلاك «لیلحتو
 . ردصلا عاجوآو «تالزنلاو مدلا َراجفنا ثدحي

 امهدحآ نأل یاضعالا رثكألو بصعلل ناراض طارفاپ راحلاو درابلاو

 لّلحُيو «ةداحلا طالخألا عذل نکسی راحلا ءاملاو ءفّتكُم رخالاو «للحم

 وفطیو «هبرش مضهلا دسفیو «نخّسيو بطریو «لوضفلا جرخیو «جضنیو

 ندبلا لبذیو «شطعلا نیکست يف عرسي الو ءاهيخريو ةدعملا ىلعأ ىلإ ماعطلاب

 «خویشلل حلاص هنأ ىلع ضارمألا رثكأ يف ٌرضيو «ةئيدر ضارمأ ىلإ يدؤيو
 .جراخ نم لمعتسا ام عفنأو .دمرلاو ءدرابلا عادّصلاو «عْرَّصلا باحصأو

 نم ٌدحأ ههرك الو «رثآ الو ثيدح سمشلاب نخسملا ءاملا يف حصي الو

۳۸ 



 1 محش بيلي ١ وب ۱ نم ری نينا تا ری واع لس وا ات
 . نیعلا فرح ىف راطمالا ءام ىلع مالکلا

 يف وعدي ناك هنأ ب يبنلا نع :«نیحیحصلا» يف تبث :دربلاو جلثلا ءام

 لاو جلتلا ءاَمِب َياَياَطَخ نم ينلسغا هل : هریغو حاتفتسالا

 ةمكحلا هجو مدقت دقو «كلذك هژامف «ةيناخُد ةداح ةيفيك هسفن يف هل جلثلا

 بیلصْتلاو دیربتلا نم ٌبلقلا هيلإ جاتحی امل هئاّمب ایاطخلا نم لسغلا بلط يف

 .اهدضب اهئاودآ ةجلاعمو «بولقلاو نادبألا بط لصأ اذه نم دافتسیو «ةیوقتلاو

a 

 بسحبف «ديلجلا وهو دمجلا ءام امأو .جلثلا ءام نم ٌذلأو فطلأ دربلا ءامو

۶ 

 . هلصأ

 ةدوجلا يف اهيلع طقسی يتلا ضرألاو لابجلا ةيفيك بستكي جلللاو

 ةضايرلاو عامجلاو مامحلا بیقع جولثملا ءاملا ت ت و «ةءادرلاو

 باحصأو دنکلا فعضو  ردصلا عجوو :لاعسلا باحصألو «راحلا ماعطلاو

 . ةدرابلا ةجزمألا

 تحت ةنوفدملا نقلا ءامو «ةفاطللا ةليلق رابالا هايم : تَّقلاو رابآلا ءام

 نع توجحم رخآلاو «نفعت نع ولخي ال ْنقتحم امهدحأ نأل «ليقث ضرألا

 هةدرآو «ةليل هيلع یتأتو ءاوهلل دمصر یتح روفلا ىلع برشی الأ یغبنیو .ءاوهلا

 اهثيرت تناك اذإ اميس الو... ةلطعم هرثب تناك وأ .صاصر نم هیراجم تناك ام

 . ميخو ءيبو ءاملا اذهف ةئيدر

 اهالغأو سوفنلا ىلإ اًهّيحأو ءاردق اهلجأو اهفرشآو هايملا ديس : مزمز ءام

 .(۳) لیعامس) هللا ايقْسو ليربج ةمزه وهو «سانلا دنع اهّسفنأو ؛انمث

 = قيرط نم سابع نبا ثيدح نم 1۷۳/۱ مكاحلاو ۲۸۹/۲ ينطقرادلا هجرخآ (۲)

۳۰۹ 



 هل برش امل مزمز عامر

 ا بلا لات خط هل سی دلو موب نيب ام یاس
 بک

 ۲۳۹ مقس ءافشو :هدانسإب ملسم ریغ دازو . ۱۷ مفط ماَعَط

 : لاق هنأ ج يبنلا نع « هللا دبع نب رباج ثيدح نم .«هجام نبا ننس يفو

 لّتؤملا نب هللا دبعب ةفئاط ٌتيدحلا اذه فّعض دقو . ۳ هل برش امل َمَرْمَر ُءاَم»

 مح امل هنأ كرابملا نب هللا دبع نع انيور دقو .ردكنملا نب دمحم نع هيوار

 نع ردکنملا نب دمحم نع انثدح یلاوملا يبأ َنبا نإ مهللا :لاقف .مزمز ىتأ

(۱) 

0 

(۳) 

 نع دهاجم نع حيجن يبأ نبا نع ةنييع نب نايفس نع يدوراجلا بيبح نب دمحم
 «ةذاش هتياور نأ الإ ءقودص «يدوراجلاو :«صیخلتلا» يف ظفاحلا لاق . سابع نبا

 نبا نع «امهریغو ءرمع يبأ نباو «يديمحلاك «ةينيع نبا باحصأ ظافح هاور دقف

 أ .ليربج ةمزه :هلوقو .سابع نبا لوق نم دهاجم نع حيجن يبأ نبا نع «ةنييع
 اهتزمغ اذإ :ةحافتلا يفو .ردصلا يف ةرقنلا :ةمزهلاو «یءاملا عبنف هلجرب اهبرض

 يقسيل هللا هرهظآ يأ :ليعامسإ هللا ايقسو :هلوقو ءاهترفح اذإ :رثبلا تمزهو «كديب

 .رمألا لوأ يف ليعامسإ هب

 .هنع هللا يضر رذ يبأ لئاضف نم باب :ةباحصلا لئاضف يف (۲۶۷۳) ملسم هجرخآ

 «ریبکلا* يف يناربطلاو ۱۵۸/۲ يسلايطلاو ١58/5 يقهيبلاو رازبلا هجرخآ

 ؟بیهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا لاق امك حیحص هدانسإو «طسوألا»و

 ا «عمجملا» يف يمثيهلاو ۳۳/۲

 ناك ناو لمؤملا نب هللا دبعو ۱8۸/۵ يقهييلاو .دمحأو (۳۰۲۲) هجام نبا هجرخآ

 اك جرا هع هاو لالا نبأ نیا هبات لی لب یر مک ناف ادعس

 ةصخرلا باب يف ۲۰۲/۵ يقهيبلا دنع ریبزلا يبآ نع نامهط نب ميهاربإو «فلژملا
 يرذنملاو «مکاحلا هححص دقو .حیحص ثیدحلاف دیج دنسب مزمز ءام جورخ يف

 ۲۰۲/۵ يقهيبلاو )٩۱۳( يذمرتلا جرخآ دقو .رجح نبا ظفاحلا هنسحو يطايمدلاو

 هلمحی ناك يهنأ ربختو مزمز ءام نم لمحت تناك اهنآ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 1۸۹/۲۳ «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأو .لاق امك وهو «يذمرتلا هنسحو

 ىوادألا يف ملا لوسر هلمح :تلاقو ريراوقلا يف مزمز ءام تلمح اهنأ» ظفلب

 . مهيقسيو ىضرملا ىلع بصي ناكف «برقلاو

۳۹۰ 



 هبرشآ يِنِإَو «هل برش امل َمَرْمَر ءاَم» :لاق هنأ يب كّيبن نع «هنع هللا يضر رباج 1 و 5 0 رم س6 ص » کوس ۳

 هححص دقو ©« نسح اذإ ثيدحلاف « ةَقث يلاوملا 5 نباو . ةمايقلا موي نو

 . ةفزاجم هيف نیلوقلا الکو «اعوضوم مهضعب هلعجو « مهضعب

 هب تيفشتساو «ةبيجع ارومأ مزمز ءامب ءافشتسالا نم يريغو انأ تبرج دقو

 ابيرق ددعلا تاوذ مايألا هب یّدختی نم تدهاشو «هللا نذإب تأربف «ضارمأ ةدع نم

 مهدحأک سانلا عم فوطیو ا دجی الو «رثكأ وأ « رهشلا فصن نم

 موصيو «هلهآ اهب عماجي ةوق هل ناكو ءاموي نيعبرأ هيلع يقب امبر هنأ ينربخأو

 .ارارم فوطيو

 دالب ىصقأ يف رمقلا لابج ءارو نم هّلصأ «ةنجلا راهنآ ٌدحأ :لينلا ءام

 ىلإ ىلاعت هللا هقوسيف ءاضعب اهضعب دمي لويسو «كانه ٌعمتجت راطمأ نم ةشبحلا

 املو «مانالاو ماعنالا هنم لکأت هاعرز هب حرخیف ءاهل تابن ال يت رخلا ضرال

 ؛ورت مل ت أ نإ «ةبلض البا اهیلا هقوسی يلا ضرألا تناك

 تلّطعو «نكاّسلاو ّنكاسملا ترض ةداعلا قوف ت ظمأ ناو «تابنلل ًایهتت ملو

 ضرألا هذه ىلإ َراطمألا كلت قاس مث «ةديعبلا دالبلا ّرطمأف «حلاصملاو شیاعملا

 دالبلا ير ردق ىلع زیتون تاقوأ يف هتدايز هناحبس لعجو .میظع رهن يف
1 

 و

 ةحلصملا هطوبهو هصقانتب هناحبس نذأ ءاهّمعو دالبلا یورآ اذإف ءاهتيافكو

 ناكو ءاهركذ مدقت ىتلا ةرشعلا رومالا ءاملا اذه يف عمتجاو ,عرزلا نم نكمتلاب

 .اهالحأو اهبذعآو اهفخأو هايملا فطلأ نم

 لحلا وام ُروُهَّطلا وه : رحبلا ىف لاق هنأ ةي ّئبنلا نع تبث : رحبلا ءام

 هيف ثومی وهو «ناويحلا ٌريثك دكار ٌعئاد هنإف «مئاهبلاو نييمدالا نم ضرألا هجو

 .ضرألا نع هراسحنا دعب رصم لين هكرتي يذلا رصم نيط :زيلبإلا نيط (۱)

 .حيحص وهو «هجیرخت مدقت (۲)

۳۰ 

 يف هل فنصملا بيرجت

 ءافشتسالا



 هب لاستغالا دئاوف

 برشلا ةرضم هب عقدي ام
 كنم

 ا هنانا ري تونو ا ل ارش ناک نلف ريق الو ًاريثك

 تضتقاف «ملاعلا دشفیف «فيجيو شيو «كلذ هنم ٌبستكي ملاعلاب طيحملا ءاوهلا

 اهلك ملاعلا فيج هيف يقلأ ول يتلا ا اک ج نأ یا هاست زا نكح

 َيِوْطَي نأ ىلإو «قلخ نيح نم هثكُم ىلع ريغتي الو ءائيش هریغت مل هتاومأو هناتنأو
 هضرأ نوکف «يلعافلا امأو ءهتحولمل بجوملا يئاغلا ببسلا وه اذهف «ملاعلا هللا
 . ةحلام ةَحِبَس

 رضم هب هبرشو «دلجلا رهاظ يف ةديدع تافا نم عفان هب لاستغالاف دعبو

 ۳ 006 ةكح ثدحیو «لزهیو ‹ نطبلا قلطي قلطي هناف .هجراخو هلخادب

 .هترضم اهب عفدی جالعلا نم قرط هلف هبرش ىلإ رطضا نمو ءاشطعو

 دیدج فوص اهیلعو تابصق ردقلا قوف لعجیو ءردق يف لعجُي نأ :اهنم

 الو ؛هرصع رثک اذإف «فوصلا ىلإ اهژاخب عفتري یتح ردقلا تحت دقوُیو «شوفنم
 َبْذَع ام راخُبلا نم فوصلا يف لصحیف «ديري ام هل عمتجی یتح كلذ لعفی لازی

 . قاعرلا رذقلا يف یقبیو

 ۳ مث ءاهيلإ هژام حشري ةعساو ةرفُح هتطاش ىلع رفحی نأ :اهنمو

 نالا ادو :ماعلا تعب نأ نا ا مث ءاهيلإ يه حشرت ىرخأ اهم ًابيرق

 نم 2 هد وأ «شمشبلا ىؤن بف يقي آلفا ءالا برش ىلإ رضا

 ناف «ةطنح قیوس وأ هاینمرآ انيط وأ هيف ًافطی ابهتلم ارمج.وأ جاسلا بشخ

 . لفسأ ىلإ بسرت هتردک

 .هنع هللا يضر يردخلا دیعس يبأ نع ««ملسم حیحص» يف تبث :كسم

 .«كْسملا بیطلا بيطأ » : لاق هنأ ی یبنلا نع

 لبق يب یبنلا ٌبّیطأ تنك : اهنع هللا يضر ةشئاع نع : نیحیحصلا) يفو

 .بيطلا بيطأ هنأو .كسملا لامعتسا باب : ظافلألا يف (۲۲۵۲) ملسم هجرخأ (۱)

۳ 



 . كسم هيف بیطب تیبلاب فوطی نأ لبق رخ َمْوَيو َمرْحُي نأ

 هب برضُت يذلا وهو ءاهبيطأو اًهفرشأو «بيطلا عاونأ كم :كسملا

 يف سباي ٌراح وهو «ةنجلا نابثک وهو «هريغب هبشُي الو یزیغ هب هبشُيو «لاثمألا
 ءاّمشو ابرش اهعيمج ةنطابلا ءاضعألا يوقيو ءاهيوقُيو سفنلا رسي «ةيناثلا
 ديج «ءاتشلا نمز اميس ال «نيدوربملاو «خياشملل عفان .اهيلع عضو اذإ ةرهاظلاو

 «نيعلا ضايب ولجيو «ةيزيرغلا ةرارحلل هشاعنإب ةوقلا فعضو «ناقفخلاو يشغلل

 مومسلا لمع لطّیو ءاضعألا عيمج نمو اهنم حايرلا شقیو «اهتبوطر فشنیو

 . تاحرفملا یوقآ نم وهو «ادج ةريثك هعفانمو يعافالا شهن نم عفنیو

 شوجنزْرملاب میل : هتحص ملعن ال ثیدح هيف درو ا

 .ماكزلا :ماشخلاو .«ماشخلل ذيج هنا

 ءدرابلا عادّصلا نم همش عفني «ةيناثلا يف سباي ةثلاثلا يف راح وهو

 ددٌملا حتفيو تظيلغلا حايرلاو ماکژلاو ءءادوسلاو «مغلبلا نع نئاكلاو

 رثكأ نم عفنيف «ةدرابلا ماروألا ّرثكأ للحیو «نیرخنملاو سأرلا يف ةثداحلا

 ىلع ناعأو «ثمطلا ٌردآ لمّتحا اذاو تبطرلا ةدرابلا عاجوألاو ماروألا

 تحت ضراعلا مدلا راثآ بهذأ ءهب َدمُكو «سبايلا هقرو َّقُد اذإو «لبحلا

 .برقعلا ةعسل عفن «لخلا عم هب دّمض اذإو «نيعلا

 همش نمدأ نمو «ءايعإلاب بهذيو «نيتبكرلاو رهظلا عجول عفان هنهدو

 ددُس حتف ءرملا زوللا نهد عم هئامب طعّتسا اذإو «ءاملا هينيع يف لزني مل

 .سأرلا يفو ءاهيف ةضراعلا حيرلا نم عفنو «نیرخنملا

 .مارحالا دنع بيطلا باب :جحلا يف ١٠۳و١٠۳ /۳ يراخبلا هجرخأ (۱)

 ريدتسم قرو هلو «هتابن ىف ضرألا ىلع طسبني ناصغألا ريثك تابن وه :شوجنزرملا (۲)

 ۱ .ادج ةحئارلا بیط وهو «بغز هيلع
 نم بطلا يف میعن يبأو ينسلا نبال هبسنو «ریغصلا عماجلا» يف يطويسلا هرکذ (۳)

 .فعضلاب هل زمرو «سنأ ثیدح

۳۳ 



 مکمادا ديس : هعف رپ نکا ثيدح نم :«هننس» ىف هجام نبا یور : حلم

 امن مادالا بلاغو «هيلع ٌموقيو ءهحلصُي يذلا وه :ءيشلا دیسو .۲۳«حلملا

 ساّنلا يف اونوكت نأ ُكسوُيَس» :اعوفرم «رازبلا دنسم» يفو «حلملاب حلصب
 .۳«حلملاب الا ُماَعّطلا حْلضَی الو ءماَعَّطلا يف حلملا لثم

 امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع :«هریسفت» يف يوغبلا رکذو

 ناتلاو «دیدخلا :ضْألا ىلإ ِءاَمَّسلا ّنم تاکرب بر َلَرْنَأ هللا َّنإ» :اعوفرم

 .هبشأ فوقوملاو .«حلملاو «ءاملاو

 هيفو ءاضايب ةضفلاو ترفص بهذلا دنر ةوق هيف نأ كلذو تضفلاو بهذلا

 ءنادبألل ةيوقتو اهل ٌفيشنتو «ةظيلغلا تابوطرلل تاهذو «لیلحتو ءالج

 .حرقتملا برجلا نم عفنو «اهداسفو اهتنوفع نم عنمو

 ."ةَرفظلا قحمو «نيعلا نم دئازلا محللا علق «هب لحتکا اذاو

 ردحیو راشتنالا نم ةثيبخلا حورقلا ٌعنميو «كلذ يف غلبأ * يناردنالاو

 نانسألا يقنيو مهعفن .ءاقستسالا باحصا نوطب هب كلذ اذاو ءزاربلا

 .ًادج ةريثك هعفانمو ؛اهیوقیو لا دشيو «ةنوفعلا اهنع عفدیو

 رمع نبا نع : «نیحیحصلا) يفو ‹عضوم ريغ يف نارقلا يف روکذم : لخن

 یسیع يبأ نب یسیع هدنس يفو حلملا باب :ةمعطألا يف (۳۳۱۵) هجام نبا هجرخآ (۱)

 .«بيذهتلا بیرقت» يف امك «كورتم وهو « طانحلا

 ثیدح نم يناربطلاو رازبلا هاور :لاقو ۰۱۸/۱۰ «ممجملا» يف يمئيهلا هدروآ (۲)

 . نسح يناربطلا دانساو ةرمس

 .نیعلا یشغت ةديلج :ةرفظلا (۳)

 .ضایبلا دیدشلا حلملا وهو :ينارذ هباوص طلغ :«سوماقلا» يف لاق (4)

۳4 



 ی 5 هللا لوسر دنع نحن انیب :لاق ءامهنع هللا يضر

 ها املا لُجَرلا لَم اهم ةَرَجَش رَجّشلا ّنم ّنِإ» : : 355 شنل

 فلخنلا اهنأ يسفن يف عقوف يداوبلا رجش يف لمانلا عقوف ؟يه ام ينوُربخأ
 لاقف .تكسف ءاّتس موقلا رفص أ انأ اذاف ترظن مث «ةلخنلا يه :لوقآ نأ تدرأف

 ٌةحأ اّهَتْلَق نوكت نأل :لاقف سعل كلذ ثرکذف كةَلْخَّنلا يه» : هلكت هللا لوسر

 . '' اًذكو اذک نم ّىلإ

 رابتخاو «مهنيرمتو «هباحصأ ىلع لئاسملا ملاعلا ءاقلإ ثيدحلا اذه يفف

 . مهدنع ام

 . هیبشتلاو لاثمألا برض هيفو

 نع مهكاسمإو مهلالجإو مهرباكأ نم ءايحلا نم ةباحصلا هيلع ناك ام هيفو

 . باوصلل هقيفوتو «هدلو ةباصإب لجرلا حرف هيفو

 هفرعي مل ناو «هيبأ ةرضحب فرعی امب بيجي نأ دلولل هرکی ال هنأ هيفو

 . هيلع بدأ ةءاسإ كلذ ىف سيلو «سألا

 بيطو ءاهلظ ماودو ءاهريخ ةرثك نم ةلخنلاب ملسملا ةيبشت هنمضت ام هيفو

 . ماودلا ىلع هدوجوو اهرمن

 توقو ءاودو ءاذغ وهو .اعنایو احلبو اسبایو ابطر لكؤي اهرمئو
 و ۳ 8 5

 نم ذختُيو «یناوألاو تالالاو ءانبلل اهعوذجو «ةهكافو ٌبارشو «یولحو
 و 0.4 ۱ 3 7 €
 لابحلا اهفيل نمو «كلذ ريغو .حوارملاو يناوالاو لتاکملاو رصحلا اهصوخ

 يف (۲۸۱۱) ملسمو «ةلخنلا ةكرب باب :ةمعطألا ىف 140/9 يراخبلا هجرخأ )
 . نيقفانملا تافص

۳۹۵ 

 ةلخدلا ثیدح دئاوف



 يف سانلا فالتخا
 ةلبحلا ىلع اهلیضفت

 ةيودالا يف لخدیو «لبالل ٌفلع اهاون ءيش رخآ مث ءاهريغو ایاشحلاو .

 دضن نسحو «اهرظنم ةجهبو اهتنیه ْنسحو اهتابنو اهترمث لامج مث «لاحکاالاو

 اهرطافل ی اهتیژرف «هتيؤر دنع سوفنلا ةرسمو هتجهبو هتعنصو هرم

 نم اهب ُهبشأ ءيش الو < تو ی ای ی تا تل

 ی

 ءهبرق ىلإ ًاقوش هقراف امل ةا هللا لوسر ىلإ اًهُعذج نح يتلا ةرجشلا يهو
 دقو .مالسلا هيلع یسیع تدلو امل ميرم اهتحت تلزن يتلا ي يهو «همالک عامسو

 نيطلا نم تقلخ الف ٠ تلخلا مُكَتَمَع اوُمِرْكَأ» : رظن : هدانسإ يف ثیدح يف درو

 . م دا هم قلخ يذل

 دقو «نیلوق ىلع سكعلاب وأ ةلّبَحلا ىلع اهليضفت يف سانلا فلتخا دقو

 و در e «عضوم ريغ يف هباتک يف امهنیب هللا نرق

 عفنأو لضفأ هقفاوت يتلا ضرألاو «هتبنمو هناطلس لحم يف امهنم دحاو لک

 بح بلقلا يف ناف سجننلا مش دب مکیلَعا : حصي ال ثيدح هيف : سجرن

 . ۲« سجرلا مش الإ اهعطقی ال «صربلاو ماذجلاو نونجلا

 بصَعلا ىلإ ةرثاغلا ٌحورقلا لمدُي هلصأو «ةيناثلا يف سبای راح وهو

 «ءيقلا جيه ادوات کا فا هام َبرشو خبط اذاو ةذباَج ةيلاج ةلاّمغ ةوف

 خاسوأ ىقن «لسعلاو ةّنسْركلا عم خبط اذإو «ةدعملا رعق نم ةبوطرلا ٌبذجو

 . جضنلا ةرسعلا تالیّدلارجفو حورقلا

 متاح يبأ نباو ىلعي يبأل و «ریغصلا عماجلا» يف يطويسلا هدروأ .حصي ال ربخ (۱)

 نم بطلا يف ميعن يبأو ينسلا نباو «لماکلا» يف يدع نباو «ءافعضلا» يف يليقعلاو

 . فبعض وهو «دیعس نب رورسم هدنس يفو يلع ثيدح

 .تاعوضوملا يف يزوجلا نبا هركذ (۲)

۳ 



 حتفیو «يوق لیلحت هیفو ءدرابلا ماکژلا عفني فیطل «ةرارحلا لدتعم هژهزو

 سوژرلا خلصیو ؛يوادوسلاو بطرلا عادضلا نم فيو نیرخنملاو غامدلا ددس

 نمدآ نمو ا راص «سرغو ها قش * اذإ هنم قرحملاو «ةراحلا

 نم ةنئاکلا سأرلا عاجوآ نم عفنیو «فیصلا يف ماسربلا نم نمآ ءاتشلا يف هّمش

 رک شام عفنيو غامدلاو بلقلا يوقي ام ةيرطعلا نم هيفو یادوسلا ةرملاو مغلبلا

 .نايبصلا عرصب بهذي همش : ریسیتلا بحاص لاقو .اهضارمأ نم

 N ما ثیدح نم : :هجام نبا ىور'ةَر

 نفس اه ف هدسج رئاسو تروُتلاب اهالطف گم اچ نما اذإ ناك

 .اهلعمأ اذه ثیداحآ ةدع

 «دواد نب نامیلس را هل تّعنصو مامحلا لخد نم لوآ نإ : لیق

 وأ سمشلا يف ناکرتیو «ءاملاب ناطلخی «ءزج خینرزو نازج سلك :اهلصأو

 لمعی امثیر ةعاس سلجیو «هب یلطی مث «هتقرز دتشتو خضلت ام ردقب مامحلا

 . اهتیران باهذال ءانحلاب اهناکم یلطیو «لسغي مث «ءامب سمی الو

 ص وو رم ر م ۲

 ىلإ طبهأ ال مدا نٍ» :اعوفرم «يوبنلا بطلا» هباتک يف میعن وبأ رکذ :قبن

 ثیدحلا يف قلا 5 يبنلا رکذ دقو قتل ارام نم لکآ ءيش لوا ناك ضزالا

 لالق لثم اَهَقِبَن اذإو «هب يرسأ ةليل ىهتنملا ةردس ىأر هنأ :هتحص ىلع قفتملا
۳۱ 

 غبدیو «لاهسالا نم عفنيو .ةعيبطلا لقعی ردسلا رجش رم :قبنلاو

 عمنيو اهن دلویو «ماعطلا یهشیو نا وذغیو «ءارفصلا نکسیو .ةدعملا

 نأ عاطقنا هذئس ني . ةرونلاب ءالطإلا باب :بدألا يف )۷01( هحام ۰ نبا هج رخأ 01

 .ةلسرم ةملس مأ نع هتياور تباث ىبأ نب ل بیج

 ثيدح نم «ةكئالملا ركذ باب :قلخلا ءدب ىف ٠۲۲و 5 ۳ ا 7

 . هلع هللا یضر ةعصعص نب كلام

 ضخ



 حلصی وهو ءاشحلا يوقي هقیوسو مضهلا ءيطب وهو «يوارفصلا بّرذلا

 .دهشلاب هترضم عفدتو «ةيوارفصلا ةجزمألا

 هطر نآ : حیحصلاو .نیلوق ىلع ؟سبای وأ بطر وه له « هيف فلتحاو

 . سبای دراب هسبایو «بطر دراب

 :اهلا فرح

 لاین ت ۳ # 2 ۰ ا
 ءاهلثم تبثي لباس د الو ی هللا وسر رع تا : ابدنه

 ار ماي | نم موي سیل هوضفت لو َاَبدنِهْلا اوُلك» :اهدحأ .ةعوضوم يه لب

 ین سا سی واو دو .«هّیلع رطفت ةّنَجلا ّنم تارطقو

 نم ةرطق اَهْيَلَعو الا ءابدنهلا ِقَرَو نم ِةَقَرَو نم ام» : ثلاثلا . ؟رحس الو مس هيف

 .'«ةَّلجلا

 ءاتشلا يف يهف «ةنسلا لوصف بالقناب ةبلقنم «جازملا ةليحتسم يهف دعبو

 بلاغ يفو «ةلدتعم فيرخلاو عیبّرلا يفو «ةسباي ةراح فيصلا يفو «ةبطر ةدراب

 تحبط اذإو «ةدعملل ٌةديج ٌةدربم ةضباق يهو «سييلاو ةدوربلا ىلإ ليمت اهلاوحأ
 هاضبق داو ةتعملل دوجآ يهف هاهنم ىربلا اخو نطبلا تّلقع «لخب تلکأو

 ا

 ‹«سرقتلا نم عفنتو «ةدعملا يف ضراعلا باهتلالا تبلس ءاهب دّمضت اذإو

 «برقعلا عسل نم تعفن ءاهلوصأو اًهَقَروَب دّمضت اذإو «ةراحلا نيعلا ماروأ نمو

 اهّراح اهعاجوأ نم عفنتو دبکلا يف ةضراعلا ددّسلا حتفتو «ةدعملا يوقت يهو

 . ىلكلا يراجم يّمَتنو ءاشحألاو قورعلاو لاحطلا ددُّس حتفتو ءاهدرابو

 ص «عوضوملا ثيدحلا ةفرعم يف عونصملا»و ۵4 ص فلؤملل «فينملا رانملا» رظنا )١(

 ۰۱۱۷و ۱1و ٠١١ :ص یناکوشلل «ةعومجملا دئاوفلاو» .يراقلا ىلع المل 1

 .حلفم نبال 1۵/۳ ةيعرشلا بادالاو

۳۸ 



 امیس الو .يددسلا ناقرّيلا نم عفنی رصتعملا اهژامو ءاهّرمأ دبكلل اهعفنآو

 ةراحلا ماروألا ىلع عضوو .اهقرو قد اذإو «بطرلا جنایزارلا ءام هب طلخ اذإ

 ام حلصأو یارفصلاو مدلا ةرارح ءیفطیو «ةدعملا يف ام ولجیو ؛اهللحو اهدّرب

 ءاهثّوق اهتقراف .تضفن وأ تلسغ یتم اهنأل .ةضوفنم الو ةلوسخم ريغ تلکا

 .مومسلا عیمج نم عفنت ةيقايرت ةوق كلذ عم اهیفو

 نم عفنیو «قایرتلا يف اهقرو لخدیو ۳ اْشَعلا نم عفن ءاهئامب لحثکا اذإو
 «تيزلا هيلع ًبّصو ءاهؤام رصثعا اذإو مومسلا َرثكأ مواقیو .برقعلا غدل

 عسل نم عفن «هؤام برشو ءاهلصأ َرصّتعا اذإو «ةلاتقلا ةيودألا نم صّلخ
 . نيعلا ضايب ولجي اهلصأ نبلو «روبنزلا عسلو «برقعلا عسلو «يعافألا

 اولا فرج

 نع «مقرأ نب ديز ثيدح نم :«هعماج» يف يذمرتلا ركذ و

 هب دلی :ةداتق لاق ءبْنَجلا تاذ نم َسْرَولاو َتْيَّرلا تعني ناك هنأ يي یبنلا

 تعن : لاق اضیآ مقرأ نب دیز ثيدح نم «هننس» ىف هجام نبا یورو

 م م م ريب ر فرض دا ت

 . هب دل اتیزو اطسقو اَسْرَو بنَجلا تاذ ْنم ةي هللا لوسر

 اهسافن َدْعَب ٌدْعَفَت ءاَسفنلا تناک :تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نع حصو

 .ةواشعلاك ءراهنلاو ليللاب رصبلا ءوس :اشعلا )١(

 نيسحتل هجولل ةرمح هنم ذختيو هب غبصي «مسمسلا تابن لثم ءرفصأ تبن :سرولا (۲)

 .نوللا

 هجام نباو .بنجلا تاذ ءاود يف ءاج ام باب :بطلا يف (۲۰۷۹) يذمرتلا هجرخآ (۳)

 . فيعض وهو «يرصبلا هللا دبع وبآ نومیم هدنس يفو (۷)

۳۹۹ 



 ."'"فّلكلا نم اًهِهْجَو ىَلَع سزولا يلْطَت اتادحإ تناكو ءامَْي َنيعبرأ ) او 2م و م © رم سا 0 ۳۳ 5

 . نميلا دالب ريغب برعلا ضرأ نم الو «برعلا ضرأ

 للا رمح الا هدوجأو ةيناثلا ةجردلا لّوأ يف ةسوُبيلاو ةرارحلا يف هتوقو

 حطس يف ةنئاكلا رولّبلاو «ةكحلاو «فّلکلا نم عفني «ةلاخنلا ليلقلا ءديلا يف

 رادقمو ءحَضَولا نم عفن برش اذإو «ةغباص ةضباق ةوق هلو هب ّيلط اذإ ندبلا

 . مهرد نزو هنم ةبرشلا

 ىلع هب خطل اذإو «يرحبلا طسقلا عفانم نم بيرق هعفانمو هجازم يف وهو

 ىلع يوقي سرولاب غوبصملا بوثلاو ءاهنم عفن ةعفّسلاو روثبلاو ةكحلاو قهبلا

 . هأبلا

 يف فالخلا ٌركذ ابيرق مدقت دقو «رعشلا دّوست يهو «لينلا قرو يه: ةمشو

 . هلعف نمو داوسلاب غبصلا زاوج

 الا فادح

 رجش لک :ةغللا يف هناف ءٌّمعأ نیطقیلا ناك ناو «عرقلاو ءاّبَّدلا وهو : نيطقي

 ةرجش هيلع انَْبْنأو# :ىلاعت هللا لاق «رايخلاو ءاثقلاو خيطبلاك .قاس ىلع موقت ال

 ١55[. :تافاصلا] *نيطقي نم

 هل ام :رجشلاو ارجش ال ی قاس یلع موی ال ام : ليف داف

 . ؟ *نيطقي نم ةّرحش# :لاق فیکف :ةغللا له هلاق «قاس

 (۱۳۹) يذمرتلاو (۳۱۲)و (۳۱۱) دواد وبأو ۰۳۰۰/۲ «دنسملا» يف دمحآ هجرخأ )

 دها وش هل و « نسح هدنسو EAT یقهیبلاو 1۷0/۱ مكاحلاو AY ص ینطقرادلاو

 . ۲۰1و ۲۰۵/۱ «ةيارلا بصن» ىف یعلیزلا ظفاحلا اهدروآ ءاهب یوقتی

۳۷۰ 



 ءيشب َدّيف اذإو «هيلع موقي قاس هل ام ناك «قلطآ اذإ رجشلا نأ :باوجلاف

 مهفلا يف عفنلا ميظع ٌمهم باب ءامسألا يف ديقملاو قلطملا نيب قرفلاف 2

 .ةغللا بتارمو

 «عرقلاو ءابدلا ىمسُي هرمثو «ءابّذلا تابن وه :نارقلا يف روكذملا نيطقيلاو

 نأ كلام نب سنأ ثيدح نم :«نيحيحصلا» يف تبث دقو .نيطقيلا ةرجشو

 عم تبهذف :هنع هللا يضر سن لاق «هعنص ماعطل ةي هللا لوسر اعد اطاخ

 :سنأ لاق «ٌديدقو ءاّبُد هيف اقرمو «ريعش نم ًازبخ هيلإ بّرقف ةي هللا لوسر

 نم ءاَبَدلا ةبحأ لزأ ملف ءَةَفْحَّصلا يلاو نم هاب مي هلك هلا لوسر تیارف

 .()مویلا كلذ

 لكأي وهو «هنع هللا يضر كلام نب سنأ ىلع تلخد :تولاط وبأ لاقو

 . كابا ا ایر 2 هلا لوسر بخل لإ كیح ام ةرجش نم كل ای لوقیو عرقلا

 ةشئاع نع « هيبأ نع «ةورع نب ماشه ثيدح نم :(«تايناليغلا) يفو

 اورثكأف ءارذق محبط اَذِإ ةشناع اي» : هی كاس كامب

 مل ناو «رادحنالا ٌميرس وهو ءريسي ءاذغ وذغي ؛بطر دراب :نيطقيلا

 طلخ هنم دّلوتي هنأ هتيصاخ نمو ءدومحم طلخ هنم دّلوت مضهلا لبق دسفي

 حلملابو و هيب ا ات

 مئالي الو «نیرورحملا عفنيو ا اطر ءادغ یل يئام فیطل وهو

 عادّصلا ۰ بهذیو «شطعلا عطقی هژامو «مغلبلا مهیلع ةبلاغلا نمو «نيدوربملا

 :ةبرشألا يف (۲۰۱) ملسمو .قرملا باب :ةمعطالا يف 1۸۸/٩ يراخبلا هجرخأ )١(

 .نيطقيلا لكأ بابحتساو «قرملا لكأ زاوج باب

۳۷1 



 هیوسام

 یوادتی الو «لمعتسا فيك نطبلل نيلم وهو «سأرلا هب لسغ وأ برش اذإ راحلا

 .اعفن هنم لجعآ الو هلثمب نورورحملا

 مطقو .ةبهتلملا یمحلا ةرارح نكس «ةفيطللا ةبرشألا ضعبب برشو هژام

 ءارفص لهسأ یّیرم لجرفسو ني نیبجنرتب برش اذإو ا غ غو ‹ شطعلا

 . هضحم

 ردا ‹نورطن نم ءيشو « لسع نم ءيشب هژام برشو غرقلا خبط اذإو

 ةراحلا ماروألا نم عفن « خوفايلا ىلع دامض هنم لمُعو قد اذإو و

 . غامدلا يف

 ىف اهنم رطقو .درولا نهدب اهژام طلخو ۰؟"هتدارج تّرصع اذإو

 تراحلا نيعلا ماروآ نم ةعفان هتدارجو «ةراحلا ماروالا نم تعفن ءنذألا

 ةراحلا ةجزمألا باحصأل عفنلا دیدش وهو ءراحلا سرقللا نمو

 هتعیط لا لاحتسا فو اطلخ ةذعملا يف فداص یتمو «نیمومحملاو

 ۱ رمل ٌرُملاو لخلاب هترضم ٌعفدو ءائيدر اطلخ ندبلا يف دّلوو .«دسفو

 سنآ نع ركذيو ءالاعفنا اهعرسأو «ةيذغألا فطلأ نم وهف ةلمجلابو

 . هلكأ نم كي ناك لي هللا لوسر نا هنع هللا يضر

 لصف

 يف عفنلا ميظع رصتخم لصفب بابلا اذه يف ٌمالکلا َمتخأ نأ تيأر دقو

 الصف هيوسام نبال تيأرو «باتكلا ةعفنم ّمتتل ةعفانلا ةيلكلا اياصولاو «رذاحملا

 : لاق هظفلب هتلقن «ریذاحملا» باتك ىف

 .دوعلا نم رشقي نم :ةدارجلاو . عرقلا رشق ديري )۱

 .خماکلاک ماد :يرملا )

۳۷ 



 .هسفن الإ ّنَمولي الف «فلكو اموي َنيعبرأ لصبلا لكأ نم

 . هّسفن الإ مولي الف ْبَرَج وأ قب هباصأف احلام لكأف ءَدّصتفا نمو

 الإ نمولي الف ةَوَقْل وأ جلاف هباصأف كمسلاو ضيبلا هتدعم يف عمج نّمو

 . هسفن الإ ّنمولي الف خلاف هباصأف ءیلتمم وهو عامحلا لخد نمو

 سرقن وأ صر وأ ماذج هباصأف «كمسلاو نبللا هتدعم يف عمج نمو

 .هّسفن الإ ّنَمولي الف

 الإ ّنَمولي الف «سرقن وأ رب هباصأف ءذيبنلاو بلا هتدعَم يف عمج نمو

 "لف التخم وأ انونجم تدلوف .هلهأ ءیطو یتح لستغي ملف «ملتحا نمو

 الإ ٌنَمولي هلف وبر هباصأف « هم ًالتماو ادوات او ات لکآ نمو

 . هسفن الإ ّنمولي الف «ةاصح هباصأف ْغرفی یتح ربْصَي ملف «عماج نمو

 . هّسفن الإ ّنمولي الف ءاد هباصأ وأ «ةوقل هباصأف اليل ةارملا يف رظن نمو

 نبال ةدبط رذاحم ناثروي امهناف «كمسلاو ضيبلا عمجت نأ رذحا : عوشیتخَب نبا لاقو

 . سارضألا عجوو ریساوبلاو «جنلوقلا

 حلاملا كمسلاو ةحولملا لکأو هجولا يف فّلكلا دلی ضيبلا لکأ ةمادإو
 . برجلاو قهّبلا دلوي ماّمحلا دعب داصتفالاو

۳۷۳۳ 



 كمسلا لكأ دعب درابلا ءاملاب لاستغالا .ةناثملا رقعی منغلا یلک لكأ ةمادإ

 .حلافلا دلوي ٌيرطلا

 هبيقع ءاملا قيرهُي نأ ريغ نم ٌعامجلا «ماذُجلا ٌدّلوي ضئاحلا ةأرملا ءطو

 .ّيودلا ًءادلا دلوي جرخملا يف ثكُملا لوط «ةاصحلا دلوي

 . عفانلا نم راثكإلا نم ٌريخ راضلا نم لالقالا : طارقبأ لاق طارقبأل اياصو

 نم ءالتمالا كرتبو «بعتلا نع لساكتلا كرت ةحصلا اوميدتسا :لاقو

 . بارشلاو ماعطلا

 یءاقن ىلع لكأيلو .ءاذغلا دّوجيلف تحصلا دارآ نم :ءايكسلا ضع لاو ةدلك نب ثراحلل اباصو

 دعب متو یعادغلا دعب دّدمتیو ءاملا برش نم للقیلو ٌامظ یلع برشیلو قت

 بيقع مامحلا لوخد رذحيلو «ءالخلا ىلع هسفن ضرْعَي ىتح مني الو «ءاشعلا

 ليللاب سبایلا دیدقلا لکأو ءاتشلا ىف رشع نم ريخ فيصلا ىف ةرمو «ءالتمالا

 یاحصألا نادبأ مقستو یایحالا َرامعأ ٌمرُهَت زئاجعلا ةعماجمو «ءانفلا ىلع ٌنيعم

 مالك نم هضعب امنإو «هنع حصي الو «هنع هللا يضر يلع نعاذه یوریو

 . هریغ مالکو تلا بیبط ةَدلک نب ثراحلا

 ءاشعلا لجعْیلو «ءادغلا ركابُيلف - ءاقب الو - ءاقبلا هرس نم : ثراحلا لاقو

 .ءاسنلا نایشغ لقّیلو «ءادّرلا ففخْیلو

 لوخدو «ةنطبلا ىلع ٌعامجلا :ندبلا ٌمدهت ءایشآ ةعبرأ :ثراحلا لاقو

 .زوجعلا عامجو دیدقلا لکأو ءالتمالا ىلع مامحلا

 نم هيلإ يهتنن رمأب انرُم :اولاقف «لسانلا هيلإ عمتجا ثراحلا رضتحا املو

 ناوأ ىف الا ةهكافلا نم اولكأت الو باش الا ءاسنلا نم اوجوزتت ال :لاقف «كدعب

 يف ةَّدِعَملا فیظنتب مکیلعو یادلا هندب لمتحا ام مكدحأ ّنَجلاعتي الو ءاهجضن

 منیلف «مكدحأ ىّدغت اذإو  محلل ةتبنم ةرملل ةكلهم مغلبلل ةبيذم اهنإف « رهش لک

VE 



 .ةوطخ نیعبرآ شمیلف یٌشعت اذ|و «ةعاس هئادغ رثا یلع

 «كنع اهذخآ ةفص يل فصف «يل ىقبت ال كّلعل : هبيبطل كولملا ضعب لاقو
 نم الإ ءاودلا برشت الو ايت الإ محللا نم َلُكأت الو «ةباش الإ حکتت ال :لاقف
 الف ًاراهن تلكأ اذإو .ماعطلا عضم ذجأو .اهجضت يف الإ ةهكافلا لکأت الو .ةلع

 ّنلكأت الو «ةوطخ نیسمخ ولو يشمت یتح منت الف اليل تلكأ اذإو عانت نأ سأب
 لبق مامحلا نم ذخو «لوبلا سبحت الو « عامجلا ىلع ّنَهَّراكتت الو .عوجت یتح

 زجعت ام لکأت نأ َكايإو اعط كتدعَم يفو ءًاماعط ّنلكأت الو كنم ٌدخای نأ
 يقت ةئيقب عوبسآ لک يف كيلعو «همضه نع كنیم ٌرجعتف .هفضم نع كنانسآ

 َكيلعو «هيلإ ةجاحلا دنع الإ هجرخت الف «كدسج يف ٌمدلا ٌرنكلا ععنو .كّمسج
 .هجارخ| ىلإ ةيودألا لصت ال ام قابطألا نم جرخُي هنإف «مامحلا لوخدب

 : یعفاشلا لاقو

 عامج ريغ نم لسفلا ة ةرثكو «بیطلا مشو «محللا لكأ : ندبلا يوقت ةعبرأ
 .ناّتکلا سلو

 ىلع ءاملا برش ةرثكو مهلا ةرثكو عامجلا ةرثك :ندبلا نهوت ناو

 . ضماحلا لكأ ةرثكو «قيرلا

 رظنلاو ؛مونلا دنع لحكلاو تبعکلا لايح نمولجلا ؛ رصبلا يوقت ةعبرأو

 .سلجملا فیظنتو ةرضخلا ىلإ

 .ةأرملا جرف ىلإو بولصملا ىلإو ءرذقلا ىلإ ُرظنلا : رصبلا ع ٌنهوت ةعبرأو

 . ةلبقلا ربدتسم دوعقلاو

 «قتسفلاو «لفيرطإلاو ءريفاصعلا لكأ :عامجلا يف ٌديزت ةعبرأو

 . بوُرخلاو

Vo 

 بییطل اياصو

 يعفاشلل اياصو



 داحس «كاوسلاو ( مالکلا نم ا 07 : لقعلا دی رت ةعبرأو

 فلا او الا

 قارفو «دیلا تاذ ُّصق :نلتق امبرو َندبلا َنبِذُي ٌسمخ :نوطالفآ لاقو ا
 .ءالقعلاب لهجلا يوذ كحضو «حصنلا درو ظیاخملا عّرجتو «ةبحألا

 الإ لتعي ال نأ ريدج وهف ءاهظفَح ْنَم لاصخب كيلع :نومأملا ُبيبط لاقو  نوماملابيبطدرناحم

 ُْبِعْنُي اماعط لكأت نأ َكايِإو ءماعط كتَدِعَم يفو اماعط لكأت ال :توملا ًةلع
 هنإف «عامجلا ةرثكو َكايإو ءهمضه نع كتدعم زجعتف .هغضم يف كسارضأ

 كايإو تأجفلا توم ثروي هنإف ءزوجعلا ةعماجمو كايإو «ةايحلا رون ءىفطي

 . فيصلا يف ءيقلاب كيلعو «هيلإ ةجاحلا دنع الإ دصفلاو

 . ةعيبطلل داعم وهف ريثك لك :هلوق طارقبأ تاملك عماوج نمو طارقبال ةيصو

 نيماعط نيب عمجأ مل ينأل :لاقف ؟ضّرمت ال كلام :سونیلاجل ليقو سونيلاجل ةيصو
 .هب تيذأت اماعط ةدعملا يف ْسبخَ ملو «ماعط ىلع اماعط لخذأ ملو «نيئيدر

 لصف

 لكألاو ءريثكلا ٌمونلاو «ريثكلا ٌمالكلا :مسجلا ضرمُت ءايشأ ةعبرأو ر

 . ریثکلا عامجلاو «ریثکلا 7

 . بیشلا لُجعيو «هفعضیو غامدلا حم لّلقی : ريثكلا مالكلاف ريثكلا مالكلا راضم

 نع لسکیو «نيعلا ُحّيهُِيو .بلقلا يمعيو «هجولا رفصی :ريثكلا ٌمونلاو ريثكلا مونلا راضم

 .ندبلا یف تابوطرلا دلویو 4 لمعلا

 «سوماقلا حرشو» ۳۹۰/۲ «ةیعرشلا بادالا» و۳۲۳ ةحفص يعفاشلا بادا عجار (۱)
۷ 2 

۳۷۹ 



 رينا زاراض «ةظيلغلا حايرلا ُدّلويو مسجلا فعضُيو «ةدعملا مف ٌدسفي ٌريثكلا لکالاو
 .ةرسعلا ءاودألاو

 ريثكلا عامجلا راضم «ندبلا تابوطر فّمجیو ءىوقلا فعضیو ندبلا دهي :ريثكلا عامجلاو
 ةرثکل غامدلا صخیو ندبلا عيمج هررض ٌمعَيو ؛ددٌسلا ثروُیو .بصعلا يخريو

 تاغرفتسملا عیمج فاعضإ نم رثکآ هفاعضاو «يناسفنلا حورلا نم هب للحتی ام

 .اریثک ایش حورلا رهوج نم غرفتسیو

 عامجلا عنا ًالالح نسلا ةثيدح ةليمج ةروص نم ةقداص ةوهش فداص اذإ نوکی ام عفنأو

 نم بلقلا ءالخو هب دهعلا دعُبو .هتبوطرو جازملا ةرارحو ءةيبوبشلا نس عم
 ءالتما نم هعم هكرت يغبني ام هنراقی ملو «هیف طرفی ملو «ةيناسفنلا لغاوشلا
 اذاف ءطرفم درب وأ « طرفم ٌرح وأ ةمات ةضاير وأ غارفتسا وأ یءاوخ وأ « طرفم

 ررضلا نم هل لصح دقف َدقف اهيأو ءادج هب عفتنا «ةرشعلا رومألا هذه هيف ىعار

 .لّجعملا كالهلا وهف ءاهرثكأ وأ اهل تدقف ناو «هبسحب

 لصف

 ةيحلا ٠ ةلدتعملا ةيمحلاو «ضرملا يف طيلختلاك .ةحصلا يف ةطرفملا ةيمحلاو
 سونیلاجنایاصو مكب ةجاح الو «عبرأب مكيلعو اثالث اوبنتجا :هباحصأل سونيلاج لاقو «ةعفان

 «بيّطلاو ءمسّدلاب كيلعو ءنتّتلاو .ناخدلاو ءرابغلا اوبنتجا :بیبط ىلإ

 ,''!بوُرذابلاب اوللختت الو .مكعبش قوفاولكأت الو «ماّمحلاو .ىوُلَحلاو
 لكأي الو افق ىلع ةمکژ هب نم مني الو «ءاسملا دنع زوجلا اولكأت الو «ناحيرلاو

 أيقتي الو توملا ةرطاخم هنإف .دصتفا نم ّيشملا عیسی الو ءاضماح ٌّجغ هب نم

 ةدرابلا ىمحلا بحاص مني الو ءريثك ًامحل فيصلا يف وات الو ؛هثيع هملؤت نت

 ءاتشلا يف موي لك برش نمو «رزبملا قيتعلا ناجنذابلا اوبرقت الو «سمشلا يف

 .سوماق .لهستف ةلضف فداصت نأ الإ .ضبقتو ءادج بلقلا يوقت ةفورعم ةلقب )١(

۳۷۷ 



 ةماع اباصو

 نامرلا روشقب مامحلا يف همسج َكّلَد نمو لالعالا نم نمأ «راح ءام نم احدق

 يمور ىكطصُم لیلق عم تانسؤَس سمخ لكأ نمو «ةكحلاو برجلا نم نمآ
 رزب لكأ نمو دسفت الو هَنَدَِعَم فعضت ال هرمع لوط يقب كسمو «ماخ دوعو

 .لوبلا ةقرح هنع تلازو «هتدعم نم ىصحلا فظن «رکسلا عم خيطبلا

 لصف

 .رهسلاو غوجلاو نزحلاو ءٌنهلا :ندبلا ٌمدهت ةعبرأ

 .بوبحملاو «يراجلا ءاملا ىلإو ةرضخلا ىلإ رظنلا :خرفت ةعبرأو
 .رامثلاو

 ضیغبلا هجوب يسمتلاو حبصتلاو ءايفاح يشملا :رصبلا ملظت ةعبرأو

 . قيقدلا طخلا يف رظنلا ةرثكو «ءاكبلا ةرثكو ودعلاو «ليقثلاو

 لكأو «لدتعملا مامحلا لوخدو «معانلا بوثلا ُنسبل : مسجلا يوقت ةعبرأو

 .ةبيطلا حئاورلا مشو «مسدلاو ولحلا ماعطلا

 ساک او تدخلا او هو مناع او لا سی ا

 . روجفلا ةرثکو ملع ريغ نع لاؤسلا ةرثکو

 . یوقتلاو «ٌمركلاو «ٌافولاو «ةءورملا : هتجهبو هجولا ءام يف ديزت ةعبرأو

 .ةميمنلاو «بذکلاو ٌسحلاو «ربکلا : تقملاو ءاضغبلا ٌبلجت ةعبرأو

 دُهاعتو راحسالاب رافغتسالا ةرثكو «لیللا ٌمايق :قزرلا بلجت ةعبرأو

 .هرخاو راهنلا لوآ رکذلاو تقدصلا

 . ةنايخلاو لّسکلاو «ةالصلا ةلقو «ةحبصلا مون :قزرلا عنمت ةعبرأو

 ىلع ٌمونلاو «هکاوفلاو ضماحلا لكأ نامدإ :نهذلاو مهفلاب ٌرضت ٌةعبرأو

 .مْغلاو .مهلاو ءافقلا

TVA 



 «بارشلاو ماعطلا نم يلمتلا ةلقو .بلقلا غارف : مهفلا يف ةينت او

 . ندبلل ةّلقثملا تالضفلا ٌحارخإو «ةمسّدلاو ةولخلا ءايشألاب ءاذغلا ريبدت نسحو

 ناجنذابلاو «نوتيزلاو «القابلاو «لصبلا لكأ نامدإ :لقعلاب ٌرضي اممو
 . مغلاو تلا ةرثکو رکشلاو راکفالاو .ةدحولاو ‹ عامجلا ةرثكو

 الا ةلع كلذل دجأ ملف سلاجم ثالث يف ۲ "تعطق :رظنلا لهأ ضعب لاق
 نمو ءرخآلا ىف نوتيزلا نمو «مايألا كلت دحأ يف ناجنذابلا لكأ نم ثرثكأ ينأ
 . ثلاثلا ىف القابلا

 ال رظانلا لعل «یلمعلاو یملعلا بطلا ءازجأ نم ةعفان ةلمج ىلع انيتأ دق
 نأو ةعیرشلا نيبو اهنيب ام برق كانيرأو باتکلا اذه يف الإ اهنم ریثکب رفظی

 . مهبط ىلإ زئاجعلا بط ةبسن نم لقآ هبلا م نييعئابطلا بط ةبسن يوبنلا بطلا

 هیبنت هانرکذ امیف نکلو «ريثكب هانفصو امم مظعأو «هانرکذ ام قوف رمالاو

 ةوقلا َنيب ام ملعیلف < لیصفتلا ىلع ةريصب هللا هقزری مل نمو ««ءارو ام ىلع ریسیلاب

 رئاصبلاو لوقعلاو ءایبنألا هللا اهقزر يتلا مولعلاو « هللا دنع نم يحولاب ةدّيؤملا
 . مهريغ دنع ام نيبو ءاهايإ هللا مهحنم يتلا

 ىوق ركذو «بابلا اذهل امو ءب لوسرلا يدهل ام :لوقي الئاق لعلو
 . ؟ةحصلا رمأ ريبدتو «جالعلا ¿ نیناوفو ءةيودألا

 اذه ناف ایک لوسرلا هب ءاج ام مهف ىف لئاقلا اذه ريصقت نم اذهو

 هيلع هتلالدو ءهيلإ هداشراو « هب ءاج ام ضعب مهف نم هفاعضأ فاعضأو هفاعضأو

 ی ر
 .هدابع نم ٌءاشي ْنَم ىلع هب هللا نمی رم هلوسرو هللا نع مهفلا نسحو

 . ةثحابملاو ةرظانملا ىف بلغ : يأ )۱(

۳۷۹ 

 يوبنلا بطلا لضف



 ةعيرش نوکت نأ رکنت فیکو «نارقلا يف ةثالثلا بطلا لوصأ كاندجوأ دقف

 ىلع اهلامتشاك «نادبألا حالص ىلع ةلمتشم ةرخالاو ايندلا حالصب ثوعبملا

 لك دق ةيلك قرطب اهتافا عفدو ءاهتحص ظفح ىلإ ةدشرم اهنأو .بولقلا حالص
 ءامیالاو هيبنتلاو سايقلا قيرطب ةميلسلا ةرطفلاو .حیحصلا لقعلا ىلإ اهليصفت

 .هاداع اثیش لهج اذإ نمم نكت الو «هقفلا عورف لئاسم نم ريثك يف وه امك

 صوصنلا يف امات امهفو «هلوسر ةنسو هللا باتک نم اعلضت ُدبعلا قزر ولو

 ةحيحصلا مولعلا عيمج طبنتسالو «هاوس مالک لک نع كلذب ىنغتسال 1۳۲

 . هبم

 لسرلا ىلإ ملسم كلذو .هقلخو هرمأو هللا ةفرعم ىلع اهلك مولعلا ٌرادمف

 هقلخ يف هتمکحو هقلخو هرمآو هللاب قلخلا ٌملعأ مهف .همالسو مهیلع هللا تاولص

 .هرمأو

 مهديسو مهمتاخ عابتأ ٌةبطو . مهريغ بط نم عفنأو حصأ :مهعابتآ بطو

 بطلا لمكأ :مهيلعو هيلع همالسو هللا تاولص هللا دبع نب دمحم مهمامإو

 نزاو مث مهّبطو مهاوس سانلا ًبط فرع نم الإ اذه فرعی الو هعفنأو هخصآو

 مهئظعاو ارطفو ًالوقع ممألا تا مهو تافل هل رهظی ع «امهنی

 مهلوسر نأ امك «ممألا نم هللا ةريخ مهنال قحلا ىلإ ءيش لك يف مهّبرقأو ءاملع

 هيف مهيناديال رمآ ةمكحلاو ملحلاو «هايإ مهبهو يذلا ملعلاو .لسرلا نم هتريخ

 هی نع «میکح نب زهب ثيدح نم :«هدنسم» يف دمحأ ٌمامإلا یور دقو «مهُريغ
 وو ^

 متنا هک نیعبس نوف م١ ی هللا لوسر لاق : لاق . هنع هللا يضر هدج نع

 مهمولع يف هناحبس هللا ىلع اهتمارك رثا َرهظف “شا ىَلَع اًهُمَركأو امری
 مهلبق ممألا مولع مهيلع ترم نيذلا مهو «مهرطفو مهمالحأو «مهلوقعو
 ام ىلإ ًالوقعو املحو املع كلذب اودادزاف .مهتاجردو مهلامعأو .مهلوقعو

 . نسح هدنسو (4۲۸۸) هجام نباو (۳۰۰۱) يذمرتلاو 0/50 دمحأ هجرخأ (۱)

۳۸۰ 



 .هملحو هملع نم مهیلع یلاعتو هناحبس ُهَّللا ضافآ

 یراصننایلع بغ ةيمغلبلاو «دوهیلل ةيوارفصلاو مهل ةيومدلا ةعيبطلا تناك كلذلو
 مهنا دوهبلا یلع و ةدالبلا و و

 لقعنا نیملسملا ىلعو یلع بلغو .ةنطفلاو مهفلا ةلقو تةدالبلا یراصنلا ىلع بلغ كلذلو «یراصتلل

 ...ةعاحشلا 0 و 3 و و 5

 "0 ٌةعاجشلاو لقعلا نيملسملا ىلع بلغو «راغّصلاو ٌمغلاو ٌمهلاو نزحلا دوهيلا

 .رورسلاو حرفلاو «ةدجنلاو مهفلاو

 «هنهذ او هنو اهرادقم فرعی امنا قئاقحو را رسآ هذهو

 . قيفوتلا هللابو سانلا دنع ام فرعو هّملع رزغو

 عبارلا ءزجلا مت یلاعت هنوعب

 و

 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 هيج هیلیو

8١ 





 سرهفلا

 اب 558 ندبلا ضارمأو بلقلا ضارمأل يلي هجالع يف لصف

 | ی ]#] 0 0 00 ناعون نادبألا بط

 ل ل هريغو هسفنل يوادتلا يف ږي هيده

 ۱۲ .... تایسملاب بابسألا طبرو يوادتلا ىلع ثحت يتلا ثيداحألا

 0 8 لكوتلا يفاني ال يوادتلاب رمألا

 ١5 ... برشلاو لكألا يف طايتحالاو ءامتحالا يف زی هيده يف لصف

 ۳ ]1 ا ةيعيبطلا ةيودالاب هجالع يف لوصف

 ااا 0 9 ىّمحلا جالع يف هيده يف لصف

 نم لسعلا يف ام نايبو نطبلا قالطتسا جالع يف هيده يف لصف

 O SS و . عفانملا

 TTT هنم زارتحالاو هجالعو نوعاطلا يف هیده يف لصف

 ۳۹ .. هيف لوخدلا وأ نوعاطلا عضوم نم جورخلا نع يهنلا نع ثحب

 TITTY حرجلا جالع يف هيده يف لصف

 CV sos يكلاو ةماجحلاو لسعلا برشب جالعلا يف هيده يف لصف

 COC ةماجحلا عفانم يف لصف

 Sa اهتاقوأو ةماجحلا عضاوم يف لصف

 E Lae اسلا قرع جالع يف يڪ هيده يف لصف

۳۸۳ 



 . . ةلهسملا ةيودالا رکذو عبطلا سبي جالع يف لَك هیده يف لصف

 ا لمقلا دلوي امو مسجلا ةكح جالع يف رایج هيده يف لصف

 ی لاجرلل ةکحلاو لمقلا عفدل ریرحلا سبل زاوج

 ی ل بنجلا تاذ جالع يف ويي هيده يف لصف

 2000 ةقيقشلاو عادصلا جالع يف ای هیده يف لصف

 21000 ]| ]| ]| | | ]| |]|]|] ]| ] ]ؤزؤ 7 ءانحلا عفانم

 هنوهركي ام مهئاطعإ كرتب ىضرملا ةجلاعم يف اِ هيده يف لصف

 O بارشلاو ماعطلا نم

 ERS رود دوم رم جنب ةرذعلا حالع يف ةَ هيده يف لصف

 لا يترتب راو اهنا روع و د يل ا« هر دوؤفملا جالع يف تک هيده يف لصف

 ی ا لا و ا ل ا ESS عبسلا ددع صاوخ يف لصف

 ل ةيذغألا ررض عفد يف ی هيده يف لصف

 1313 8 ةيمحلا ىف ای هيده ىف لصف

 « E دمرلا جالع يف ةَ هيده يف لصف

 ا ناردخلا جالع يف ای هیده يف لصف

 .... بابذلا هيف عقي يذلا ماعطلا حالصإ يف ام هیده يف لصف

 ی TTT ةرثبلا جالع يف للك هيده يف لصف

 ]۲ تاجارخلاو ماروألا جالع يف ری هیده يف لصف

 مهسوفن بيبطتب ىضرملا جالع يف 4 هيده يف لصف

 و جا ل ل مهبولق ةيوقتبو

 ةيودألا نم هتداتعا امب نادبألا جالع يف او هيده يف لصف

 15ظ 00 ا هدتعت مل ام نود ةيذغألاو

WV. 



 اك هيده يف لصف
 . دوهيلا نم ربيخب هباصأ يذلا مسلا جالع يف یی هيده يف لصف

 A ............. رحسلا جالع يف ايي هيده يف لصف

 و ل ءيقلاب غارفتسالا يف تنی هيده يف لصف

 ی ا ا ل تب دا أ ی ني ءيقلا عفانم ركذ

 . . بطلاب لهاج وهو سانلا بط نم نيمضت يف اي هيده يف لصف
 E . هیاداو بيبطلا ماسقأ ركذ

 o ةيدعملا ءاودألا نم زرحتلا يف الع هيده يف لصف

 ۳ تامرحملاب يوادتلا نم عنملا يف ةَ هیده يف لصف

 e هتلازاو سأرلا يف يذلا لمقلا جالع يف اي هيده يف لصف

 ۳ ةيعدألاو ةيناحورلا ةيودالاب جالعلا يف زی هیده يف لصف

 ۳ . ۰.۰.۰۰۰۰ نیعلاب باصملا حالع يف تي هیده يف لصف

 ةيهلإلا ةيقرلاب یوکش لكل جالعلا يف ءَ هیده يف لصف
 O TTT ةحتافلاب غيدللا ةيقر يف يلي هيده يف لصف

 a برقعلا ةغدل جالع يف لع هيده يف لصف

 525 ........... . . . ةلمنلا ةيقر يف لَك هيده يف لصف

 20 ........... ةّيحلا ةيقر يف ین هيده يف لصف

 e حرجلاو ةحرقلا ةيقر يف رم هيده يف لصف

 e ةيقرلاب عجولا جالع يف زنیم هيده يف لصف

 15ش اهفيفختو ةبيصملا جالع يف رم هيده يف لصف

 52 نزحلاو بركلاو مغلاو.مهلا جالع يف ولي هيده يف لصف
 eles ضارمألا هذه يف ةيودألا هذه ريثأت ةهج نايب يف لصف

 . ةيذغألا نم هداتعا ام فطلأب ضيرملا ةيذغت يف

  “Aoداعملا داز ۱۳۵-۶



 مونلا نم عناملا قرالاو عزفلا جالع يف يب هیده يف لصف

 هه« 4 ته © 9

 هه و و ©

 © ®  HHاه ۰»

0 ۵ 4 YH 4 ¢ 

 م0 و ه 4 هه

 « و مه او ©

 »۰ مه به & ®

 522 يح لا يا

 0 1006 ةحصلا ظفح - جالع يف دي هيده يف لصف ۱

 ss . . لكألا يف الب هيده يف لصف

 و بس بی لکالل سولجلا ةئيه يف یی هيده يف لصف

 | 8 هباداو برشلا يف رای هيده يف لضف

 O سبلملا رمأل هريبدت يف لصف

 O نكسملا رمأل هريبدت يف لصف

 a ةظقيلاو مونلا رمأل هريبدت يف لصف

 ل ةضايرلا يف رج هيده يف لصف

 OECD E عامجلا يف 6 هيده يف لصف

 لجرلا نايتإ نع يهنلا يف ثيداحألا نم درو ام يف لصف

 A yT اهربد يف هتجوز

 ۳ Ee قشعلا جالع يف ُب هیده يف لصف

 ..... ... ديهش وهف تامف فعف قشع نم ثيدح نالطب

 . ۰۰۰۰۰۰۰۰  بیطلاب ةحصلا ظفح يف ی هیده يف لصف
 . ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نیعلا ةحص ظفح يف ٠ هیده يف لصف
  تءاج . يتلا ةدرفملا ةيذغألاو ةيودألا نم ءيش ركذ يف لصف

 e ا ا

 و سوم ور 0 TIE جرتأ ءدمثإ

 ی ... زرأ ءززأ

 ECC EG خیطب ءرخذإ



 ها اوه هاو ها او وهل اف او او اف او اف او او او او او اما او # او 4G O ا 4G © او اقا اضافه.

 ۰ e e ۰ اف صاف اهنا ولا واهلا اق او او او و اه و اه اه اف او و اقا اقا اه وا %4 o ام 2«

 a كا a صوت و و و و OE نو مذا E OT E O اا 8





 و هع اهم ره e e e یمحلل باتک

 و ا ةدالولا رسعل باتك

 01000 زازحلل رخا باتك «فاعرلل باتك

 جارخللو سرضلا عجولو اسنلا قرعلو ىمحلل باتك

O دا 

۳۸۹ 
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 ]9 بولقلا بط
 ب و ل ا ب ار .... نادبألا بط
 م PTT حدب اج EEE ندبلا لاوحأ
 طش بيبطلا ةفيظو
 هو لا اه و و و و و EET ا له E و و و لوا و اهرب كولا و و لش لاه اه و و و دا وا ها O وا اما 8 ىوادتلا

 r BE عساك a EREN E E OS KD اطلق فما درع ظل ءاود ءاد لكل یئعم

 RIE لكوتلا يفاني ال هنأبو يوادتلاب رمألا
 هع ده ته یه هاو د. هد م عاقواعأا# ةيربجلا ىلع درلاو ردقم ءافشلاو يوادتلا

 ی 2 یو ره و هوا و یک یک ةيداملا ضارمألا ببس
 EGR AM ما ی ها مو ده هب ES E ءاذغلا بتارم

 EO E ندبلا يف رانلا دوجو یعدا نم ججخ

 ی دو NRL LA EOE وك حاف ET OE وح قو اقم ق7 نيتبثملا ججح ىلع درلا

 اه ام و و 0 ا ا ل ی ا ا

 هل مهضعبب صاخو ضرألا لهأل ماع ناعون ی هباطخ
 O زاجحلا لهأب صاخ ىمحلا ثيدح
 ل ب و رک ی TECTETE نامسق یمحلا بابسآ



 وو ةو ارال نم ك ىلا حفرت

 !e ءابطألا ضعب لبق نم فنصملل لوقلا اذه ديكأت

 56 ىمحلا يف عفني درابلا ءاملا نأب سونيلاج فارتعا

 ا و ل ل ل يزارلا لوق

 يس زو و او كوب باق دال اذ دق ل رک يف ديفا OE وا يضفملاا «ءاملاب» : ینعم

 137070000 0“ لسعلاب هجالع

 E O لسعلا عفانم

 CSIR OLS لسعلا يقس راركت ةدئاف

 000 «كيخأ نطب بذكو هللا قدص» : ینعم

 ل سانلل ءافش هيف لسعلا نأ نايب

 ET SCE ل لا 4 او ب ا ؟نوعاطلا وهام

 AES ع م ل ب نوعاطلا ان

 9 هعفد ةيفيكو - نوعاطلا ىف ریثأت نم نجلل ام نايب

 لوصفلا يف هلاح نایبو نوعاطلا بابسأ نم ءزج ءاوهلا داسف

 5 اهنم جورخلاو نوعاطلا ضرأ ىلإ لوخدلا نع يهنلا

 #2 0707008 دلبلا نم جورخلا نع يهنلا ىنعم

 .... رفسلل فانم وهو ةعدلاو نوكسلا نوعطملا ىلع بجي

 د ل ا ل لوخدلا نم عنملا مكح

 ناو ا و و اب يل هر ةريطلاو ىودعلا نع سوفنلا ةيمح

 ۸ اهب نوعاطلا عوقول ماشلا لوخد نع هعانتما يف رمع ةصق

 ی et اهنابلأو لبالا لاوبأب ءافشتسالا ةلع

 ی ا . ۰... . . . محللا لوکأم لوب ةراهط

 O لعف ام لثمب ىناجلا ةلتاقم

 00 صاصقلاو دحلا عامتجا

 ۰. ب  ب هه هه به ©
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 CO. Dia رس جم وا نا اهنابوقع تظلغت تایانجلا تددعت اذإ

 CO AEROS SE مهرشابم مكح نيبراحملا ءدر مكح

 ۱ یو سس ادح لتاقلا لتق بجوی ةليغلا لتق

 هللا سن نو و ب ولا د و حاملا اهجالعو ةيجازملا ضارمألا

 ۲۱۷ هک ا لولا هوجان و ف كي انوا إد يو و مدلا جارخإب جالعلا

 CV ياي مبا م ا و اب ب يلا + لجو و ين توف قا يكلاب جالعلا

 هل LCG ا و ا ا ةماجحلاب جالعلا

 EC ا ا E و هر عنا ةماجحلا عفانم
 2 aS ی زاجحلا لهأ ىلإ ةماجحلاب ةراشالا

 3115 ۰ بم دي او ديوب یر وا لج وبنو ل او SESS اهعفنو دصفلا يقاوم

 2 E O OOTY افقلا ةرقن ىلع ةماجحلا يف ءابطألا فالتخا

 21 SRE اهعفنو ةماجحلا عضاوم ىلع مالكلا ةمتت

 CE CONS 0-بت عبشلا ىلع ةماجحلا دسافم

 201 ا یک ی ی ةماجحلل عوبسالا مايأ رایتخا
 21۳ SER Sa هرطف يف فالخلاو مئاصلا ماجتحا زاوج

 OV ري و لاا مر ERS ةماجحلا ةعانصب بسكتلا زاوج

 2 ًامولعم ًائيش موی لک هدبع ىلع جارخلا لجرلا برض زاوج
 هز LD ا م حاورألا عرص تابثإ
 NT ا تو حلاو LONER ESS OG حاورألا عرص نم جالعلا

 ۱۲ ASSOLE Î عورصملل ةيميت نبا جالع

 E بولقلا بارخ ىلإ فنصملا تافتلا
 TT طالخألا عرص

 ٠٠ طالخألا عرص نم اهعرص ناك ثيدحلا يف تدرو يتلا ةأرملا عرص لعل

 لعفي هللا ىلإ هجوتلاب حاورألا جالع نأو يوادتلا كرت زاوج
 O LOLO ECS REE عير فذ "أ لب اه لع فرن أ جالع هلاني ال ام

 ۱1/۱ ا aE E DECLARE IR CAR مربشلاب جالعلا

 E 0000 ؟عابتالاب دوصقملا ام



 SENE E قل وا اا ريرحلا ميرحت ةلع

 E OE EAR ا ا نم وول ا ل يأ ني يا SS ةقيقشلا عادص ببس

 زا هوا ارج ا ی DE LE A عادصلا جالع

 تاو اب و تالا و و دعا فرت CES قمه« اف ع تاق ais مل يئزج ءانحلاب جالعلا

 زی ع رع خل ۰۰... ......... .. . ماعطلا ىلع ضيرملا رابجإ

 UD 1 1195 «مهیقسیو مهمعطي هللا نإف» : ىنعم

 ی موصلا يف ٤ هلاصو

 O ا طسقلا طوعسب ةرذعلا جالع
 U E رک A و رمتلاب دوؤفملا جالع

 O رمتلا دئاوف

 DL O DI ره ar a r هه نا نو عبس ددع هتیصاخ

 12011111 هب عفنلا داقتعاو هلوبق ءاودلاب ليلعلا عافتنا طرش نم

 . ام ررض هيف ناكو قداص عوج نع هيهتشي ام ناسنالا لوانت يف جرح ال

 TEETER کد قل ا ا دمرلا ةقيقح

 هه 0 ان هاه هوه سه هاه هاهو او هاه هدا سه ها هج هاه © او ها ع هه ها 05# ام او او ام ام اه او او او ام اچ ةا



 ۰ دم are اه هر هاف بابذلا سمع هدئاف

 به ره ات و که او وه یو كاطع د: هدئاوفو نیبلتلا

 ل ی نزحلا ضعبب ةنييلتلا باهذ ةلع

 و مسلا لعفل ةلطبملا ةيودالابو تاغارفتسالاب مسلا جلاعی

 E مسلاب 5 هداهشتسا

 SL رحسلا جالع
 TT TET ل ا وو سس ا يب هلاطبإو رحسلا جارختسا

 و ا رحسلا ىذأ هيلإ لصی يذلا لحملا يف غارفتسالا

 ]9 ل تایالاو راكذألاب رحسلا جالع

4G © ¢ ® %4 4 ®» ¢ها وه او و و و اه اه اه و اه و © و و و او اه اه اه و و ام او او ام © او  

 ]9 ءيقلا بابسآ نم ةيناسفنلا ضا رعألا
 . . ضيرملا ةيؤرب ضرملا لقن نع نيتصقب فنصملا ءابطألا دحأ رابخإ
 CEL COS دا ا لاهساالاو ءيقلل ةنمزألاو ةنكمألا عفنأ

 ی اهعفدو طالخالا ةلازإ ةيفيك
 E OE یک TTT ۵ لا بر و 1 ء يقلا دئا وف

 E ءيقلا نم راثكالا ررض
 E ا هبانتجا هيلع بجي نم

 ]۱ 00 ةدعملا ءالتما دعب ءيقلا راضم

 ل هتيفيكو هتاقوأ لضفأ

 TTT غارفتسالاو ءيقلا نيب قرفلا

 25275“ قذحالاف اهيف نم قذحأب ةعانصو ملع لك يف ةناعتسالا يغبني
 ا ا TE «ءاودلاو ءادلا لزنأ» : ینعم



 Ea Be لهاجلا بيبطلا ىلع نامضلا باجيإ

 ۱ لوألا مسقلا رکذو ءاضعألا فالتإ ةهج نم ءابطألا ماسقأ

 O 0 00131512121211د00000_000000_10-12121ي9 يناثلا مسقلا

E E n سماخلا مسقلا 
E وأ المع بطلا لوانتت اتا ةروكذملا ءابطألا ماسقأ

EK 

 NE ايا مهنم لك مساو اناويح وأ

 E E رومألا نم قذاحلا بيبطلا هيعاري ام

 اهنم بعصأ ثودح هعم نمأي هجو ىلع ةلعلا ةلازإ هدصق نوكي نأ

 25220 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰... ... لهسالاف لهسألاب جلاعي نأ

 DE ا بولقلا لالتعاب ةربخ هل نوکی نأ

 231311110 ضرملا لاوحال بیبطلا ةاعارم

 ی لهسالاب ریبدتلا بیبطلا قذح نم

 SE O ضارمأ تعمتجا اذإ بيبطلا هلعفي ام

 131307 0 0 0 00 ماذجلا وه ام

 E a دسألا ءادب ماذجلا ةيمست ببس

 n لولسملاو موذجملا نع داعتبالا ةلع

 .. موذجملا عم لكألاو ىودعلا يفن نيبو ةقباسلا ثيداحألا نيب قیفوتلا

 000 ا ةبيتق نبا مالك نم اهنيب قيفوتلا

 E دال ا م القع تامرحملاب ةجلاعملا حبق نايب

 ا و ل هيطاعت ىلإ ةعيرذ هب يوادتلا

 E TESS ةيودألاب يلطلاب مث قلحلاب هجالع

 TT سأرلا قلح عاونآ

 رباکالا سوژر ىلع مايقلا اذکو هللا ریغل ءانحنالاو عوکرلا نم ریذحتلا

۳۹۹ 



 رس Sa اه و اره ره او رک هر اه ره E هه هه ol ف سولج مهو

 اوموقی الق اسولج اولصی نأ اسلاج یلص اذ| هباحصا هل هرما
 ی ا ا ا ا هه ام مه اه ا 7 سلاج وهو هسأر ىلع

 O نيعلاب ةباصالا لطبأ نم لوق

 O نيعلاب ةباصالا ركنأ نم ىلع درلا

 ی ةيمسجلا تالاضتالا یلع فوقوم ريغ ریثأتل

 O ب8 نئاعلا نم معأ دساحلا

 SESSA ىقرلاو تاذوعتلاب نويعملا جالع

 ی ی ا دا جلا ةيوبنلا تاذوعتلا نم تارابع

 ا هنيع ررض نم ةيشخ نئاعلا هلوقي ام

 بد نیعملل ةيقرلا

 ظالم اا اهبرش مث تايالا ةباتك

 و ی و ل ی حا نیعملل نئاعلا لاسغتسا

 لاسغتسالا ةمكح

 نيعلا هيلع فاخی نم نساحم رتس نیعلاب ةباصالا نم زارتحالل
 و اه و اه وا نق اهيا ها هوم و o oa هدو نيعلا درت ةيقر رکذ

 «ةمح وأ نيع نم الا ةيقر ال» : نيبو یوکش لكل ةيقرلا زاوج نيب قیفوتلا

 ۱3 جا باتکلا ةحتاف ةصاخبو نارقلاب ةيقرلا ةدئاف

 ةكم يف همقس دنع كلذو مزمز ءام ىلع ةحتافلا فنصملا ةءارق
 هللا نذإب ضرملا هنع عفدتف يقرملا سفن يف لعفت يقارلا سفن
 »1 7” 5 ضرملا عفد يف ريثأت هل ثفنلا

 ی هو ةغدللا جالع يف ةدئافلا نم صالخالا ةروسل ام

 ELO 7 ةغدللا جالع يف ةدئافلا نم نیتذوعملل ام

 و و و وب ةغدللا جالع يف حلملا يف ةدئافلا

 1 ةباتكلا ءاسنلا میلعت زاوج

 o نيعملا ىلع لاسغتسالا ءام بص ةمكح
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 و ها سا ی اه ةيقرلا هذه ىف بارتلا لامعتسا ةلع

 6 یر ا ا ا ةيقرلا هذه لامعتسا ةيفيك

 ةنيدملا ضرأ وأ ضرألا عيمج ةبرت بارتلا لامعتساب دوصقملا له

 e هتيبوبرو هناسحإو هديحوتب هللا ىلإ لسوتلا ةيقرلا هذه تنمضت
 ۳ هتبیصم نع یلست هيلإ هریصم نأو هلل هنأب دبعلا ققحت اذإ هم ب

 . . .معنلا نم هيلع هللا ىقبأ ام ىلإ رظنلا اهنم تاجالعلا ضعب ركذ

 000 كلذ يف صصق ركذو بئاصملا لهأب يسأتلا

 تا ی ل ل E ضرملا فعاضي عزجلا

 O ةبيصملا نم مظعأ ربصلا باوث توف

 SE ل . . .ءادعألا تمشي عزجلا

 LIN SERENA قس جحا SEG دمحلا تيب اهنمو ربصلا ةذل

 TEE و و EY هللا نم فلخلا ءاجرب بلقلا حيورت

 اا ب ETE هل هثدحت ام ةبيصملا نم ظحلا

 TEE 00 رارطضالا ربص ىلإ عزجلا هرمأ ا

 O 1 1 1 1 هبحأ اميف هللا ةقفاوم ةيودألا عفنأ

 57006 هب بيصأ امب عتمتلا ةذل نم مظعأ هللا باوثب عتمتلا ةذل

 O هربص ناحتمال دبعلا هللا ءالتبا

 525270111 . . .بلقلا ةوسقو ربكلا ءادل ةرساك ةبيصملا

 0 ةرخآلا ةوالح ايندلا ةرارم

 ی ی و ءاودلا عاونأ نم ةقباسلا ةيودالا هتنمضت ام

 VE EE E بلقلا ةفيظو

 OS E E O بلقلا ضارمأ

 OV E N بلقلا ضارمأ تاجالع

 و U REA SEO E ل وجا ةبوتلا دئاوف دیح وتلا دئاوف

 ESSE E اهتفلاخم نم دب الف بلقلا ضارمآ ربكأ ىوهلا

 يتفصو ةيبوبرلاو ةيهلالا ديحوت ىلع لمتشم سابع نبا ثيدح
 ]9 ا ملحلاو ةمظعلا



 TET 1 «مویقلا يحلا) يتفص دئاوف

 . ليفارسإو لیئاکیمو ليربجل هللا ةيبوبرب 7 هلسوت
 «. . .يبر هللا»و 2. . .وجرأ كتمحر مهللا» : يف ام

 . .. دئاوفلا نم «كدبع نبا كدبع ينإ مهللا» يف ام

 «. . .كمكح يف ضام» يف هلل لدعلاو ردقلا تابثإ

 52070101 3 «. . .كل وه مسا لكب كلأسأ»

 0ك «. . .يبلق عيبر ميظعلا نارقلا لعجت نآ»

 بک و ا TE نونلا يذ ةوعد

 .... «...نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا»

 11 ا رافغتسالاو ةبوتلا

 200000 بلقلا حيرفت يف اهريثأتو ةالصلا

 جالعلا يف ةالصلا ةدئافل نيركنملا ءابطألا ىلع درلا

 ی مهلا عفد يف داهجلا ریثأت

 51ش مهلا عفد يف ةلقوحلا ريثأت

 9*2 ناطيشلا ةدام رانلا دامخإ يف ريبكتلا رثأ

 بر ةبوطرلاو ةرارحلا ىلع ندبلا ماوق

 هماوفرست الو اویرشاو اولکو# :هل وق نم دافتسی ام

 ةبوطرلاو ةرارحلا نيب لادتعالا ناسنالا حالع ةياغ

 . . . . كلذ يف رابخألا رکذو معنلا لجأ نم ةحصلا

 رد A Se مر ةحصلا رومأ ةاعارم ىف ةَ هیله

 as برشملاو معطملا يف 7 هيده

O0 مه HG اب هه © 4G او GFE oO. 0 © 

 ها همه SG GO 0 SG SG GO GG اب هه 4

» ۵ BSN OG GO مخ ها GOG GG © © © 

HHG ® ®اب و مه به  FTG OEمها  SBD9 همه  

 ۰ 9 تب بمب © aA ام اه HG © OSO  ه ©

 © ®  EGE GH GG HGHتن 0 © ۵ ۰

 O. © 4 SG همه اه اه اب مه مه مه ©

 .- ©« ۸ ۸ 0 © ۵ نه اه اه به © ©

  # QQجا جا  WS OG GO ۵هاا ضخ 0 ۲

GG % ©اچ ©  GO«٠ هن ها ها نا هه  

 4« ۵ نه هه اه اه اه هه اه و اه اه ©

 ۵ © 4 4G © نه به 4# مه مه اه 5 ©

 © ©  dG 4G GD $B SS Oاب ۷ ’+ 9

 E ةيذغألا لضفأ محللا عم امهنآ نايبو لسعلاو ءاولحلل هک هتبحم

 ا و كلذ دئاوفو لخلاو رمتلاو خیطبلاو محللاب ریعشلا زبخ هيَ مدژی
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 ER حاطبنالا عم لكألا مدع

 E 0 0 0 ءاكتالا ريسفت

 E 0 ةمعطألا ضعب نيب عمجلا وأ لكألا مدع

 ا 6 یهو سم رو لسا امج م نق لا را لكألا ىلع مونلا مدع

 او ل اما RSTA ماعطلا ىلع برشلا مدع

 0 Sg تويشلا مدعب اهيف حصني يتلا تاقوألا

 ا را ا نوب وسلا كلا باع ل جل بارشلا يف هيي هيده

 o هدئاوفو درابلا ءاملاب جوزمملا لسعلا ءب هبرش
 ی ل aS درابلا ءاملا عفانم

 ۹ TOT ؟ندبلا يذغب درابلا ءاملا له

 ی درابلا ءاملاب ةيذغتلا لوصح رکنآ نم

 0 دي ESSE تئابلا ءاملا عفانم

 راخفلا ةينا يف يذلا نم ذلأ نانشلاو برقلا يف يذلا ءاملا

LE a امهريغو راجحألاو 

 .................... هیف فالتخالا نايبو عركلا ىنعم

 a امئاق برشلا زاوج يف فالتخالا نايب
 ته هوا کی ام بیر ین ی کر و ی اچ امئاق برشلا تافآ

 19 اثالث بارشلا يف ةا هسفنت
 ی ا برشلا راركت دئاوف

 ی ی سد وب نو مو و و ا م با ما كنف



 او م و دو د. د. او و و و و و و و فو واو د. ماو و او هاه هاه و ها و برشلا راركت دئاوف

 هاو ای نونا دو ودل اين يك وا و اهملؤي دبكلا ىلع ةدحاو ةلمج ءاملا دورو

 SERENE سنار وا لج حق قبو وا AE ةيمستلا دئاوف

 .. ًالالح نوكي نأو يديألا ريثكتو دمحلاو ةيمستلا يف ماعطلا لامك

 A ay ءاقسلا ءاكيإو ءانالا ةيطغت

 0 هيلع ةبترتملا بادالاو ءاقسلا مف نم برشلا نع يهنلا

 ESSENSE ةوادالا مف نم برشلا ثيدح فعض

 52ش هدسافم نايبو حدقلا ةملث نم برشلا نع يهنلا

 تک و ی ا او اجب زور هب او دو يي اجلا بارشلا يف خفنلا دسافم

 ی ءانالا يف سفنتي الو برشلا يف سفنتی 337 ناك

 o تاجو هاملاب نومرو الاخ وللا يرش

 1200000 2000000 “78 لدتعملا مونلا عفانم

 EES EARS ی OS هرخا ةصاخبو راهنلا مون دسافم

 و ولا وا و وب ورا قل سوو ل ل نقلا عج ةحبصلا مون دسافم

 ا DSS سمشلا يف هضعب وأ سمشلا يف مونلا دسافم

 لا نميألا بناجلا ىلع مونلا نم ةمكحلا

 و ی ا مونلا لبق ءاعدلا دئاوف
 ETT ] وب یک EVTET TEC OET ةظقيلا ىف ةي هيده

 VESICLE ولو سا م عم ةضايرلا ىف ی هيده



 لا ل كا اب E و حتا يتلو ةضايرلا دئاوف

 E 1 0 ]زا اهعاونأو اهتقو

EI LCOS عامجلا دصاقم 

 ل لل ل ا ل هعفانم
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 مر ا ا ا ا ل ا هل Nal a ربنعلا بيط عاونأ

 ۲ ۷ و شرع والا نإ هوس عبوس EOS سدعلا يف كرابملا نبا لوق

 ۳۰۱۷ اا AEE a يعيبرلاو يوتشلا ثيغلا نيب حيجرتلا

 ۳۰۱ ا ا رطملاب لَك هكربت
 TY ican و جنود وجم اخس ةضفلا ميرحت ةلع

 ی ا ل ل فنصملا دنع هتلع

 ی N o هعاونأ
 ۳۱ يو عمو ابطل اطلاع وو حم بونجملل هعفن ركنأ نم ىلع درلا

 ۳۲۷ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰... ................ مئامتلا مکح يف فالتخالا

 ۳۱۸ O هبرشو نارقلا ضعب ةباتک مکح

 ۳۱ را و ا وم عمج وأ درفم ةأمكلا ةظفل له
 00000 ا «نملا نم ةأمكلا» ىنعم

 ااا ل اهيف عقاولا ررضلا ىتأ نيأ نم

 ۱۳۳ ۲ ا ب ما داسفلا ةرثك نم تءاج تافالاو ةكربلا ةلق
 ۳۳۲ ی م «نیعلل ءافش اهژام» ینعم
 ۱۳۳ نرخ سم ی و ؟ة55 يبنلا بضتخا له
 a ا ا لو اا ل و ل ل ويراد داوسلاب باضخلا مكح

 TEGO SRST امرك بنعلا ةيمست نع يهنلا ةلع

 ۳۰۱ aos O ل نأضلا محل
 EE eo E O زعملا محل

 ET ISCALENDAR يدجلا محل

 EE N و 000 رقبلا محل

 ۱۳۰ ا ا 0 سرفلا محل
 EE ا ا نارقلا يف ريمحلاو لاغبلا عم ليخلا نارتقا ببس
 E سلا و ل ل رن وو و يب اينو لمجلا محل
 ۲۰ ا و او سبا لمجلا محل لكأ نم ءوضولا ةلع
 TES ينو ل ننال هوا Eolas هنم ءوضولا ري مل نم ىلع درلا



 ]9 شوحولا محل

 ی دیدقلا محل
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 1111111 1 1 نايسنلا درطل هتدئاف نایب

 OTT لا مل TTT ودا ءاملا ةدوج رابتخا

 ETT ءاملا ةفخ رابتخا

 7 سمشملا ءاملا
 «هل برش امل مزمز ءام» ثیدحل فنصملا نیسحت

 و ... ءافشتسالا يف هل فنصملا بیرجت

 SAECO EES SEDO E ووالد .... هب لاستغالا دئاوف

 5111 0 .... هنم برشلا ةرضم هب عفدي ام

 ......2.2.2..0........ ةلخنلا ثيدح دئاوف

 EEE ةلبحلا ىلع اهليضفت يف سانلا فالتخا

 رجشلا مسا نيطقيلا ىلع نارقلا قالطإ يف ببسلا

 ........ . ..... . هیوسام نبال ةيبط رذاحم

 o 5+ عوشیتخب نبال ةيبط رذاحم

 ی و طارقبال ایاصو
 OT هريغو ةدلك نب ثراحلل اياصو
 ٠...٠ e بيبطلا اياصو
 515000000 . . . يعفاشلل اياصو
 E 7 نوطالفال رذاحم
 ]0 نومأملا بیبطل رذاحم

 رو ی ی ی طارقبال ةيصو
 N سونیلاجل ةيصو
 ا ندبلا ضرمت ءايشأ ةعبرأ

 SE . ريثكلا مالكلا راضم

 OT ريثكلا مونلا راضم
 e ET . . ريثكلا لكألا راضم
 TET TEST ريثكلا عامجلا راضم



 م ير ل ... يوبتلا بطلا لضف

 نيملسملا ىلعو مهل وهلا لر الا ىراصتلا ىلع بلغ

 TEY eens . .ةعاجشلاو لقعلا



 تر مت
 ی ملل REE ةا 0 ى-_, ۳

 ( من ۷ ۵۱ - ۹۹۱ )

 ول و 58

 هيلع شعر ¢ هام و 4 همر غ ,ىهم

 طوونلارداملادبع طو ۇنرالا يعش

 نسم تلا ءا

 ةلاوسرلا ةسردد وم







 ریخته شب

 سان طوف ق وقعا مج 7 ۰ م ۳۹ گم و 2
 دکل الا ةعمطلا

 هک رو هکقتش دکتر چشم
 م۱۹۹۸ رم ص ۸

 وأ باتكلا اذه رشن ةداعإب حمسُي ل .م۱۹۷۹0 ةظوفحم عبطلا قوقح

 .هنم ءزج يأ وأ باتکلا عاجرتسا نم نکمی ينورتكلإ وأ يكيناكيم
 ىرخأ ةغل يأ ىلإ هتمجرت وأ باتكلا نم ءزج يأ سابتقاب حمسُي الو

 . رشانلا نم قبسم يطخ نذإ ىلع لوصحلا نود



 عويبلاو ةّحكنألاو ةيضق الا يف 4 هیده يف
 ت ۳ 5

 اعیرشت ةصاخلا هّتيضقأ تناك نإو ماعلا عيرشتلا ركذ كلذ نم ضرغلا سيلو
 .موصخلا َنيب اهب لصف يتلا ةيئزجلا تاموكحلا يف هيده ٌركذ ضرغلا امنإو ءاماع

 . ةيلكلا هماكحأ نم ایاضف كلذ عم رکذنو «سانلا نيب مکحلا يف هیده ناك فیکو ع ۳ ۰ 7 ۽ 5 ۰

 سیحلا زاوج ع یبنلا نأ .هذج نع «هيبأ نع «ميکح نب زهب ثيدح نم ة5 هنع تبث

 .) یحص دانسإ اذه :ينيدملا نب يلعو دمحأ لاق .ٍةَمْهَت يف الجر َسَبَح

 يف هل اكرش قتعأ الجر نجس ِةك هنأ :«هماكحأ» يف ب هنع دايز نبا ركذو
 POE اب یتح هقتع مامتتسا هيلع بجوف «دبع

 هدبع لتق نمیف همکح يف
 لتق الجر نأ .هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع .يعازوألا ىور

 هذقي ملو ةقز یتعی نأ هرمأو ةنس هافنو ةدلح ةئام ببَو وتلا هدلجف ادم هدبع

(۳( 
 هب

 دواد وبأو ءةمهتلا يف سبحلا يف ءاج ام باب :تايدلا يف )١4117( يذمرتلا هجرخأ )١(
 ىف 1۷/۸ ىئاسنلاو .هریغو نيدلا يف سبحلا يف باب :ةيضقألا يف (۲۳۰)
 ۱ ١ 09 هدنسو ؛قراسلا ناحتما باب :قراسلا

 نع يروثلا نع ۲۷۱/۱ .يقهيبلاو )١7117( ؛فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأو (۲)

 ناك ةنيهج نم نيوخأ نأ زلجم يبأ نع نمحرلا دبع يبأ نب مساقلا نع یلیل يبأ نبا
 .هل ةمينغ عاب ىتح ب هللا لوسر هسبحف هبیصن امهدحأ قتعأف ءدبع امهنيب

 - نع «يلمرلا زيزعلا دبع نب دمحم ثيدح نم ۶ ۲ ينطقرادلا هجرخأو (۳)

۵ 



 هنع هللا یضر َةَرُمَس نع ؛نسحلا ثيدح نم :دمحأ مامالا یورو

 «نسحلا هنم هعمس دقو ءاظوفحم اذه ناك نإف « “التم ُهَدْبَع لَن ْنَم» : نكي هنع

 . ةحلصملا نم هاري ام بسحب مامالا ىلإ ًاريزعت هلتق ناك

 نع «لیمش نب رضتلا نع «دواد وبأ رکذ امک «همیرغ ةمزالمب الجو آو

 میرغب خب 3 يتلا تيتأ : لاق هنع هللا يضر هّدج نع «هيبأ نع «بیبح نب سامرهلا

 ۲۷۴كری ساب لعفت نأ دير ام هس شناخت : يل لاق مث «هْمَرلا» : يل لاقف « يل

 : يآ وا لاق . ''رباصلا رْبصو «لتاقلا لتقب رمأ هنأ .دیبع وبأ یورو

 ىتح نْجّسلا يف كسْمُملا سبحُي : ىلع نع «هفنصم» ىف قازرلا ٌدبع ركذو

 وقت

 لد

 ءاعرلا نیع بگی یی تی .مهلجرأو مهیدیآ عطقب مكح

 . نسح هدنسو يعازوألا نع « شايع نب ليعامسإ 5

 داقيأ هب لثم وأ هدبع لتق نم باب : تایدلا يف (1015) دواد وبأو ۰۱۱/۵ دمحأ هجرخآ )1١(

 نسحلاو «ةماسقلا ىف ۲۱ ۳/۸ ىئاسنلاو «تايدلا یف 0 يدمرتلاو نم

 . نعنع دقو «سیلدتلاب فوصوم يرصبلا
 يف (۲۲۸) هجام نباو «نیدلا ىف سبحلا ىف باب : ةيضقألا ىف (۳۷۱۲۹)دواد وبآ هجرخآ (؟)

 .هدجو هوبآ اذکو .لوهجم سامرهلاو «نیدلا يف سبحلا باب : تاقدصلا

 ی و هو نیوز ب و نی هات )۳(

es, 0 aE 

 كسمأ اذإ» :يبنلا نع «رمع نبا نع عفان نع ةيمأ نب ليعامسإ ثيدح نم ۳

 نكل «تاقث هلاجرو «كسمأ يذلا سبحيو «لتق يذلا لتقي رخالا هلتقو «لجرلا لجرلا

 )٤( تاقث هلاجرو (۱۷۸۹۳) «فنصملا» ىف قازرلا دبع هجرخآ .

٦ 



 رز و ۰ 0 1 ۳

 لسصف صف

 لوتقملا يلوو لتاقلا نيب همکح يف

 هاخآ لتق هنأ رخا ىلع یعّدا الجر نأ 4 هنع :«ملسم حیحص» يف تبث
 9 زر 0 ما و

 عجرف «هلثم وهف «هلتق نا» : لاق اف املف «كبحاص كنود :لاقف « فرتعاف

 «؟كبحاص مئاو كمئاب 4 ءوبی نأ 17 اَمأ) : 0 قوا هئذخأ امنإ : لاقف

 ام طقس «هنم ديق اذإ لتاقلا نأ :امهدحأ «نالوق ۷ :هلوق يفو

 لتقلا لبق هتلزنمب هنإ : لقی مل وهو «ةدحاو ةلزنمب دیقتسملاو وه راصف «هیلع

 ىف لاكشإ الف «هلتق دعب ةلثامملا یضتقی اذهو ««هلثم وهف هلتق نإ :لاق امناو

 . وفعلاو دوقلا كرتب وحلا بحاصل ضیرعتلا هیف امناو ثیدحلا

 لتاقلا ناك ذإ هلثم ٌدعتم وهف «هب هلتقف هيخأ لتق درُپ مل ناك نإ هنأ : يناثلاو

 ليوأتلا اذه ىلع ٌلدیو لتقلا دمعتي مل نم لتقب دعتم صتقملاو «ةيانجلاب ایدعتم

 لتق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم :«هدنسم» يف دمحأ مامالا ىور ام

 یلو ىلإ هعفدف ع هللا لوسر ىلإ عفرف شی هللا لوسر دهع ىلع لجر

 : يلولل ةي هللا لوسر لاقف «هّلتق ٌتدرأ ام !هللا لوسر اي :لتاقلا لاقف «لوتقملا

 قسي مل باب :44و نیبراحملا لوأ يف ۹۸/۱۲ يراخبلا هجرخأ نيبراحملا ثيدح )١(

 ملسمو .ةاعرلا نيعأ لی يبنلا لمس بابو ءاوتام ىتح نوبراحملا نودترملا
 نيبراحملا مكح باب :ةماسقلا يف (5١)و (۱۲)و (۱۱)و (۱۰)و )۷ )٩(

 هجأم ٠ نبأو + ٩۹۳ ۷ يتاسنلاو )۵0) يدمرتلاو (۳۲۱6) دواد وبأو «نیدترملاو

 هللا يضر كلام نب سنآ ثيدح نم مهلك ۱۹۸و ۱۷۷و ۱۱۳/۳ دمحأو (۲۵۷۸)

 . هن

 لیتقلا يلو نیکمتو لتقلاب رارقالا ةحص باب : ةماسقلا يف (۱۸۰) ملسم هجرخآ (۲)

 . هم وفعلا بلط بایحتساو ۰ صاصقلا نم

۷ 



 نا باک يفو : هل اخف «راّتلا تلخ هل مث ءاقداَص ناک اذإ نا ام

 .«بق ًاطعو دی دمع : هلع یبنلا لاق . یهو ةدايز ثیدحلا اذه ىف بیبح

۱ ۱ 

 لعف امك هب لّعفی هنأو فیراج لتق نم ىلع دّوقلاب همكح ىف

aىلع نيرجح نيب ةيراج ن اب و او ؟نيكيحسلا»  

 نيب هسأر ضر نأ هی دن هللا لوسر رمأف «تفّرتعاف حاف لح : يأ ءاهل حاضوأ

 هب لعفُي يناجلا نأ ىلعو (ةأرحلاب لجرلا لف ىلع لبلد: ثيدحلا اذه يفز

 هعفدپ ل 2 هللا لوسر ناف «يلولا نذإ هيف طرتشُي د ال ةليغ لتقلا نأو «ُلَعَف امك

 ءامتح هلتق لب «هنع اوفعاف متئش ناو «هولتقاف مّتئش نإ :لقي ملو ءاهئايلوأ ىلإ

 كلذ لعف هنإ :لاق نمو «ةيميت نبا مالسالا خيش ٌرايتخاو «كلام ٌبهذم اذهو

 لتقی لب ةراجحلاب هشأر خضرت ال دهعلا ضقان ناف ديت مل «دهعلا ضقنل
 . فیسلاب

EGS a ناب ات 

e a 0 ا 

 يف ءاج ام باب :تايدلا يف (۱۶۰۷) يذمرتلا هجرخأو ««دمحأ دنسم يف هدجن مل (۱)

 مامالا باب :تایدلا يف (5594) دواد وبأو «وفعلاو صاصتقلا يف لیتقلا يلو مکح

 نع وفعلا باب :تایدلا يف (۲۹۰) هجام نباو ۰۱۳/۸ يئاسنلاو .وفعلاب رمأي

 .حیحص نسح :يذمرتلا لاقو «حيحص هدانسإو «لتاقلا

 فرعت هنيب ةراشإ هسأرب ضيرملا أموأ اذإ باب :اياصولا ىف ۲۷۸/۵ يراخبلا هجرخآ (۲)

 باب :ةاقاسملا يف )١577( ملسمو ءرجحلاب داقأ نم 58 :تايدلا يف ۲و

 .كلام نب سنأ ثيدح نم رجحلاب لتقلا يف صاصقلا توبث

۸ 



 : يئاسنلا يفو .۲«نیحیحصلا» يف اذکه «ةلتاقلا ةبصع ىلع ةلوتقملا ةيد لعجو

 اهلتق هنا :اضیآ هريغ لاق كلذکو "اهب لقت نأو قرغب اهلمح يف یضقف

 «هحيحصا يف ٌراخبلا یور دقو .مدقت امل '' اهلتقی مل هنأ :حیحصلاو .اهناکم

 نایحل ينب نم ةأرما نينج يف ىضق :# هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ىضقف «تيفوُت ةرفلاب اهيلع ىضق يتلا ةأرملا نإ مث «ةديلو وأ دبع :ِةَرعب
 . '؟”اهتبصع ىلع لقعلا نأو ءاهجوزو اهينبل اهئاریم نأ ةا هللا لوسر

 ۶ مر و 7 5 ۲ 0 ۳ 1

 اعبت ةّرغلا لمحت ةلقاعلا ناو ءدوقلا بجوپ ال دمعلا هبش نأ مكحلا اذه يفو

 اهدالوآ نأو ءمهعم لخدي ال ةلتاقلا جوز نأو ی مه ةلقاعلا نأو تیدلل

 . ةلقاعلا نم اوسیل اضيأ

 اصف
 ب

 و ۱ ۳ ۲ 1

 هلتاق فرعی مل نميف '*”ةماسقلاب هيي همكح يف

 لاقو دوهیلاو راصنألا نيب اهب مكح 4# هنأ :«نيحيحصلا» يف تبث

 تر اس عج رشت دل :نمحرا یر ةطيتشو وع
 يف (۱۱۸۱) ملسمو «ةأرملا نينج باب :تایدلا يف ۲۲۳/۱۲ يراخبل هجرخآ (۱)

 .ةريره يبأ ثيدح نم ًاطخلا لتق يف ةيدلا بوجوو نینجلا ةيد باب :ةماسقلا

 دواد وبأو «ةأرملاب ةأرملا لتق باب :ةماسقلا يف ۲۲ ۰۲۱/۸ يئاسنلا هجرخآ (؟)

 ۰۱۹7/۲ یمرادلاو (۲۰6۱) هجام نباو نینجلا ةيد باب :تایدلا يف ( )

 ۱ .حیحص هدانساو ۱ دمحأو ۷

 .ه 4٩۷ ةنس یفوتملا يكلاملا جرف نبال ۱۷ ۰۱۱ ص هللا لوسر ةيضقأ» رظنا (۳)

 .ةأرملا نینج باب :تایدلا يف ۲۲۳/۱۲ يراخبلا هجرخآ )٤(
 ناميألا يهو «ةماسقو ًامسق مسقأ :ردصم - نیسلا فیفختو فاقلا حتفب - ةماسقلا (5)

 مسقلا صخو «مدلا مهیلع یعدملا ىلع وأ «مدلا اوعدا اذإ ليتقلا ءایلوآ ىلع مسقت
 -یشلا ىلع نومسقی ةعامجلا ةماسقلا :«مکحملا» يف لاقو تماسقلا ظفلب مدلا ىلع

 0 .اهسفن ناميألا ىلع تقلطأ مث ءمهيلإ بوسنم ةماسقلا نيميو «هب نودي أ

۹ 



 نم مکحلا اذه هذدسضت ام

 رومالا

 «هرن ملو هدهشن مل ٌرمأ : اولاقف «مکبحاص وآ مکلتاق نوقحتستو» : يراخبلا

 هادوف ؟رافک مْوَق نامیآ لبقن فيك :اولاقف ««َنيسْمَح َناَمْأب دوهي مکنرتف» : لاقف
 هو و

 .هدنع نم 75: هللا لوسر

  ۱ ۷ yTو ا نه 20
 '«هيلإ هتّمّرِب عفدیف .مهنم لجر ىلع مكنم نوسمخ مسقيو» : ظفل يفو

 نم هادو ٤ هنأ اهضعب ىفف «ةيّدلا لحم ىف ةحيحصلا ثيداحألا ظفل فلتخاو

 . ةقدصلا لبإ نم هادو اهضعب ىفو « هذنع

 يل ل ولا رك 7 ها[ ناز ۰[ ۵ 1.۰ ٠
 : مهنيب دجو هنال .دوهيلا ىلع هتيد ىقلا ردك هنا : (دواد يبا ننس يفو

 سس 8 و گ ی ۶ ا ۰ ۰ ٣

 درد ءاوفلحي نا | وباف دوهیب ادب دی هنأ : «قازرلا دبع فلصم) ىفو

 . ؟)دوهی یلع هّلقع لعجف اوفلحی نآ اوباق «ناضنالا یلع ةعاسقلا

 دقو (؟)اهضعبب مهناعأو .دوهیلا ىلع هلقع لعجف : «يئاسنلا ننس» يفو

 : نوم هم لا

 . هعرشو هللا نيد نم اهنأو ةماسقلاب مكحلا : اهنم

 باب : حلصلا یفو .ةماسقلا باب : تایدلا و 5 2,20 يراخبلا هج رحخآ 60

 ریبکلا :ماركإ باب :بدألا یفو «ةعداوملا باب :داهجلا ىفو «نيكرشملا عم حلصلا

 باب :ةماسقلا يف )١179( ملسمو «هلامع ىلإ مكاحلا باتك باب :ماكحألا يفو

 .جیدخ نب عفارو «ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم ةماسقلا

 ثيدح نم ةماسقلاب دوقلا كرت ىف باب :تايدلا ىف (5077) دواد وبأ هجرخأ (۲)

 نب ناميلسو «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع «يرهزلا نع ءرمعم نع قازرلا دبع
 (۱۸۲۵۲) (فنصملا) ىف وهو ( حيحص هدانسإو راصتألا نم لاجر نع «رانسن

 . ۱۲۱/۸ «یقهیبلا ننساو

 . قیاسلا قیلعتلا يف مدقت دقو (۱۸۲۵۲) «فنصملا» (۳)

 هیف لهس ربخل نیلقانلا ظافلآ فالتخا رکذ باب :ةماسقلا ىف ۱۲/۸ یئاسنلا هجرخآ )٤(

 . نسح هدنس و



 :رخآ ظفل يف هلوقو ««هيلإ هتمرب مفدیف» :هلوقل اهب لتقلا :اهنمو

 نعالملا جوزلا نامیأب لتقلا ةنسلاو نارقلا ٌرهاظف .«مکبحاص مد ْنوّحتستو»
 الف «قارعلا لهأ امأو .ةنیدملا لهآ ٌبهذم وهو تماسقلا يف ءایلوالا ناميأو

 .هسکع يعفاشلاو ؛ناعللا نود ةماسقلا يف لتقی ٌدمحأو «امهنم دحاو يف َنوُلتقي

۶ 

 . ىواعّدلا نم اهریغ فالخب ةماسقلا ىف َنيِعَّدُملا ناميأب أدبي هنأ :اهنمو

 امإ» لي هلوقل مهُدهع ضقتنا .مهیلع اقح اوعنم اذإ ةمذلا لهأ نآ :اهنمو

 .«برحب اونذأت نأ امإو فوت نأ

 ملو «هيلإ ٌبّتک «مکحلا سلجم نع َدَعَب اذإ هيلع َىعّدملا نأ :اهنمو

 . هيلع دهشي مل ناو يضاقلا باتكب مكحلاو لمعلا زاوج :اهنمو

 . بئاغلا ىلع ءاضقلا :اهنمو

 .اودجو اذإ نيسمخ نم لقأب ةماسقلا يف یفتکی ال هنأ :اهنمو

 اذإ انيلإ اومكاحتي مل نو «مالسالا مكحب ةمذلا لهأ ىلع مكحلا :اهنمو

 .نيملسملا نيبو مهنيب مكحلا ناك

 لبإ نم ةيدلا هؤاطعإ  سانلا نم ريثك ىلع لكشأ يذلا وهو  :اهنمو

 نإف .حصي ال اذهو «نیمراغلا مهس نم كلذ نأ سانلا ضعب ّنظ دقو ءةقدصلا

 ةددلا لمم ىف لاكشالا
7 ۳ . 

 ٠ ةقدصلا نم لّضف امم كلذ نأ مهضعب نظو «ةاكزلا نم ىطعُي ال ةمذلا لهأ مراغ
 : هنم برقآو «لوألا نم برقآ اذهو «حلاصملا يف هفرصی نأ ماماللف ءاهلهأ نع
 نم هادوف» : هیلع لدیو .ةقدصلا لبإ نم ةيدلا ضرتقاو «هدنع نم هادو 327 هنأ

 نيب نيبلا تاذ حالصال 7# ُييبنلااهلّمحت امل :لاقی نأ هلك لذه نيس ت او مدع
 «نیبلا تاذ حالصال همرغ امل مراغلا ىلع ءاضقلا ّمكح اهُمكح ناك «نيتفئاطلا
 اهنم ذخأي مل وهو «نيمراغلا مهس نم اهاضق هنإ :لاق نم دارم اذه لعلو
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 ءاطعإ یرجم اهنم ةيدلا ءاطعا یرج نکلو «هل لحت ال ةقدصلا ناف ءائيش هسفنل

 اذه :لاقیف ؟«دوهیلا ىلع هلقع لعجف» هلوقب نوعنصت فیکف : لیق ناف

 «ليتقلا اودي نأ مهيلإ بتک امل 5 هناف «مهیلع هلعج ةيفيك هیوار ظفحی مل لمجم
 نأ اورکنآ مهنآ اوظفح يذلا نکلو «ةيّدلاب مهل مازلالاک اذه ناك برحب اونذأي وأ

 دابر دحج نادرو ا لرصر ا ر تلخ یا ها

 . میدقتلاب ىلوأ مهف كلذ ىلع

 مهناعأو ءدوهيلا ىلع اهمسق هنآ» : يئاسنلا ةياورب نوعنصت فيكف : لیق ناف

 درجمب مهيلع ىعّدملا مزلت ال ةيدلا نإف ءاعطق ظوفحمب سيل اذه : لیق ؟«اهضعبب

 انه دجوي ملو «نيعدملا ناميأ وأ «ةنيب وأ رارقإ نم دب ال لب «ليتقلا ءایلوآ ىوعد

 نأ اًوَبأف نیعدملا ىلع ةماسقلا َناميأ كي بلا ضرع دقو «كلذ نم ءيش
 و

 ےس
 . ىوعدلا درجمب ةيدلاب دوهيلا مزلي فيكف ءاوفلحي

 و 1 ۱ ۶ ۳ ۴ ۲ ۲ 2 3 2 2 م 8 5

 اوكلهف <« ضعبب مهضعب قلعتف .رئب يف اوطقس ةعبرأ يف 4# همكح يف

 طقسف «نميلاب ًارئب اورفتحا اموق نأ ءامهُريغو «رازبلاو ءدمحأ مامالا ركذ

 «اعيمج اوطَقسف , عبارلاب ثلاثلاو «ثلاثلاب يناثلاو خاب قّلعتف «لجر اهف

 ْنَم اوعمجا : لاقف «هنع هللا يضر بلاط يبآ نب يلع ىلإ مهؤايلوأ عفتراف اوتامف

 يناثللو ةا هقوف كله هنأل «ةيدلا عبرب لوالل یضفو «ساّتلا نم رئبلا رفح

 ةيدلاب عبارللو «دحاو هقوف كله هنأل اهفصنب ثلاثللو «نانثا هقوف كله هنال اهئلثب

 ىضق اَمَّوُه» :لاقف ءةّصقلا هيلع اوّصقف «لبقملا ماعلا ةي هللا لوسر اوتأف مات

 .رازبلا قایس اذکه ا

 اوتأف «يلع ءاضقب اوضري نأ اًوَّبَأ مهنإ :لاقو هوحن دمحأ قایسو

 هزاجأف ةصقلا هيلع اوّصقف «مالسلا هبلع ميهاربإ ماقم دنع وهو ه4 هللا لوسر
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 """!ومحدزا نيذلا لئابق ىلع ةيدلا لعجو كي ا لوو

 لصف

 60 ٩ يسع رما جّوزت نميف ةي همکح يف

 : لاق ءهنع هللا یضر ءاربلا نع :امهزیغو یئاسنلاو .دمحآ مامالا یور

 جر لجر ىلإ 35 هللا لوسر ینلسرآ : لاقف فیارلا هعم و ةدرب ابأ يلاخ تيقل

 هلام لخاو هلثقأ نأ هیآ ةأرما
0 

 ع و ع 2

 بیا نع ةرف نب ةيواعم تیدح نم «هخیرات يف ةمثيخ يبا نبا رکدو

 هیبآ ةأرماب شا لجر ىلإ هثعب دَ هللا لوسر نآ « هنع هللا يضر .هدح نع

 . حيحص ثيدح اذه : نیعم نب ىيحي لاق .هلام سّمخو هقنع برضف

 نما های هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا ثيدح نم «هجام نبا ننس) يفو

 (ع) و مت ٠ نع ير
 . وقف مَرْحَم تاذ ىلع عفو

(۱) 

(۲) 

(۳( 

 وهو ؛رمتعملا نب شنح هدنس يفو «يلع ثيدح نم ۱۵۲و ۱ دمحأ هجرخآ

 هیفو :لاقو «رازبلا دمحأل هبسنو ۰۲۸۷/۱ «ممجملا» يف يمثيهلا هرکذو فیعض

 .حیحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «فعض هیفو ءدواد وبآ هقثو شنح

 حکن ام حاکن باب :حاکنلا يف ۱۰ ۶۰ ٩/1 يئاسنلاو ۶ دمحأ هجرخآ

 وبأو «هيبأ ةأرما جوزت نمیف ءاج ام باب :ماکحالا يف (۱۳۱۲) يذمرتلاو یابالا
 وبأ هجرخأو ؛ نسح هدنسو «هميرحب ينزي لجرلا باب :دودحلا يف )٤0۷(٤( دواد

 مهجلا يبآ نع فرطم نع «هللا دبع نب دلاخ نع «دّدسم ثیدح نم (8801) دواد
 مهعم سراوف وأ بکر لبقآ ذإ تّلض يل لبإ ىلع فوطأ انآ انیب» :لاق ءاربلا نع

 اهنم اوجرختساف «ةبق اوتأ ذٍ 45 يبنلا نم يتلزنمل يب نوفیطی بارعالا لعجف .ءاول
 ءحيحص هدانساو «هيبأ ةأرماب سرعآ هنأ اورکذف «هنع تلأسف «هقنع اوبرضف «الجر
 .ءاربلا نع .مهجلا يبآ نع فرطم نع طابسأ قیرط نم ۲۹۵/4 «دنسملا» يف وهو
 «ةميهب ىتأ نمو مرحم تاذ ىتأ نم باب :دودحلا يف (۲۵76) هجام نبا هجرخآ

 هل دهشي نکل .فیعض وهو «يراصنألا ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب میهاربا هدنس يفو
 . هلبق ام



 «اهسفن ىلع هّتخأ بصتغا لجر جاجحلا ىلإ َمفُر هنأ «يناجزوجلا رکذو

 نب هللا دبع اولأسف 255 هللا سر تا اه U هوسبحا :لاقف

 مرح یطخت ْنَم» : لوقی ایت هللا لوسز تعمس : لاقف «هنع هللا يضر فرطم يبأ

 .''”«فيّسلاب هَّطَسَو اوُطُحَف «َنينمْوُملا

 وأ هيبأ ةأرما جّوزت لجر يف «ديعس نب ليعامسإ ةياور يف دمحأ صن دقو

 . لاملا تيب يف هلام لخدیو لتقی : لاقف رحم تاذب

 2 هللا لوسر مکح یضتقم وهو «حیحصلا وه لوقلا اذهو

 نإ : ةفينح وبآ لاق مث «ينازلا ٌدح هّدح :ةفينح وبأو كلامو يعفاشلا لاقو

 . ىلوأو قحأ هژاضقو 2 هللا لوسر مکحو هبلع دح الو نزع «دقعب اهئطو

 هنع كسمآ «هتءارب ترهظ املف هدلو مأب مهنا نم لتقب كي همکخ يف

 ۳ نع « تبا ثيدح نم امهريغو کلا نیاو  ةمثيخ 85 نبا ىور

 بلاط يبأ نب يلعل 5 ٌئبنلا لاقف ءاهب می ناك ةيرام مع َنبا نأ ءهنع هللا يضر

 وه اذإف ىلع هاتأف «ُةَقْنَع برضاف تیرام َدْنع ُهَتْدَجَو ْنِإَف ْبَمْذا» : هنع هللا ىضر

 ٌبوبجم وه اذإف هجرخأف ءهدي هلوانف «جرخا :يلع هل لاقف ءاهيف دربي ٌيكر يف

 هنإ :هللا لوسر اي :لاقف هي يبنلا ىتأ مث «يلع هنع ًففكف ءركذ هل سيل

 وهو ارمت عمجي ةلخن يف هدجو هنأ :رخا ظفل قو" . رکذ هل ام « بوبجم

 تعاضق نب ةدفر هيفو «يناربطلا هاور :لاقو ۰۲۹/۲ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأ )

 :يراخبلا لاق :«نازيملا» يف يبهذلا لاقو روهمجلا هفعضو «رامع نب ماشه هقثو

 .(4۹1۱)«ةباصالا» رظناو .يوقلاب سیل :يئاسنلا لاقو .هثیدح ىلع عباتي ال

 يف هنآ عم ةمثيخ يبآ 5 نكسلا نبال هبسنف «ةعجنلا هللا همحر فلؤملا دعبأ دقل )

 (دنسملا»و «ةبيرلا نم 322 يبنلا مرح ةءارب باب :ةبوتلا يف (۲۷۷۱) «ملسم حيحص»
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 ال ٌبوبجم وه اذاف «ةقرخلا تطقسو دعترا «فيسلا ىأر املف «ةقرخب فوفلم

 . هل رکذ

 «ثيدحلا يف مهضعب نعطف «سانلا نم ريثك ىلع ٌءاضقلا اذه لکشآ دقو

 ةقيقح دري مل كي هنأ ىلع مهضعب هلّوأتو ,هیلع قلعتي نم هدانس| يف سیل نکلو
 نامیلس ss :لاق .اهيلإ هئيجم نع َرجدزيل هفيوخت دارآ امنإ «لتقلا

 ام دلولا قف قشآ یتح نيكتلاب يلع» : دلولا يف هيلإ اتمصتخا نيتللا نيت :أرملل

 نم ناك كلذلو «لوقلا اذه نم رمألا عالعتسا دصق لب كلذ لعفي نأ دري ملو

 ىلإ هب لصوتيل قحلا فالخ مهوُي مكاحلا باب :ثيدحلا اذه ىلع ةمئالا مجارت

 ملعو .ةيرام ةءاربو «هتءارب ةباحصلا فرعی نأ : اک هللا لوسر ًبحأف ‹ قحلا ةفرعم

 . يع هللا لوسر هردق امك رمالا ءاجف ءهلاح ةقيقح نع فشك «فيسلا نياع اذإ هنأ

 ًاريزعت هلتقب هنع هللا يضر ًايلع رمأ ب يبنلا نإ :لاقي نأ اذه نم ْنسحأو

 نم ءيرب هنأو «لاحلا ةقيقح يلعل نّيبت املف «هدلو مأب هتولخ ىلع هتأرجو همادقال

 مزالب سيل لتقلاب ریزعتلاو .لاحلا نييبتب لتقلا نع ىنغتساو «هلتق نع فک «ةبيرلا
 .ًامدعو ًادوجو اهعم ٌرئاد ةحلصملل عبات وه لب «ٌدحلاك

 لصف
 نيتيرق نيب دجوُي لیتقلا يف 5 هئاضق يف

 هللا يضر يردخلا ديعس يبآ ثيدح نم «ةبيش يبآ نباو دمحآ مامالا ىور

 ىلإ چو هامهنیب ام عرف 4# ٌئبنلا رمأف «نيتيرق َنْيَب ليتق جو :لاق هنع
 هم

 0 اًمهبرقأ ىلع هاقلأف ٠4 هللا لوسر ربش ىلإ رظنأ ينأكف .برقآ امهدحآ

 5 فا لوسر یضق :زیزعلا دبع نب رمع لاق یا يفو

 يبآ نع هیوار يفوعلا هیطع هدنس يفو ٩۰۸و ۳۹/۳۳ «دنسملا» يف دمحآ هجرخآ ۱(

 . فبعض وهو يردخلا ديعس
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 ایست ةردلا تا تافل نكت نا ااو «نوعدملا تل ءاولك وا

 . '"”اوفلحي مل اذإ فصتلا لطبو «مهيلع ىعّدملا ىلع

 دیعس يبأ ةياور لثمب لوقلا ىلع يزّورملا ةياور يف دمحأ مامالا صن دقو

 : لاقف ؟موق هيف َملظ هنأ اونيبتف «ءيشلا اوطعأ اذإ ٌموقلا :هللا دبع يبأل تلق : لاقف

 كلذ نيكاسم ىلع قّرفی :لاق ؟اوفرعُي مل ناف :تلق .موقلا فرع نإ مهيلع دری

 :لاقف ؟عضوملا كلذ نيكاسم ىلع قّرفي نأ يف ةجحلا امف :تلقف «عضوملا

 َدِجُو يتلا ةيرقلا ينعي ناكملا لهأ ىلع ةيدلا لعج هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 مرق ملط اذإ : ينعي «مهيف قّرفیاذکه ةيدلا مهيلغ نأ امك : لاق هارأف «لیتقلا اهيف

 اذه بجومب یضق دق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اذهف «اوفرعی ملو مهنم
 «دمحأ هب جتحاو لیتقلا هيف جو يذلا ناكملا لهأ ىلع ةيدلا لعجو «ثيدحلا

 مل اذإ مهيلع ناكملا كلذ ّلهأ هيف ملظ يذلا لاملا قيرفت يف ًالصأ اذه لعجو

 . مهنايعأب اوفرعی

 .هلثمب لوقلا نّیعت حص ولو .ةجح هلثمب موقت ال لسرمف ءرخآلا رثألا امأو

 مهيف سيل هناف «ةماسقلا باب الو «يواعدلا باب فلاخي الو «هتفلاخم زجت ملو

 اذإف «نيميلا يف مهيلع ىعّدملا مدقيف «نيعدملا ميدقت بجوُي رهاظ “ثول

 . مهينارهظ نيب ليتقلا دوجو :امهدحأ :نيهجو نم نيعّدملا ٌبناج يوق ءاولكت

 ‹ رهاظلا ثوللا ماقم موقی اذهو «نیمیلاب مهتحاس ةءارب نع مهلوکن : يناثلاو

 ةهبش كلذ ثروآ امهالک ناقیرفلا لكن اذإف نوقحتسیو «نوعّدملا فلخیف

 مهیلع ةيدلا لامك باجیال اببس كلذ ضهني ملف ءامهنم دحاو لك لوکن نم ةبكرم

 ينربخآ :لاق جيرج نبا نع (۱۸۲۹۰) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأ ()

 لبق لوتقملا رارقإ ىلع دحاو دهاش دهشي نأ وهو :ثوللا ركذ ةماسقلا ثيدح يفو (؟)

 وأ هل هنم ديدهت وأ ءامهنيب ةوادع ىلع نادهاش دهشي وأ ينلتق انالف نأ :تومي نأ

 . كلذ وحن
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 تلعجف ءاوفلحي مل ثيح ةيلكلاب مهنع اهطاقس) الو «مهژامرغ فلحی مل اذإ
 كرتب مهقح يف ةهبشلا توبثل مهیلع ىعّدملا ىلع اهفصن بجوو «نیهصن ةيدلا

 ثوللا ناك املف ءاوفلحي مل مهّموصخ نأل ءاهلامكب مهيلع بجت ملو «نيميلا

 نامیآ لباقي ام طقس تي ملو ٠ ع یعّدملا لوکنو «نیعدملا نیمی نم ًابکرتم
 اذهو .فصنلا وهو مهیلع یعّدملا لوکن لباقي ام بجوو «فصنلا وهو نیعدملا

 . قیفوتلا هللابو ءاهلدعأو ماکحألا نسحأ نم

 لصف

 لمدنی یتح حرخلا نم صاصقلا ریخأتب را هئاضق ف

 نب ورمع نع ؛حیرج نبا ثيدح نم :هريغو «هفنصم» يف قازرلا دبع ركذ

 . ای :لاقف ءهلجر يف نرقب رخا نعط لجر يف ات هللا لوسر ىضق :لاق بيعش

 «هديقتسي نأ الإ لجرلا ىبأف "خارج ًاربَت ىَّتَح» :لاقف «ينذقأ :هللا لوسر

 أربو تجرع :لاقف ءديقتسملا جرعو «هنم داقتسملا حصف ةي ٌئبنلا هداقأف

 يسْيَصَعَف كحارج ارب یّتح َديقَتسَت ال نأ كرم ْمَلَأ» هلك ئيبنلا لاقف «يبحاص

 يذلا لجرلا دعب حرج هب ناك نم اَب هللا لوسر رمأ مث ««كجرَع لطبو هللا َدعبأف

 امف «أربي ىتح غلب ام ىلع حارجلاف . هبحاص حرج أربي ىتح هنم داقتس ال نأ ّجَرَع

 بيصأف احرج داقتسا نمو «لقع وهو «هیف دوق الف ءَللش وأ جرَع نم ناك

 . "هل هبحاص حرج ىلع هتيد نم لضف ام لقعف هنم داقتسملا

 نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم «دمحأ مامالا دنسم» يف ثيدحلا : تلق

 لاف E تلا ۳ ءاجف هکر ىف رع نعط الجر نأ « لصتم هدج نع ھا

 اي :لاقف ءهيلإ ءاج مث «هداقأف .ینذقآ :لاقف «آریَت ىَّح» :لاقف .ىندقأ

 ينطقرادلاو ۰7۸/۸ ىقهيبلا هجرخأو (۱۷۹۹۱) «فنصملا» ىف قازرلا دبع هجرخآ )١(

 هيبأ نع بیعش نب ورمع نع ٬«جيرج نبا نع نارمح نب دمحم قيرط نم ۳

 . نسح هدنسو هدج نع
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 ثدح نم ىدماعملا عاونآ

 مث .(َكَتَجْرَع لطبو هللا كَدَعَبأف ينتیصعف كتيهن ذق» : لاقف .تجرع !هللا لوسر و . قون ا طع ديوس رس فوقع ا ف ۳

 )۱ عا ني ۳ و ۱ 2 نوف ۶ هوم ۱

 . ۰ هبحاص اربي یتح حرج نم صتقی نا 2 هللا لوسر یهن

 نآ دارأف رج الجر نأ ءهنع هللا يضر رباج نع : ينطقرادلا ننس يفو

 . حو جمل | أَربي ىتح حراجلا نم داقتسي د نأ ي هللا لوسر یهنف ( دیقتسپ

 ءقتسي یتح حرُجلا نم صاصتقالا زوجي ال هنأ «ةموكحلا هذه تنمضت دقو
 زاوجو «دوقلاب ةنومضم ةيانجلا ةيارس َّنأو .ةرقتسم ةيارسب وأ لامدناب ام هرم

 الو تموکحلا هذهل خسان الو .امهوحنو نرقلاو اصعلاب ةبرضلا يف صاصقلا
 صاصقلا فن ال لامدنالا لبق صاصقلا لیجعت اهب خسن يذلاو ءاهل ضراعُم
 وضع ىلإ ةيانجلا ترس مث يناجلا نم ٌصتقاو رداب اذإ هيلع ينجملا نأو .هلمأتف

 . رده ةيارسلاف .صاصقلا دعب هسفن ىلإ وأ ءهئاضعأ نم

 :ءاطع لاق هسبحو يناجلا ريزعت نود هدحو صاصقلاب یفتکی هنأو

 امو «صاصقلا وه امنإ ءهنجسي الو هبرضي نأ مامالل سيلو «صاصق حورجلا
 هنم صتقُي :كلام لاقو .نجسلاو برضلاب رمأل ءءاش ولو اي تار

 . هتأرجل بقاعیو یمدالا قحب

 اذا ٌدحلاك وهف تدئازلا ةبوقعلا نع ىنغي صاصقلا :نولوقی روهمجلاو

 نيبو هنیب عمجي الف ءرّدقم د هيلع عون : عاونأ ةئ الث ىصاعملاو

 )١( «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو «تاقث هلاجرو ۲۱۷/۲ دمحأ هجرخأ ۰۲۹۰/۲ 2197

 .يتالا رباج ثيدح هل دهشيو .تاقث هلاجرو دمحأ هاورو :لاقو
 جیرج نبا نع ,يومألا هللا دبع نب هللا دبع ثيدح نم ۸۸/۳ ينطقرادلا هجرخآ (۲)

 نسح دنس اذهو «رباج نع ریبزلا يبأ نع یاطع نب بوقعیو ءدوسألا نب نامثعو
 يف يناربطلا هاور :لاقو .595/5 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو «دهاوشلا يف

 يف متاح ييآ نبا هفعضو «فیعض وهو «نارمن نب هللا دبع نب دمحم هیفو «طسوألا»

 .۳۰۷/۷ «ليدعتلاو حرجلا»

۱۸ 



 هيف عونو «ریزعتلاب هيف عدري اذهف «ةرافك الو «هيف ّدح ال عونو . ریزعتلا

 ةرافکلا نيب هيف عمجی لهف «مایصلاو مارحالا يف ءطولاک هيف دح الو ةرافک

 صاصقلاو «دمحأ باحصأل ناهجو امهو یاملعلل يلوق ىلع ؟ریزعتلاو

 وفا ره نيبو هنیب عمجُي الف «دحلا یرجم يرجي

 نسلا رسك يف صاصقلاب ةي ۶ هئاضق يف

 عّيبرلا تا رضنلا هنیا نآ ا تیدح نم : «نیحیحصلا» يف

 8 تلاقف «صاصقلاب رمأف یک يبنلا ىلإ اومصتخاف انس تن یا ةیراج

 1 يبنلا لاقف ءاهنم تی ال هللاو ال «ةنالف نم صتقیآ ! هللا لوسر اي : عيبا

 eT ی ی ايف َناَحْبُسا

 21 و

 ال

 . هيف نم هذي عزتناف .لُجَر دی ضع نميف ل, هئاضق يف

 اهرادهإب ضاعلا ةينث دن تطقسف

 تمفوف «هیف نم هلی عزتف ؛لجر دي ضع الجر نأ «نیحیحصلا» يف تبث

 1 لا مك نا مکذدحَآ ضَعَي» :لاقف دلك يبنلا ىلإ اومصتخاف «هایانث

00 

 ےس

 سفن تفلت «هل ملاظ دی نم تما صّلخ ْنَم نآ ًةموکحلا هذه تنگضت دقو

 يف (۱0۷۰) ملسمو ءةيدلا يف حلصلا باب :حلصلا يف ۲۲6/۵ يراخبلا هجرخآ )

 .نانسألا يف صاصقلا تابث باب :ةماسقلا

 .هايانث تعقوف لجرلا ضع اذإ باب :تایدلا يف ۱۹4 ۰۱۹۳/۱۲ يراخبلا هجرخآ (۳)

 . نیصحلا نب نارمع ثيدح نم (۱۱۷۳) ملسمو

۱۹ 



 . نومضم ٌدْيَغ رده وهف «كلذب هلام وأ هفارطأ نم ءيش وأ «ملاظلا

 :لاق

8 08 

 ۰ «صاصت الو ل

 چ ۳ ۲ و 1 : و ی
 هفذحف .هنذإ ريغب لجر تيب يف علطا نميف 7 هئاضف يف

 4 یبنلا نع « هنع هللا ىضر ةريرش 7 ثيدح نم «نیحیحصلا» ىف تبث دون ام لب ۰ هم < ۳
 نكي مل هنبع تاققف قاصخب ةتفذَحف «نذإ رّیغب كّيلع علطا اءرما نأ ول 8 8 ۳ هم 59ه 55 ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ | نإ J ۳ ا 1 وقس 3 ا ا يرق يزد 0 ی 0 را را ص 2

 (۱) و سو
 «حانج

 يد الف او هنری موق تب يف عطا ِنَم» :امهیف ظفل يفو
( 

 هيلإ ماقف دل یبنلا رجح ضعب يف رخج نم علطا الجر نأ :امهيفو

 يتلا ىلإو «ةموكحلا هذهب لوقلا ىلإ بهذف "٠ هتعطيل لتخي لعجو «صقشمب
 ةفينح وبأ اهب لقي ملو يعفاشلاو ءدمحأ مامالا :مهنم «ثيدحلا ءاهقف اهلبق
 . كلامو

 تلتق اذإ لماحلاب لعفب ام

 ادمع

 لصن

 يف ام ّمّضت یتح لتقت ال ادمع تلتق اذإ لماحلا نأ 4# هللا لوسر یضقو
 .***«هننسا ىف هجام نبا هرکذ . اَهَدَلَو لفکت یّتحو اهنطب

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 الف هنيع اوؤقفف موق تيب يف علطا نم باب :تايدلا يف ۲۱/۱۲ يراخبلا هجرخأ
 .هريغو تيبلا يف رظنلا ميرحت باب :بادالا يف (۲۱۵۸) ملسمو هل ةيد

 يف الو «نيحيحصلا» يف تسيل ةياورلا هذه نإف لا همحر فلؤملا نم مهو اذه
 اهدنسو ۰۱/۸ يئاسنلاو ۰۳۸۵/۲ «دنسملا» يف دمحآ اهجرخآ دقو ءامهدحأ

 علطا نم» ظفلب (۲۱۵۸) (هحیحص» يف ملسم هجرخآو «نابح نبا اهححص «حیحص

 .«هنیع اوؤقفي نأ مهل لح دقف «مهنذإ ریغب موق تيب يف
 )۲٠١۷(. ملسمو ۰۲۱۵/۱۲ و ۲۱/۱۱ يراخبلا هج رخآ

 >ناو» همامتو دوقلا اهیلع بجي لماحلا باب :تایدلا يف (۲۱۹۶4) هجام نبا هجرخآ

 *؟ ت٠



(1) 

١ 

 .''”دمحأو یئاسنلا هركذ .دّلولاب ٌدلاولا لتقُي ال نأ یضقو

NE, .ِ 31و ل ۹و ۱  ] 
 ۱ رفاکب نمؤم لتقی الو مهژامد ًافاکتت نینموملا نأ یضقو

 هدنس يفو «اهدلو لفکت یتحو اهنطب يف ام مضت یتح مجرت مل «تنز

 ةأرملا ثيدح يف تبث نکل «فیعض وهو يقيرف الا معنآ نب ر دايز نب نمحرلا دبع

 كمجرن ال :اهل لاق 5 يبنلا نأ ینزلاب تفرتعا يتلا (۱۱۹۵) ملسم دنع ةيدماغلا

 تی يبنلا ىتأف «تعضو ىتح راصنألا نم لجر اهلفكو ‹كنطب يف ام يعضت ىتح

e9 هي ب : لاقف « 

 نوش

 ءاج ام باب :تایدلا يف (۱4۰۰) يذمرتلاو ۰4٩/۱ دمحآ هجرخآ حیحص ثیدح

 نب ورمع ثيدح نم (۲۱۱۲) هجام نباو ءال مآ هنم داقي هنبا لتقی لجرلا ىف

 ‹يقهيبلاو .دوراجلا نبا هححصو «باطخلا نب رمع نع هدج نع هيبأ نع «بيعش

 «دهاجم نع مكحلا نع فرطم نع رمحألا رفعج ثيدح نم ١١/١ دمحأ هجرخأو

 يذمرتلا دنع سابع نبا ثيدح هل دهشيو .عطقنم هنأ الإ تاقت هلاجرو ءرمع نع

 يقهيبلاو ۰۳4۸ ص ينطقرادلاو ۰۳۰/۶ مكاحلاو )١171( هجام نباو (۱6۰۱)

۰ 

 طوقس باب :ةماسقلا يف ۲4/۸ يئاسنلاو (4۵۳۰) دواد وبآ هجرخآ «حيحص ثیدح

 هدنس :«حیقنتلا» يف لاق ءهنع هللا يضر يلع ثيدح نم رفاكلل ملسملا نم دوقلا

 نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو ۲ «حتفلا» يف ظفاحلا هنسحو «حیحص

 نمؤم لتقي ال» هلوقو (5180) هجام نباو (4۵۳۱) دواد يبأ دنع صاعلا نب ورمع

 ًافاكتت» هلوق ىنعمو .يلع ثيدح نم اضیا ۲۱۷/۱۲ يراخبلا هجرخآ «رفاکی

 مهنم فیرشلا داقي .دوقلاو صاصقلا يف ةيواستم نیملسملا ءامد نأ :«مهژامد

 لوتقملا ناك اذإو «ةأرملاب لجرلاو «لهاجلاب ملاعلاو ءريغصلاب ریبکلاو « عیضولاب

 هلعفی ناك ام فالخ ىلع هلتاق ريغ هب لتقی ال لهاج میضو لتاقلاو لغ نأ افیرش

 یتح عیضولا هلتاق نم ةداقتسالاب فیرشلا مد يف نوضري ال اوناک «ةیلهاجلا لهأ

 . لتاقلا هلیبق نم ةدع اولتقي

۳۱ 



 الخان وأ اولتقي نأ امإ ءنْيتريخ َنْيَب هلهأف لیتف هل لتق نم نأ ىضفو

 لا

 نم ارشع ةدحاو لك يف نيلجّرلاو نيديلا نم عباصألا ةيد يف نأ ىضفو

 یضقو یاوس اهلك اهنأو ءلبالا نم سمخب نس لك يف نانسألا يف ىضقو . لبالا
۱ ۱ 09 0 

 سمخ سمخب حضاوملا يف

 دس نا ی اهناکمل ةداَسلا نيعلا يف یضقو

 ۲۳۱ يعيد تلثب تعزن اذإ ءادوسلا ٌنّسلا يف ذو ءاهتيد ثلثب تعطق

 حيرش يبأ ثيدح نم يعفاشلاو (۱8۰7) يذمرتلاو (40۰1) دواد نبأ تا 7
 دواد وبآو (۱۳۵۵) ملسو ۰۱۸۲/۱۲ يراخبلا هجرخأو .حیحص هدانساو «يبعكلا

 ریخب وهف «لیتق هل لتقف نمو» ظفلب ةريره نبأ ثيدح نم ۳۸/۸ يئاسنلاو )

 .«داقي نأ امإو یدوی نأ امإ نيرظنلا

 01/۸ يئاسنلاو ءاضعأالا ةيد باب :تايدلا يف (1557)و (50657) دواد ری هست ۷

 عباصألا ةيد باب :تايدلا يف (۲۱۵6) هجام نباو «عباصألا لقع باب :ةماسقلا يف

 «لبالا نم رشع ءاوس عباصألا» 5# يبنلا نع .يرعشألا ىسوم يبآ ثيدح نم
 هلك يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم دهاش هلو « نسح هدنس

 رشع عباصألا يفو «سمخ سمخ نانسالا يفو ؛سمخ سمخ حضاوملا يفو» : لاق

 هدنسو ۲۵۳(۰) هجام نباو (4۵71)و (401۳)و (167۲) دواد وبآ هجرخآ «رشع

 عباصألا ةيد يف» ظفلب (۱۳۹۱) يذمرتلا دنع سابع نبا ثيدح نم ی مخ
 .حيحص نسح ثیدح :لاقو «عبصآ نکل لبالا نم رشع ءاوس نیلجرلاو نیدیلا

 حضو يدبت يتلا يهو .ةحضوم عمج ا ۱۵۲۸(۰) نابح نبا هححصو
 . هضايب : يآ .مظعلا

 يف 00/8 يئاسنلاو ءءاضعألا ةيد باب :تايدلا يف (407۷) دواد وبأ هجرخأ )
 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم .اهناکمل ةداسلا ءاروعلا نيعلا باب :ةماسقلا
 مل : يأ .اهناکم يف ةتباثلا ةيقابلا :يأ ءاهناكمل ةداسلا :هلوقو «نسح هدنسو هدج

 نكل هجولا لامج بهذي ملو .تناك ام ىلع رهاظلا يف تيقبف .ةقدحلا نم جرخت

 .اهراصبإ بهذ



 5 و ۰ 1 ٠ 7 و ۰ ان + 22 ی و e گی ۰ تب

 بفصتب هتسنرا تع لج اذإو ‹ةلماك ةيدلاب هلك عدج اذإ فنالا ىف یضقو

 لا

 ةسمخب هما يفو ءاهثلثب ةفئاجلا يفو «ةيدلا لب ةمومأملا يف ىضقو

 نْيَتضِيَبلا يفو «ةيدلاب نیتفشلا يفو «ةيدلاب ناسللا يف ىضقو .لبالا نم ّرشع

 امهادحإ يفو «ةيدلاب نينيعلا يفو «ةيدلاب بلَصلا يفو «ةيدلاب ركذلا يفو «ةیدلاب

 نأ یضقو «ةیدلا فصنب ديلا يفو «ةيدلا فصنب ةدحاولا لجرلا يفو «اهفصنب

 .ةأرملاب لتقی لجرلا

 يف هنع ةياورلا تفلتخاو لبالا نم ةئام ةلقاعلا ىلع ًاطخلا ةيد نأ یضقو

 :هلج نه انا رولا «بیعش نب ورمع ثیدح نم هنع ةمیرالا نتسلا يقف ذ اهنانسآ

 کت سس ريس رس رس قس رس
 هه وه

 نوبل يب و sy نوثالثو نوبل تن ب نوئالثو «ضاخم تن ب نونالن)

ET0 "«رکذ  

0 

 < يسجل صلب تس ر

 نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ۰۲۲و ۲۱۷/۲ دمحأو 45716(۰) دواد وبأ هجرخأ (۱)

 .نسح هدنسو هدج نع هيبأ

 نابح نباو ۰۳۷ ص ينطقرادلاو ۰۵9۸ ۰۵۷/۸ يئاسنلاو ۱ مکاحلا هجرخآ (۲)

 نب دمحم نب ركب يبآ ثيدح نم ٩۳/۲ يمرادلاو ۶ يقهيبلاو (۷۹۳)

 لبالا نم :هلوق ىلإ هنم لوألا مسقلا جرخأو ...هدج نع هيبأ نع ءمزح نب ورمع

 يتلا يه :ةمومأملاو .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ۲۱۷/۲ دمحأ

 نأ يه :ةفئاجلاو «سأرلا مأ تغلب اهنأل ما ىمستو غامدلا ةطيرخ ىلإ لصت

 اهنم جرخت يتلا يه :ةلقنملاو «هفوج ىلإ ذفنتف ءردص وأ نطب وأ رهظ يف برضي

 .هرسكت :يأ مظعلا لقنت يتلا :ليقو ءاهنكامأ نع لقتنتو ءماظعلا راغص

 يه مك ةيدلا باب :تايدلا يف (1۵1۱) دواد وبأو ۰۲۲ و ۲۱۷/۲ دمحأ هجرخأ (۳)

 تنبو + نسخ هدنشسو ۸ يقهيبلاو ۳۲۳۰(۰) هجام نباو ۳ ۸ يئاسنلاو

 تنب تیمسو .فیناثلا ةنسلا يف تنعطو «لوحلا اهیلع ىتأ يتلا يه :ضاخملا

 .نالوح اهیلع ىتأ يتلا يه :نوبللا تنبو ءرخآ دلوب ضخمت اهمآ نأل .ضاخم
 تتأ يتلا يه :ةقحلاو «لمحلا عضوب انوبل ريصت اهمآ نأل «ةثلاثلا ةنسلا يف تنعطو

 = بارضلاو لمحلا قحتست اهنأل اهب تیمس ةعبارلا يف تنعطو ؛نینس ثالث اهیلع

۳ 

 اطخلا ةيد



 هله

 .اذهب لاق ءاهقفلا نم ادحأ ملعأ الو : يباطخلا لاق

 «ضاخَم تنب نورشع :سامخا اهنا :دوعسم نبا ثيدح نم اضیا اهیفو

 ۳ ۳ E ۳۹ 5 5 ۰ ۰ = Ee ھه

 ةعذج نورشعو «ةّقح نورشعو «صاخم نبا نورشعو «نوبل تنب نورشعو
 رم

¢ 

 ا
 هي

 نیعبرآو نیتالنو «ةقح نين ڈ ةيّدلاب اوضر ادا دمعلا ىف یضفو وب بم

 . مهل وهف هيلع اوحلوُص امو «ةفلخ

 . نيثيدحلا نم دحاو يف سيلو «نوبل نبا ضاخم نبا لدب كلامو يعفاشلا لعجو

 يتئام رقبلا لهأ ىلعو «لبالا نم ةئام لبالا لهأ ىلع لی ٌئبنلا اهضرفو
 .””ةلخ يتئام للحلا لهأ ىلعو «ةاش يفلأ ءاشلا لهأ ىلعو «ةرقب

 اهلعج ی هنأ هنع هللا ىضر هدج نع هیبآ نع « بيعش نب ورمع لاقو

 ثیدح نم ةعبرالا ننسلا لمآ ر مهرد خلا دنا میام نأ اش اا
 ينثا هتيد هلي يبنلا لعجف لق الجر نأ ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع .ةمرکع

 .اهيف نسلا عذجت اهنأل «ةسماخلا يف تنعطو «نينس عبرأ اهل مت يتلا :ةعذجلاو =
 هجام نباو ۰48 ۰4۳/۸ يئاسنلاو (۱۳۸۱) يذمرتلاو (4۵40) دواد وبآ هجرخآ )

 نع ةاطرآ نب جاجحلا ثیدح نم ۳۹۰ ص ينطقرادلاو ۰۷۰/۸ يقهيبلاو ۸)
 كلام نب فشخو .. .دوعسم نبا نع «يئاطلا كلام نب فشخ نع «ریبج نب دیز
 حرص دق ةاطرأ نب جاجحلاو ««تاقثلا» يف نابح نبا هرکذو «یيئاسنلا هقثو
 عاطقنا اهیف یرخآ قرط ثیدحللو «هسیلدت ةهبش تفتناف .هجام نبا هنع ثیدحتلاب
 .۷۵ ۰۷/۸ «يقهيبلا ننس» يف اهعجار

 ثیدح نم (۲۱۲۲) هجام نباو (۱۳۸۷) يذمرتلاو ۰۲۱۷و ۱۸۳/۲ دمحأ هجرخآ (۲)

 .نسح هدنسو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 رم حابر يبأ نب ءاطع نع قاحسإ نبا قيرط نم )٤۳( دواد وبأ هج رخآ )۳(

 .فیعض هدانسإو )٤٥٤١( دواد وبأ هجرخأ )٤(

۲ ٤ 



 (۱)نزآ ۶
 رسع

 لهأ ىلع اهضرفف «تلغ دق لبالا نإ :لاقف بطخ هنأ رمع نع تبثو

 «ةرقب يتئام رقبلا لهأ یلعو ءافلأ رشع ينثإ قرَولا لهأ یلعو «رانید فلآ بهذلا

 تمذلا لهأ ةيد كرتو «ةلح یتئام للحلا لهأ یلعو «ةاش ىفلأ ءاشلا لهأ یلعو

 .۲۳ةیدلا نم عفر اميف اهعفری ملف

 و E O ا 0 ل 3 1 0 1
 . ۲۳رحلا ةّيد فصن دهاعملا ةيد» : يلي هنع ةعبرألا ننسلا لهأ ىور دقو

 مهو نیملسملا لّقع فصن نيباّتكلا لْهَأ لقع نأ ىضق : هجام نبأ ظملو

 . “'«ىراصنلاو دوهیلا

 يف نیملسملا ةيد فصن مهتید : كلام لاقف .كلذ يف ءاهقفلا فلتخاو

 ةيدك لب : ةفينح وبآ لاقو . دمعلاو ًاطخلا یف اهثلث :یعفاشلا لاقو .دمعلاو ًاطخلا

 هنعو . دمعلا يف ملسملا ةيد لثم : دمحآ مام الا لاقو . دمعلاو أطخلا يف ملسملا

 ءاهثلث :ةيناثلاو .هبهذم رهاظ یهو «ةيدلا فصن :امهادحإ ناتیاور أطخلا ىف

 .مهاردلا نم يه مك ةيدلا يف ءاج ام باب :تايدلا يف (۱۳۸۸) يذمرتلا هجرخأ )١(

 .ةماسقلا يف ٤٤/۸ يئاسنلاو ؟يه مك ةيدلا باب :تايدلا يف (55557) دواد وبأو

 . نسح هدنسو (۲۳۲۱۳۲) هحام نیاو

 (۱۷۲۷۲) «فنصملا» يفو .(55047) ثيدح دعب دواد وبآ اهجرخآ ةبطخلا هذه (۲)

 نآ زیزعلا دبع نب رمعل باتک يف نأ رمع نب زيزعلا دبع انربخأ «جیرج نبا انربخأ

 ةئم لبالا لهأ ىلع نأ :بتكف ءدانجألا دنج نيح فلسلا رواش باطخلا نب رمع

 حسن نم ىلعو «ةاش افلأ ةاشلا لهآ ىلعو :ةرقب اتئم رقبلا لهأ ىلعو لبالا نم

 . للحلا ىوس امم كلذ ةميق وأ ةلح ةئامسمخ ةميقب نميلا لهأ نم زبلا

 ىف )١517( يذمرتلاو ءىمذلا ةيد باب :تايدلا ىف (4۵۸۳) دواد وبأ هجرخآ (۳)

 ةيد مک باب :ةماسقلا يف ۵/۸ يئاسنلاو ءرافكلا ةيد يف ءاج ام باب :تايدلا

 . نسح هدنسو ۲۱۵ و ۱۸۰/۲ دمحأو ءرفاكلا

 . نسح هدلنسو ۰۱۳و ۱۸۳/۲ دمحأو ۲1٤) 6) هحام نبا هج رخأ 60

۳ ۵ 

 رهاهملا ةند



 ةارملا لقع

 لتق نم ىلع ةيدلا
 بتاكدلا

 هتيد لعج َرّمع نأب ْیعفاشلا ذخأو .بیعش نب ورمع ثيدح رهاظب كلام ذخأف
 دمعلا يف هنأ الإ ورمع ثيدحب ٌدمحأ ذخأو ملسملا ةيد ثلث يهو .فالا ةعبرأ

 «صاصقلا هنع طقس ْنَم هدنع اذكهو «صاصقلا طوقس لجأل ةبوقع ةيدلا فَعض

 نم هّلصأ وه امب ةفينح وبأ ذخأو ءافيقوت هيلع صن ةبوقع ةيدلا هيلع تفّعض

 .امهتيد ىواستتف ءامهنيب صاصقلا نايرج

 هركذ اهتيد نم ثلثلا ىلإ لجرلا لقع لثم ةأرملا لقع نأ 4ب ىضقو

 اهنم أربو .ةلقاعلا ىلع ةيدلاب یضقو ‹ هتید نم فصنلا ىلع ريصتف لا

 ." ةلتاقلا ةأرملا دلوو «جوزلا

 امو ءرحلا ةيد هتباتک نم ىّدَأ ام ردقب ىدوُي لتق اذإ هنأ بتاکملا يف یضقو

 «بلاط يبآ نب يلع ءاضقلا اذهب یضقو . هتمیق ينعي :تلق .كولمملا ةيدف يقب

 ناك هتباتک رطش ىدا اذإ :رمع لاقو «دمحأ نع ةياور ركذُيو ,يعخّنلا میهارباو

 اذإ :دوعسم نبا لاقو .ناورم نب كلملا دبع یضق هبو اقیقر عجري الو ءاميرغ

 نأ :دوصقملاو میرغ وهف «ةباتكلا عابرأ ةثالث ید اذإ : ءاطع لاقو «ثلثلا ىَدأ

 .هخسن ملعُي ملو «هكرت ىلع ةمألا عمجت مل ّيوبنلا ءاضقلا اذه

 اذه نيبو هنيب ةضراعم الف" «مّمْرد ِهْيَلَع يق ام ٌدْبَع بتاكملا» ثيدح امأو

 . ءادألاب الإ ةماتلا هتيرح لصحت الو «دعب قرلا يف هنإف ءاضقلا

 لصن

 ینزلاب رقأ نم ىلع ٤ هئاضق يف
 اب یبنلا ىلإ ءاج ملسأ نم الجر نأ ملسمو يراخبلا حيحص يف تبث

 .فیعض هدنسو ۰10/۸ ىئاسنلا هجرخآ (۱)

 ۰۲۰/۱۲ يراخبلا هجرخآو «هللا دبع نب رباج ثيدح نم (10۷۵) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 .ةريره یپآ ثیدح نم (۱۱۸۱) ملسمو

 .نسح هدنسو ءورمع نب هللا دبع ثیدح نم (۳۹۲۲) دواد وبآ هجرخأ (۳)

۳۹ 



 لاقف تاّرم عبرآ هسفن ىلع هش یتح < ب ٌيبنلا هنع ضرعأف «ینزلاب فرتعاف

 مجرف »هب َرَمَأَف «معن : لا ؟«تنصحا» :لاق . ال : لاق «؟نونج َكبأ» د

 هل لاقف «تام ىتح مجُرف َكِرْذأف ءف راجحلا تل اّملف فا

 . هيلع ّىلصو ءأريخ ةي ب يبلا

 «ينع كغلب امو :لاق «َكْنَع يِنَعَلَب اَم ىح : هل لاق هنأ :امهل ظفل يفو

 هسفن ىلع دهشف :لاق (معن : لاقف «نالف ىنب ةّيراجب كفو كن ىنْعَلَبا :لاق

 :َلاَق ءال :لاق ««نونج ٌكبأ» :لاقف الع يبنلا هاعد مث «تاداهش عبرآ

 . مجرف هب َرَمَأ مث عن :لاق ««تْئّصخأ»

 : لاقف يع ٌيبنلا هاعد .تاداهش عبرآ هسفن ىلع دهش املف :امهل ظفل يفو

 هب اوُيَهْذا» :لاق .معن :لاق ؟«تْنّصخَأ» :لاق .ال :لاق نون

 . (هومج راف

 وأ .تزمغ وآ تلف كحل :لاق تی هفت يبنلا نآ : :يراخبلل ظفل يفو

 رمأ كلذ َدْنِعَف ءمعن :لاق يني ال ءان لاف هلا لوسوت اي ال لاق"! تاج

 ا E و وو دوس يدا

 يف كنم كلذ باغ ىَّتَح» :لاق . .معن :لاق (؟اًهَتْكنَأ١ :لاق تسماخلا يف لبقأق

 «؟رئبلا يف ءاشّرلاو ةلَحكُملا يف ليملا ُبيِغي اّمک» :لاق .معن :لاق «؟اهنم كلذ

 لجرلا يتأي ام امارح اهنم تيتأ معن :لاق 4؟ىَنّزلا اَم يِرْدَت لهف» : لاق . معن :لاق

 رمف :لاق ينرّهطت نأ ُديرأ :لاق «؟لْوَقلا اذهب ُیرث اَمَق» : لاق . الالح هتأرما نم
Eo 9 مجرف هب 

 تنصحآ له :رقملا مامالا لاوس باب :نیبراحملا يف ۱۲۰/۱۲ يراخبلا هجرخآ )١(

 هرکلاو قالغ الا يف قالطلا باب : قالطلا يفو ةنونجملاو نونجملا مجری "۷ بابو

 -نأ رمأ دح ىلع ىتأ ىتح دجسملا يف مكح نم باب :ماكحألا يفو ؛نارکسلاو

۳۷ 



 ولا يود موق اي : لاق .ةراجحلا سم دجو ايل أ : «نئسلا) ىفو

 نا ينوربخاو ٠ بست سیر رو «ينولتق يموف ناف نا هللا لوسر ۹ ۰ ا ۰۰ هاي ا. 5 م هاف عل دری ۵

 .۲۱يلتاق ريغ هي هللا لوسر

 تینز دق ین هللا لوسر اي : تلاقف ةيدماغلا تءاجف :«ملسم حیحص» يفو

 نأ كلعل ءينُدُرَت مل هّللا لوسر اي :تلاق «دغلا نم ناك املف ءاهّدر هنأو ينرهطف

 .«يدلت ىح یبهذاف ءال اًمإ» :لاق  یلبحل ىنإ هللاوف ؟ا زعام تددر امك ىنّدُرَت

 هيِعْضْرَأَف يبهذا» :لاق «هتدلو دق اذه :تلاق ةقرخ يف ّيبصلاب هتتأ «تدلو املف

 اب اذه :تلاقف «زبخ ةرسک هدی یف *بصلاب هتنأآ .هتمطف املف ."هیمطقت یخ

 رَمأ مث «نیملسملا نم لجر ىلإ ّيبصلا عفدف اعطلا لكأ دقو «هتمطف دق هللا يبن

 رجحب دیلولا نب دلاخ لبقأف «اهومجرف ّسانلا رمأو ءاهردص ىلإ اهل ٌرفْحف ءاهب

 اب الهم» : 0 هللا لوسر لاقف اهتسشف ههجو ىلع مدلا حضتناف ءاهسأر یمرف

 رمأ مث هَل َرفْغَل سَم بحاص ابات ْوَل َةَيْوَت ْتَباَت ْدَقَل .هدیب يسفت يذلاَوف دلاح

 .(۲)تنفدو ءاهيلع ىلصف ءاهب

 ْنصخی ملو «ىنز نميف ىضق 4 هللا لوسر نأ : «يراخبلا حیحص» يفو

 هسفن ىلع فرتعا نم باب :دودحلا يف (۱۱۹۱) ملسمو «ماقيف دجسملا نم جرخي 5

 هجرخأو «ةريره يآ تیدح نم (EYA) دواد وبأو (۱۶۲۸) يدمرتلاو « ینزلاب ش

 (11۳۰) دواد وبأو (۱8۲۹) يذمرتلاو هللا دبع نب رباج ثيدح نم 7157/9 يراخبلا
 ترمس نب راج ثیدح نم ٤( ۴٣٤و (48۲۲) دواد وبأو (۱1۹۲) ملسم هجرخآو

 هجرخأو .قلق یتح ةقشملاو دهجلا هنم غلب اذإ :رمألا هقلذأ :لاقی «ةراجحلا هتقلذأ»

 (55؟5)و ( ۶ ۲۱۱ دواد وبأو (55:١؟5) يذمرتلاو ۵۳۰ ۵ يراخبلا

 ۱ . سابع نبا ثیدح نم (48۲۷)و
 .يوق هدانسإو كلام نب زعام مجر باب :دودحلا يف (44۲۰) دواد وبآ هجرخآ )١(

 . ةديرب ثيدح نم (۲٤٤٤)و (44۳6) دواد وبآو (۱1۹۵) ملسم هجرخآ )۲۱

۳۸ 



 . '''هيلع دحلا ةماقإو «ماع يفنب

 هللا باتکب اننيب تيضق الإ هّللاب ٌلذشنأ : هل لاق الجر نأ : «نیحیحصلا» يفو

 : لاقف «يل نذئاو هللا باتکب انتیب ضقا َقَدَص : لاقف .هنم هقفأ ناکو همصخ ماقف

 «مداخو ةاش ةئامب هنم تيدتفاف « هتأرماب ینزف ءاذه ىلع افيسع ناک ينبا نإ : لاق «لق»

 ةأرما ىلع نأو « ماع بیرغتو ةئام َدْلَج ينبا ىلع نأ ينوربخأف «ملعلا لهأ تلأس ينإو

 دَر مداَلاو ةئاملا ءهّللا باتکپ ام نیل هدیب يسمن يذّلاو» :لاقف «مجرلا اذه
 ااغ اده ایل ا غو «ماَع ُبيِرْعَتو ةئام ُدْلَج كنبا ىلعو «كْیلَع

 . ”)اهَمَجَرَف تفراف «هاهْمُجْراَف ترا نإف

 رکبلاو .مجرلاو ةئام دلج بيشلاب ُبيثلا» : ع هنع «ملسم حیحصا يفو

 .«ماع بيرغتو ةئام ٌدْلَج ركبلاب

 .نايفنيو نادلجي ناركبلا باب :دودحلا يف ١1١/١1 يراخبلا هجرخأ (۱)
 ناركبلا بابو «ینزلاب ٍفارتعالا باب :نيبراحملا يف ۱۲۱/۱۲ يراخبلا هجرخأ (۲)

 هتأرما ىمر اذإ بابو انا دحلا ةماقاپ مامالا ريغ رمآ نم بابو ؛نایفنیو نادلجی

 ايئاغ ديلا :تریقیف الجر مامالا رمأي له بابو مکاحلا دنع ینزلاب هریغ ةأرما وأ

 فذاقلا ةداهش باب :تاداهشلا يفو .دودحلا يف ةلاكولا باب :ةلاكولا يفو «هنع

 .دودرم حلصلاف روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب :حلصلا يفو «ينازلاو قراسلاو

 باب :روذنلاو ناميألا يفو .دودحلا يف لمعت ال يتلا طورشلا باب :طورشلا يفو

 الجر ثعبي نأ مكاحلل زوجي له باب :ماكحألا يفو ويب يبنلا نيمي تناك فيك

 يفو .دحاولا ربخ ةزاجإ يف ءاج ام باب :دحاولا ربخ يفو .رومألا يف رظنلل هدح

 .(598١)و )١591( ملسم هجرخأو ی هللا لوسر ننسب ءادتقالا باب :ماصتعالا

 يئاسنلاو )٤٤٤٥( دواد وبأو )١477( يذمرتلاو ۲ «أطوملا» يف كلامو

 ةريره يبأ ثيدح نم مهلك ۱۷۷/۲ يمرادلاو (1044) هجام نباو ۰۲4۱ ۲۰/۸

 .ريجألا :فيسعلاو .امهنع هللا يضر ينهجلا دلاخ نب ديزو
 ل (14۱0) دواد وبأو )١475( يذمرتلاو )١140( ملسم هجرخآ (۳)

 .تماصلا نب ةدابع

۳۹ 



 هنأ و «تارم عبرآ رقي یتح مجري ال هنأو «بيثلا مجر ةيضقألا هذه تنمضتف

 هنع ضرْعُي نأ مامالل لب «رارقالا باصن ليمكتب مزلي مل «عبرألا نود رقأ اذإ

 . رارقالا ليمكت مدعب هل ضرعيو

 هقالط كلذكو «هب ةربع ال ىغلم ركس وأ .نونجب لقعلا لئاز َرارقإ نأو
 ۶ و ء 7

 . هتيصوو هناميأو «هقتعو

 يف 3 2 و يش ۽ راوج سا مان نأ هي نفقات اه احلا یا او

 نأو .ةرحب ینز ول امك مجرلا هدحف «ةيراجب ىنز اذإ نصحملا رحلا نأو

 لحم يف ّرقملا ٌراسفتسا بجي هنأو ءّرقي ال نأب رقملل ضّرعي نأ هل بحتسي مامالا

 اهفد هنع رسفتسا ىتز اهغاتمتنا ناک امل نيغلاو عفلاو ديلا نأل ءلامجالا

 . هلامتحال

 لاؤسلاك «هیلا ةجاحلا دنع هب صاخلا ءطولا مساب حرصي نأ هل مامالا نأو

 . لعفلا نع

 «ىنزلا مكح نع هلأس ّعدنأل «ميرحتلاب لهاج ىلع بجي ال دحلا نأو

 اهلا قف لدول یاس مارحت اينما تن دل اقق

 هعضرت ىتح تلهمآ یبصلا تدلو اذإ اهنأو لماحلا ىلع ماقُّي ال دحلا نأو

 أدبي نأ هيلع بجي ال مامالا نأو «لجرلا نود اهل رفحت ةأرملا نأو «هّمطفتو

 . مجرلاب

 و لدن نه ىلع ات هاو ءاوبات اذإ یصاعملا لهأ بس زوجي ال هنأو

 ءدحلا هيلع ممتي ملو كرت فو ءدحلا ءانثأ يف لاقتسا اذإ ّرقملا نأو «ىنزلا

۳ 



 بات ول امك هيلع ماقي الف .دحلا لیمکت لبق ةبوت هنأل :لیقو .عوجر هنأل : لیقف

 . ینزلا دح عم فذقلا ٌدَح هيلع مقُي مل «ةنالفب ینز هنأ ّرقأ اذإ لجرلا نأو

 هدر بجي لطاب لطابلا حلصلاب لاملا نم ضبق ام نأو

 . دحلا ءافيتسا ىف لكوُي نأ هل مامالا نأو

 ال الو ازعام دلجي مل 8 هنأل .مجرلاو دلجلا نيب هيلع عمجي ال بيثلا نآو

 ` رجلا لوق اذعو .اهل هلسرأ يا ا نآ ای مای ملو بمال

 ةئام دلج بیئلاب بیل :ًاليبَس َّنُهَل هللا َلَعَج ْدَق ينع اوذخ» :ةدائح فيتو

 ازعام مجر مث «ينازلا دح لوزن دنع رمألا لوأ يف ناك اذه ناف .خوسنم «مجرلاو

 رو رار و یو اس ل

 . نّصحم هنأ ٌرقأ مث دخلا َدلَجف 9: یبنلا هب َّرمأف « ینز الجر نآ : ننسلا» يف

 مث .دلجف .هناصحإب ملعي مل هنإ : هسقن نو 50

 (7١دواد وبأ هاور .مجرف .هناصحإب ملع

 ارعام ناف میرحتلاب املاع ناك اذإ دحلا طقسي ال ةبوقعلاب لهجلا نأ : هیفو

 .هنع َّدحلا لهجلا اذه طقسُي ملو لتقلا هتبوقع نأ ملعی مل

 ةرضحب ْتَقَرَتْغا ناف : سينأل لقي مل ب یبنلا ناف .دمحآ هيلع صن نادهاش

 .اهمجراف نيدهاش

 نأو . مكاحلا دنع هب ىوعدلا طرتشي ب مل هلل اضحم اقح ناك اذإ مكحلا نأو

 الو .اهيلع هميقي نم اهيلإ ثعبي نأ مامالل زاج .ةأرما ىلع بجو اذإ دحلا

 هفقوأو ریبزلا يبأو جیرج نبا ةنعنع هيفو (۳۹٤٤)و )٤٤۳۸( دواد وبأ هجرخآ (۱)

 . رباج ىلع مهضعب

0 

 ةيوقعلاب لهجلا طقسي ال

 دحلا

 مکتب نأ مكاحلل

 نود هسلجم ىف رارقالاب
 نیدهاش



 نار .مکحلا سلجم نع ءاسنلل انوص :كلذ یلع يئاسللا مجرتو «اهرضحی

 ققحت اذإ لجو زع هللا مکح اذه نأ ىلع فلَحلا هل زوجي يتفملاو مکاحلاو مامالا

 اذه ناف رظن هيفو «دودحلا ةماق| يف لیکوتلا زوجي هنأو «بير الب هنقبتو «كلذ
 اهعم برغي نکل «لجرلا برغي امك ةأرملا بیرغت نمضتو ةي يبنلا نم ةبانتسا
 .ةروع نهنال . ءاسنلا ىلع بیرغت ال : كلام لاقو «الف الاو نکمآ نإ اهمرحم

 لصف
 مالسالا مکحب دودحلا يف باتكلا لهآ ىلع ی همکح يف

 هِي هللا لوسر ىلإ اوؤاج دوهیلا نأ : «ديناسملا»و «نیحیحصلا» يف تبث

 ةاَرْوَّتلا يف نوُدجت اَم» : ءال هللا لوسر لاقف ءاينز ةأرماو مهنم الجر نأ هل اوركذف

 نإ: دک :مالس نب هللا ذيغ لاف «نوُدلْجْیو مهخضفن :اولاق خلا نآس يف

 ام أرقف «مجرلا ةيآ ىلع هدي مهدحأ َعّضوف اهوُرشنف «ةاروتلاب اَْنأَف ءمجَرلا اهيف
 ةيا اهيف اذإف ءهّدي عفرف ءكَدي ْمَقرا :مالس نا هللا ٌدبع هل لاقف ءاهّدعب امو اهلبت

 ا هل لوسر امهب تاغ مجرلا اهیف نا دمحم اي قدم :اولاقف مجرلا
 . (۱)اّمجرف

 يمذلا نأو .ناصحالا ىف طرشب سيل مالسالا نأ ةموكحلا هذه تنمضتف
 يف اوفلتخا كلذب لقي مل نمو  ٌئعفاشلاو دو بهذ اذه ىلإو ةيسللا 90 1

 بابو ..ةمذلا لهآ ماکحآ باب :نیبراحملا يف ۱4٩ ۰۱4۸/۱۲ يراخبلا هجرخآ (۱)

 یفو .دجسملاو یلصملاب زئانجلا یلع ةالصلا تاب : رئانجلا یفو  طالبلا ف مجرلا

 لا ةروس ریسفت یفو *مهءانبآ نوفرعی امك هنوفرعی# : یلاعت هللا لوق باب :ءايبنالا

 نم باب :ماصتعالا يفو « *نيقداص متنك نإ اهولتاف ةارونلاب اوتأف لق باب :نارمع

 ريسفت نم زوجي ام باب :ديحوتلا يفو یلعلا لهأ قافتا ىلع ضحو ةَ يبنلا ركذ

 يف )١144( ملسم هجرخأو ءاهريغو ةيبرعلاب ىلاعت هللا بتك نم هريغو ةاروتلا

 ۸۱۹/۲ «أطوملا» يف كلامو «ینزلا يف ةمذلا لهأ دوهيلا مجر باب :دودحلا

 رمع نب هللا دبع ثيدح نم مهلك (۹٤٤٤)و (۲467) دواد وبأو )١577( يذمرتلاو

۳۲ 



 .ةمذ لهأب دوهیلا نكي مل :«أطوملا» ريغ يف كلام لاقف .ثیدحلا اذه هجو

 دهعلا دعب ناك اذه نأ كش الو «ةمذ لهأ مهنأ :«يراخبلا حيحص» يف يذلاو

 کات كنور ا هد 3 اونوكي ملو .مهنيبو 5 يا نيب عقو يذلا

 اذه ىلإ انب اوبهذا :اولاق مهنأ :ثیدحلا قرط ٍضعب يفو ؟همکحب اوضرو ءهيلإ

 تيب ىلإ هوعد مهنآ :هقرط ضعب يفو ٠ فيفختلاب ثعب هنإف يبنل

 . كش الب حلصو دهع لهأ اوناک مهف «مهنيب مکحو مهاتأف  مهسارذم

  ةصقلا قایسو :اولاق .ةاروتلا مکخب امهمجر امنإ :یرخآ ةفئاط تلاقو

 قحلاب مهنيب مکح هناف «ةتبلا ًائيش مهیلع يدجُي ال امم اذهو «كلذ يف حیرص
 . لالضلا الإ قحلا دعب اذامف «لاح لکب هعابتا بجیف  ضحملا

 مکحب امهمجر لب لاوقالا حبقآ نم اذهو ساسانی : ةفئاط تلاقو

 . هاوس مکح ال يذلا هللا

 الإ مهنيب مکحن ال انيلإ اوُمكاحت اذإ ةمَّذلا لهأ نأ ةموكحلا هذه تنمضتو

 . مالسالا مکحب

 ءاّرقُي مل نیینازلا نأل ضعب ىلع مهضعب ةمذلا لهأ ةداهش لوبق تنمضتو

 هرکذ اوأر مهنآ اودهشف «ةعبرآ اوژاجف ءدوهُشلاب لَو هللا لوسر اعدف .ةصقلا هذه
 (FP) - و 1 نأ

 ۱ ةلحکملا يف لیملا لثم اهجرف يف

 .ةريره يبأ ثیدح نم (4100) دواد وبأ اهجرخآ )۱(

 ةساردلا عضوم :ساردملاو .رمع نبا ثیدح نم )٤٤٤۹( دواد وبآ اهجرخآ ()

 . ةءارقلاو

 نب ديعس نب دلاجم هدنس يفو «هللا دبع نب رباج ثيدح نم )٤٤٥۲( دواد وبأ هجرخأ (۳)

 نع هد (٤٥٤٤)و )٤٤0۳( دواد وبآ هجرخأو .فیعض وهو «ينادمهلا ريمع
 .تاقث هلاجرو السرم يبعشلا

 مچ داعملا داز ۳۳

 ىلع نیبمذلا ةداهش لوبق

 مهضعب



 مجرلا نيب عمجی ال
 دلجلاو

 لاقف :اهضعب يفو «مهنم ٌةعبرأ ءاجف :ثیدحلا اذه قرط ضعب يفو

 .«مکنم ةعبر ا أب ينوتئا» :دوهبلل

 نبا لاق ءدلجلا نيبو هتيب عمجُي ال نأو .مجرلاب ًءافتكالا تنمضتو

 اَي## :ىلاعت هلوق وهو « صاّوغ یی ek تی و : سابع

 باتکلا نی نون مشک ام رج لد انل هک ءاَج ْدَق باتکلا له

 هونو یده اهيف ٌةارْوَّتلا انْلَدْنَأ ات :هلوق نم هريغ ت ١٠١[« :ةدئاملا]

 .[44 :ةدناملا] اوده نيذّلِل اوُمّلْسَأ َنيِذَلا نوا اهب مُكَحَي

 َنَلَرْنَأ ار مهیف تلزن ةيالا هذه نأ انغلبف :هثیدح يف يرهزلا لاق

 كك يبنلا ناك تاما َنيِذّلا نویس اهب مكخي : وه اهیف ةاَرْوَتلا

 . ۳ مهنم

 لصف

 هتأرما ةيراجب ينزي لجرلا يف يب هئاضق يف

 نأ «ملاس نب بيبح نع «ةداتق ثيدح نم :ةعبرألا «نئسلا»و «دنسملا» يف

 ىلإ عفرف «هتأرما ةيراج ىلع عفو «نينح نب نمحرلا دبع :هل لاقي الجر

 ةيضقب كيف ٌنيضقأل :لاقف ةفوکلا ىلع ريمأ وهو ریشب نب نامعنلا

 اهنلحآ نکت مل نا تدلج ةئام كتدلج كل اهتلحأ تناک نا لک هلا لوسر

 دانسإ يف :يذمرتلا لاق . "۳/ةئام هدلجف «هل اهتلحأ هودجوف «ةراجحلاب كتمجر

 د : لوقي يراخبلا ينعي ادمحم تعمس ءٌبارطضا ثيدحلا اذه

 هعمسي مل رشب وبأو «ةطفرُع نب دلاخ نع هاور امنإ «ٌتيدحلا اذه ملاس نب بيبح

 .(١٥٤٤)و (4100) «دواد يبأ ننس» رظنا (۱)

 يئاسنلاو (4559)و (440۸) دواد وبأو ۱8۵۱(۰) يذمرتلاو ۰۲۷۲/4 دمحآ هجرخآ (۲)

 رکذیس امك فیعض وهو ۰۱۸۲ ۰۱۸۱/۲ یمرادلاو (۲۵۵۱) هجام نباو ۲

 ۱ . فنصملا

۳ 



 ؟دنغ اذمحم تلاشو ‹ ةطفرع نب دلاخ نع هاور امنإ ملاس نب بییح نم اشيا

 متاح وبآ لاقو .برطضم وه :يئاسنلا لاقو .ثیدحلا اذه يفنآ انأ :لاقف

 .لوهجم ةطفرع نب دلاخ : یزارلا

 نأ ءقبَحُملا نب َةَمْلَس نع «ثیرخ نب ةّصيبق نع «نئسلا»و «دنسملاا يفو

 يهف ءاههركتسا ناك نإ «هتأرما ةيراج ىلع عفو لجر يف یضق ةَ هللا لوسر

 اهتديسل هیلعو .هل يهف «هتعواط تناك ناو ءاهلثم اهتديسل هيلعو «ةَّرح

 .(۱اهلثم

 ناف هبهذم رهاظ يف دمحأ هب ذخأف .مکحلا اذهب لوقلا يف سانلا فلتخاف

 ملو رش قاف «"ةداتق : ناتق هنع یور دق ةطفرع نب دلاخو 6 نسح تيدحلا

 ةعيرشلا دعاوقو ٌسايقلاو «نيتقث ةياورب هنع عفترت ةلاهجلاو «حدق هيف فرعی

 طوقس بجوُت ٌةهبش ةجوزلا لالحإ نإف «ةموکحلا هذه بجومب َلوقلا يضتقي
 ال ٌىنز ناك ءاهتلحأ نكت مل اذإف ءاريزعت ةئاملا تناكف نیزعتلا طقست الو ءدحلا

 . سايقلا فلاخي امم ةموكحلا هذه يف ءيش يأف مجرلا هيفف «هيف ةهبش

 (111۱)و )٤٤٦١( دواد وبأو ۱۳۱۷(۰) «فنصملا» ىف قازرلا دبع هجرخآ )١(

 (۲۵۵۲) هجام نباو «جرفلا لالحإ باب : حاکنلا يف ۰ ۰۱۲/۲ يئاسنلاو

 هلهجو «رظن هثیدح يف :هیف يراخبلا لاق «ثیرح نب ةصيبقو ۰۲4۰/۸ يقهيبلاو

 نم عامجالا لوصح :يقهيبلا لاقو «هثيدح حصي ال :يئاسنلا لاقو «ناطقلا نبا

 اخوسنم راص تبث نإ هنأ ىلع ليلد هب لوقلا كرت ىلع نيعباتلا دعب راصمألا ءاهقف

 .دودحلا يف رابخألا نم تبث امب

 ملاس نب بيبح نأل «هللا همحر فلؤملا نم مهو وهو «ملاس نب بيبح :لصألا يف (۲)

  سايإ نب رفعج همساو  رشب وبأو «هذيملت سيلو ثیدحلا اذه يف دلاخ خيش

 .يراخبلا نع فلؤملا هلقنو «ةبعش لاق امك ملاس نب بيبح نم عمسي مل هنأ الا ةقث

 ىفخي ال .نيتقث ةياورب يوارلا نع عفترت ةلاهجلاو :هلوق نإ مث ةعطقنم هتياور نوكتف

 الإ عفترت الو .فصولا ةلاهج یقبت  لاحلا ةلاهج هنع تعفترا ناو  هنإف .هيف ام

 .حلطصملا يف ررقم وه امك قيثوتلا ىلع صيصنتلاب

 مو



 طاوللا يف مکحلا

 «هنع لّدعی ملو هب لوقلا نّیعت حص ناف ۰ قتملا نب ةملش ثیدح امأو

 لبنح نب دمحأ تعمس :دواد وبأ لاق . ثیدحلا اذه حصي ال :يئاسنلا لاق نکلو

 ريغ هنع ثدحُي الو فرعی ال خيش قبحملا نب ةملس نع هاور يذلا :لوقی

 ثیرخ نب ةصيبق :«خیراتلا يف يراخبلا لاقو . ثیرح نب ةصيبق ينعي نسحلا
 نب ةملس ربخ تی ال :رذنملا نبا لاقو ءرظن هثیدح يف «قبحملا نب ةملس عمس

 اذه :يباطخلا لاقو «فورعم ريغ ثيرح نب ةصيبقو : يقهيبلا لاقو «قبحملا

 نسحلا ناکو «هلثمب موقت ال ةجحلاو .فورعم ريغ ةصيبقو «رکنم ثيدح

 . عمس نمم ثیدحلا يوري نأ يلابي ال

 خوسنم وه :ةفئاط تلاقف «هيف اوفلتخا مث «ثیدحلا تلبق ىرخأ ةفئاطو

 .دودحلا لوزن لبق اذه ناکو

 ملو ءاهتديس ىلع اهدسفأ دقف ءاههركتسا اذإ هنأ ههجو لب :ةفئاط تلاقو

 وأ .ةيسحلا فلک يهف «ةيونعم ُهَلْتُم اذهو ءٌراعلا اهب قحلو ءاهل حلصت نمم قبت
 اور ةيوتعملا لاو نایت ىلع اذا را نيش لق. رهو اهتم لبا

 ءاهتديس ىلع اهدسفأ دقف «هتعواط نإ امأو هيلع قتعتو ءاهتديسل اهتمارغ همزليف
 اهتدارإو اهتعواطمبو «هيلع تقحتسا دق ةميقلا نأل اهکلمیو اهل اهتميق همزلتف

 فالتإلا ةّلزنم يونعملا فالتالا لیزنت يف دعب الو :اولاق . ةلثملا ةهبش نع تجرح
 ةيراج نأ بیر الو ءهكلُمب عافتنالا نيبو كلاملا نيب لوحي امهالک ذإ .يسحلا
 ءءطولا لبق تناك امك اهتديسل ىقبت ال اهنإف ءاهجوزل ةءوطوم تراص اذإ ةجوزلا
 .يلوصألا سايقلل قفاوم وهو «ماكحألا نسح نم مکحلا اذهف

 نيفلاخملا ةرثك ٌرضت الو «ثيدحلا لوبق ىلع ينبم هب لوقلاف : ةلمجلابو
 .مهفاعضآ ٌفاعضأ اوناك ولو «هل

 لصف
 هفرعت نكت مل اذه نأل ييشب طاوللا يف ىضق هنأ يي هنع تبثي ملو

۳۹ 



 لول لعافلا ولفا» : لاق هنأ هنع تق نکلو لع هيلإ عفري ملو ؛ ترعلا

 ثيدح :يدمرتلا لاقو «حیحص هدانساو تعبرالا ننسلا لهأ هاور .«هب
 ا

 ناكو «ةباحصلا ةرواشم دعب دلاخ ىلإ هب بتكو «قیدصلا ركب وبأ هب مكحو

 يف اوفلتخا امنإو «هلتق ىلع ةباحصلا تعمجأ :انخيشو ءراصقلا نبا لاقو
 : هنع هللا يضر يلع لاقو «قهاش نم ىمرُي :قيدصلا ركب وبأ لاقف «هلتق ةيفيك

 ىلع مهنم قافتا اذهف .2"”ةراجحلاب نالتقُي : سابع نبا لاقو .طئاح هيلع مدهي

 مرحم تاذ ءىطو نميف ب همکخل قفاوم اذهو «هتيفيك يف اوفلتخا ناو «هلتق

I Eو «لاحب  
 سم مس ر © رس

 يفو ۳ مردم بیل قو نم : هنع اضیآ یورو وا طو موك

 هم اه ولتفاو هولتفاف ةَميِهَب ىتأ نما :دانسالاب اا هال

 هجام نباو (461۲) دواد وبأو (۱4۵۲) يذمرتلاو (۲۷۲۷)و (۲۷۳۲) دمحأ هجرخآ (۱)

 نم اب هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا ثيدح نم ۲۳۲ ۸ یقهیبلاو (۲ ۵۲۱)

 © نمسح هدانساو «هب لوعفملاو لعافلا اولتفاف طول موف لمع لمعي هومتدجو

 نبا دنع ةريره يبآ ثیدح نم دهاش هلو .يبهذلا هرقأو ۰۳۵۵/۶ مکاحلا هححصو

 . دهاوشلا ىف هب سأب ال نکل «فیعض هدنسو ۶ مکاحلاو (۲۵۲۲) هجام

 .يرذنملا ظفاحلل ۲۰۰ ۰۱۹۹/۳ «بیهرتلاو بیغرتلا» رظنا (۲)

  0 (۳)دواد 7 (۲۲۰) دمحآ ) )۱٤٥4( E )٤٤٩٤آی ۳9۵/۶

 ىلع عقو نم» ظفلب ایا 9 ۷ نع E نبا هجرخأو «نسح ه
 فعض هدنس يفو «ةمیهبلا اولتقاو هولتقاف ءةميهب ىلع عقو نمو هولتقاف مرحم تاذ

 أ  حيحص وهو  بزاع نب ءاربلا تیدح مدقت دقو هل دهشي مدقتملا كلا نکل

 .هقنع برضی نأ هيبأ ةأرما جوزت لجر ىلإ راين نب ةدرب ابآ ثعب ٍةِكَي لوسرلا

۳۷ 



 ینزلاب رقآ نميف مکحلا
 ةنيعم ةأرماب

 تظلغت «تظّلغت ملک تامرحملا ناف «عراشلا مكح قفو ىلع مکحلا اذهو

 ضعب يف حابي نم ءطو نم امرج ٌمظعأ لاحب حابُي ال نم ءطوو ءاهتابوقع

 مكح نأ «هنع نيتياورلا ىدحإ يف ٌدمحأ صن دقو «ظلغأ هلح نوكيف «لاوحألا

 .ينازلا ّدح هّدح نوكي وأ «لاح لكب لتقُيف «ءاوس طاوللا ٌمكح ًةميهب ىتأ نم

 ةملس وبأ لاقو .ينازلا ٌدح هّدح :نسحلا لاقف «كلذ يف ُفلسلا فلتخاو

 كلامو يعفاشلا ذخأ هبو «رّرعُي : يعخنلاو يبعشلا لاقو «لاح لكب لتقي : هنع

 يوار وهو «كلذب ىتفأ هنع هللا يضر سابع نبا ناف ةياور ىف دمحأو ةفينح وبأو

 ۱ . ثیدحلا

 يفف «فذقلا دح نود ینزلا ٌدحب ةنيعم ةأرماب ینّرلاب َرقأ نم ىلع ةي مکحو

 ىنز هنأ هدنع َرقأف هلع یبنلا ۳ نأ «دعس نب لهس ثيدح نم :«ننسلا)

 نوکت نأ ثَركنأف «كلذ نع اهلأسف ةأرملا ىلإ ی هللا لوسر تعبف ءاهاّمس ةأرماب

 .'اهك رتو حلا هدلجف ‹« تنز

 : نیرمآ ةموكحلا هذه تتّئضتف +

 ةفينح آل افالخ لا ت ك ناو «لجرلا یلع ٌدحلا توجو :امهدحا

 .دخی ال هنأ فسوی يبأو

 .ةأرملل فذقلا ٌّدح هيلع بجي ال هنأ : یناثلا

 نأ «هنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم : «هننس» يف دواد وبأ هاور ام امأو

 ناكو ةدلج ةئام هدلجف ‹ تارم عبرآ ةأرماب 5 هنأ رقأف دال ىبنلا یتا الجر

 ةيرفلا دح دلجف « هللا لوسر اي هللاو بذك : تلاقف ةأرملا ىلع ةنيبلا هلأس مث «ارکب

 نم ةأرملا رقت ملو «ینزلا لجرلا رقأ اذإ باب :دودحلا يف (48717) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 . حیحص هدنسو « دعس نب لهس ثيدح

۳۸ 



 ضایف نب مساقلا هدانسإ يفو یهتنا . رکنم ثیدح اذه : ئئاسنلا لاقف ۰" نینامث

 . هب جاجتحالا لطب :نابح نبا لاقو «دحاو ريغ هيف ملكت «يناعنصلا يرابنالا

 يف یلاعت هلوق امأو ."دلجلاب نصحت ملو تنز اذإ ةمألا يف مکحو
 نم تاَنَّصْحُملا ىلع ام ُفْضن َنهْيلَعَف ةشحافب َنْيَتَأ ناف نصحأ اذإف# :ءامالا ما یر A را تو ا ا

 نم ةرحلا دح فصن جیوزتلا دعب اهّدح نأ يف صن وهف ۲۵[۰ :ءاسنلا] #باذعلا

 .اهدلجب َرمأف «جیوزتلا لبق امأو ءدلجلا

 دیسلل ناف «هدعبو جیوزتلا لبق لاحلا فلتخی نکلو دحلا هنأ :امهدحآ

 . مامالا الإ هميقي الف ..هدعب امأو «هلبق هتماقإ

 هاور ام اذه لطبُي الو «دح ال ريزعت ناصحالا لبق اهدلج نأ : يناثلا لوقلاو

 ةَمأ ْتَنَز اذ» : هعفرپ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم :"هحیحص» يف ملسم

 مدلی ةَعباَرلا يف ْتَداَع ناف ءِتاَرَم الت امری الو اَمْدِلْجَيْلَف ءْمكدَحَ

 . "هللا باک ارضی ظفل يفو «ةريفَضَِْلَو اهني
 .(111۷) دواد وبأ هجرخآ (۱)

 ۸۲۲/۲ «أطوملا» يف كلامو (۱۷۰۳) ملسمو ۰۱46 ۰۱8۳/۱۲ يراخبلا هجرخآ (۲)

 دلاخ نب دیزو «ةريره يبأ ثیدح نم (4414) دواد وبآو ۱4۰(۰) يذمرتلاو

 تنز نإ9 :لاق ؟نصحت مل تنز اذإ ةمألا نع هيب يبنلا لئس :الاق ينهجلا
 ولو اهوعیب مث .اهودلجاف «تنز نإ مث اهودلجاف «تنز نإ مث اهودلجاف

 .لبحلا : ریفضلاو .«ريفضب

 لاق امك ملسم ىف اتسیلو (44۷۱)و (14۷۰) دواد وبآ امهجرخآ ظفللا اذهب ناتیاورلا (۳)

 اهدلجیلف ءاهانز نیبتف مکدحآ ةمأ تنز اذإ» :ملسم ظفلو «هللا همحر فنصملا

 تنز نإ مث ءاهيلع بری الو دحلا اهدلجیلف .تنز نإ مث ءاهيلع برثی الو «دحلا

 يف اهعبیل مث» :هل ةياور يفو «رعش نم لبحب ولو اهعییلف ءاهانز نيبتف «ةثلاثلا

 .«ةعبارلا

۳۹ 

 ةينازلا ةمألا يف مکحلا



 ع

 سانلا اهّيأ : لاق هنأ هنع هللا يضر ىلع ثيدح نم ا «هحيحصا يفو

 ةمأ نإف ‹«نصحي مل نمو نهنم نصحأ ْنَم «دحلا مكئاقرأ ىلع اوميقأ

 تيشخف «سافنب دهع ةثيدح يه اذإف ءاَمَدلجأ نأ ينرمأف تن لک هللا لوُسرل

 .'«تنسحأ» :لاقف تلك يبنلل كلذ تركذف ءاهلتقأ نأ ايتدلع انأ نإ

 وق يف امك «عر يف ريزعتلا نإ ال» :قکع هلوق یفامک یراشلا ناسل یف دحلا ظفل هتحت اخدی ريزعتلا ناف
 . "”«ىلاعت هللا دودح نم ّدح ىف الإ طاوسأ ةرشع قوف بّرضی

 مل ةديدع عضاوم يف ًاردقو اسنج ةرشعلا ىلع ةدايزلاب ریزعتلا تبث دقو

 .اهفالخ ىلع ةمألا عمجَت ملو ا : تشي

 مل الإو «هلبق اهلاح ناصحالا دعب اهلاح فلاخی نأ دب الف «لاح لك ىلعو

 ةحيحصلا ةنسلاو ءاهيلع ّدح ال :ناصحالا لبق لاقُي نأ امإف «ةدئاف دييقتلل نكي

 اذهو ءهفصن هدعبو «ةرحلا ٌدح ناصحالا لبق اهّدح :لاقي نأ امإو .كلذ لطبت

 ناصحالا لبق اهُدلج :لاقُّي نأ امإو هلوصأو عرشلا دعاوقل فلاخم اعطق لطاب

 ةماقإ يف نيتلاحلا نيب قارتفالا :لاقُي نأ امإو «ىوقأ اذهو ءدح هدعبو «ريزعت

 اذهو «مامالل ىرخألا يفو «دیسلل نیتلاحلا ىدحإ يف هنأو «هردق يف ال دحلا

 . لاقي ام ترفآ

 نآ مهوتم مهوتی الثل ناصحالا دعب فیصتتلا ىلع هصيصنت نإ :لاقي دقو

 ركبلا نع لاز َدلجلا نأ امك «ةرحلا ّدح اهدح ٌريصيو «ٌفيصنتلا لوزي ناصحالاب

 يهو ءاهيتلاح لمكأ يف فيصنتلا ىلع يقبف «مجرلا ىلإ لقتناو «ناصحإلاب

 )1١( يذمرتلاو (44۷۳) دواد وبأو (۱۷۰۵) ملسم هجرخأ )١55١(.

  (۲)دواد وبأو (۱۱۷۰۸) ملسمو »10۷/۲ يراخبلا هجرخأ ) )۶۶٩۱هد رب ۳ ثيدح نم

 دودح نم دح يف الإ طاوسأ ةرشع قوف دحأ دلجي ال» :ل هللا لوسر لاق :لاق

 . (هللا
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 هللاو «یرحآو ىلوأ ناصحالا لبق امیفف ءاهيف هب يفتكا اذإ هنأ ىلع اهیبنت ناصحالا

 . ملعأ

 هل ذخؤُي نأب «دحلا ةماقإ لمّتحی ملو ینز ضيرم يف كي هللا لوسر ىضقو

 . "ةدحاو ةبرض اهب برضیف «ْخاَرْمش ةئام هيف لاکثع

 نم هتجوز ةءارب نام هللا لزنأ أمل «فذقلا دحب دا هللا لوسر مکحو

 5 و و م ¢
 وبا لاق . ةثاثأ نب حطسمو «تباث نب ناسح :امهو .ةارماو نیلجر دلجف یامسلا

 .'شحج تنب ةنمخ ةأرملا :نولوقیو :يليمّتلا رفعج

 قیدصلا لتقو قأرما نم الجر صخی ملو ۳! لتقلاب هنید لدب نمیف مکحو

 نب بوقعی نع «قاحسإ نبا ثیدح نم (۲۵۷۶4) هجام نباو ۰۲۲۲/۵ دمحآ هجرخآ (۱)

 يف ظفاحلا لاق ةدابع نب دعس نع «ةدابع نب دعس نب دیعس نع .جشألا نب هللا دبع

 نع مزاح يبأ نع «حیلف ثيدح نم 44/7 ينطقرادلا هاورو : ٥۹/٤ «صيخلتلا»

 نب ةمامأ يبأ نع مزاح يبأ نع باوصلاو «حيلف هيف مهو :لاقو دعس نب لهس
 نم لجر نع «ةمامأ يبأ نع «يرهزلا ثيدح نم )٤٤۷۲( دواد وبأ هاورو «لهس

 هاورو «هيبأ نع «فینح نب لهس نب ةمامأ يبأ ثيدح نم يئاسنلا هاورو «راصنألا

 قرطلا تناك ناف «يردخلا ديعس يبأ نع لهس نب ةمامأ يبأ ثيدح نم يناربطلا

 .ةرم هلسرأو «ةباحصلا نم ةعامج نع هلمح دق ةمامأ وبأ نوكيف «ةظوفحم اهلك

 هلصو يف فلتخا نكلو ؛نسح ثيدحلا اذه دانسإ :مارملا غولب» يف لاقو

 ءاهناصغأ نم نصغ لك وهو «ةلخنلا قاذعأ نم قذعلا وه :لاكثعلاو «هلاسرإو

 .رسبلا هيلع يذلا وه :خارمشلاو

 نبا نأ الإ تاقث دنسملا لاجرو السرمو ادنسم (41۷۵)و (41۷4) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 . نعنع قاحسإ
 :نيدترملا ةباتتسا يف ۲۳۹ ۰۲۳۸/۱۲ يراخبلاو ۱ ۰۲۸۰/۲ يعفاشلا هجرخأ (۳)

 هللا باذعب بذعی ال باب :داهجلا يفو «مهتباتتساو ةدترملاو دترملا مکح باب
 ۲۸۲/۱ دمحأو ۰۱۰۵ ۰۱۰8/۷ يئاسنلاو (4۳۵۱) دواد وبأو (۱4۵۸) یذمرتلاو

 = « سابع نبا كلذ غلبف یهقرحأف ةقدانزب هنع هللا يضر يلع یتآ * لاق ةمركع نع
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 دحلا لمتحي مل نميف

 فذقلا دح لزن ىتم

 دترملا مكح



 . 7 ةفرق مأ :اهل لاقي اهمالسٍ دعب تدترا ةأرما

 وبأ هعبتو «َنيعبرأ هبرضو «لاعّتلاو ديرجلاب هبرضب رمخلا براش يف مكحو رجلا ترس مكحب

 .'" نیعبرالا ىلع هنع هللا يضر ركب

 ""نینامث رمخلا يف دلج یی هنأ :«قازرلا دبع فنصم» يفو

 . “اعيش الب هللا لوسر اهيف تقوی مل : هنع هللا يضر سابع ْنبا لاقو

 هر 5 اف مع اهلتکو ‹ نیعبرآ

 ةعبارلا يف برش نم مکح

(۲ 

(۳) 

0 

(0) 

5) 

 يف سانلا فلتخاو .*""ةسماخلا وأ ةعبارلا يف هلتقب رمأ هنأ ال٤ هنع حصو

 یدحاب الا ملسم ءیرما مد لب لد هخسانو « حوسنم وه :لیقف كل

 هّلا باذعب اوبذعت ال» :لاق ای هللا لوسر يهنل مهقرحأ مل انأ تنك ول :لاقف

 ءايلع كلذ غلبف ا دازو «هولتفاف هنید لدب نم» ې هللا لوسر لوقل مهتلتقلو

 . سابع نبا قدص : لاقف

 لتق ركب ابآ نأ زیزعلا دبع نب دیعس ثیدح نم يقهيبلاو ۰۳۳۲ ص ينطقرادلا هجرخآ

 .ركب ابآ كردي مل زیزعلا دبع نب دیعس نأل عاطقنا هيفو . . .ةيرازفلا ةفرق مأ

 بابو ءرمخلا براش برض يف ءاج ام باب :دودحلا يف 1/۱۲ يراخبلا هجرخأ

 يدذمرتلاو ءرمخلا دح باب :دودحلا يف (۱۷۰) ملسمو «لاعنلاو ديرجلاب برضلا

 . لخنلا فعّس :ديرجلاو . كلام نب سنأ ثيدح نم (541/4) دواد وبأو )١54(

 نسحلا نع «ديبع نب ورمع نع «ةنييع نبا نع )١5148( «فتصملا» يف هجرخأ

 يف برض ةي هللا لوسر نأ فحصملا يف بتكي نأ باطخلا نب رمع مه :لاق

 . عطقنم دنس اذهو . . .نينامث رمخلا

 نأ الإ تاقث هلاجرو «...ادح رمخلا يف تقی مل» ظفلب (41۷7) دواد وبأ هجرخأ

 . جيرج نبا ةنعنع هيف
 .(١۸٤٤)و (5540) دواد وبأو (۱۷۰۷) ملسم هجرخآ

 .ةيلاتلا ةحفصلا يف ابیرق هجیرخت يتأيس

 ا



 مل اذإ اميس الو «ماعلاو صاخلا نیب ضراعت الو مکحم وه E "۲تال

 ىلإ ارارم هب ی أ هنإف ءرامح هللا دبع ثيدح هخسان : لیقو .ماعلا رخأت ملعُي

 e ملو هدلجف ةي هللا لوسر

 ناهتساو ّكحلا ههني ملو هنم رثک اذإف ةحلصملا بسحب ریزعت هلتق : لیفو

 هنأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع حص دقو «ادح ال اریزعت هلتق ماماللف «هب

 نع لتقلاب رمألا ةاور دحأ وهو ءمكل هلثقأ نأ ّىلعف ةعبارلا يف هب يبوتت را : لاق

 ورمع نب هللا دبعو ءرمع نب هللا ٌدبعو «ةريره وبأو «ةيواعم : مهو يک يبلا
- 1 : (۳( 
 . مهنع هللا يضر بيؤذ نب ةصيبقو

 همامتو «دوعسم نبا ثيدح نم )١777( ملسمو ۰۱۷۷ ۰۱۷۲/۱۲ يراخبلا هجرخأ )

 . ؟ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو ءسفنلاب سفنلاو «ىنازلا بيثلا»

 الجر نأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم 18 ۰11/۱۲ يراخبلا جرخأ 00

 فيض. ناکو ءارامح بقلي ناكو هلا دبع همسا ناك 5 يبنلا دهع ىلع ناك

 دلجف «هب رمأف او هب يتأف «بارشلا يف هدلج دق ذ4 يبنلا ناكو ةي هللا لوسر

 هونعلت ال» : يبنلا لاقف ءهب ىتؤي ام رثكأ ام هنعلا مهللا :موقلا نم لجر لاقو

 . «هلوسرو هللا بحي هنأ تملع ام هللاوف

 )١555( يذمرتلاو (۲۵۷۳) هجام نباو (55487) دواد وبأ هجرخآ ةيواعم ثيدح (۳)

 ثيدحو . حيحص هدانسإو ۱۵۱۹(۰) نابح نباو ۶ مكاحلاو ۰۹۱/۲ يواحطلاو

 يواحطلاو ۰۳۱6/۸ يئاسنلاو (۲۵۷۲) هجام نباو (44۸4)دواد وبآ هجرخأ ءةريره يبآ

 نابح نبا هححصو (۲۳۳۷) يسلايطلاو ۰۳۱۳/۸ يقهيبلاو (۷۸۹۸) دمحأو ۲

 دمحأ هجرخآ ءرمع نب هللا دبع ثیدحو يبهذلا هقفاوو ۳۷۱/4 مكاحلاو (۱۷)

 مکاحلا هححصو ۰۳۱۳/۸ يقهيبلاو ۳۱۳/۸ يئاسنلاو (44۸۳) دواد وبأو ۱۹۷(۰)

 (۷۰۰۳)و (1۵0۳) دمحآ هجرخآ ورمع نب هللا دبع ثیدحو «يبهذلا هقفاوو ۶

 .دهاوشلا يف نسح هدنسو ۶ مکاحلاو ۰۹۱/۲ يواحطلاو (1۹۷ )و (1۷۹۱)و

 ی و ۰۳۱۶/۸ يقهيبلاو )٤٤۸٥( دواد وبآ هجرخآ بیژذ نب ةصيبق ثیدحو

 355 یبنلا دهع ىف دلوو ةباحعصلا دالوآ نم بیژذ نب ةصيبق مق و «تاقث هلاجرو »4۲ /۲

 طرش ىلع ثيدحلا نوكيف «يباحص نع هاقلت ةصيبق نأ رهاظلاو «هنم عمسي ملو

 . رضي ال يباحصلا ماهبإ نأل «حيحصلا
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 لاق هناف «خوسنم هنأ وأ ءدحب سیل لتقلا نأ ىلع ةلالد هيف : ةصيبق ثيدحو

 هب يتآ مث .هدلجف هب يتأ مث .هدلجف برش دق لجرب ةي هللا لوسر ىتأف : هيف

 ."""دواد وب هاور .هصحخر تناکو لتقلا عفرو هدلجف

 هنأ هنع هللا يضر يلع نع «هیلع قفتملا ثیدحلاب نوعنصت امف :ليق ناف

 مل لي هللا لوسر َّنِإف ءرمخلا براش الإ ّدحلا هيلع تمقآ نم يدال تنك ام : لاق
 ناف :امهظفلو .دواد يبآ ظفل . نهن هادلق ؛يش وه ادن ايش هیف سی
 .' هئس ملو تام اي هللا لوسر .

 هيلع دازُي ال ًاريدقت هلوقب هيف دی مل يَ هللا لوسر نأ كلذب دارملا :ليق

 دق بب هللا لوسر نأ َدهش دق هنع هللا ىضر ىلعف الاو دودحلا رئاسك صقني الو

 . نیعبرآ اهيف برض

 هللا یضر رمع ناف «نینامشب ریدقتلا ینعی « نحن هانلق ءىش وه امن : هلوقو

 مث ءاهاضمأف «نیناملب اوراشأف .مهراشتساو مهنع هللا يضر ةباحصلا عمج هنع

 . ىلإ ٌبحأ اذه :لاقو «نیعبرآ هتفالخ ىف ىلع دلج

 ةدئازلا نوعبرألاو ءدح َنيعبرألا نأ ىلع لدت اهار «ٌتيداحألا لّمأت نمو

 ىلإ هنأ امإو «خوسنم امإ لتقلاو «مهنع هللا يضر ةباحصلا هيلع قفتا ٌريزعت اهيلع
 دحاو لتق ىأر اذإف ءاهدحب مهتناهتساو اهيف سانلا كلاهت بسحب مامالا يأر

 نم اذهو .«بّرغو هنع هللا يضر رمع اهيف قلح دقو «كلذ هلف «نوقابلا رجزتيل
 .۳) قیفوتلا لابو «ةمئألاب ةقلعتملا ماكحألا

 .قباسلا قيلعتلا يف هجيرخت مدقت (۱)

 .(۱۷۰۷) ملسمو ۰۵۸/۱۲ يراخبلاو (41۸7) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 رمألا نأ لیلدلا هيضتقي يذلاو ۲۳۸/۲ «ننسلا بیذهت» يف هللا همحر فلوملا لاق (۳)

 ملو «رمخلا نم سانلا رثکآ اذإف ةحلصملا بسحب ریزعت نکلو ءامتح سیل هلتقب
 = يفني هنع هللا يضر رمع ناك اذهلو «لتق «هيف لتقی نأ مامالا ىأرف .دحلاب اورجزني
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 لصف
 قراسلا يف يب همکح يف

)1( 
 مهارد ةثالث هتميق نجم يف اقراس عطف

 "۳ رانید عبو نم لقآ يف ديلا عطقت ال هنأ یضقو

 نم ین و امیف اوت الو «رانيد عبر يف را : لاق هنأ هنع حصو

 "ا همحر دمحأ مامالا هركذ «كلذ

 دهم يف را دي عشك :اهنع ُهللا يضر ةشئاع تلاقو

 اذ امهنم لك ناكو ( ةفحج وأ سر ٌنَجملا نمث نم یندآ يف 5 هللا لوسر

)0 
 نمي

 1 رسيو هدي عطقتف لْبحلا ى قرسی قراّسلا هللا نعل : لاق هنآ هنع حصو
 (۵) وور

 ا كيج و ةنیفسلا لبح اذه : ليقف . «هدی ب عطقتف ةضْيَبلا

 هدي عطقل اببس نوكيف ءاذه قرسي هنإ :يأ «عقاولاب رابخإ وه : ليقو فضْیبو لْبَح

 وبأو 5 هللا لوسر دلج دقو «نينامث هيف دلجو ترم سأرلا هيف قلحيو ءةرم هيف
 بسحب ريزعت وه امنإو ءادح سيل ةعبارلا يف هلتقف نیعبرآ هنع هللا يضر ركب

 ۱ . ةهحلصملا

 ةقراسلاو قراسلاو# : یلاعت هللا لوق باب :دودحلا يف ۹4 ۰۹۳/۱۲ يراخبلا هجرخأ ۷
 كلامو .اهباصنو ةقرسلا دح باب :دودحلا يف (۱۱۸7) ملسمو *امهیدیآ اوعطتاف

 رمع نبا ثیدح نم ۷۲/۸ يئاسنلاو (4۳۸0) دواد وبأو )١557( يذمرتلاو ۲

 .امهنع هللا يضر

 وبأو )١545( يذمرتلاو ۸۳۲/۲ كلامو )١184( ملسمو ۸٩/۱۲ يراخبلا هجرخآ )۲(

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم )٤۳۸۳( دواد

 . يوق هدانسإو ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم 8١/7 دمحأ هجرخأ )۳)

 ۰۸۳۲/۲ «ًاطوملا»و )١184( ملسمو ۸٩/۱۲ يراخبلا هجرخآ (6)

 . 1۵/۸ يئاسنلاو (۱۲۸۷) ملسمو ۹۶/۱۲ يراخبلا هجرخآ ()

٤٥ 



 ةقرسلاک ةيراعلا دحج

 دیدحلا ب هنأ نوري اوناک :شمعالا لاق .هنم كأ وه ام ىلإ هنم هجذدتب

 .مهارد يواسي ام هنم نأ نوری اوناک لّبَحلاو

 اهدي عطقب هدَحْجتو عاتملا ٌريعتست تناك ةأرما يف مکحو

 ام اعف الو ةن لا ةد هیتر دخ لاو

 دارملاو ' ”نئاخلاو سلتخملاو بهتنملا نع عطقلا طاقساب ي مکحو

 . ةعيدولا نئاخ : نئاخلاب

 امل يك یبنلا نأل ءاعرش قراسلا مسا يف لف الا دعناع انأو

 ةَمطاف نأ ول هديب يسمن يذّلاو : لاقو ءاهعطق «ةدحاجلا ةريعتسملا نأش يف هومّلك

 . هاهدب تعطقل تفرس دَّمَحُم تنب

 ركسملا عاونأ رئاس هلاخدإك «قراسلا مسا ىف ةّيراعلا دحاج افق هلاخدإف

 . همالك نم هللا دارمب ةمألل فيرعت كلذو هلمأتف «رمخلا مسا يف

 ائيش هنم باصأ نم نأ مكحو ءرثكلاو مثلا قراس نع عطقلا ی طقسأو

 «تدحج اذإ ةيراعلا يف عطقلا يف باب :دودحلا يف (4740) دواد وبأ هجرخأ (۱)

 نم 101/۲ دمحأو .نوكي ال امو ا نوکی ام باب : قراسلا ىف ۷۰/۸ یئاسنلاو

 نم (۱۰) (۱۸۸) ( هحیحص يف ملسم هجرخأو امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح

 هدحجتو عاتملا ريعتست ةيموزخم ةأرما تناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح

 .اهدي عطقت نأ یی يبلا رمأف

 .۳۲۲/۱۰ «ةنسلا حرش» يف امك هيوهار نب قاحسإ لوق وهو (۲)

 (۲۵۹۱) هجام نباو 84/8 يئاسنلاو )١558( يذمرتلاو (4۳۹۱) دواد وبأ هجرخآ (۳)

 ‹ حيحص نسح : يذمرتلا لاقو مهنع هللا یضر هللا دبع نب رباج ثیدح نم

 نباو «هماکحأ» يف قحلا دبع هنع تكسو (۱۵۰۳)و (۱۵۰۲) نابح نبا هححصو

 «عیضولاو فیرشلا ىلع دودحلا ةماقإ باب :دودحلا ىف ۷۲۱/۱۲ يراخبلا هجرخآ )٤(

 . اهنع هللا یضر ةشئاع ثيدح نم (۱۸) ملسمو

٤“ 



 هیلثم ةمارغ هیلعف «ءيشب هلم جرخ نمو هیلع ءيش الف «جاتحم وهو همفب

 نم غلب اذإ عطقلا هیلعف «هردیب وه هنیرج يف ائيش هنم قرّس نمو «ةّبوقعلاو

 .لدعلا هك لا ةة افق كيف لا

 امو «لاکن برضو «نیترم اهنمثب "ب اهعتارم نم ذخؤت يتلا ةاشلا يف يضف و

 ۱ نجملا نمث غلب اذإ عطقلا هیفف .هنطع نم ذخا 20 م ا. ۰ و ل ۰۰ 1

 .۳۱«هب ىنيتأت ْنَأ لب ناک ًالَه» : لاقف «هنم هعیبی وأ «هایٍ هّبهَي نأ ناوفص دارأف

 .*) دجسملا ىف ءاسنلا ةَفَص نم اسرت قرس اقراس عطقو

 هللا َلاَم» :لاقو . سمخلا نم َقَرَس سُمْخلا قيقر نم دبع نع عطقلا ًاردو

 .*)هجام نبا هاور «اضْعَب هضْعَب َّقَرَس

 لا اّم» :هل لاقف ءعاتم هعم دجوُي ملو «فرتعاف «قراس هيلإ َمفُرو

 يئاسنلاو (475940)و (۱۷۱۳)و (۱۷۱۲)و (۱۷۱۱)و (۱۷۱۰) دواد وبآ هجرخأ (۱)

 نع هيبأ نع بيعش نبورمع ثيدح نم (1۷7)و (11۸۳) دمحأو ۸ ۸

 يذمرتلاو ۸۳۹/۲ «أطوملا» يف جيدخ نب عفار نع بابلا يفو «نسح هدنسو «هدج

 «رثک الو رمث يف عطق ال١ : ظفلب (۲۵۹۳) هجام نباو (4۳۸۸) دواد وبأو )١549(

 لثم «هیف ففجي يذلا رمثلا عضوم :نيرجلاو .لخنلا رامج :رثكلاو «حيحص وهو
 لل نيلا

 نب ورمع ثيدح نم )۲٥۹7( هجام نباو ۰۸۱/۸ يئاسنلاو ۰۱۸۰/۲ دمحأ هجرخأ (۲)

 .نسح هدنسو «هدج نع هيبأ نع بيعش
 .حیحص هدانساو ۰۷۰و 59و 258/8 يئاسنلاو (5545) دواد وبأ هجرخأ (۳)

 مع نبا ثيدح نم ۷۷/۸ ىئاسنلاو (1۳۸) دواد وبأو ۰۱۵/۲ دمحأ هجرخأ )٤(

 ۱ . حيحص هدانساو

 سلغملا نب ةرابج هدنس يفو «سابع نبا ثيدح نم (۲۵۹۰) هجام نبا هجرخآ (۵)

 . فیعض امهالکو «ميمت نب جاجحو

¥۷ 



 . ۱)مطقف هب رمأف ءاثالث وأ نيترم هيلع داعأف «ىلب :لاق ؟«قّرس

 هب اوُبَهْذا» :لاقف «ىلب :لاقف ؟«قّرَس ُهَلاَخِإ اَم» :لاقف رخا هيلإ عفدو

 :هل لاقف ټپ يبنلا هب ينأ مث «عطقف هدب ينوُثنأ مث «ةوُمِسْحا من هوُعَطْفاَف
 . (۲كْیَلَع هللا بات :لاقف هللا ىلإ تبت :لاقف “هللا ىلإ بت»

 تیدح : لاق . هقنع یف هذي قلعو 05 عطق هنأ هنع يدمرتلا یفدو

CT 
  22ايل

 لصف

 اسان اومِهَّتاف «عاتم مهل َقِرُس اموق نأ هللا دبع نب رهزأ نع :دواد وبأ ىور

 ىّلخ مث امايأ مهسبحف ها هللا لوسر بحاص ريشب نُ نامعنلا اوتأف «ةكاَجلا نم

 ف ام :لاقف «ناحتما الو برض ریغب مهلییس تل :اولاقف هوناف ۰ :مهلپس
 يذلا لثم مكروه نم ثذخأ الإو اف مکغاتم جرخ ناف «مهبرضآ نأ متنش يش نإ

 . هلو كو هّلا مک :لاقف قدك اذه :اولاقف . مهروهظ نم ثذخا

 ةيمأ يبأ ثیدح نم (۲۵۹۷) هجام نباو ۰1۷/۸ يئاسنلاو (4۳۸۰) دواد وبآ هجرخآ (»)

 . تاقث هلاجر يفابو .لوهجم وهو ءرذ يبأ ىلوم رذنملا وبأ هذئس يفو .يموزخملا

 نب ديزي نع «يدرواردلا ثيدح نم ۳۸۱/۶ «كردتسملا» یف مکاحلا هجرخآ )۲(

 هرقأو « هححصو . . .ةريره يبأ نع «نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع « ةقيصخ

 نب ديزي نع يروثلا هاور دقو :هجارخإ دعب ۳۳۱/۲ ینطقرادلا لاق نکل « یبهذلا

 وبأ هاور كلذکو ءالسرم لب يبنلا نع نابوث نب نحرلا دبع نب دمحم نع «ةفيصخ
 نبا انربخأ (۱۸۹۲۳) قازرلا دبع هاورو السرم هر يروثلا نع «لیسا رملا» يف دواد

 «ثیدحلا بیرغ» يف مالس نب مساقلا دیبع وبأ هاورو «السرم هب يروثلاو جیرج

 .السرم اضیآ هب ةفيصخ نب ديزي نع رفعج نب لیعامس) انثدح
 هجام نباو ٩۳ ۰۹۲/۸ يئاسنلاو )۱٤٤١( يذمرتلاو (44۱۱) دواد وبأ هجرخأ (م)

 و ءةاطرأ نب جاجحلا هدئس يفو «ديبع نب ةلاضف ثیدح نم (۲۵۸۷)

 . لابح نبا ريغ هقثوي مل «زیریحم نب نمحرلا دبعو «سیلدتلاو

 - يف 11/8 يئاسنلاو .برضلاب ناحتمالا باب :دودحلا يف (4۳۸۲) دواد وبآ هجرخآ )(€)

۸ 



 ۳ و ۲ ,

 :ارومآ ةيضقألا هذه تنمضت دقو

 .رانيد عبر وأ هارد ةثالث نم لقأ يف عطقي ال هنأ : اهدحأ

 ّنَعَل امك «مهنايعأ نود مهعاونأب رثابکلا باحصأ نعل زاوج : يناثلا
 لمع نم نعلو .اهرصاعو رمخلا براش نعلو .هلكومو ابّرلا لكا نعلو «قراسلا
 ضاعت الو «()رمخلا برش دقو رامح هللا دبع نعل نع یهنو ۰ طول موق لمع
 موقي دقف .نیعملا امأو . ضتقم نعللا هيلع قلع يذلا فصولا نإف :نیرمالا نیب

 وأ «ةرفكم بئاصم وأ «ةبوت وأ «ةيحام تانسح نم هب نعللا قوحل عنمی ام هب ۶
 . نایعالا نود ٌعاونألا نعلتف « هنع هللا نم وفع

 ال ةضيبلاو لبحلا ةقرس نأ ربخآ هناف «مئارذلا دس ىلإ ةراشالا :ثلاثلا

 .هدي ٌعطَقت یتح هعدت .

 .مدقت امك ًاعرش قراس وهو «ةيراعلا دحاج طق : عبارلا

 هيلع صن دقو «ٌمرغلا هيلع فعوض هيف عطق الام قرس نم نأ : سماخلا

 دقو «مرغلا هيلع فعوض ‹عطقلا هنع طقس نَم لك : لاقف « هللا همحر دمحأ مامالا

 . عترملا نم ةاشلاو «ةقلعملا رامثلا ةقرس : نیتروص يف هب ٌيوبنلا مکحلا مّدقت

 .يوق هدنسو .برضلاب قراسلا ناحتما باب :قراسلا ِِ
 نعل ثيدحو ۱۲۸۷(۰) ملسمو ۷۲ ۰۷۱/۱۲ يراخبلا هجرخأ قراسلا نعل ثیدح (۱)

 رمخلا براش نعل ثیدحو ۱۵۹۷(۰) ملسمو ۰۳۳۰/۱۰ يراخبلا هجرخأ ابرلا لكا
 نم (۳۳۸۰) هجام نباو (75374) دواد وبأو (015) دمحأ هجرخأ ..اهرصاعو

 هجرخأ طول موق لمع لمع نم نعل ثيدحو .حیحص هدنسو ءرمع نبا ثيدح
 .نابح نبا هححصو ۰۳۱۷و ۳۰۹و ۲۱۷/۱ «دنسملا» يف دمحأ

 . 47 ةحفص يف هجيرخت رم دقو حيحص (۲)

۹ 

 5 ذقألا 8 تتام

 نم ةقرسلا يف ةقباسلا
 رومألا

 باحصأ نعل زاوج

 . نود مهعاوناب رئابكلا
 مهتايعأ

 مرغلا ةقعاضم



 ةماقإ يف زرحلا رابتعا

 دحلا

 ةيلاملا تابوقعلا تابثإ

 ةيلام : نيتبوقعلا نيب عمجلا كلذ يفو ءمرغلا عم ريزعتلا عامتجا : سداسلا

 . هیندبو

 ةرجشلا نم رامثلا قراس نع عطقلا طقسأ لب هناف ءزرحلا رابتعا : عباسلا

 عارسال «هتیلام ناصقنل اذه نأ ةفينح يبأ دنعو «نیرجلا نم هقراس ىلع هبجوأو

 لوقو . هيلإ داسفلا عارساب هثیلام تصقن ام لك يف ًالصأ اذه لعجو «هيلإ داسفلا

 لكأ اذإ ام وهو «اهیف ءيش ال ةلاح :لاوحأ ةئالث هل لعج هيب هناف “حصأ روهمجلا

 هرجش نم هذخآ اذ ام وهو «عطق ريغ نم برضُيو «هيلثم مرعي ةلاحو «هيفب هنم

 هفافج یهتنا دق ناک ءاوس هردیب نم هقرس اذإ ام وهو ءاهيف عطقُي ةلاحو ءهجرخأو

 طقسأ ي٤ هنأ هيلع لديو «هتبوطرو هسییل ال زرحلاو ناكملل ةربعلاف «هتني مل وأ

 .اهزرح هنإف اهنطع نم اهقراس ىلع هبجوأو ءاهاعرم نم ةاشلا قراس نع عطقلا

 دقو ءاهل ضراعُم ال ةتباث ننس ةدع هيفو «ةيلاملا تابوقعلا ٌتابثإ : نماثلا

 لمع نم ٌرثكأو مهنع هللا يضر ةباحصلا نم مهریغو نودشارلا ءافلخلا اهب لمع

 .هريغ يف وأ دجسملا يف ناك

 قورسملا يف ةبئاطملا
 عطقلا يف طرش

 قرس نم عطق ٤ ىبنلا ناف ‹ هيف هعضو داتعي امل زرح دجسملا نأ : رشاعلا

 دحأ وهو  هطسو هلیدانقو هریصح نم قرس نم عطقیف اذه یلعو ءاسرت هنم

 نكي مل ناف . قح اهيف هل :لاق هعطقی مل نمو .هريغو دمحأ بهذم يف نيلوقلا

 وأ مایا هبهو ولف .عطقلا يف طرش قورسملا ىف ةبلاطملا نأ : رشع يداحلا

 ًالّم» :لاقو الإ يبنلا هب حرص امك «عطقلا هنع طقس «مامالا ىلإ هعفر لبق هعاب

O ۰ 



 .هب ینیتأت نآ لبق ناک

 دح لك كلذکو «مامالا ىلإ هعفر دعب َعطقلا طقسُي ال كلذ نأ :رشع يناثلا

 دوّدحلا تغلب اذ» : هنع :«نئسلا» یفو «هطاقس) زوجي ال هدنع تبثو مامالا غلب

 .۳۳«عفْشُملاو عفاشلا هللا َنَعَلَف ءَماَمالا

 . عطقي مل قح هيف هل ءيش نم قرس نم نأ :رشع ثلاثلا

 نأل نیدهاش ةداهشب وأ «نيترم رارقالاب الإ عطقي ال هنأ :رشع عبارلا

 «ذئنيح هعطقف «ىلب :لاقف ؟«تقرس كلاخإ ام» :لاقف «ةرم هدنع ّرقأ قراسلا

 هللا ءاش نإ يتأيس امك .دیدهتلاو ةبوقعلاب ری نم قارّشلا نم لب «قراس لك مکح
 لاقت

 يفو .فلتي الثل مطقلا دعب هّمسح مامالا ىلع بجي هنأ :رشع سداسلا

 . قراسلا ىلع تسيل مسحلا ةنؤم نأ ىلع ليلد «"هومسحا» : هلوق

 .هریغ هاريل هبو هل اليكنت هقنع يف قراسلا دي قيلعت : رشع عباسلا

 لك ىبنلا بقاع دقو «ةبيّرلا تارامأ هنم رهظ اذإ مهتملا برض : رشع نماثلا
 و و

 . همهن يف سبحو « همهن يف

 . ٤۷ :ص رم دقو .حیحص ()

 نب ةعيبر نع ۸۳۵/۲ «أطوملا» يف وه امناو «ننسلا باحصأ نم دحآ هجرخی مل ()
 هجرخأآو ؛عطقنم هنکل «تاقث هلاجرو ...ماوعلا نب ریبزلا نأ نمحرلا دبع يبأ
 نب ةورع ثيدح نم 5 «عمجملا» يف امك «ريغصلا»و «طسوألا» يف يناربطلا

 وهو «يراصنألا ىسوم نب دمحم ةيزغ وبأ هدنس يفو ءاعوفرم هيبأ نع «ريبزلا
 يوريو «ثیدحلا قرسي ناك :نابح نبا لاقو «ریکانم هدنع :يراخبلا لاق « فیعض

 .فیعض :متاح وبأ لاقو تاعوضوملا تاقثلا نع

۱ 

 دعب دودحلا طقست ال

 مامالل اهعفر

 رارقالاب الإ عطقب ال
 ةداهشل وآ نینرم

 نیدهاش

 مدعب قراسلل ضیرعتلا
 رارقالا

 عطقلا دعب مسحلا



 ةقرسلا

 نأو «هب مهناامم ءيش هدنع رهظی مل اذإ مهّنملا ةيلخت بوجو : رشع عساتلا

 برض لثم وه ٍبرض الاو هدنع هلام جرخ ناف .مهتملا برضب يضر اذإ مهتملا

 هب یضق امك «ةبيّرلا تارامآ عم هّلك اذهو «كلذ ىلإ بيجأ نإ همهتا نم

 .امهوحنو اصعلاو طوسلاب ةبرضلا يف صاصقلا توبث :نورشعلا

 :لاقف «قرس امنإ :اولاقف قراس لتقب رمأ هنأ :دواد وبأ هنع ىور دقو

 مث .«هوُعَّطْفا :لاقف «قرس امنإ :اولاقف «هلتقب رمأف ءايناث هب ءيج مث ««هوعطقا

 هب ءيج مث «هوعطفا» : لاقف « فرس امنا :اولاقف .یلتقب رمأف «ةثلاثلا ىف هب ءىج

 یف هب یتأف ««هوُعطفا» :لاقف قرس امنا :اولاقف «اةرلفا» :لاقف تعبار
3 

 ۱ هولتقف 4 هلتقب رمأف ةسماخلا

 اذه نوححصي ال هريغو ٌيئاسنلاف :ةموكحلا هذه يف سانلا فلتخاف

 يوقلاب سيل تباث ُنِب بعصُمو ءركنم ٌثيدح اذه :يئاسنلا لاق .ثيدحلا

 معامل در لر الاب سا محا يي تحبو

 قراسلا نأو «هب لوقتو «ُهلبقت ةثلاث ةفئاطو .هلتق يف ةحلصملا نم م 5 هللا لوسر

 بعصم وبأ بهذملا اذه ىلإ بهذ نممو .ةسماخلا ىف لتق تارم سمخ قرس اذإ

 . ةيكلاملا نم

 ىور دقو .ةعبرألا قراسلا فارطأ ىلع نایتالا ةموكحلا هذه يفو

 «تارم عبرأ هب يتاف .قرس دبعب يتآ 5 يبنلا نآ : «هفنصم» يف قازرلا دبع

 نتانيا ءارازم قر قزاملا فا تاب توسل ت )دراج را جرا ۱

 نب رباج ثيدح نم قراسلا نم نیلجرلاو نیدیلا عطف باب : قراسلا يف ۸ ٩۱

 . لاقو «هریغو يئاسنلا لاق امک فيعض رهو « تباث نب بعصم هدنس يفو « هللا دبع

 تین اثيدح هيف ملعأ الو : «صيخلتلا» ىف ظفاحلا

o۲ 



 عطقف ةعباسلا مث هلجر عطقف ةسداسلا مث «هدي عطقف تسماخلا هب ّيتأ مث «هکرتف
 . ۲ هلجر عطقف ةنماثلا مث هدي

 ىلع ؟ال مآ ءاهّلُك هفارطآ ىلع ىتؤُي له «مهدعب ْنَمو ةباحصلا فلتخاو
 لاقو ءاهّلُك اهیلع ىتؤُي :هيتياور ىدحإ يف ٌدمحأو كلامو ٌيعفاشلا لاقف .نيلوق
 اذه ىلعو «لجرو دي نم ٌرثكأ هنم عطقي ال :ةيناث ةياور يف دمحأو ةفينح وبأ
 هيف ؟قش نم نيوضع باهذ وأ ؛سنجلا ةعفنم ليطعت ٌروذحملا لهف «لوقلا
 یرسیلا لجرلا عطقأ وأ .طقف ىنميلا ديلا عطقآ ناك ول اميف امهرئآ رهظي ناهجو
 ءاهيلع ىتؤُي ال :انلق ناو .كلذ رثؤي مل «هفارطآ ىلع ىتؤي :انلق ناف ۳
 ناو ؛نيتلعلا ىلع ةيناثلا يف ینمیاهیو ۰ یلوالا ةروصلا يف یرسیلاهلجر تم
 ديلا عطف ناك ناو ؛ نيتلملا ىلع عطقي مل ین لجرلا عم ىرسُلا ديلا عطفا ناك
 . لمأتف رظن هیفو «نیتلعلا ىلع هانمی عطقت مل « طقف یرسیلا

 ةعفنم باهذب انللع ناف ؟نیتلعلا ىلع ىنتبي ىرسُيلا هلجر عطق لهو
 . مطقت مل قش نم نیوضع باهذب انللع ناو هّلجر تّعطق  سنجلا

 هجر تعط سنجلا ةعفنم باهذب انللعو طقف نيديلا عطقأ ناك ناو
 .ةدعاقلا هذه درط اذه «عطقت مل .قش نم نیوضع باهذب انللع ناو «یرسیلا
 نيبو اهنیب قرفو «نیتیاورلا ىلع هيدي ىنمُي عطقت : هيف «ررحملا» بحاص لاقو
 وهف «نیلجرلا َعطقأ ناك اذإ هنإ :قرفلا يف لاقي يذلاو ؛نیدیل عوطقم ةلأسم
 ءوضولاو برشلاو لكألا يف ىرخألاب عفتنا هيدي ىدحإ تّعطق اذإو دعقملاک

 تبهذ اذاف هیلجرب الا عفتني مل نيديلا عطقأ ناك اذإو هریغو رامجتسالاو
 ةدحاولا ديلا نأ قرفلا نمو «دی الب ةدحاولا لجرلاب ٌعافتنالا هنكمي مل ءامهادحإ
 ۳ سر از

 است سس

 جیرج نبا ثیدح نم ۲۷۳/۸ يقهيبلاو (۱۸۷۷۳) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخآ ()
 نأ هلدح هعبر يبأ نب هللا دبع نب ثراحلا نأ ةيمأ يبأ نب ر هبر دبع ينربخأ ٠ لاق

 .ةلسرم ل یبنلا نع هتياور هللا دبع نب ثراحلاو .لوهجم هبر دبعو . . . يبنلا

of 



 . شطبلا ةعفنم مدع عم عفنت ال ةدحاولا لجرلاو يشملا ةعفنم مدع عم عفنت

 لصف
 یو تو و

 ( ۱ )وب ||

 نمم ارفن الإ حتفلا موي ّسانلا نّمأو «هاذأو هّبس ىلع دوهيلا نم ةعامج لتقو

 نب بغكل ْنَم» :لاقو .'''ناتأرماو لاجر ةعبرأ مهو ءهوجهيو هيذؤُي ناك

 . عفار يبأ مدو همد رذهأو وو هللا ىذا ُدق ها «فّرشألا

 نم لتق دارأ دقو «يملسألا ةزرب ىبأل هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ لاقو

(۱) 

(۲) 

(۳( 

 نم ۲۱۷و 5١5/5 ينطقرادلاو ٠١8 ۰۱۰۷/۷ یئاسنلاو (1۳۱) دواد وبآ هجرخأ

 . يبهذلا هقفاوو Tot» /# مكاحلا هححصو i هدانسإو ‹ سابع نبا ثيدح

 : لاق ل ی ۰ ۱۰۲ ۰ هتل 0 جرخأ

 نب هللا ديعو 00 ىبأ 500 ۳ ۷ نیقلعتم مهومندجو 1 مهولتقا»

 رصن نب طابسآ هیفو . . .حرسلا يبأ نب دعس نب هللا دبعو «ةبابص نب سیقمو « لطخ

 يف ريكب نب سنوي تادایز يفو .تاقث هلاجر يقابو ءأطخلا ريثك قودص وهو

 ينطق رادلا جرخأو .هوحن هدج نع هيبأ نع بيع نب ورمع قیرط نم «یزاغملا»

 يف الو لح يف ال مهنمژآ ال ةعبرأ :لاق 4 هنأ عوبري نب ديعس ثيدح نم مکاحلاو

 يبأ نب هللا دبعو «ةبابص نب سيقمو ء«لطخ نب لالهو ءديقت نب ثريوحلا :مرح

 ؛كلملا دبع نب مكحلا قيرط نم «لئالدلا» يف يقهيبلاو ةبيش يبأ نبا ىورو « حرس

 :سانلا نم ةعبرأ الإ ةكم حتف موي سانلا ةي هللا لوسر نّمأ سنأ نع ةداتق نع

 مأو عرس یبآ نب هللا دبعو « ینانکلا هاص نب سیقمو «لطحخ نب یزعلا دبع

 . ۳ ۰۱۰۸ ص لولسملا مراصلاو 0۲ 9 / «حتفلا» رظناو . . . ةراس

 نم ملسو ۳۹۲ 0/7 «يراخبلا حیحص) ىف وهو ۱۷۲ص ۰۲ج هجیرخت مدقت

 ثیدح نم ۲۱۳/۷ يراخبلا هجرخآ اضيأ عفار يبأ لتقو «هللا دبع نب رباج ثیدح

 . بزاع نب ءاربلا

 ه :



 نم هئافلخ ءاضقو هك هژواضف اذهف . دل هللا لوسر دعب دحال اده سل . هسا ۰۱ , 2 رس 8 (۱۱) شالتن ا ۳ ۶ ۴ 7

 . مکحلا اذه ةفلاخم نم هللا مهذاعأ دقو تباحصلا نم مهل فلاخم الو « هدعب

 متشت تناك ةيدوهي نأ هنع هللا يضر يلع نع :«هننس» يف دواد وبآ یور دقو

 .۳) اهمد لي هللا لوسر لطبأف ؛تتام ىتح لجر اهقنخف «هیف عقتو و ّيبنلا

 تجه :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يزاغملاو ريسلا ٌباحصأ ركذو
 ءاهلتقف ضهنف ءانأ :اهموق نم لجر لاقف ؟«اهب يل ْنَم» : لاقف ی ئبنلا ةأرما
 )«نارنع اهيف حطتني ال» :لاقف قلی يبنلا ریخأف

 عامجا وهو ریهاشمو ناسحو حاحص نيب ام اثیدح رشع هعضب ةب كلذ يفو

 .ةباحصلا

 هنع هللا یضر رمع َیتآ :لاق دهاجم نع : هلئاسم» يف برح رکذ دقو

 وأ یو سس ياسو ,هلتقف يب يبنلا بس لجرب

NEتو ل وب  

 نا تا هللا سف « دناع ۳ امّيأو لتق الاو « عجر ناف باتس قدر

 .هولتقاف دهعلا ضقن دقف «هب رهج وأ ءایبنالا نم

 اذه : هل ليقف بهار هب رم هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع «دمحأ ركذو

 مهطعت مل انإ هتلتقل هّتعمس ول : هنع هللا يضر رمع نبا لاقف اي ّيبنلا ٌبسي
 نم دحاو ریغ ىكحو ةریثک كلذب ةباحصلا نع ٌراثالاو .انّيبن اوبسي نأ ىلع ةمذلا
 نم لوألا ردصلا عامجإ ىلع لومحم وهو :انخیش لاق .هلتق ىلع عامجالا ةمئالا

 . حيحص هدنسو ۹ ۰۱۰۸/۷ يئاسنلاو (5777) دواد وبأ هجرخآ (۱)

 خیشل 1 ص «لولسملا مراصلا» رظناو تان هلاجرو (ETT) دواد وبأ هج رخآ 20

 .۹۷ ۰۹5 ص «لولسملا مراصلا» رظنا (۳)

۵ ۵ 



 يف هبس نمع وفعلا ری ربع هل

 هتایح
 يشر ««لدعت ْمَل کناف لدغا» : هلوقب هلدع يف حدق نم لتق هيب هکرت امأو

 دیر ام ةَمْسَق هذه نإ : هلوقب هدصق يفو ۷۲ )كتَمع ن نبا ناك نأ» : هلوقب همكح

 (٩)هب يلختستو يفلا نع یهنت ولو :هلوقب هتولخ ین وآ ۲۳لاو اه

 رت هتمال سیلو «هکزتی نآ هلو .هیفوتسی نآ هلف هل قحلا نآ كلذف «كلذ ریغو

 . حفصلاو وفعلاب ارومأم ةا 7 ناك ثيح رمألا لوأ يف ناك اذه ناف اضیأو

 می اللو ءةملكلا عمجو فیلأتلا ةحلصمل هّح نع وفعي ناك هنإف ًاضيأو

 . هلل هتايحب ٌصتخي اذه لکو ءهباحصأ تقی هنأ اوثدحتي الثثو «هنع سالا

 مث ؛ةمقل اهنم لكأف «ةاش يف هتمس ةيدوهي نأ :«نيحيحصلا» يف تبث

 نب هللا دبع ثيدح نم ۲۱۹/۲ دمحآو «رباج ثیدح نم (۱۰۲۳) ملسم هجرخآ (۱)

 .صاعلا نب ورمع
 ثيدح - نم ۳۳9 ات 2۰۲۱ ۱ ۷ ۷ ۵ يراخبلا هجرخآ (۲۷)

 .ريبزلا نب هللا دبع

 نم ۶۱۱و ۳۹1و ۳۸۰/۱ دمحأو (۱۰۲۲) ملسمو ۰4۵ ۰61/۸ يراخبلا هجرخآ (۳)

 .دوعسم نبأ ثیدح

 نأ هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب ثیدح نم هو ۲/۵ «دنسملا» يف دمحآ هجرخآ (ع)

 يناريج : لاق هنع ضرعأف ءاوذخأ امب يناريج :لاقف ءبي يبنلا ىلإ ماق همع وأ هاخأ

 كاذ تلق نئل :لاق «هنع ضرعأف اوذخآ امب يناريج :لاق مث «هنع ضرعأف اوذخآ امب

 هوخآ ماقف ؟لاق ام ي يبنلا لاقف هب يلختسيو يغلا نع یهنی ادمحم نأ سانلا معز دقل

 نئلو مکلئاق لاق وأ امهومتلق دقل امآ :لاقف «هنإ هنإ هللا لوسر اي» : لاقف ءهيخأ نبا وأ

 ینعمو a ی مکیلع وه امو يلعل هنإ كلذ لعفآ تنك

 . درفنیو هب لقتسي : يأ «هب يلختسي)
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 يف اذکه ءاهبقاعُي ملو ة4 ٌيبنلا اهنع افعف یاربلا نب رشب هعم لكأو ءاهظفل
 .*'”«نيحيحصلا»

 تام املف ءهّقح ىف اهنع افع هنإ : ليقف «'' 'اهلتقب رمأ هنأ :دواد يبآ دنعو
 . هب اهلتق ما ربلا نبوت

 تامف «هلکا نود هب ملعی امومسم ًاماعط هریغل مّدَق نم نأ ىلع لیلد هیفو

 ا

 رحاسلا يف ةي ٤ همكح يف

 هنأ حيحصلاو تلا 9 رحاَسلا رح دال هنع . يذمرتلا ىه

 يورو . جب ا ای یر تاما ءاهنع

 هركذ ءاهتعاب اهنأ يورو ءاهترحس ةرّبدم تلتق اهنأ اضيأ اهنع هللا يضر ةش ةشئاع نع

 .هریغو رذنملا نبا

 اذهب ذخأف «دوهبلا نم هرحس نم لقي مل هب هللا لوسر نأ حص دقو
 امهنإف « هللا امهمحر دمحأو کلام امأو لا امهمحر ةفيلح وبأو « یعفاشلا

  جتحاو «لتقی ال ةمذلا لهآ رحاس نأ هللا همحر دمحأ صوصنم نکلو «هنالتقی

 .۲۹۸ص ۳ج هجیرخت مدقت (۱)

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع «يرهزلا نع رمعم ثيدح نم (1۵۱1) دواد وبأ هجرخأ ' 2230

 ءالسرم ةملس يبآ نع (4۵۱۱) دواد وبأ هجرخأو . . . رشبم مأ همأ نع كلام نب بعك

 . نسح هدنسو ةريره ىبأ نع ۲۲۰/۲۱۹/۳ مكاحلا هلصو دقو
 ۳٩۰/4 مكاحلاو ءرحاسلا دح يف ءاج ام باب :دودحلا يف )١57٠0( يذمرتلا هجرخآ (۳)

 . نسحلا ةنعنع هيفو «بدنج تیدح نم

۷ 



 لتقب لاق نمو «هرحس نيح يدوهيلا مصعالا نب ديبل لتقی مل هك هك یبنلا ناب

كك يشخ هنأبو «ةنيب هيلع مقي ملو نقی مل هنأب اذه نع بيجي مهرحاس
 ريثي نأ 

 . هلتق ول فيكف «رئبلا نم رحسلا جارخإ كرتب ارش سانلا ىلع

 ليتق ّوأو مالسإلا يف تناك ةمينغ لوأ يف دا , همكح ىف

 در ةلخن ىلإ ةيرس هعم نمو ٍشْحَج نب هللا دبع 4 هللا لوسر ثعب امل

 اولتقف «نيموي دعب الإ هأرقي ال نأ هرمأو ءاموتخم اباتک هاطعأو «شيرقل ًاريع

 نيريسألاو ةمينغلا هلي هللا لوسر فقوو :3رگ شیلا مهددا مارحلا رهشلا يف

 هيف لاتق لف هيف لاتق مارحلا ٍرْهّشلا نَع كلاس :یلاعتو هناحبس هللا لزنأ یتح

 e مرحلا دجشَملاو «هب ٌرْفَكَو هللا لیبس ْنَع ٌدَصو زیبک

 رق هيلإ تثعبو «نیریسألاو ريعلا ذي هللا لوسر ذخأف ۲۱۷[۰ :ةرقبلا] هللا

 0۳ ا نب دعس ينعي  انابحاص َمَدَقي یتح ال :لاقف كمهئادف يف

 املف مکیبحاص لثقن ءامهولتقت ناف ءامهيلع مکاشخن اناف « ناوزغ نب ةبتعو

 . '''ةمينغلا مسقو «مکحلاو نامثعب ةي هللا لوسر امهاداف ءاّمدق

 . لیتقلا یدوو «ةمينغلا در هيب يبنلا نأ :بهو نبا رکذو

 .اذه فالح ریسلا ىف فورعملاو

 لوق وهو قم وتخملا ةيصولا ىلع ةداهشلا ةزاجإ هقفلا نم ةصقلا هذه يفو و

 يف امهنع هللا یضر رمع نبا ثيدح هيلع لدیو «فلسلا نم ريثكو «كلام

 یر الا نل ت هب يصوت ءيش هل لش ءیرما قحام» :«نیحیحصلا»
 ۱ 3 «هدْنع هب ۹

 .۳۹/۲ يربطلا رظنا (۱)

 = لجرلا ةيصو ةي يبنلا لوقو ایاصولا باب :ایاصولا يف ۲۹۶/۵ يراخبلا هجرخآ (؟)

۵ ۸ 



 ا الا هأرقي نأ الو «ةنيبلا مكاحلاو مامالا باتك يف طرتشي د ال هنأ :اهيفو
 هنومضمی

 ناك دقو ءةنس الو باتک يف هل لصأ ال اذه لکر 0۳ لما ی

 ىلع اهژرقی الو «هيلإ بتکی نم ىلإ اهریسیو ءهلسُر عم هبتك عفدی ةي هللا لوسر

 . هتنسو هيده نم ةرورضلاب مولعم اذهو «نیدهاش اهيلع ميقي الو كهلماح

 سوساحلا ىف يَ همکح یف

 ترض هنع هللا یضر مع هلأس «هیلع ّنمج امل ةعتلَب يبأ نب بطاح نأ تبث

 ام اوُنَمْعا :َلاَقَق رذب لْهَأ یلع ملا هللا لعل كيرذُ اَم» : لاقو هنکمی ملف «هقنع

 . یفوتسم ةلأسملا مکح مدقت دقو .)«مکل ثّرفغ ْدَقَف منش

 «برحلا لهأ ملسملا بتاک اذإ :نونحس لاقف «كلذ يف ءاهقفلا فلتخاو
 دلجی : هللا همحر كلام باحصأ نم هریغ لاقو هری ول لات بتتسپ ملو لتق

 نبا لاقو . رافکلا نم برفی عضرم نم ىفنيو « هیچ لاطيو ءاعيجو ادلح

 . قيدنزلاك وهو «ةبوت اذهل فرعي الو لتقی : مساقلا

 ناقيرفلاو ءلتقي ال : هللا مهمحر دمحأو «ةفينح وبأو «يعفاشلا لاقو

 نم ليقع نبا قفاوو .مهجاجتحا هحو رکذ م دقت دق و «بطاح ةصقب اوجتحا

 ااو اكلات ةمجأ بتایا

 لصف

 ىدافو .مهضعب ىلع َّنَمو مهضعَب لق هنأ ىرسألا يف قو هنع تبث

 . رمع نب هللا دبع ثيدح نم ةيصولا باب :ةيصولا يف (۱۱۲۷) ملسمو «ةبوتكم =

۹ 



 نکلو مهضعب قرتساو نیملسملا نم ىرسأب مهضعبو «لامب مهضعب

 .اغلاب الجر قرب مل هنآ فورعملا

 لتفو . ثراحلا نب رضنلاو طیعم يبأ نب ةبقع یرسألا نم ردب موي لتقف

 يلع ّنمو «ةباتكلا نیملسملا نم ةعامج میلعت ىلع مهضعب یدافو .۲۱)ةئامعبرآ

 من ءاّيَح يدع نب معطملا ناك ول : ردب یراسآ يف لاقو «ردب موی رعاشلا ةَّرَع يبآ

 ]مال ین ءالؤه يف يمل
 .""نیکرشملا نم لجرب نيملسملا نم نيلجر ىدفو

 نب ةملس نم اهبهوتسا «يبسلا نم ةأرماب نيملسملا نم الاجر ىدفو

 ,غوكالا

 ناكف «شيرق نم ةعامج ةكم حتف موي قلطأو لا هیات لغ رم

 . ءاقلّطلا : مهل لاتي

(۱) 

(۲) 

(۳( 
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 ةحلصملا بسحب اهيف مامالا ريخي لب ءيش اهنم خسني مل ماكحأ هذهو

 .روتسم هدنس يفو «١ سابع نبا ثيدح نم (۲۹۹۱) دواد وبأ هجرخأ

 معطم نب ريبج نع اردب ةكئالملا دوهش باب :يزاغملا يف ۲8۹/۷ يراخبلا هجرخأ

 ماق يذلا وهو «شيرق يف امظعم ناك ريبج وبأ فانم دبع نب لفون نب يدع نب معطملاو
 ره اهضقنب ماق بلطملا ينبو مشاه ينب ىلع شيرق اهتبتك يتلا ةفيحصلا ضقنب

 وبأو ءيموزخملا ةريغملا نب ةيمأ يبأ نب ريهزو «ثراحلا نب ورمع نب ماشهو

 ۳۷6/۱ ماشه نبا ةريس رظنا .بلطملا نب دوسألا نب ةعمزو ءماشه نب يرتخبلا

۲ . 

 .تاقث هلاجرو ۳۲و ٤۲۷ ۰4۲۹/۶ دمحآ هجرخأ

 . عوکالا نب ةملس ثیدح نم (۱۷۵۵) ملسمو ۵۱و 4۷ /4 دمحآ هجرخأ

 «لاثأ نب ةمامث ثیدحو «ةفينح ينب دفو باب :يزاغملا يف 14 ۰1۸/۸ يراخبلا هجرخأ

 يبآ ثیدح نم هيلع نملا زاوجو هسبحو ريسألا طبر باب :داهجلا يف (۱۷۲8) ملسمو

 هريره

 "هو



 اونوکی مل قلطصملا ينبو «ساطوأ ایابسف «مهریغو باتکلا لهأ نم قرتساو
 ينب يبس نم ةباحصلا قرتساو .برعلا نم نارا ةع ناک اینو ساک
 ع هللا لوسر ريح :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق .نييباتك اونوکی ملو «ةفينح
 قحلا وه اذهو ءءاش ام لعفي .دابعتسالاو لتقلاو نملاو ءادفلا نيب یرسالا يف
 .(۱)هاوس لوق ال يذلا

 لصف
 وب هبراح مث «ةنيدملا همدقم لّوأ مهدهاعف ءاياضق ةدعب دوهيلا يف مکحو

 مك «مهالجأو «مهب رفظف :ریضلا ونب هبراح مث «مهيلع نمو «مهب رفع
 يف مهّرقأو مهب رفظف ءربيخ لهأ هبراح مث ۰ «مهلتقو مهب ٌرفظف «ةظيرق ونب هبراح
 . مهنم لتق ْنَم ىوس ءاش ام بیخ ضرأ

 یی و مهئلتاقم لنت ناب ةظبرف ينب يف ذاعم نب دعس مکح املو
 نم لجو رع هللا مکح اذه نأ : ل هللا لوسر هربخآ .مهلاومأ منغتو مهيرارذ
 .()تاواّمَس عبس قوف

 + ىلإ مهضقن يرسي دهعلا يضقان نأ كحل اذه نّئمضتو
 مكح ٰنیع اذهو .برح لهأ نودوعيو «برحلاب مهضقن ناك اذإ هردو
 ۱ . لجو رع هللا

 ° عرز وأ رمث نم اهنم جّرخي ام رطش ىلع اهيف دوهی رارقإب ٍذئموي مکح

 زوجي ال :يأرلا باحصأو يعازوألا لاقو .قاحسإو دمحأو يروثلاو يعفاشلا لوق وهو )١(
 .نملاو ءادفلا

 .مدقت دقو هوحنب ديعس يبأ ثيدح نم (۱۷۱۸) ملسمو 21١8/5 يراخبلا هجرخآ (۲)
 ± يفو ءامهدحأ تامف اضرآ رجأتسا اذإ باب :ةراجالا يف ۳۷۹/4 يراخبلا هجرخآ (۳)
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 لجارلاو سرافلا

 ال نأ ىلع : هثیبو مهتيب حلّصلا اوضقن امل ٍقْيَمُحلا يبأ ينبا لتقب مکحو

 بييغتب مهتملا ةبوقعب مكحو ءاوبّيغو اوُمتكف «مهلاومأ نم انیش اوبّيغي الو اومتكي

غ يف ىفوتسم كلذ مَّدقت دقو « هب َّرقأ ىتح لاملا
 . ربیخ ةوز

 هل مسقف «هّلا دبع نب ٌرباج الإ اهنع ْبْغَي ملو «ةصاخ ةيبيدخلا لهأل تناكو

 . همهس 33 هللا لوسر

 ةكم حتف يف اپ همکح يف
 «دجسملا لخد وأ «نايفس يبأ راد لخد وأ هاب قلغأ نم ناب مکح

 ناو «ةبابص نب سيقم : : مهنم هتسرفن لتقب مكحو نما وهف «حالسلا عضو

ي ال هنأب مکحو هئاجهب ناینغت اتناك ناتينغمو «لطح
 عیب الو ؛حیرج ىلع زهج

 اولي نأ ةعازُجل مکحو .*«لاوملا» يف ديبع وبأ هركذ «ريسأ لس الو دم

َرَشْعَم اي :مهل لاق مث ءرصعلا ةالص ىلإ ركب ينب يف مهفويس
 اوُعفرِإ ةعارخ 

 .«لثقلا نع كيدي

 مئانغلا ةمسق يف قي همكح يف
اّرللو مهسأ ةثالث سرافلل نأ زن مکح

 هنع تیاثلا همكح: اذم مهس لج

 .ءاهقفلا روهمج ذخأ هبو ءاهَّلُك هیزاغم ىف

 ‹ةعرازملا ىف ف نینسلا طرتشي مل اذإ بابو «هوحنو رطشلاب ةعرازملا باب : ةعرازملا -

 تاب : طورشلا ىف يفو «ةعرازملا يف نیکرشملاو يمذلا ةكراشم باب :ةکرشلا يفو

 باتک لوآ يف (۱۵۵۱) ملسم هجرخآو بیخ لمآ و اف يبنلا ةلماعم يف طورشلا

 . رمع نبأ ثيدح نم ةاقاسملا

 .۱۶۱ ةحفص (۱)

 . 1۱۵ ۰4۱1/۲ ماشه نبا رظنا (۲)
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 . لتاقلل بلسلا نأ مکحو

 ةظبرق ينب عوی لیخلا تناک : : قاحسإ نبا لاقف «سمخلا جارخإب همکخ امأو
 ‹سمخلا هنم جرخأو .نامهسلا هيف تعقو ءيف لوا ناكو ءاسرف نیئالئو ٌةتس

 لاقف «قاحس) نب لیعامسا يضاقلا كلذ ىلع هقفاوو «ةنسلا هب تضمو
 يف تأي ملو «كلذ ان ىسحلا رمآ كرت :لاق مهضعب نأ بسحأو :ليعامسإ

 . نینخ مئانغ يف انيقي سمخلا ٌركذ ءاج امنإو فاش نان هیف ام ثیدحلا نم كلذ

 ةثالثو رهشب ردب دعب ایت ينب ةوزغ يف سشخ سمخ لوآ :ي يدقاولا لاقو

 ءةيرذلاو ٌءاسنلا مهلو .مهلاومآ هل نأ ىلع مهحلاصف ۰ هک یلع اولزن یایآ
 . مهلاومآ سّمخو

 هللا َمّرَه املف ءردب ىلإ ای هللا لوسر عم انجرخ : : تماصلا نب ةدابع لاقو

 تلوتسا ٌةفئاطو هللا لوسرب ةفئاط تقدحأو مهنولتقی ةفئاط مهتعبت وعلا

 انبلط نحن ملا انل :اولاق .مهوبلط نيذّلا عجر املف «ةمينغلاو رکسعلا ىلع
 انقدحأ انأل هبوحأ نحن : لي هللا لوسرب اوقدحآ نیذلا لاقو «ّوّدعلا
 ءانل ّرُه : رکسعلا ىلع اّولوَتسا نيذلا لاقو «هّتّرغ ؤدعلا لاني ال نأ 4 هللا لوسرب
 هلل ُلاَقَنألا لف ٍلافَنألا نع وی :لجو زع هللا لزنأف .ُاَنيْوَح نحن
 اوُمّلْغاو# :لزني نأ لبق ِءاَوَب نع ةي هللا لوسر همسقف ١[. :لافنألا] ورا
 E : لافنألا] 4َسُمُح هلل ناق ٍءْيَش نم مُتمنَع املأ

 ءنسح هدانساو ۳۲4/۵ دمحأ الوطم هجرخأو ۳۲۲/۵ دمحأ س چچ )
 هركذو «يبهذلا هقفاوو ۰۱۳۱ ۰۱۳۵/۲ مكاحلاو (۱۱۹۳) نابح نبا هححصو
 «ءاوب نع» هلوقو .تاقث هلاجرو دمحأ هاور :لاقو ۰۲۹۱/۷ «عمجملا» يف يمئيهلا
 ودعلا اوعبتا نیذلا نيبو «اهوعمج نيذلا نيب اهیف یواس هنأ ديري ءاوس نع : يأ

 صيصختلا ىعدا نمم مهنم اقيرف اهب صصخی ملو تایارلا تحت اوتبث نيذلا نيبو
 ءاهسيمخت اذه يفني الو :554 ۰401/۲ ةريسلا يف ريثك نبا ظفاحلا لاق .اهب

 - دق لب «هريغو ديبع وبأ مهنم ءاملعلا ضعب همهوتي امك هعضاوم يف سمخلا فرصو

۳ 

 بلسلا



 را ار ورق رج e ی ينب لاومآ مسق يف ةلعلا
 نيب ریضنلا ينب لاومآ 3 هللا لوسر مسق امنا : لیعامس| يضاقلا لاقو ا

 نب ثراحلاو «ةناجد يبأو ؛فینح نب لهس : راصنالا نم ةثالثو «نیرجاهملا

 مهل لاقف «مهّرامث ٌراصنألا مهرطاش «تنیدملا اومدق نيح نیرجاهملا نأل ةمّصلا

 ىَلَع متمَقَأو همتی مک ریل يِ ا : كك هللا لوسر

 اَم ْمُهْنَع متْعطقو مکن َنيِرِجاَهُمْلل اهاَنْيَطْعَأ مش ْنِإو «مکرامث يف مهتاساّوُم

 اهاطعأف ءانرامث كسْمنو ءاننود مهيطعُت لب :اولاقف .«مکرامث نم ْمُهَنوُطْعُت منك

 لإ عجر امب ٌراصنألا ىنغتساو ءاوذخأ امب اونغتساف : ّنيرجاهملا ةَ هللا لوسر

 . ةَجاَح اوکش راصنألا نم ةئالثلا ءالؤهو «مهرامث نم

 ىفطصا اذكو :ريرج نبا لاقو ءردب مناغم نم راقفلا اذ هفيس 6 هللا لوسر لفت =

 روا ت اضیآ محلا جاغ لق اهر تضف نم ةرُب هفنأ يف لهج يبأل ًالمج

 ىلإ اهعجرم لافنألا نأ :مالکلا ینعمو :لاق مث «سابع نبا ثیدحو «ةدابع ثیدح

 اذهلو ؛داعملاو شاعملا يف دابعلل ةحلصملا هيف امب اهيف نامکحی هلوسرو هلل مکح

 هلوسرو هللا اوعيطأو مكنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقتاف لوسرلا هلل لافنألا لق» : یلاعت لاق

 . ىلإ یهتنا یتح رمألا نم ناك امو ردب ةصق يف عقو ام رکذ مث نینمؤم متنک نإ

 یماتیلاو یبرقلا يذلو لوسرللو هسمخ هلل ناف ءيش نم متمنغ ام نأ اوملعاو# :هزوت

 لعج يذلا لافنألا يف هللا مکحل ةنيبم ةيالا هذه نأ رهاظلاف (ليبسلا نباو نیکاسملاو

 .دیز نبا لوق وهو «یلاعت دارآ امب هيف مکحو یلاعت هنيبف ءهلوسر یلاو هيلإ هدرم

 ىلع ردب مئانغ مسق 355 هللا لوسر نأ هللا همحر مالس نب مساقلا دیبع وبأ معز دقو

 ىور اذكهو «مدقت امل اخسان سمخلا نايب لزن مث < ءاهسمخي ملو سانلا نيب ءاوسلا

 هاو  رظن اذه يفو .يدسلاو ةمركعو دهاجم لاق هبو «سابع نبا نع يبلاولا

 نأ يضتقيف ردب ةوزغ يف اهلك اهدعبو اا ةيآ لبق تايالا قايس نإف ملعأ

 يف مث ءاضعب هضعب خسن يضتقي رخأتب لصافتم ريغ دحاو تقو يف ةلمج لزن كلذ

 امهتمنسأ بتجا نيذللا هيفراش ةصق يف لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع ' « نیحیحصلا»

 مئانغ نأ دیبع يبأ ىلع احيرص دري ام ردب موي سمخلا نم ناك امهدحأ نأ ةزمح

 امهريغو يراخبلاو ريرج نبا لوق وه امك تسمخ لب  ملعأ هللاو - سمخت مل ردب

 حجارلا حيحصلا وهو
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 تا أدهش , مل ماشلب امهتع هللا يضر ديز نب ٌديعسو هایم نب ةحلط ناكو ٠

 :لاقف ؟هللا لوسر اي انزوجأو ال اّمف ؛امهیمهس 5 6 هللا لوسر امهل مسقف هاردب

 ۱ ايكو اوف

 «بطاح ّنب ثراحلاو «ةبابل ابأ نأ بيبح نباو ماشه نبا ركذو

 تنیدملا یلع ةبابل ابآ ر و .مهّدرف ایک هللا لوسر عم اوجرخ يدع نب مصاعو

 . مهل مهسأو ءةالصلا ىلع موتكم مأ نباو

 و 5 5

 ملو .همهسب يب هللا لوسر هل برض ريبج نب تاوخو :ماشه نبا لاق
 تنب ةيقر هتأرما ىلع فلخت هنع هللا يضر نافع نب نامثع نأ ّدحأ فلتخي
 :لاق ؟هللا لوسر اي يرجأو :لاقف .همهسب هل برضف ها لوسر
 ال نأ نوملسملا عمجأو يب ّيبنلل صاخ اذهو :بيبح نبا لاق ٠ دج اود
 تا بيك

 ادا مام الا نإ نول هناا تلیتا نس ةعافجو تالاس دما لاق دقو : تلق

 ۱ . همهس هلف «شيجلا حلاصم يف ادحأ ثعب

 نكلو دیبعلاو نايبصلاو ءاسنلل مه هك يبنلا نكي ملو : بیبح نبا لاق

 ۹ دغلا نم مهيذحي ناك

 .(۲۷۲۲) «دواد يبأ ننس» رظنا )۱(
 يذمرتلاو (۱۸۱۲) ملسمو (۲۷۲۰)و (۲۷۲۸)و (۲۷۲۷) «دواد يبآ نتس» رظنا )۲(

(۱۵۵۲), 

 ۵-۳۵ ج داعملا دار “©



 منفلا نم ريعبلا لدعی ام

 رقیلاو

 سمخلا نم بلسلا له

 e ةف ادهف 5 ا ل

 يف امأو دید يا ی ةرقبلاو احس نع بل يدا م

 . حيحصلا ىف امهالكو بو

 نإ :لاقف 245 ّيبنلا ىتأ :الجر نأ .سابع نبا ثيدح نم «ننسلا» ىفو

 هایش عبس عاتبي نأ هرمأف ءاهيرتشأف اهدجأ الو اهب رسوم انأو ةندب َّيلع

 سمخلا نم هلعجي ملو ءهْسّمْحُي ملو «لتاقلل هلك بلسلاب ب ئينلا مکح

 . هژاضقو همكح اذهو «ةمينغلا لصأ نم لب

 سمخلا رغ نم وه امنا لتاقلل انا :«هعیحص» يف يراخبلا لاق

 اهنّمضت ماکحآ ةعبرأ هذهف «لتقلا دعب هب مکحو .دحاو ةداهشب هب مكحو

 مکح همکح و « سمخلا نم الإ نوكي ال بلسلا : هباحصأو كلام لاقو

 .جیدخ نب عفار ثيدح نم )١978( ملسمو 08٠/94 يراخبلا هجرخآ ۱(

 ةندبلاو ةرقبلا ءازجإو يدهلا يف كارتشالا باب :جحلا يف (۱۳۱۸) ملسم هجرخآ (۲)

 (۲۸۰۹) دواد وبآو ۰۳۱۳/۳ دمحأو ۰1۸1/۲ كلامو تعبس نع امهنم لک

 . ۷۸/۲ يمرادلاو ۷ يئاسنلاو

 .(۳۹۱) (۱۳۱۸) ملسم هجرخآ (۳)

 ؛جیرج 2 فلذا هك يفو ۰۳۱۲و ۳۱۱/۱ دمحأو )۳۱۳١( هجام نبا هجرخآ )٤(

 . سابع نبا نم عمسي مل يناسارخلا ءاطعو
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 و ب ع ۶

 ريغ طعُي ملو :زاّوملا نبا لاق .امهنع هللا يضر رمع الو ءركب وب هلعف الو

 .هسمحخو هلیتق بلس كلام نب ءاربلا

 هلل نأف ءیش نم مثمنغ امن اوُمْلعاو» :ىلاعت هللا لاق :هباحصأ لاق

 امم ءيش ذخؤي نأ زوجي الف ءاهمنغ نمل ةمينغل | سامخأ ةعبرأ لعجف هسمخ

 لب يبنلا رخؤُي مل «بالسألا ريغ يف يه امنإ ةبآلا هذه تناك ولف اشیا

 لف اليت لَم ْنَم» :لاق امنإ ًاضيأو ءردب ةصق يف تلزن دقو «نينح ىلإ اهمكح
 سراف ةداتق وبأ هملعل امد ارمأ ناك ولو . لاتقلا درب نآ دعب ها

 يدانم عمَس یتح هبلطي مل وهو هباحصآ رباكأ دحاو ةي هللا لوسر
 . كلذ لوقی ی هللا لوسر

 نم ناك ولف «نيمي الب دحاو ةداهشب هايإ هاطعأ ذيب ٌئبنلاف او الف

 دهاش وأ «تانّيبلا نم ُكالمألا هب جرخت امب الإ منغم قح جرخي مل «ةمينغلا سأر

 ۱ ی کا

 الو ةطقللاک «فقوُي ناكل ةنّيب دجي ملو لتاقلل بجو ولف اضيأو :اولاق
 ىلإ هنأ ىلع لدو «كلملا ىنعم نم جرخف «مّسقُي ةنيب نكت مل اذإ وهو ءمسقي
 هب ّجّدحا ام ٌعومجم اذه «هريغ يف لعجي يذلا سمخلا نم هّلعجي مامالا داهتجا
 ظ .لوقلا اذهل

 «ماوعأ ةتسب نينح لبق هلعفو ءاي هللا لوسر كلذ لاق دق : نورخالا لاق
 اوقع ذم دا .حومجلا نب ورمع نب ذاعم نأ :«هحيحصاا يف يراخبلا ركذف

 یلا افرصناف الق یتح امهیفیسب ردب موی ماشه نب لهج ابآ ابرض «نییراصتألا
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 .هتلتق انآ :امهنم دحاو لك لاقف ؟هلیق اَمُكُيَأ» :لاقف ءهاربخأف بت هللا لوسر

 امکالک» : لاقف علا ىلإ رظنف ءال :الاق 1 امتحَسم لها : لاقف

 بلسلا نوک نآ ىلع لدی اذهو ,©"0حوُمَجلا نب ورْمَع نْب ذاعمل هّبلَسو هلت

 ماعلا مالعالا نينح موي دّدجت امنإو ءرمألا لوأ نم ٌمولعم ررقم رم لتاقلل

 . هتيعرش ال هب ةادانملاو

 «نيهجو نم هباوجف هالعفی مل رمعو ركب ابآ نا :زاوّملا نبا لوق امأو

 كرت نوكي نأ زوجي هنأ :يناثلا ءعمست الف ءيفنلا ىلع ةداهش اذه نأ :امهدحأ

 زا هللا لوسر مكح نم تبثو ءررقت امب ءافتكا امهدهع ىلع كلذب ةادانملا

 می مل «هيف لامتحا ال احیحص ًاكرت كلذ كرت امهنع حص ول ىتحو «هئاضقو

 بلسلا ىطعأ دقف «هليتق بلس كلام نب ءاربلا ريغ طعُي ملو :هلوق امأو

 َمْوَي نيرشع لتف «يراصنألا ةحلط يبألو ءورمع نب ذاعملو .عوكألا نب ةملسل

 ةداهشلاف حیحصلا يف اهُمظعم ةحيحص عئاقو اهلك هذهو «مهّبالسأ ذخأف «نينح

 ءهفالخ ظوفحملا لب .ةتبلا رثأ هب ظفحُي مل اذهف ««هّسّمخو» :هلوق امأو

 : سمت مل 126 يب نك و ی ندعم ىلا للا تب لع ینلا نأ دلاخ ع :«دواد بأ ءثس» فق

 5 ۱ 5 7 7 2 سا و ۳ م ۱ 1 و 57

 اذهف «4ُةَسْمَخ هلل ناف ءيش ْنِم مثفنغ اَمَّنَأ اوُملعاو» :یلاعت هلوق امأو

 ملسمو بالسالا سمخي مل نم باب :داهجلا يف 1۷۷/١ يراخبلا هجرخأ 6

 نب نمحرلا دبع ثيدح نم ليتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا باب :داهجلا يف (1755)

 10/4 دمحأو «سمخي ال بلسلا يف باب :داهجلا يف (۲۷۲۱) دواد وبأ هجرخأ ېر

 .حیحص هدانسإو «دیلولا نب دلاخو «يعجشألا كلام نب فوع ثيدح نم ۲۱/"و
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 .ةئسلاب باتكلا مومع صيصخت زوجيو « صاخ لتاقلل بلسلاب مكحلاو ماع

 .اهعفد نكمي الو تمولعم هرئاظنو

 نم هباوج «لامتحالاب اهلهآ ریغل ةمينغلا نم ءيش لعجی ال» :هلوقو
 لتاقلل هانلعج امنإ : يناثلا .نیمناغلا ریغل بلسلا لعجن مل انآ :امهدحآ «نیهجو

 نينح موي ىلإ ةيآلا مکخ ی يبنلا رخؤي ملو «لامتحالاب ال 5 هللا لوسر لوقب

 . لتقلاب هفاقحتسا

 ُلُدي الف «هلوقی ب يبنلا يدانم حمس یتح هبلطی مل ةداتق يبأ نوک امأو
 هذخأي نكي مل هنأل ةداتق وبأ هنع تكس امنإو ءامولعم اررقتم نكي مل هنأ ىلع

 . هاطعأ دهاش هب هل دهش املف «هاوعد درجمب

 ءرخآ دهاش ىلإ جاتحي الو «دحاولا دهاشلاب اذه يف ىفتكي هنأ : حیحصلاو
 مدقت دقو ءاهل ضراعُم ال يتلا ةحيرصلا ٌةحيحصلا ةنسلا هب تءاج امك «نيمي الو

 هنأ هباوجف .«ةطقللاك مسقي ملو «فقول «لتاقلل ناك ول هنإ» لق امأو
 هيف كرتشا لتاقلا نيع ملعُت مل اذاف .میدقتلا قح لتاقلل امناو «نیمناغلل
 . هيف اوک رتشاف .مهنم میدقتلا قحتسم رهظی ملو ,مهقح هناف «نومناغلا

 رهظ مث ؛نیملسملا لاومآ نم نوک رشملا هزاح اميف يب همکح يف
 نوكرشملا هيلع ملسآ وأ .نوملسملا هيلع

 .ودعلا هذخأو «بهذ هنع هللا یضر رمع نبال اسرف نآ : «یراخبلا» ىف

 قحلف دبع هل او نی هللا لوسر نمر یف هيلع دف نوملسملا هيلع رهظف

 هللا يضر ركب 5 نمر يف دلاخ هيلع هدرف «نوملسملا هيلع رهظف .مورلاب
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 عنه  .
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 هل لاقف ؛ مناغملا يف هل اريعب 5 نيملسملا نم الجر نأ «ةحضاولا»و «ةنودملا»
oسعال  

 هب قحأ َتْنَأَف مسف ذق ةتذجو ْنِإو ا مَسقی مل هتذجو نإ» : : دك هللا لوسر

 . تر نإ نکا

 ىلع دري ملف تکمب حتفلا موي مهّروُد هنم اوبلط نيرجاهملا نأ : هنع حصو

 ليقع ان رت لهو» : لاقف «؟ةكمب يي وم : هل ۷ 0 دحآ

 یضفو ءهدي يف يهو دا مث تن یوحو ۳ اهزاحف تکمب لك یبل

 ملو یو ی تا و ۳

 يل الا و
Oتام  

 0 « 385 يبنلا نت ناب هدال وآ هثروف ٠ «بلطملا دبع
 ملو هدالوآ 3

 aA | 5 يبنلا رجاه مث «نیدلا

 .«الزثَم ليقع ان كرت لَهو»

 ةنيدملاب قحلو نيملسملا نم رجاه نم ىلإ َنوُدِمْعَي نوكرشملا ناكو

 مل ءاوملسأ اذإ نيبراحملا ٌرافكلا نأ ةنسلا تضمف «هراقعو هراد ىلع نولوتسيف

 يتلا مهلاومأ مهيلع اوری ملو لام وأ سفن نم نيملسملا ىلع هوفلتأ ام اوُتمضي

 . الی هژاضقو همكح اذه هل وهف . يش ىلع ملسأ نم لب «مهيلع اهوُبَصع

 «دواد يبآ ننساو ۹ «يراخبلا» يف وهو داهجلا يف هجیرخت مدقت (۱)

(۲۲۹۹). 

 .تاقث هلاجرو (۲۲۹۸) دواد وبآ هجرخآ (۳)

 يو هم ثیدح نم (۱۳۵۱) ملسو ۱۳۲/۹و ۳۱۰/۳ يراخبلا هجرخآ (۳)
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 هيلإ ىدهُي ناك اميف ب همکح يف

 « مهنم لبقيف «هريغو ماعطلا هيلإ نودهب مهنع هللا يضر هباحصأ ناك

 .اهفاعضأ مهئفاكُيو

 ذخأيو «هباحصأ َنيِب اهفسقیو مهاياده لبقیف «هيلإ يدهت كولملا تناكو

 ۱ . منغملا نم هل يذلا يفصلاك نوکیف «هراتخی ام هسفنل اهنم

 ةرّوزم جاسید ةييفآ هيلإ تیدهآ #4 يبنلا نأ :«يراخبلا حیحص» يفو
 «لفون نب ةَمرخمل ادحاو اهنم لزعو «هباحصأ نم سان يف اهمسقف .بهذلاب
 هلك یبنلا عمسف «يل ةعذا :لاقف «بابلا ىلع ماقف «هنبا روسملا هعمو ءاجف

 . "كل اذه اب روشملا انأ اي : لاقو «هلبقتساف هب هاقلتف «هتوص

 و ناخ اهبهو يتلا نيزيسو «هدلو 4 رام سقؤوَقُملا هل ىدهأو

 نوت « ءابهش

 ی ربخأو اهضوع ةيده هيلإ تو ا اهلبقف تیده ٌئشاجنلا هل ىدهأو

 . "لاق امك رمألا ناكف ءٌعجْرَت اهنأو «هيلإ لصت نأ لبق تام

 هركذ «نينح موي اهکر ءاضيب هلق يماذجلا ا اور هل یدهآو

 ۱ "لسم

 يف )٠١548( ملسمو «مامالا ةمسق باب :داهجلا يف ۱۵۹/۰ يراخبلا هجرخآ (۱)
 .ةظلغو شحفب لأس نم ءاطعإ باب :ةاكزلا

 «دئاو زلا عمجم) رظناو «لوهجمو ۰ فعض هدنس یفو 7° دمحآ هج رخآ )۲(

IEA ۶ 

 .نينح ةوزغ ىف باب :داهجلا ىف (۱۷۷۵۹) (۳)
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 ةمئالل یدهملا مکح

 وسر هاسكف ءاضیب ةلغب هل ىدهأ ةليأ َكلَم نأ :يراخبلا ركذو E هللا 15

 .''”وهرخبب هل بتكو ةدرب

 . اهلبقف ةيده نایفس وبآ هل ىدهأو

 اسرف 245 يبنلل یدهآ «ةنسألا بعالم كلام نب رماع نأ :دیبع وبآ رکذو

 ال نا : يعشاجملا ضایعل لاق كلذکو ؟۳۳«كرشُم َةّيدَه لب ال اَّنِإ) : لاقو «هدرف
eaمهدفر : ينعي """«نیکرشُملا بر لب )۳۱  . 

 هنیب ةندهلا ةدم يف تناك اهنأل نایفس يبأ ةيده لبق امناو : دیبع ونا لاق

 مرکآ هنال هتیده لبق امنإ ةيردنكسالا بحاص سقوقملا كلذکو کم لهأ نيبو

 ملو همالسا نم هسیژی ملو .هتوبنب رقأو «هيلإ هلوسر ةعتلب يبأ نب بطاح

 . طق هل براحم كرشم ةيده ی لبقي

 یدهآ اذإ : كلام باحصأ نم نونحُس لاقف .یدعب ةمئألا ایاده مکح امأو

 : يعازوالا لاقو «ةصاخ هل نوکتو ءاهلوبقب سأب الف «مامالا ىلإ ةيده مورلا زیمآ

 هللا همحر دمحأ مامالا لاقو .لاملا تيب نم اهيلع هئفاكيو «نيملسملل نوكت

 تمینغ وهف «هداوق وأ .شیجلا ريمأل وأ یامالل رافكلا هادهأ ام :هباحصأو

 . مئانغلا مكح اهمكح

pe 

 ۱۷۸۲ ۰۱۷۸۵ /6 ملسمو «رمتلا صرخ باب :ةاكزلا يف ۲۷۳/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ‹«مهدلبب :يآ یهرحبب :هلوقو .ةكَك يبنلا تازجعم يف باب : لئاضفلا يف (۳۹۷)

 .رحبلا لحاسب اناکس اوناک مهنال یهرحب لهأب :دارملا وأ

 لاق كلام نب بعک نب نمحرلا دبع ثیدح نم يزاغملا يف ةبقع نب یسوم هجرخآ (۲)
 .حصی الو مهضعب هلصو دقو لسرم هنأ الا تاقث هلاجرو ۰۵ «حتفلا» يف

 ایاده لبقی مامالا يف باب :ةرامالاو جارخلا يف (۳۰۵۷) دواد وبآ هجرخآ (۳)

 :يدمرتلا لاقو «نسح هدنسو ۰۱۱۲/۶ دمحأو ۱۰۷۷(۰) يذمرتلاو «نیکرشملا

 . مهدفرو مهژاطع : نیکرشملا ديزو ‹ حيحص نسح ثيدح اذه
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 لاومألا ةمسق ىف يي همکح ىف

 .ءيفلاو «مئانغلاو تاکزلا : ةثالث اهمسقی دي یبنلا ناك يتلا لاومألا

 بع وتسي نكي مل هنأ اسو كمهمکح مدقت دقف «مئانغلاو ةاكزلا امأف

 .دحاو ىف اهعضو امبُر ناك هنأو «ةينامثلا فانصألا

 يف نينح موی مسق 4 هنأ .حيحصلا يف تبثف «ءيفلا يف همكح امأو
 الأ» :مهل لاقف هيلع او «ائيش راصنألا طعُي ملو .ءيفلا نم مهّبولق ةفلؤملا
 یلا هنوذوقت هلك هللا لوري نوفلطتو هریعّبلاو ِءاَّشلاب لا بل نأ نوضت
 ةصقلا ٌركذ مّدقت دقو " هب نو امم ری هب َنوبلقنت امل هل مکلاحر
 .اهعضوم يف اهدئاوفو

 5 یو « هری 1 اقا 72 ين) : ع هنع نع ؛حيحصلا» يف ذو «هريغل

 . ””«يطغأ يذلا نم لإ ا

 لكأد ی درون فاخآ 2-5 يلا يا : : هنع ۲ ورا يفو

 ار TT EE ا
 م

 مهبولق ةفلؤملا يطعي 4 يبنلا ناك ام باب :سمخلا يف ۱۸٠/١ يراخبلا هجرخآ (۱)
 ثيدح نم مالسالا ىلع مهبولف ةفلؤملا ءاطعا باب :ةاكزلا يف ۶۰ ۰۵4) ملسمو

 . كلام نب سنآ

 قلخ ناسنالا نإ# :یلاعت هللا لوق باب :دیحوتلا يف 8۲۱/۳ يراخبلا هجرخآ (۲)
 .بلغت نب ورمع ثيدح نم #اعوله
 :ماللاو ءاظلا حتفب مهعلظ» هلوقو .بلغت نب ورمع نع ۱۷۹/۱ يراخبلا ا
 . مهجاجوعا

 0 5 رک

 ب ۳

 ءيفلا يف مكحلا



 یبرقلا يوذ مهس

 عابران لا ید هلا ت الغ نا : (حيحصلا» يفو

 ني نیو ةئالع نب ال ىطعأو «ليخلا ديز ىطعأو «سباح ّنب عرقألا ىطعأف

 « سأرلا قولحم «ةيحّللا تك «ةهبجلا ءیتان ٠ «نينيعلا ٌرئاغ لجر هيلإ ماقف «نصح

 لهأ ا تسل وأ كليو» :ة هللا لوسر لاقف ءهللا قتا هللا لوسر اي :لاقف

 .' ”ثيدحلا «! ؟هللا یقتی نأ ضرألا

 يفو «مشاه ينب يف ىبرقلا يذ مهس عضو ب هللا لوسر نأ :«ننسلا» يفو

 ؛معطُم نب ريبج قلطناف «سمش دبع ينبو «لفون ينب َكَرَتو «بلطملا ينب

 مهعضومل مشاه ينب لضف ركن ال !هّللا لوسر اي :الاقف «هيلإ نافع نب ٌنامثعو

 ةلزنمب مهو نحن امنإو ءانتكرتو مهتيطعأ «بلطملا ينب انناوخإ لاب امف «كنم

 امْنِإ السا الو ةّياهاَج يف قرت ال بلّطُملا ویو اّنِإ» :ِةَي ٌئيبنلا لاقف «ةدحاو

 "۲ هعباصآ َنْيَب كبشو «ذحاو ۶ يش مهر نحت
۱ 

 یبرقلا يوذ مهس نأو يي يبنلاب صاخ ٌمکحلا اذه نأ سانلا ضعب رکذو

 ينبو «مشاه ينب يف فرصی امك «لفون ينبو «سمش دبع ينب يف هدعب فرصُي

 دالوآ مهو «ةوخإ الفونو «بلطملاو ءًامشاهو «سمش دبع نأل :لاق «بلطملا

 ناما اهو نیم عن دل اقوام نون

 مشاه ينبل یبرقلا يوذ مهس َّنأو يوبنلا مکحلا اذه رارمتسا :باوصلاو

 نیت ل ول ادد رو جریان

 کالا جرعت# :یلاعت هلوق باب :دیحوتلا يف ۳۵۶ ۰۳۵۳/۱۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ۳ تیدح نم مهتافصو جراوخلا رکد باب : ةاكرلا يف و )٠١( ملسمو 4 حورلاو

 يئاسنلاو «سمخلا مسق عضاوم نایب يف باب :ةرامالا يف (۲۹۸۰) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .ارصتخم ۱۷/1 يراخبلا هجرخأو ءءيفلا مسق يف ۱ ۳ ۷

۷ 



 مم ۰۰۰

 ءاوسلا ىلع مهنيب همسقي نكي مل نكلو ءاهنع رصقي الو «عضاوملا كلت هب ىّدعتي

 ‹ نييثنالا ظح لثم ركذلل ثاريملا ةّمسق همسقي ناك الو «مهئارقفو مهئاينغأ نيب
 هنم يضقيو «مهّبزع هنم جوزيف تجاحلاو ةحلصملا بسحب مهيف هفرصی ناك لب
 . هتيافك مهریقف هنم يطعيو .مهمراغ نع

 لر ا بیس لا ينكر يلام يبأ نب یاس نا 9 يبا ناسا يف

 يبأ ةايحو ةي € هللا لوسر ةايح هعضاوم هتعضوف ۰ «سمخلا نشخ ةَ هللا لوسر
 0 !'(هنع هللا يضر رمع ةايحو «هنع هللا يضر ركب

 اذه ىوقي الو «ةسمخلا هفراصم يف َفَرْصُي ناك هنأ ىلع هب هب لدتسا دقو
 هفرصي 6 هللا لوسر ناك يتلا هفراصم يف هفرص هنأ هيف ام ةياغ ذإ لالدتسالا
 هيلع لدي يذلاو !؟هب ةسمخلا فانصألا ٌميمعت نيأف ءاهاوس ىلإ اهّدعَي ملو ءاهيف
 تاکزلا فراصمك سمخلا فراصم لعجي ناك هنأ هّماكحأو ات هللا لوسر يده

 نمو «ثاریملا ةمسقك مهنيب هّمسقي هنأ ال ةروكذملا فانصألا نع اهب جرخي الو
 . كلذ يف كشي مل لمأتلا قح هّيدهو هتريس لمأت

 لاومأ تناك :لاق ءهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع : «نیحیحصلا» يفو
 الو لیخب هيلع نوملسملا فجوُي مل امم هلوسر ىلع ُهَللا ءافآ امم ریضتلا ينب
 : ظفل يفو «ةنس ةقفن هلهأ ىلع اهنم قفنُي ةصاخ 4 هللا لوسرل تناكف «باكر
 ليبس يف ةدع حالسلاو عاركلا يف يقب ام لعجيو «مهتنس توق هلهأل سيحي»

 1 هللا لوسر ناك :لاق .هنع هللا يضر كلام نب فوع نع :«ننسلا» يفو
 بْزَعلا ىطعأو نیظح لمالا ىطعأف هموی نم همسق .ءيفلا هاتاآ ادا

. 
 هظفح ءوسل فیعض وهو ؛يزارلا رفعج وبآ هدنس یفو (۲۹۸۳) دواد وبأ هجرخآ

)١( 

 ) )۲يراخبلا هجرخآ ٤۸۳/۸ باب :داهجلا ىف (۱۷۵۷) ملسمو «رشحلا ةروس ريسفت يف

 . ءيفلا مكح

A> 



AE 
 اظح .

 نم هجوز نكت مل ناو «ةجاحلاو ةحلصملا بسحب لهآلل هنم لیضفت اذهف
 . یبرقلا يوذ

 هيف فرصتی ی 5 هللا لوسرل اكلم ناك له ءيفلا يف ءاهقفلا فلتخا دقو اكلم ءيقلا ناك له

 .هریغو دمحآ بهذم يف نیلوق یلع ۴ ًاکلم وك مل وا ءاشی فيك 07

 كيب يفق ااف تتم ناک أ .هيدهو هتنس هيلع لدت يذلاو

 فّرصت هيف فّرصتی نكي ملف «مهيلع هتمسقب رمآ نم ىلع همسقيو « هللا هرمأ

 ناك امنإو ءًبحأ نم عنميو «ًبحأ نم يطعي «هتدارإو هتوهشب كلاملا

 نم يطعيف «هالومو هديس هب هرمأ ام ذمي رومأملا دبعلا فرصت هيف فرصتی

 هللاو :لاقف اذهب ه5 هللا لوسر حرص دقو . .هعنمب َرمُأ نم عنميو هئاطعاب رمأ

 ناكف « عب ااا ا الوب ادعا يطعأ ال نإ

 ادبع نوکی نأ نيب هرّيخ هناحبس هللا ناف مثلا درجمب همسقو هعنمو هژاطع

 ارس ان نوک نا ناف رم اكلم ةوكسنا د لر

 ءهلسّرمو هدّيس رمأب الإ فّرصتی ال لوسرلا دبعلا نأ امهنيب قرفلاو 0١-2 لوسرلا دبعلا نيب قرف
 و و 7 و و لوسرلا كلنا نيبو

 كلملل ىلاعت لاق امك ءاشي نم عنميو ءءاشي نم يطعي نأ هل لوسرلا كلّملاو

 .[۳۹ :ص] «باّسح ریغب كس وأ ناف اَنُؤاَطَع اذه# :نامیلس لوسرلا

 يتلا يه ةبترملا هذهو «كبساحن ال «تثش نم عنماو «تئش نم طعأ :يأ

 ةيدوبعلا ةبترم يهو ءاهنم ىلعأ وه ام ىلإ اهنع بغرف ل انبن ىلع تضر

 قيقد لك يف ديسلا ٍرمأ ىلع ٌروصقم اهيف اهبحاص فرصت يتلا ةضحملا

 .ليلجو

 مکح فلاخي كلم وهف تباثملا هذهب ءىفلا ىف هفرصت نأ :دوصقملاو

 . حيحص هدانسإو ۰۲ "1و ۳/۹ دمحا و )40۳( دواد وبأ هجرخأ )۱(

 رره يبآ ثیدح نم ۱۵۳ ۰۱۵۲/٩ يراخبلا هجرخآ ©

۷٦ 



 فجوی مل امم هيلع هللا ءافآ امم قفنی ناك اذهلو «نيكلاملا نم هريغ
 يقابلا لعجيو < .مهتنس ةقفن هلهأو هسفن ىلع باكر الو ليخب هيلع نوملسما

 وه لاومألا نم عونلا اذه و « لجو زع هللا لیبس يف هدع حالّسلاو عارکلا يف

 .مویلا ىلإ عقو ام عازنلا نم هيف هدعب عقو يذلا مهسلا

 ال اهلهال ةنيعم اهناف «ثیراوملا ةمسقو یئانغلاو تاواکزلا امأف
 لكشأ ام اهرمآ نم هدعب رمالا ةالو ىلع لكشي ملف هاهیف مهریغ مهکرشی

 هرمآ لاكشإ الولو «هيف عقو ام 00 نم اهيف عقب ملو .ءيفلا نم مهیلع
 هنأ تنظو «هتکرت نم اهئاریم هلك هللا لوسر تنب ةمطاف تبلط امل «مهيلع
 ةقيقح اهنع هللا يضر اهيلع يفخو نیکلاملا رئاسك هل اكلم ناك ام هنع ثروُي
 هتفيلخ كلذ ملع املو .هدعب ةقدص وه لب «هنع ثروي امم سيل يذلا كلملا
 نم هفلخ ام اولعجي مل نيدشارلا ء ءافلخلا نم هدعب نمو «قيدصلا رابلا دشارلا
 لمع هيف نالمعي سابعلاو يلع ىلإ هوعفد لب ءهتثرو نيب مسقي E ءيفلا
 ملو ءرمعو «قيدصلا ركب يبأ ىلإ اعفارتو «هیف اعزانت ىتح كك هللا لوسر
 هللا لاق دقو ءاّيلعو ًاسابع هنم انکم الو ااف كلذ امهنم دحأ مسقي
 ىبزقلا يذلو ٍلوشّرللو هل ىرقلا لْهَأ نم هلوشر ىلع هللا َءافأ ام : ىلاعت
 كاا امو ْمُكِْم مایا ني نيب ةلوُذ َنوُكي ليك لیبل بو نيِكاَسَملاو ىَماَيلاَ
 ءارقفلل باقيلا دیش هلل نإ للا اواو انا لا امو هو لوس

 هللا نم ًالضف نون هلو مهراید نسم اوُجِرْخأ نیل نیرجاهملا
 ۳" اذوب نيل نوفداَصلا نود كيلو رو هللا نورصتیو

 E تایالا او

 لهآ مهو «ةصاخلا فراصملا ىلع فرصیو .بعوتساو قلطأو مَّمع لب ۱
 ىلإ مهعابتأو راصنألاو نورجاهملا مهو .ةماعلا فراصملا ىلع مث «سمخلا

۷۷ 

 اهثآ ریم ةدطاف بلط



 «تایالا هذه نم ٌدارملا وه نودشارلا هژافلخو وه هب لمع يذلاف . نیدلا موي

 هریغو هللا همحر دمحآ هاور امیف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق كلذلو

 نم ام هللاو «دحأ نم هب قحأ انأ امو ءدحأ نم لاملا اذهب عا دعا اه ع

 ىلع انکلو ؛كولمم دبع الإ بيصن لاملا اذه يف هلو الإ دحأ نيملسملا

 مالسالا يف هّژالبو لجرلاف ا هللا لوسر نم انمسقو «هللا باتک نم انلزانَم

 هتجاحو لجرلاو «مالسالا يف هژانغو لجرلاو مالسالا يف هّمَدَقو لجرلاو

 وهو «لاملا ی نم ءاعنص لبجب يعارلا نيتأيل مهل تیقب نئل هللاوو

 «سمخلا ةيا يف نوّمسملا مه ءيفلا ةيآ يف نؤّمسملا ءالؤهف . 'هناکم ىعرَي

 نوقحتسملا مهنأل «سمخلا ةيا يف مهعابتأو راصنالاو نورجاهملا لخدي ملو

 «سمخلا نم صاخ قاقحتسا : :ناقاقحتسا مهل سمخلا لهأو ءيفلا ةلمجل

 .نْيبيصَتلا يف نولخاد مهنإف ءيفلا ةلمج نم ماع قاقحتساو

 كالمألا ةمسق سيل هل لعج نم نيب ءيفلا ةلمج نم هتمسق نأ امكو

 لب «ةقلطملا كالمألاو اياصولاو ثيراوملا ةمسقك «نوكلاملا اهيف كرتشي ىلا

 سمخلا ةمسق كلذكف «هيف ءالبلاو مالسالا يف ءانغلاو عفنلاو ةجاحلا بسحب

 فانصألا ىلع صیصنتلاو لا باتک يف دحاو امهجرخم ناف «هلهأ يف

 نأو ؛لاحب ءيفلا لهأ نم نوجرخُي ال مهنأو «مهلاخدإ قيقحت ديفي ةسمخلا

 امك «مهريغ ىلإ مهودعت ال ةاكزلا فانصأك «مهريغ ىلإ مهودعي ال سمخلا

 اذهلو «مهريغ ىلإ مهادعتي ال اهيف نيروكذملل رشحلا ةيآ يف ماعلا ءيفلا نأ

 مهل قح ال ةضفارلا نآ امهریغو دمحآ مامالاو .كلامک مالسالا ةمئأ ىتفأ

 اوؤاج نيذلا نم الو ءراصنألا نم الو «نيرجاهملا نم اوسيل مهنأل ءيفلا يف

 اذهو «نامیالاب انوقبس يذلا انناوخالو انل رفغا انبر :نولوقي مهدعب نم

 نارقلا لدي هیلعو تییت نبا مالسالا خيش ٌرايتخاو «ةنيدملا لهآ ٌبهذم

 .نيدشارلا هئافلخو هم هللا لوسر لعفو

 . فيعض وهو سیم نب دمحم هدنس يفو (۲۹۲) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ ۱)

 ا
 ك وو



 نا و ل ا : يعفاشلا لاقف سمخلا ةياو ةاكزلا ةيا يف نسانلا فلتخا دقو
 فانصألا ىلع

 قلطي نم فنص لك نم يطعيو ایا تام ا لع نييخلاودةاكزلا هم

 ةروکذملا فانصألا يف يطعُي لب :ةنيدملا لهأو هللا همحر كلام لاقو
 يف ءيفلا الو ةاكزلا همسق بجن الو .مهریغ یا مهودعی الو «امهيف

 ءةاكزلا ةيا ىف هللا مهمحر كلام لوقب :ةفينح وبأو دمحأ مامالا لاقو
 . سمخلا ةيا ىف هللا همحر یعفاشلا لوقبو

 ىلع لدي هدجو «هئافلخو 255 هللا لوسر لّمَعو «صوصنلا لمأت نمو

 مهنّيعو «ءيفلا لهآ مه سمخلا لهأ لعج هناحبس هللا ناف «ةنيدملا لهل لوق

 مهكرشي ال اهلهأب ةصاخ ٌمئانغلا تناك املو يهل امیدقتو یهنشب امامتها
 دحأب صتخي ال ءيفلا ناکاملو سمخلا لهال اهسمخ ىلع صن «مهاوس اهیف

 نيب یّوسف 2۳ راصنالاو نیرجاهمللو مهل هتلمج لعج «دحأ نود
 او فرصی لک هللا لوسر ناکو فرصملا يف ءيفلا نيبو سمخلا

 ۳ امدقم اهلهآ يف سمخلا سامخأ ةعبرآو «مالسإلا حلاصم يف هّمهسو

 نیعیو «مهنويد هنم يضقيو «مهّيازع هنم جوزيف .جوحالاف جوحألاو «مهالا
 الو وه نكي ملو نیظح مهجوزتمو ءاظح مهبزع يطعيو .مهنم ةجاحلا اذ
 یبرقلا يوذو ليبسلا ءانبأو نيكاسملاو ىماتيلا نوعمجي هئافلخ نم ذحآ

 مل امك «لیضفتلا ىلع الو «ةيوسلا ىلع مهنيب ءيفلا سامخأ ةعبرأ نومسقيو

 باطخلا لصف وهو «هّتریسو هّيده اذهف «ةاكزلا يف كلذ نولعفي اونوكي

 . باوصلا ضحمو



 اصن

 الو اولتقي ال نأ .مهلسر يفو هّودعل دهعلاب ءافولا ىف 32 همکح يف

 دهعلا ضقت هنم تاخ اذإ ءاوس ىلع هدهاع نم ىلإ ذبنلا ىفو ءاوسبحُ

 : هللا لوسر هنإ :لوقن :الاق امل باذكلا ةّمليسم ىلوسرل لاق هنأ هنع تبث

 . ۲۱۷ مک رقت ال لس نأ الْوَل»

أ و هدنع ماقملا دارأف ؛شیرف هيلإ هتلسرآ دقو عفار ييال لاق هنأ هنع تبثو
 هن

 ىلإ عجزا نکلو دربلا سبأ الو .دهعلاب یخ آل ينإ» : لاقف « .مهيلإ عجري ال

 . ۲۲ غجزاف نآلا اهيف يذلا ٌكسْفَن يف نا نا كم

 نم مهيلإ دری نأ مهنیبو هنیب ناك يذلا دهعلل لدنج ابآ مهيلإ در هنأ هنع تبثو

 جرخف اف ناسا کک تءاجو «ءاسنلا دري ملو RE مهنم هءاج

 ٌتاَنِمْؤُملا مکءاَج اذل اما َنيِذّلا اهيا اي :لجو زع هللا لزنأف ءاهبلط يف اهجوز

 نهومجزت الف تانمُم َنْهوُمْتْمِلَع ناف نهنامیاب ْمَلْعَأ لا َنُموُنحَتْماَف .تارجاهم
 الإ اهجرخُي مل هنأ ی ی هللا نو اهفلحتساف ٠١[« :ةنحتمملا] ةيالا (راقكلا لا

 اجرا اضغب الو اینو يف هتثدحأ ثدحل جرخت مل اهنأو مالسالا يف ةبغرلا

 همکح اذهف . "هيلع اهدري ملو اهّرهم اهجوز ی هللا لوسر یطعآف .تفلحف

 سيلف «خوسنم هنأ معز نمو .ةتبلا هخسنی ءيش ءیجی ملو «هللا مکحل قفاوملا

 نم ۰4۸۸ ۰4۸۷/۳ دمحأو ؛لسرلا يف باب :داهجلا يف (۲۷۲۱) دواد وبأ هجرخآ (9)

 .يوق هدنسو «يعجشالا دوعسم نب میعن ثیدح

 هدهعلا سيخأ ال١ :هلوقو ؛حیحص هدانسإو (71/08) دواد وبأو ۰۸/۲ دمحأ هجرخأ (۷)

 .دسف اذإ :ءاعولا يف ءيشلا ساخ :كلوق نم هدسفأ الو دهعلا ضقنأ ال :هانعم

 ايار يضتقت ةلاسرلا نأ هيف ىنعملا نوكي نأ هبشي «دربلا سبحأ ال :هلوقو

 دقع هنأك راصف هفارصنا دعب لوسرلا ناسل ىلع الإ لسرملا ىلإ لصي ال باوجلاو

 .هعوجرو هئيجم ةدم دهعلا هل

 .۳۱۸/4 «ةباصالا» رظنا (م)



 . ةيبيدحلا ةصق يف كلذ نایب مدقت دقو ةدرجملا یوعدلا الا هديب

 مپ مس ص رس

 ال هللا َّنِإ ِءاَوَس ىلَع میل ناف ةنايخ موق ن رم نفاخت اًمإو# :یلاعت لاقو

 .[۵۸ : لافنالا] نینئاخلا حب

 یاس و2

 یتح دش الو ادقع َّنَلُحَي الف ٌدُهَع موق َنْيَبو یی ناک ْنَم» : ی لاقو

 . ٩ ""حیحص نسح ثیدح : يذمرتلا لاق . (عا ون وَس یلع مهیا ذی أ دم َيضْمَي

 ال نأ امهودهاعو ءامهوقلطأ هابأو نامیلا نب ةفيذح شیرق ترس املو

 : اع هللا لوسر لاقف « رذب نلا نّيجراخ اوناکو ا هللا لوسر عم مهالتاقی

 . ")(ُههْيلَع هللا ْنيِعَتْسَتو ْمِهَدْهَعِب ْمُهَل يفت افرصنا)

 ءاسنلاو لاجرلا نم رداصلا نامألا يف ی همکح يف

 مهتمدب نت نواب ایا و ات : لاق هنأ زا ا هنع تبث

 و ۱ ۶ ییاه م ر ملجر ر و هنأ غ و ومع ةا د ناه ای راخأ بلخ و راجا هنأ ةة

 (۲۷۰۹) دواد وبأو .ردغلا يف ءاج ام باب :ریسلا يف (۱۵۸۰) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 .حیحص هدانسإو «ةسبع نب ورمع ثيدح نم ۳۸1و ۱۱۳و ۱۱۱/6 دمحأو

 .دهعلاب ءافولا باب :داهجلا يف (۱۷۸۷) ملسم هجرخآ (۲)

 نب ورمع ثیدح نم (۲۱۸۵) هجام نباو (۲۷۵۱) دواد وبأو (114۲) دمحأ هجرخآ (۳)

 سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو ؛نسح هدنسو «هدج نع هی نع بیعش
 .(۲۱۸۶)و (۲۸۳) هجام نبا دنع راسي نب لقعمو

 يفو «سانلا دنع لسغلا يف رتستلا باب :لسغلا يف ۳۳۱/۱ يراخبلا هجرخآ )٤(

 هیفو ۱۵۲/۱ كلامو ۸/1 (۳۳۲) ملسمو «نهراوجو ءاسنلا نامآ باب :داهجلا

 «ءیناه مأ اي ترجأ نم انرجأ دق» :ٍ هللا لوسر لاقف «ةريبه نبا نالف تراجأ اهنآ

 بم هللا لوسر لاقف «يئامحأ نم نیلجر ترجآ ظفلب (۱۵۷۹) يذمرتلا هجرخأو

 .۳۶۳/۲ «دنسملا» يف وهو «تنَّمأ نم انّمأ دق»

A 



 َنيِملْسُملا ىَلَع ریجی» :لاق مث .بنیز هثنبا هتراجآ امل عیبرلا نب صاعلا ابآ راجأ

 ْمِهْيَلَعُدُرَيَو مهاندآ نیملسملا ىلع ٌریجیا :رخا تیدح یفو . "«عهانذآ

 مهملسم لتق عنمي وهو «مهئامد وفاکت :اهدحآ «ةيلك اياضق عبرآ هذهف

 ۱ . مهرفاکب

 . دبعلاو ةأرملا نامآ لوبق بجوی وهو یهاندآ مهتمذب یعسی هنأ : ةيناثلاو

 .ةيرسلا یلاو وأ «شیجلا یلاول الا نامألا زوجی ال .نوشجاملا نبا لاقو

 . مهلک سالا لوق فالخ اذهو : نابعش نبا لاق

 ايش رافکلا ةيلوت نم ممي اذهو «مهاوس نم یلع دی نیملسملا نأ :ةثلاثلاو

 . هيلع ىّلوملا ىلع ادي یلاولل ناف «تایالولا نم

 ةمينغ تمنغ اذإ ةّيِرَّسلا نأ بجوی اذهو «مهاصقآ مهیلع دري هنأ : ةعبارلاو

 ام نأو «اهومنغ هتوقب ذإ شیجلا نم يصاقللو «مهل تناك مالسالا شیج ةوقب

 مهیناد هذخآ ببس ناك نو «مهينادو مهیصاقل ناك ءيفلا نم لاملا تيب يف راص

 . هيلع همالسو هللا تاولص ةعبرألا هتاملک نم ةدافتسم اهریغو ماكحألا هذهف

 لصف

 لبقت نممو اهرادقمو ةيزجلا يف ي5 همکح يف

 الو لاتق ريغب هيلإ ةوعدلا لكي هّين هب لجو زع هللا ثعب ام لوأ نأ مدقت دق

 نم رجاه امل لاتقلا يف هل نذأ مث «ةكمب ةنس ةرشع عضب كلذ ىلع ماقأف «ةيزج

 هجرخأو «لوهجم هدنس يفو «صاعلا نب ورمع ثيدح نم ۱۹۷/٤ دمحأ هجرخآ (۱)
 «نسح هدنسو «مهاندآ يتمأ ىلع ريجي» : ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم ۲ دمحأ

 . مكاحلا هححصو

 ةحفصلا نم (۳) مقر قيلعتلا رظنا هجام نباو دواد وبأو دمحأ هجرخأ نسح هدنس (۲)

 .اهلبق يتلا



 تلزن امل مث «هلتاقي مل نمع فکلاو هلتاق نم لاتقب هرمآ مث .هل ضرف ريغ
 نع فک وأ هلتاق نم : برعلا نم ملسُي مل نم عیمج لاتقب هرمآ نامث ةنس (ةءارب)

 هرمأي ملو «هدهعب هل يفي نأ هرمأف ءائيش هدهع نم ُهَضَقْنَي ملو «هدهاع نم الإ هلات
 . مهنم ةيزجلا ذخأب رمؤُي ملو ارارم دوهيلا براحو «نیکرشملا نم ةيزجلا ذخأب

 رمأ لثتماف «ةيزجلا اوطعی وأ اوملسی یتح مهلك باتکلا لهأ لاتقب هرمآ ّمث

 ىلع مهضعب ٌرمتساو «ةيزجلا مهضعب ىطعأو «مهضعب ملسأف «مهلتاقف «هبر
 لهآ نمو «برعلا یراصن نم مهو «ةليأو نارجن لهأ نم ي اهذخأف «هتبراحم

 نمیلاب باتکلا لهآ نمو سوجملا نم اهذخأو .برع مهُرثكأو لدنجلا ةّمود

 ادم اکو

 نم الا ذخؤت ال :يعفاشلاو .دمحآ لاقف «برعلا يكرشم نم اهذخأی ملو

 «یراصنلاو «دوهیلا :مهو .مهنم یی هللا لوسر اهذخآ يتلا ثالثلا فئاوطلا

 يف :ةفئاط تلاقو . لتقلا وأ مالسالا الا مهنم لبقی الف مهادع نمو . سوجملاو

 سوجملاو «نآرقلاب نیباتکلا لهأ :مهنم تلبف «ةيزجلا اولذب اذإ اهلك ممألا

 اهذخأف «مهل باتک ال كرش لهأ سوجملا نأل مهب قَحلم مهادع نمو «ةنسلاب

 ةدبع نم 4 اهذخأی مل امنإو «نيكرشملا عيمج نم اهذخأ ىلع ليلد مهنم
 دعب تلزن اهنإف «ةيزجلا ةيا لوزن لبق مهلك اوملسأ مهنأل برعلا نم ناثوألا

 مالسالاب هل اهّلك تقثوتساو «برعلا لاتق نم غرف دق هلا لوسر ناكو «كوبت

 «تلزن املف «دعب تلزن نكت مل اهنأل «هوبراح نيذلا دوهيلا نم اهذخأي مل اذهلو

 ناثوألا ةدبع نم دحأ ذئنيح يقب ولو سوجملا نمو «برعلا ىراصن نم اهذخأ

 رفك ظيلغتل ريثأت الو قرف الو «نارينلاو نابلصلا ةدبع نم اهلبق امك « هنم اهلبقل اهلذب
 سوجملا رفك نم ظلغأ سيل ناثوألا ةدبع رفك نإ مث « ضعب ىلع فئاوطلا ضعب

 اوناك ناثوألا دابعو ءظلغأ سوجملا رفک لب «نارينلاو ناثوألا ةدبع نيب قرف ْأو

 ىلإ مهبرقتل مهتهلا نودبعي امنإ مهنأو «هللا الإ قلاخ ال هنأو «ةيبوبرلا ديحوتب نورقی
 ریخلل قلاخ :امهدحأ «ملاعلل نّیعناصب نوُرقي اونوکی ملو «یلاعتو هناحبس هللا

AY 

 ةيزجلا ذخأب رمألا

 ريغ نم ةيزجلا لبقت له
 یراسحتلاو دوهنلا

 نم لبقت لهو سوجملاو
 ؟:درعلا



 تانبلاو تاهمألا حاکن نولحتسی اونوکی ملو سوجملا هلوقت امك «رشلل رخالاو

 . هيلع همالسو هللا تاولص ميهاربإ نيد نم ایاقب ىلع اوناکو تاوخاالاو

 نم دحآ نیدب اوناد الو الصأ باتك ىلع اونوكي ملف ۰ سوجملا امأو

 «َمفْرَف باتك مهل ناك هنأ هيف يذلا رثألاو «مهعئارش يف الو مهدئاقع يف ال ءايبنألا

 اونوكي مل حص ولو «فتبلا حصي ال هتنبا ىلع مهكلم عقو امل مهتعيرش تعفرو

 ءيش ىلع اوقبي ملف .تلطب مهتعيرشو فر مهّباتك نإف .باتکلا لهأ نم كلذب
 .اهنم

 فحص هل ناكو «مالسلا هيلع ميهاربإ نيد ىلع اوناك ٌبرعلا نأ مولعمو

 نم مظعأب هتعيرشو مالسلا هيلع ميهاربإ نيدل ناثوألا ةدبع ٌرييغت سيلو «ةعيرشو
 نم ءيشب كسمتلا مهنع فرعي ال هنإف حص ول مهباتكو مهيبن نيدل سوجملا رييغت

 سوجملا لعجي فيكف «برعلا فالخب «مالسلاو تاولصلا مهيلع ءايبنألا عئارش

 يف ٌحصأ لوقلا اذهو .برعلا يكرشم نم ًالاح ّنسحأ نايدألا حبقأ مهنيد نيذلا

 . ىرت امك ليلدلا

 الإ رفاك لك نم ذخؤت :اولاقف «مهريغو برعلا نيب ةثلاث ةفئاط تقرفو

 لهأ ىلإ هك يبنلا بتك دقو «ةتبلا هنم ةيزجلا ذخأو هلاتق ىلإ جاتحي رفاك مهيف
 وأ مالسالا ىلإ مهوعدي فئاوطلا كولم ىلإو ء«ىواس نب رذنملا ىلإو ءرجه
 .هريغو يبرع نيب قرفي ملو «ةيزجلا

 لک نم ليغ نأ هرمأو «نمیلا یلا ادا تعب هناف اهردف یف کت امأو ةيزجلا رادقم

 رمع اهيف داز مث .نميلاب ةفورعم بايث يهو کر فاَعَم هتميق وأ ارانيد ملاح

 يئاسنلاو ۰۲۶۷و ۲۳۳و ۵ دمحأو (۳۰۳۹) دواد وبأو (1۲۳) يذمرتلا هجرخآ )1(

 = قورسم نع «لئاو يبآ نع شمعألا ثيدح نم (۱۸۰۳) هجام نباو ۰۵

۸ 



 لهأ ىلع امهرد َنيعبرأو «بهذلا لهأ ىلع ریناند ةعبرأ اهلعجف «هنع هللا يضر

 هنع هللا يضر رمعو «نميلا لهأ فعض ملع کلا لوسرف «ةنس لك يف "قرّولا

 . مهتوقو ماشلا لهأ ىنغ ملع

 لصف

 اهضقني امو ةندهلا يف ب همكح يف

 «نينس ٌّرشع مهنيبو هنيب برحلا عضو ىلع ةكم لهأ حلاص هنأ 14 هنع تبث

 ءافلح ْتَدَعَف «هعم ةعازخ نم هؤافلحو یهعم ركب ينب نم مهژافلح لخدو

 كلذب مهلعجف «هركنت ملو شيرق تيضرف «مهب اوردغف «هئافلح ىلع شيرق
 نيبراحم اوراص مهنأل «مهيلإ مهدهع ذبن ريغ نم مهوزغ حابتساو «دهعلل نيضقان

 قحلأو «هئافلحب ردغلا ىلع مهئافلحل مهرارقإو مهاضرب هدهعل نيضقان «هل

 . مهرشابمب كلذ يف مهأدر

 هب اوردغف «ةنيدملا ٌمدق امل مهدهاعو «دوهيلا حلاص هنأ هنع تبث

 ربيخ دوهي حلاص ام ٌرخاو .مهب رفظيو مهبراحی كلذ لكو ءارارم هدهع اوضقنو
 مهيف هنم مکحلا اذه ناكو یاش ام هل ًالامع اهيف مهرقيو هل ضرألا نأ ىلع

 هل ءًازئاج ٌدقعلا نوكيف «ةدملا نم ءاش ام هودعل مامالا حلص زاوج ىلع ةجح
 ال يذلا ب هللا لوسر مكح بجوم وهو .باوصلا وه اذهو ءءاش ىتم هخسف

 .هل خسان

 يبهذلا هرقأو ۰۳۹۸/۱ مكاحلاو (۷۹4) نابح نبا هححصو «لبج نبذاعم نع =
 دقو «ذاعم نم عمسي مل اقورسم نإ :لاقي : ۱۵۲/۲ «صيخلتلا» يف ظفاحلا لاقو

 نأ يغبنيو ؛لامتحالا ىلع وه :ناطقلا نبا لاقو كلذ ريرقت يف مزح نبا غلاب
 هدانسإ :«دیهمتلا» يف ربلا دبع نبا لاقو ءروهمجلا يأر ىلع لاصتالاب هثيدحل مكحي

 «لاومألا» يف ديبع يبأ دنع ريبزلا نب ةورع نع بابلا يفو «تبا حيحص لصتم
 .۲۷ ص

 . حيحص هدنسو ۱ ؛أطوملا» يف كلام هجرخأ (۱)

 3ث مج
 راك ا

 ما اح

 ةكم لهأ هتحلاصم

 دوهبلا هتحلاصم



 اصف

 هدقعو دمحم دهع ىف لخدپ نأ ًبحأ نم نأ ةكم لهال هحلص ىف ناکو لهأل هحلص يف ناك ام
 10 ۲ ۱ 0 مهضعب لوخد نم ةكم

 نم مهءاج نم ناو « لخد مهدقعو شيرف دهع يف لخدي نا بحأ نمو « لخد ي٤ هدهع يف

 .ةكم ىلإ لباقلا ماعلا لخدي هنأو «مهيلإ هدر مهنم هءاج نمو «هیلا هنود رپ ال هدنغ

oق و 35 8 ۱  
 ةصقلا هذه رکد م دفن كفو « حالسلا ناّیلجب الإ اهلخ دي الو ءاثالث هل اهنولخيف

 . هعضوم ىف اههقفو

 حامرلاك ال ءةاناعم ىلإ هب لاتقلاو هراهظإ يف جاتحي ام ديري .هوحنو سوقلاو فيسلا (۱)

 .اهب ىذألا ليجعت نكمي ةرهظم اهنأل

 مك



 دف

 است تناک و ةهراك

 أ اصف
 7 قر و 7 * كاان +

 امه وبا امهجّوزي رکبلاو بّيثلا يف 4 همکح يف

 يهو اهوبأ اهجوز "۲ ماّدخ تنب ءاسنخ نأ :«نيحيحصلا» يف هنع تبث

e ۱هاا س 7 رسم ه8 ۰ ۳  e 

 < اهحاکن درف 285 هللا لوسر تتأف ۱

 قلع لا تتأ اركب ةيراج نأ : سابع نبا ثيدح نم :«ننسلا» يفو
 مک

 ءاسنخ ريغ هدهو ۲ 127 يينلا اهریخف فهراک يهو اهجوز اهابا نآ هل ترکذف ا 1 رب یر یا دل نیک ف و ۴

(۱ 

(۲) 

(۳( 

 دنعو «أطوملا» يف كلذك وهو .تلمهملا لادلاب «بیرقتلاو «حتفلا» يف ظفاحلا هطبض

 .ةمجعملا لاذلاب يئاسنلاو دواد يبأ

 ةهراك يهو هتنبا بألا جوز اذإ باب :حاکنلا يف ۱۰۸ ۰۱۷/۹ يراخبلا هجرخآ

 ؛اطوملااو «حاكنلا يف باب :لیحلا يفو «هرکملا حاكن زوجي ال باب :هارکالا يفو

 هوزع يف هللا همحر فنصملا مهو دقو ۸۲/۷ يئاسنلاو (۲۱۰۱) دواد وبأو ۲

 .هجرخی مل هناف ملسم ىلإ
 اهرمأتسي الو اهوبآ اهجوزی ركبلا يف باب :حاکنلا يف (۲۰۹۲) دواد وبآ هجرحآ

 يف دمحأو .ةهراک يهو هتنبا جوز نم باب :حاکنلا يف (۱۸۷۵) هجام نباو

 .سابع نبا نع «ةمركع نع بویآ نع مزاح نب ریرج ثیدح نم ۲۷۳/۱ «دنسملا»

 دنع لوبقم ريغ لاسرالاب ثیدحلل يقهيبلاو دواد يبآ لالعاو «حيحص هدنس اذهو

 يقهيبلا ةقيرط یلعو :4۰/۳ «ننسلا بیذهت» يف هللا همحر فلژملا لاق «نیققحملا

 تبث ةقث مزاح نب ریرج نأل «حيحص ثيدح اذه لوصألا لهأ عيمجو ءاهقفلا رثكأو

 رثكأ يف لب .عضوم يف لبقت اهلاب امف ةلوبقم ةقثلا ةدايز :نولوقي مهو ءهلصو دقو
 اولبق دقو !؟هبهذم فلاخي عضوم يف درتو .دلقملا بهذم قفاوت يتلا عضاوملا

 درفنا ول اذه .هوحنو ظفل ةدايزو الصوو اعفر ثيدح يتئام نم رثكأ يف ةقثلا ةدايز

 يف هجام نبا هركذ نابح نب ديز بويأ نع هعفر ىلع هعبات دقو فيكف ءريرج هب

 -تلخد ةاتف نأ ۱۳۱/۲ دمحأو 5 يئاسنلا دنع ةشئاع ثيدح بابلا يفو «هننس»

۸ ۷ 

 بیثلا و رکیلا نذإ



 . رکبلا رییختب ىرخألا يف یضقو «بيثلا رییختب امهادحإ يف یضق ناتیضق امهف

 اي :اولاق ءَنَدأَتْسَت یّتح رکبلا حکلت ال :لاق هنأ «حیحصلا» يف هنع تبثو

 .۱۱«تکشَت ْنَأ» : لاق ؟اهنذا فیکو هللا لوسر

 ا اهنذاو ءاهسفن هَر ىف نذأتست ثكيلا : (ملسم حيحصاا یفو

 الإ جوزت الو «حاکنلا ىلع غلابلا ٌركبلا ربجت ال هنأ مکحلا اذه بجومو

 یدحا يف رفاه هفنح يبآ بهذمو «فلسلا روهمج لوق اذهو كهاضرب

 مکحل قفاوملا وهو «هاوس ُدقتعن الو «هب هللا نيدن يذلا لوقلا وهو «هنع تایاورلا

 . هتمأ حلاصمو «هتعیرش دعاوفو «هیهنو هرمأو اي

 اذهب ناور لا تهراکلا ركبلا رییختب مكَح هنإف .همکحل هّتقفاوم امآ 5 همكحل نذالا ةقفاوم

 نإ :ءاهقفلا لوقب انلق ناف «السرمو ادنسم يور دق هنإف «هيف ةلعب ةلسرم ثيدحلا

 بلاغ يف مهفرصت اذهو رهاظف هلسرآ نم ىلع ٌمَّدقم هلصو نّمو «ةدايز لاصتالا

 ريثك لوقك «لاسرالاب انمكح نإو «هلاثمأ مكح نع جرح اذه لاب امف «ثيداحألا

 سايقلاو «ةحيرصلا ةحيحصلا رائالا هتدضع دق يوق لسرم اذهف «نيثدحملا نم

 .هب لوقلا نيعتيف «هركذنس امك عرشلا ذعاوقو

 :تلاق «ةهراك انأو هتسيسخ يب عفريل هيخأ نبا نم ينجوز يبأ نإ :تلاقف ءاهيلع 5

 ءاهيبأ ىلإ لسرأف .هتربخأف هدي هللا لوسر ءاجف ةَ هللا لوسر يتأي ىتح يسلجا

 نكلو یبآ عنص ام تزجآ دق هللا لوسر اي : تلاقف ءاهيلإ رمألا لعجف هاعدق

 نبا هجرخأو ( حيحص هدنس و . ءيش رمالا نم ءابالل نشيل نأ سانلا ملعأ نأ تدرأ

 «دئاوزلا» ىف يريصوبلا لاق «هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع ثيدح نم )۱۸۷٤( هجام

 .اهريغو ةشئاع ثيدح نم هجام نبا ريغ هاور دقو «حيحص هدانسإ

 (۱۱۰۹)و (۱۱۰۷) يذمرتلاو )١519( ملسمو ۰۱۱۵ ۰۱۱8/٩ يراخبلا هجرخآ (۱)

 .ةريره يبأ ثیدح نم ۸۵/۲ يئاسنلاو (۲۰۹۳)و (۲۰۹۲) دواد وبأو

 (۲۰۹۸) دواد وبأو (۱۱۰۸) يذمرتلاو ۰۵۲4/۲ «أطوملا»و )١57١( ملسم هجرخأ (۲)

 . سابع نبا ثيدح نم ۸4/۱ يئاسنلاو

AA 



 :ككؤم رمأ اذهو نذأتست رکبلاو» : لاق هرمال لوقلا اذه هقفاوم امأو

 يف لصألاو «هموزلو هتوبثو هب ربخملا قفحت ىلع لاذلا ربخلا ةغيصب درو هنآل

 دخ یلع عامجا می مل ام بوجولل نوکن را

 ءیهنو رمأف َندَتْسُت ىَّنَح رکبلا حکنت 0 :هلوقلف هیهنل هتقفاوم امأو

 قرطلا غلبأب مکحلل تابثإ اذهو «رییختلاب مکحو

 فرصتي ال ةديشرلا ةلقاعلا ةغلابلا رکبلا َنِإف .هعرش دعاوقل هتقفاوم امأو
 نودب هنم ریسیلا جارخ| ىلع اهربجُي الو ءاهاضرب الإ اهلام نم ءيش لقآ يف اهوبأ

 هديرُي نم ىلإ اهاضر ریغب اهنم اهعضُب َجرْخُيو ءاهّقرُي نأ زوجي فیکف ءاهاضر
 ريغب ارهق هايإ اهحكتُيف اذه عمو ؟اهيلإ ءيش ضغبأ «هیف سانلا ٠ هركأ نم یهو ءوه
 كل تأ :هللق خِبنلا لاق امك «هدنع ةريسأ اهلعجيو .هديري نم ىلإ اهاضر

 ريغب هّلك اهلام َجارخإ نأ ٌمولعمو «ىرسأ :يا ۱۳«مکدنع ناوَع َنهّنِإَف ِءاَسْنلا
 اق نم لطبا دقلو ءاهاضر ريغب هژاتخت ال نمب اهجيوزت نم اهيلع لهسأ اهاضر

 ءاهيلإ اضیغب ناك ولو «هنييعتب ةربعلاف ءائفك اهوبأ نّیعو ءهبحت اثفک تنيع اذإ اهنإ

 نمب اهجيوزت يف تنبلا ةحلصم ىفخي الف ءةمألا حلاصمل هتقفاوم امأو
 هضغبت نمب كلذ دض لوصحو هب اهل حاکنلا دصاقم لوصحو «هاضرتو هراتخت

 ,حیحصلا سايقلا ناكل «لوقلا اذهب ةحيرصلا ةتسلا تأت مل ولف «هنع ٌرفنتو

 قيفوتلا هللابو «هريغ يضتقت ال ةعيرشلا دعاوقو

 الو» :لاقو «بيثلاو ركبلا نيب قرفلاب ب هللا لوسر مكح دقف :ليق ناف
 اهسفتب قحأ ميلا : لاقو «نذأتسُت ىتح ُركبلا حکنت الو «رمأتست یتح مّيألا حکنت

 : عاضرلا يف )١177( يذمرتلا هجرخأ ثيدحلاو «ةريسألا ىنعمب ةيناع عمج ناوع )
 نب ورمع ثيدح نم (۱۸۵۱) هجام نباو (۳۰۸۷)و اهجوز ىلع ةأرملا قح باب
 ۷۳ ۷۲/۵ زیرا دنع دهاش هلو « حیحص نسح : يذمرتلا لاقو .صوحألا

۸۹ 

 اب هرمال نذالا ةقفاوم

 ال هدهنل ندالا ةقفاوم
5 

 دعاوقل نذالا ةقفاوم
0 

 عرشلا

 حلاصمل نذالا ةقفاوم
 ةمالا

 كسمتسا نم یلع ةجحلا
 قحا میالا» :ثیدحب

 يف «اهیلو نم اهسفنب
 ركبلا رابجإ



 رابچالا طانم

9 ۳ 

 نأ ملعف < یو عبو ال لجن "هر ان تی رکلاو الو نم

 نذاو «قطنلا بلا نذإ لعجف «نذالا ةفص ىف امهنیب قرف هناف اضيأو

 .اهیبآ عم اهل قح ال اهنأو ءاهاضر رابتعا مدع ىلع لدي هّلك اذهو تمصلا ركبلا

 عم اهاضر ريغب اهجيوزت زاوج ىلع لذي ام كلذ يف سيل هنأ :باوجلاف
 ءائفك ناك اذإ اهيلإ قلخلا ضخغبأب اهجوزی نآو .اهدشژو اهلقعو اهغولب

 ىوقأ مكعم سيلو «لوقلا اذه لاطبإ يف ةحيرص اهب مّتججتحا يتلا ثيداحألاو
 .موهفملا قيرطب لدي امنإ اذه .«اهّيلو نم اهسفنب قحأ مِّيألا» :هلوق نم

 ىلع هّمیدقت زوجي الف «ةجح هنأ ملس ولو «ةجح هنوك يف مکنوعزانپ مكوعزانُمو
 باوصلاو ءامومع موهفملل نإ :تلق اذإ لدي امنإ ًاضيأ اذهو «حيرصلا قوطنملا

 ءةدئاف نم هل دب ال روكذملاب صيصختلا نأ ىلإ عجرت هتلالد ذإ هل مومع ال هنأ

 هيفتنمو مكحلا تباث ىلإ هادع ام ماسقنا نأ مولعمو .هادع امع مكحلا فن يهو

 مكح َّدض نكي مل ناو ةدئاف هنع توکسملل رخا مكح تابثإ نأو ةدئاف

 لب «حيرصلا سايقلل فلاخم ٌموهفم اذهو فيك «ةدئاف هليصفت نأو «قوطنملا

 .ةروكذملا صوصنلا فلاخیو «مدقت امك ىلوألا سايق

 قحأ مّيألا» :هلوق بيقع «اهوبآ اهنذأتسي ركبلاو» :ِةْدَب هلوق لمأتو
 الو اهاضر ريغب جوزت ركبلا نأو «لوقلا اذه مهوتل اعطق ««اهيلو نم اهسفنب

 اذهل اعفد ىرخألاب نيتلمجلا ىدحأ لصوف «ةتبلا اهسفن يف اهل قح الف ءاهنذإ
 ال نأ اهيلو نم اهسفنب قحأ بیثلا نوک نم ٌمزلی ال هنأ مولعملا نمو .مهوتلا

 .ةتبلا قح اهسفن يف ركبلل نوكي

 .لاوقأ ةتس ىلع رابجالا طانم ىف ءاهقفلا فلتخا دقو

 (۲۰۹۸) دواد وبأو ۰۵۲۶/۲ كلامو (۱۱۰۸) يذمرتلاو )١57١( ملسم هجرخآ (۱)

۹ ٠ 



 22 لوض 3 كلامو یعفاشلا لوق وهو ةراکبلاب ربجي هنأ :اهدحأ

 ةياورلا یف دمحأو «ةفيتخ نبأ لوق وهو «رغصلاب ربجي هنأ :یناثلا

 . ةيناثلا

 ترا رع كالا نوا وهو اس ام ریه لا

 . هنع ةعبا رلا ةياو رلا وهو دجو امهیأب ربجپ هنأ : عبارلا

 يضاقلا هاکح «غلابلا بيثلا ٌرَبجَف .دالیالاب ربجی هنأ :سماخلا

 .!؟ملظملا دوسألا هجولا اذه ام يرعش تيل ايف هقفلا نم نسح

 نم حجارلا كيلع یفخَی الو «هلايع يف نوکی نم ربجي هنأ : سداسلا

 . تهاذملا هذه

 لصف

 ركبلا تقطن ناف «مالكلا بيثلا نذإو «تامّصلا ركبلا نذإ نأب 4 ىضقو

 اذهو «تامصلاب الإ جوزت نأ ٌحصَي ال :مزح نبا لاقو دكا وهف مالكلاب نذالاب

 . هتيرهاظب قئاللا وه

 ؟مالتخا َدْعَب می الو ءاهسفن يف رمأتست ةميتيلا نأ ةا هللا لوسر ىضقو

 ءاهنع هللا يضر ةشئاع ُبهذم اذهو «غولبلا لبق ةميتيلا حاکن زاوج ىلع كلذ لدف

 .امهریغو ةفينح وبأو دمحأ لاق هبو «ةنسلاو نارقلا لدن هیلعو

 ْمُكْيَلَع یلثی اَمَو َنهيف میت هللا لق ِءاَسَّنلا يف َكَوُتْفَتْسَيِو# :ىلاعت لاق

 هلو «يلع ثيدح نم متيلا عطقني ىتم باب :اياصولا يف (۲۸۷۳) دواد وبأ هجرخأ (۱)

 .امهب ىوقتي سنأو رباج ثيدح نم دهاش

55 

 نذإو تامصلا ركبلا نذإ
 مالكلا بيثلا

 لبق ةميتيلا حاكن زاوج ٠
 غولبلا



 نأ نوبغرتو نه بنتك ام َنُهَتوُنْوُت ال يتاللا َءاَسّنلا ىَماَتَي يف باتكلا ين
 .[۱۲۷ : ءاسنلا] 4 َنُهوُحكْنَت

 يف ٌبغریف «اهیلو رجح يف نوکت ةميتيلا یه :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 ةّنس نهل اوطسقي نأ الإ نهحاکن نع اوهئف ءاهقاَدَص َةَّنُس اهل طسقُي الو «اهحاکن

 اهنذٍ] وهف تمص ناف اًهسْفَن ىف رمأتست ةَميَيلا لي هنع : ةعبرالا نئسلا یفو

 ."«اهْيَلَع َراَوَج الف تب إو

 لصف
 يلو الب حاکنلا يف ایت همکح يف

 ص ر

 اهّسفن تحکن ةَأَرْما اَمُيَأ» :اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم هنع «ننسلا» يف
 الف اهَّباَصَأ ناف «لطاَب اهُخاكنف لطاب اهخاکنف لطاب اهخاکنف اهيو نْذإ رّیغب
 لاق . 20 يلو ل ْنَم يلو ناطلیلاق اورجَتشا ناف اهنم َباَصَأ امب اهرهم

 . نسح ثيدح يذمرتلا

 .(40(ىلّوبألإ حاكن ال» : هنع :ةعبرألا ننسلا ىفو

 )١( ريثك نبا ريسفتو ءريسفتلا باتك يف (۳۰۱۸) «ملسم حیحص» رظنأ ٥٦١/١ .

 حاکنلا يف (۱۱۰۹) يذمرتلاو «رامئتسالا باب :حاکنلا يف (۲۰۹۳) دواد وبآ هجرخأ (؟)

 (۱۲۳۹) نابح نبا هححصو «يذمرتلا هنسحو نسح هدنسو «ةريره يبأ ثيدح نم

 يمرادلاو ۰4۱۱و ۰۸و "944/54 دمحأ هجرخأو «يبهذلا هقفاوو ۰۱۲۱/۲ مكاحلاو

 ناف ءاهسفن يف ةميتيلا رمأتست» ظفلب يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم ۲

 «مکاحلاو (۱۲۳۸) نابح نبا هححصو «هركت مل تبأ ناو «تنذآ دقف .تتکس

 . يبهذلا هقفاوو

 (۱۸۷۹) هجام نباو (۱۱۰۲) يذمرتلاو (۲۰۸۳) دواد وبأ هجرخأ حيحص ثيدح (۳)

 يف يقهيبلا هيلع مالکلا طسب دقو ۰۱۱۸/۲ مکاحلاو (۱۲۸) نابح نبا هححصو

 . ۱۵۷ ۰۱۵۲/۲ «صیخلتلا» يف ظفاحلاو ۰۱۰۷ ۰۱۰6/۷ «ننسلا»

 )٤( يذمرتلاو ۰4۱۸و ۱۳و ۳۹۸/۶ دمحآ هجرخآ هدهاوشو هقرطب حیحص ثيدح =

۹۲ 



 ا

 ةيناّرلا نإَف ءاهَسْفَت را حررت الو ءةأرملا ةأَرَملا روزت ال» : هنع اهيفو
 . هن جوزت مد

 اصن

 عاب اذإ لجرلا نأو ءامهنم لوالل يهف «نايلولا اهجوز اذإ ةأرملا نأ مكحو
 .(۲)امهنم لوألل عيبلاف «نيلجرلل

 لصف

 ضيوفتلا حاكن يف هئاضف يف

 لخدي ملو اقادص اهل ضرقي ملو «ةأرما جّوزت لجر يف ىضف هنأ هنع تبث

(010 

(۲) 

 یسوم يبآ ثيدح نم ۱۰۷/۷ يقهيبلاو (۲۰۸۵) دواد وبأو (۱۱۰۲)و (۱۰۱)
 ۰۱1۹/۲ مکاحلاو (۱۲4۵)و (۱۳44)و (۱۲4۳) نابح نبا هححصو «يرعشألا
 تحص دقو :مکاحلا لاقو «هلاسرإو هلصو يف فلتخا دقو «هقرط جیرخت يف لاطأو
 :هئلتَع يبنلا جاوزآ نع هيف ةياورلا

 نباو ؛دادقملاو ءرذ يبأو «رمع نب هللا دبعو فاعمو سابع نباو «يلع نع بابل

 نب روسملاو ءورمع نب هللا دبعو «نیصح نب نارمعو «ةريره يبأو «رباجو «دوعسم
 ٠۹۰ ۰۱۸۳/۳ «ةيارلا بصن» رظناو كلام نب سنأو .ةمرخم
 .نسح هدنسو «ةريره يبأ ثيدح نم (۱۸۸۲) هجام نبا هجرخآ
 (۱۱۱۰) يذمرتلاو (۲۰۸۸) دواد وبأو ۰۱۸و ١١و و ۵ دمحأ هجرخآ

 يفو : : لاق  شحج تشب بنیرو ةملس مأو ةشئاع

 .يذمرتلا هنسحو «بدنج نب ةرمس نع نسحلا ثيدح نم ۰۳۱6/۷ يئاسنلاو
 ظفاحلا لاق .يبهذلا هقفاوو ۰ ۰۱۷/۲ مكاحلاو متاح وبأو ةعرز وبأ هححصو
 نأل ءةرمس نم نسحلا عامس توبث ىلع ةفقوتم هتحصو : ١1564 /۳ «صيخلتلا» يف
 دمحأو )۲٩( يعفاشلا هاورو ؛نسحلا ىلع هيف فلتخا دق نکل .تاقث هلاجر

 :يذمرتلا لاق ءرماع نب ةبقع نع نسحلا نع ةداتق قيرط نم يئاسنلاو ٤/14
 ةبقع نم نسحلا عمسي مل :ينيدملا نبا لاقو .حصأ اذه يف ةرمس نع نسحلا

 وأ ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع ةبعش قيرط نم هجام نبا هجرخأو ءائيش
 . رماع نب ةبقع

۹۳ 

 نایلولا ةأرملا جوز اذا
 امهنم لوألل يهف



 اهيلعو «ثاريملا اهلو طمع او سكر الو ءاّهلثم َرْهَم اهل نأ تام یّتح اهب

 ووا ةعيزأ لا

 ي

 ؟«ةنالف جو زا نَا ضا : لجرل لاق هنأ : هنع «دواد يبأ نئسا يفو

 حوزف ءمعن :تلاق ؟«انالف فجر نآ را :ةأرملل لاقو «معن :لاق

 ءائيش اهطعُي ملو ءاقادَص اهل ُضرْفَي ملو «لجرلا اهب لخدف « هيحاص امهدحأ

 7 رییخب هل امهس اهقادص نم اهضع هتوم دنع ناك املف

 زاوجو «قادص ةيمست ريغ نم حاکنلا زاوج ماكحألا هذه تنّمضت دقو

 ٌبوجوو ءاهب لخدي مل ناو .توملاب لثملا رهم َرارقتساو «ةيمستلا لبق لوخدلا

 ءاهقفو دوعسم نبأ ذخأ اذهبو «جوزلا اهب لخدي مل نإو «توملاب ةافولا ةدع
 . هيلوق دحأ يف يعفاشلاو «دمحأ :مهنم «ثيدحلا ءاملعو «قارعلا

 (۲۱۱۵)و )5١١5( دواد وبأو (5775)و (1۱۰۰)و (1۰۹۹) دمحأ هجرخأ (۱)

 نع (۱۸۹۱) هجام نباو )١١50( یيذمرتلاو ۳ ۹ يئاسنلاو (۲۱۱)و

 اهب لحخدی ملو اقادص اهل صض رفی ملو ةأرما حورو لجر نع لكس هنأ دوعسم نبأ

 اهلو ةدعلا اهيلعو .ططش الو سکو الو اهئاسن قادص اهل» :لاقف «تام ىتح

 قشاو تنب عورب يف هب ىضق ني هللا لوسر تعمس اش نب لقعم لاقف «ثاریملا

 هححصو  حیحص هدانساو .دوعسم نیا اهب حرفف «تيضق ام لثم اهنم ةأرما

 یورو « یبهذلا هقفاوو ۸ مکاحلاو (۱۲۲6)و (۱۲ 1۱۳) نابح نیاو «یذم رتلا

 يعفاشلا تعمس :لاق هنأ یحی نب ةلمرح ثیدح نم ثیدحلا اذه بقع مکاحلا

 هللا دبع ابآ تعمس : مکاحلا لاق .هب تلق «قشاو تب عورب ثیدح حص نإ : لوقي

 تمقل «يعفاشلا ترضح ول : لوقي - مکاحلا خيش وهو - ظفاحلا بوقعی نب دمحم

 « ناصقنلا :سكولاو . هب لقف « ثيدحلا حص لق :تلقو « هباحصأ سوۆر ىلع

 نم ثيدحلا يفو :یباطخلا لاق «قحلا ردق ىلع ةدايزلا وهو ناودعلا : ططشلاو

 نأ ناكمإ عم صن هيف دجوي مل اميف ماكحألا نم ثداوحلا ىف داهتجالا زاوج هقفلا

 لصألا يف ناكو «ءنسح هدنسو «رماع نب ةبقع ثيدح نم (۲۱۱۷) دواد وبأ هجرخآ (۲)

 .هجرخي مل هناف «هّلا همحر فنصملا نم مهو وهو يذمرتلا يفو

5 



 "اهل قادص ال :امهنع هللا يضر تباث نب دیزو «بلاط نبأ نب ر يلع لاقو

 5 "*رخالا هلوق ىف یعفاشلاو «ثكلامو تنیدملا لهأ ذخأ هبو

 يلو وأ ؛نیفرطلا نم لیکوک .دقعلا يفرط لجرلا يلوت زاوج تنمضتو
 انالف تجوز :لوقی نأ يفكيو «يلولا هلکو جوز وأ شوزلا هلکو يل وأ ءامهيف

 بهذم رهاظ اذهو «جوزلا وه ناك اذإ ةنالف تجوزت وأ E ی

 هتنبا وأ هتمأ جوز نمک ربجملا يلولل الإ كلذ زوجي ال : ةيناث ةياور هنعو .دمحآ

 . نیفرطلا نم دحاو یضر ربتعی ال هنأ ةياورلا هذه هجوو «ربجملا هدبعب ةربجملا

 هنم حصي ال هناف .ةصاخ جوزلل الإ كلذ زوجي هنأ :ثلاث لوق هبهذم يفو

 . هیف نیفرطلا ماكحأ داضتل نیفرطلا يلوت

 صف
 ام

 لَّبَحلا يف اهدجوف ةأرما جوزت نميف اب همکح يف

 ءمثكأ نب ةرصب نع «بيسملا نب ديعس نع :«فّتصملاو» «ننسلا» يف

 لاقف «یلبح يه اذإف ءاهيلع تلخدف ءاهرتس يف 08 ةأرما تجوزت :لاق

 دلو اذإو كل ٌدْبَع ُدَلَولاَو اَهِجْرَف نم تللختسا اّمب َقاَدَّصلا اَهَل» : ة4 ٌيبنلا

 . ''اامهتيب قّرفو .«اّهودلجاف

 ةنبا نأ عفان نع حیحص دنسب ۲ ؛أطوملا» يف كلام هجرخآ ام مهتجحو (۱)
 مع نب هللا دبعل نبا تحت تناکو .باطخلا نب دیز تنب اهمأو .رمع نب هللا ديبع

 نب هللا دبع لاقف .اهقادص اهمآ تغتباف ءاقادص اهل مسی ملو ءاهب لخدی ملو تامف

 لبقت نأ تبأف < ءاهملظن ملو .هكسمن مل قادص اهل ناك ولو ‹قادص اهل سيل 2

 .ثا ریملا اهلو اهل قادص الأ یضقف «تباث نب ر دیز امهنیب اولعجف .كل

 يف هللا همحر فلژملا لاق ءقازرلا دبعو (۲۱۳۲)و (۲۱۳۱) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 مساو همکحو هدنس ىف برطضا دق ثيدحلا اذه :(۲۰) ثیدح «ننسلا بيذهت»

 = لیفو «ةرسب :لیفو ‹ةلضن ليقو «ةرضن :ليقو «ةرصب ليقف .هيوار يباحصلا
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 لهأ لوق وهو «ىنز نم لماحلا حاکن نالطب مکحلا اذه نّمضت دقو

 حاکنلا يف یمسملا رهملا بوجوو ءاهقفلا روهمجو «دمحآ مامالاو ةنیدملا

 وهو «لثملا رهم بجي :يناثلاو .ةئالثلا لاوقالا نم حیحصلا وه اذهو «دسافلا

 . نيرمألا لقأ بجي :ثلاثلاو . هللا همحر يعفاشلا لوق

 نم لبحلاو «فارتعا الو ةنيب ْمَقت مل ناو لّبَحلاب دحلا بوجو تنمضتو

 تنیدملا لهأو .هنع هللا یضر باطخلا نب رمع بهذم اذهو تانیبلا یوقآ

 . هنع نیتیاورلا ىدحإ ىف دمحأو

 بأ ال ینز دلو ناك امل هنإ :ليق دقف «جوزلل ادبع دلولا نوکب همکح امآو

 ال دبعلا ةلزنمب هل هلعجو «اهدلو همدخآ اهقادص مرغو ءاهسفن نم هتّرغ دقو «هل

 قرأ نوکی نأ لمتحیو «لمتحم اذهو «همأ ةيرحل اعبت ارح دقعنا هناف «هّقرأ هنأ

 كلذبو 55 یبنلاب اصاخ اذه نوکیو ؛جوزلل اهریرغتو اهانز ىلع همأل ةبوقع

 هنا : ليف دقو .اخوسنم اذه نوکی نأ لمتحیو «هریغ ىلإ مکحلا ئّدعتي ال دلولا

 ةرصب يبآ نب ةرصب هنأ مهضعب رکذو يراصنألا :لیقو يعازخلا مثکآ نب ةرضن

 نبا هيوري هنأ يهو ةبيجع ةلع هلو .لوهجم اذه ةرصب :لیقو «هلئاق مهوو «يرافغلا

 نباو راصنالا نم لجر نع «بيسملا نب دیعس نع «میلس نب ناوفص نع جیرج

 ؛يملسالا ىيحي يبآ نب دمحم نب ميهاربإ نع هاور امن ناوفص نم هعمسی مل جیرج
 «نیعم نب ىيحيو «لبنح نب دمحآ هکرت ثیدحلا كورتم اذه ميهارباو «ناوفص نع

 : سنآ نب كلام هنع لئسو مهریغو نایزارلا ةعرز وبأو «متاح وبأو .كرابملا نباو
 ىوري امن هنأ فورعملا نأ يهو ىرخأ ةلع هلو .هنید يف الو ءال :لاقف ؟ةقث ناكأ

 ءاطعو میعن نب دیزیو ةداتق هاور اذک 4 بلا نك بیسملا نب دیعس نع اليوم
 مث يليبشالا قحلا دبع نیتلعلا نيتاه رکذ يب يبنلا نع ديعس نع مهلك يناسارخل

 ءاهقفلا نم ادحآ ملعآ ال ثیدحلا اذه :يباطخلا لاقو .حیحصلا وه لاسرالاو : لاق

 اذإ رح ینزلا دلو نأ يف فلتحا ءاملعلا نم ادحآ نأ ملعا الو «لسرم وهو .هب لاق

 .!؟هدبعتسی فیکف «ةرح نم ناك
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 . هنيد يف قّرسل يك هعيب لمح هیلعو «نیّدلا يف رحلا قرتسُي مالسالا لوأ يف ناك

 . ملعأ هللاو

 اکنلا يف طورشلا يف ب همكح يف

 اا طرا حا نإ ٠ هنعب : (نیحیحصلاا ىف

 . "”(َجوُرُفلا

 امَّنإف .حکتتلو اهتفخص َعِرْفتْسَتل اهنخآ أ قالط ٌةَأرَملا لأْسَت ال» :هنع امهيفو

 اهل رام اه

 .*«یرحخآ قالطب ٌةَأَرْما حکتت ْنَأ لح ال : هنع : (دمحآ دنسم) یفدو

 مل اذإ دقعلا يف تطرش يتلا طورشلاب ءافولا بوجو ٌمكحلا اذه نمضتف
 . هلوسرو هللا مکحل ارییغت :رًّمضتت هم

 هب نهرلاو نیمضلاو هلیجأت وأ رهملا لیجعتب ءافولا بوجو ىلع قفنا دقو
 نع ولخلاو «قافنالاو ءطولا كروت طارتشاب ءافولا مدع ىلعو كلذ وحنو

 . كلذ وحنو « رهملا

 «حاکتلا ةدقع دنع رهملا يف طورشلا باب : طورشلا يف ۵ قراشبلا هجرخأ )
 نم حاكنلاو طورشلاب ءافولا باب :حاكنلا يف )١514( ملسمو حاکنلا يف ۲۱۸/۹و

 . رماع نب هبقع ثيدح

 باب :حاکنلا يف (۱6۰۸) ملسمو ۰1۹۰/۹9 1۳۲/۱۱ ۲۳۷/۵ يراخبلا هجرخآ (۲)
 ثيدح نم ٩۰۰/۲ كلامو «حاکنلا يف اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا میرحت

 .اهظحب اهیلع راثتسالا هب ديري لثم «اهتفحص غرفتستلا :هلوقو .ةريره يبأ
 .ةريره يبأ ثيدح نم )١517( ملسمو ۲۳۸/۵ يراخبلا هجرخأ )۳)

 .ةعيهل نبا هيفو ءورمع نب هللا دبع ثيدح نم ۱۷۷و ۲ دمحأ هجرخأ )٤(

 ٤م -6ج داعملا داز ۹ ۷



 ةأرملا طارتشا نالطب
 اهتخآ قالط

 راغشلا حاکن نع يهنلا

 ال نأو ةجوزلا راد طرشو ةجوزلا دلب ىف ةماقالا طرش ىف فلتخاو

 هب فی مل یتمو هب ءافولا هریغو دمحأ بجوأف اهیلع جوزتی الو كهیلع یرُستی

 .دمحأ دنع خسفلا اهلف

 يتلا بویعلا نم ةمالسلاو لامجلاو .بسنلاو ةراکبلا طارتشا ىف فلتخاو

 :اهتلاث .لاوقأ ةثالث ىلع ؟هخسف يف اهُمدع ُرَّثؤوي لهو «حاکنلا اهب خسفُي ال

 . ةصاخ بسنلا مدع دنع خسفلا

 ءافولا بجي ال هنأو ءاهتخأ قالط ةأرملا طارتشا نالطب هلي هُّمكح نمضتو

 متححص ىتح اهيلع جوزتي ال نأ اهطارتشا نيبو اذه نيب قرفلا امف :ليق نإف هب

 ةجوزلا قالط طارتشا يف نأ امهنيب قرفلا :ليق ؟ةرضلا قالط طرش متلطبأو ءاذه

 طارتشا يف سیل ام اهئادعأ ةتامشو ءاهتيب بارخو ءاهبلق رسكو ءاهب رارضالا نم

 رخآلا ىلع امهدحأ سايقف ءامهنيب لصنلا قرف دقو ءاهريغ حاكنو ءاهحاكن مدع

 . دساف

 ةعتملاو للحملاو راغشلا حاکن يف ةي همکح ىف

 ةينازلا حاکنو .مرحملا حاکنو

 . ةيواعمو «ةريره يبأو ؛رمع نبا ثیدح نم هنع يهنلا حصف : راغشلا امآ

 .۱7«مالْسالا يف راغش ) اعوفرم رمع نبا نع : «ملسم حیحصا يفو

 رخآلا هجری نأ ىلع هّتنبا لجرلا ّجّوْرُي نأ :راغشلاو : رمع نبا ثيدح يفو

 ۱ . (۲)قادص امهنیب سیلو هتنبا

 .۳۵/۲ دمحأو (1۰) (۱8۱۵) ملسم هجرخآ (9)

 يف ةليحلا باب :لیحلا يفو «راغشلا باب :حاكنلا يف ۱۳۹/۹ يراخبلا هجرخأ (9)

 ی «أطوملا»و هنالطبو راغشلا میرحن باب : حاكنلا یف (۱۶ ۱۵) ملسمو «حاکنلا
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 راو > ی ۹1 E ا 1 2 و
 ص

 كتنبا ينجوز : لجرلل لجرلا لوقي نا :راغشلاو :ةريره يبأ ثيدح يفو

 م0 1 و 2 و ۳91 07 1 ا

 . يتخا كجوزاو كتخا ينجوز وأ «يتنبا كجوزاو

  نب نلحرلا دبع حكنأ سابع نب هللا دبع ّنِب سابعلا َّنأ :ةيواعم ثیدح يفو
 ةيواعم بتكف ءاَقاَدَص العج اناكو «هتنبا نمحرلا ٌدبع هحكنأو «هتتبا مكحلا

 هنع ىهن يذلا لا اذه :لاقو امهنیب قیرفتلاب هرمأي ناورم ىلإ هنع هللا يضر

 . ۳" هلك هللا لوسر

 جورب نآ لطابلا راغشلا :دمحآ مامالا لاقف .كلذ يف ءاهقفلا فلتخاف

 اوّمس ناف «رمع نبا ثيدح ىلع امهنیب رهم الو «هتيلو رخالا هجّوزي نأ ىلع هتيلو

 ارهم اوكس ولو حصي آل :يقرخلا لاقو .هدنع ىّمسملاب ٌدقعلا حص ءارهم كلذ عم

 نإ :دمحأ باحصأ نم هریغو ةيميت نبا تاكربلا وبأ لاقو .ةيواعم ثيدح ىلع

 مل نإو حصي مل ىرخألا رهم ةدحاو لک عضُب : كلد عم فو اهم أًؤّمس

 .حص «كلذ اولوقي

 يف اطرش نيدقعلا نم دحاو لك لعج يه :ليقف «يهنلا ةلع يف َفلّتخاو
 ءىرخألل ارهم ةدحاو لک عضُب لعجو ءعضُبلا يف كيرشتلا ةلعلا :ليقو ءرخآلا

 هکلُم وهو «يلولا ىلإ ٌرهملا داع لب ءرهملا اهيلإ مجری ملف «هب عفتنت ال يهو

 ٌءالخإو «نيتأرملا ّنم ةدحاو لكل ملظ اذهو .هتيّلوُم عضل هكيلمتب هتجوز عضُبل
 دلب :نولوقي مهناف برعلا ةغلل قفاوملا وه اذهو «هب عفتنت رهم نع امهحاكنل
 .هلجر عفر اذإ : بلکلا رغشو تلخ اذإ : اهلهأ نم ةرغاش رادو ریمآ نم رغاش

 لک طارتشا الا لو «روذحملا لاز كلذ عم ارهم اوئس اذٍف .اهاکم یلخاو

 جوزي نأ :راغشلاو راغشلا نع یهن ی هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع ۲ ِ

 . . هتنبا لجرلا

 ۰۱۱۲/۷ يئاسنلاو )١517( ملسم هجرخآ (۱)

 .يوق هدنسو ۰۹6/4 دمحأو (۲۰۷۵) دواد وبآ هجرخآ (۲)
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 هنع يهنلا ةلع



 لیلحتلا حاکن

 .دمحأ صوصنم اذهف «دقعلا داسف يف رْثؤُي ال اطرش رخالا ىلع دحاو

 هم ةدحاو لک عضب نإ :ةیمستلا عم اولاق نإ :لاقف .قرف نم امأو

 مل ناو «قحتسملا ريغل اهعضُب راصو ءاهرهم اهيلإ مجری مل اهنأل .دسف «ىرخألل
 مل ناو كلذ ىلع اودقع ىتم مهنأ هلصأ ىلع ءيجي يذلاو «حِص .كلذ اولوقي

 افرع طورشملاو «ةربتعم دوقعلا يف دوصقلا نأل «حصي ال هنأ مهتنسلأب هولوقي

 :لكل ىّمس ناف «هتینو هيلع ؤطاوتلاو «كلذ طرشب ٌدقعلا لطبيف ءاظفل طورشملاك

 اذه يف ثيداحألا قافتا و يهنلا ةمكح رهظت اذهبو ءحص ءاهلثم َرهم ةدحاو

 . بابلا

 دوعسم نبا ثيدح نم يذمرتلاو «دنسملا» يفف «لّلَُملا حاكن امأو

 يذمرتلا لاق .(۱)«هل للحفلاو لّلَحُملا هي هللا لوُّسَر نعل : لاق هنع هللا یضر

 . حیحص نسح ثيدح اذه

 هللا ّنَعَلا» :اعوفرم هنع هللا ىضر ةريره یبآ تیدح نم : «دنسملا) یفو

 اسو ل للككلاو للملا

 .۳)هلثم ع يبنلا نع .هنع هللا يضر يلع نع : هیفو

 لاق :لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع ثيدح نم : «هجام نبا ننسا يفو

 يف ١14/5 يئاسنلاو (48۰۳)و (۳۰۸٤)و (4۳۸4)و (1۲۸۲) دمحأ هجرخآ 0

 يقهيبلاو ۰۱۵۸/۲ يمرادلاو (۱۱۲۰) يذمرتلاو تقلطملا لالحإ باب : حاکنلا

 .دیعلا قیقد نباو «ناطقلا نباو «يذمرتلا هححصو «حیحص هدنسو ۷

 .فلوملا لاق امك نسح هدنسو ۲۰۸/۷ یقهيبلاو ۰۳۲۳/۲ دمحآ هجرخأ مېر

 يذمرتلاو «لیلحتلا باب :حاكنلا يف دواد وبأو (1۷۱)و (11۰) دمحآ هجرخآ مر

 يف (۱۹۳) هجام نباو هل للحملاو للحملا يف ءاج ام باب : حاکنلا يف (۱۱۱۹)

 روعألا ثراحلا هدنس يفو ۰۲۰۸/۷ يقهيبلاو .هل للحملاو للحملا باب :حاکنلا

 . هب یوقتیف هلبق ام هل دهشي نکل فیعض وهو
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 : لاق . هللا لوسَر اي یلب :اولاق ؟«ِراَعتْسُملا سیلاب مریخ الأ : ةا هللا لوسر
 . )0 َلّلَحَملاو َلّنَحُملا هللا َنَعَل لّلحُملا ره

 ىلع اوُدهش دقو «مهنع هللا يضر ةباحصلا تاداس نم ةعبرألا ءالؤهف
 “رخ امإ اذهو هل لّلَحُملاو لّثَحُملا :مهو «ليلحتلا ٌباحصأ هنعلب 4 هللا لوسر
 نم هنأ ديفُي اذهو ءًاعطق باجتسم ءاعُد وهف ءاعذ امإو «قدص ٌربخ وهف هللا نع
 نيب مهتاهقفو ثيدحلا لهأو ةنيدملا لهأ دنع قرف الو ؛اهلعاف نوعلملا رثابکلا

AEتربتعم مهدنع دوقعلا يف دوصقلا ناف ٠ و  

 ظوفلملاك نادقاعتملا هيلع لخد يذلا هيلع أطاوتملا طرشلاو «تاكنلاب لامعالاو
 يناعملا ترهظ ذإف يناعملا ىلع ةلالدلل لب < ءاهنيعل دارت ال ظافلألاو مهدنع

 اهیلع فترك ؛اهتایاغ تفّمحت دقو لئاسو اهنأل , ظافلألاب ةَّربع الف دصاقملاو

 .اهماکحآ

 لصت

 اهنع یهن هلأ هنع تبثو «حتفلا ماع اهّلحأ هنأ هنع تبثف «عتملا حاكن امأو

 يهنلا نأ :حیحصلاو ؛نیلوق ىلع ؟ربیخ موي اهنع یهن له فلتخاو '"'حتفلا ماع
 لا مترو ؛ةبلهألا منا نع ناك امنإ رييخ وب يهنلا ناد «حتفلا ماع ناك امنإ

 نع ىهنو «ءاسنلا ةعتم نع ربیخ موي ىهن 5 ل هللا لوسر نإ :سابع نبال يلع

 نسح هدنسو ۰۲۰۸/۷ يقهيبلاو ۰۱۹۹/۲ مكاحلاو (۱۹۳) هجام نبا هجرخآ (۱)
 (۱۹۳۶) هجام نبا دنع سابع نبا نع .بابلا يفو :يبهذلا هقفاوو مکاحلا هححصو
 هدنس يفو (۱۱۱۹) يذمرتلا دنع رباج نعو فیعض وهو حلاص نب ةعمز هدنس يفو

 هححصتو ثیدحلا يوقت دهاوش اهلکو .فیعض وهو ديعس نب دلاجم
 ]7 ريوس رس وا اوي ولاا )۲۱

 دق ينإ سانلا اهيأ اي» :زَع هللا لوسر لاقف «حتفلا ماع يَ هللا لوسر عم ناك هنأ
 .ةمايقلا موي ىلإ كلذ مرح دق هللا ناو ءءاسنلا نم ءاتمتسالا يف مكل تنذآ تنک

 ةعتملاب دم هللا لوسر انرمآ :ةياور يفو ؟هلیبس لخیلف ءيش نهنم هدنع ناك نمف
 .اهنع اناهن یتح اهنم جرخن مل مث «ةكم انلخد نيح حتفلا ماع

٠٠١١ 

 ةعتملا حاكن نع يهنلا



 وأ جح يف مرحملا حاکن
 ةرمع

 وهو ةنوميم جوزت له
 ؟مرتمم

 ربیخ مویب دییقتلا نأ ةاورلا ضعب نظف «نيتلأسملا يف هيلع اجتحم ةيلهالا رمحلا

 مویب هدّيقو نیلصفلا ّدحأ مهضعب درفآ مث «ینعملاب هاورف ءَنيَلْصَفلا ىلإ عجار

 ۱ . حتفلا ةازغ يف ةلأسملا نايب مّدقت دقو ري

 عم وزغن انك : هنع ۷ (نیحیحصلا) يف ناف ءاهتحابإ دوعسم نبا مالک ٌرهاظو

 نع اناهنف ؟یصختنن الأ !هللا لوسر اي :انلقف ءءاسن انعم سیلو 25 هللا لوسر

 ی : : هللا دبع أرق مث «ٍلجأ ىلإ بلا ة رویا تین ی در كلذ

 ٌبحْب ال هللا َّنإ اودع الو مُكَل هللا َّلَحأ ام تاّيَط اوم < مك اأ

 «هنع هللا يضر يلع نع :«نيحيحصلا» يف نكلو .[۸۷ : ةدناملا]  (َنيِدَتْعُملا

 . ِءاَسّنلا ةَعْنُم مّرح ةي هللا لوسر نأ

 ملو «نیترم خسنلا هنم مزل الاو فحابالا دعب ناك امن :ميرحتلا اذهو

 «تاتب ميرحت وه له : رظنلا نکلو «مهنع هللا يضر سابع نبا يلع ىلع هب جتحي
 وو ةرورضلا دنع جای ملا حاكت ميرحتو مدلاو تملا مرتب ٌيرحت ر

 ٌاثلا عّسوت املف «ةرورضلل اهّلحب ىتفأو «سابع نبا هظحل يذلا وه اذه ؟تنعلا

 . اهنع عجرو «هايتف نع كسمأ ةرورضلا عضوم ىلع اورصتقي ملو ءاهيف

 لصف

 نافع نب نامثع ةياور نم «ملسم حيحص» يف هنع تبثف ءمِرْحّملا خاكن امأو

 . "كنب الو ْمرحُملا حكي ال» : اچ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 "نبات نبا لاق امار وأ لالچ ی جّوزت له « ةا هنع فلتخاو

 )١( رظنا ۰۷۰۶1۰۳/۳ .

 هللا لحأ ام تابیط اومرحت ال باب :ةدئاملا ةروس ریسفت يف ۲۰۷/۸ يراخبلا هجرخآ (۲)

 هرکی ام بابو مالسالاو نارقلا هعم يذلا رسعملا جیوزت باب :حاكتلا يفو «مکل

 .ةعتملا حاکن باب :حاكنلا يف (۱ع۰6) ملسمو یاصخلاو لتبتلا نم

 ملسمو «مرحملا حاکن باب :جحلا يف ٩۳4و ۳۶۸/۱ «أطوملا» يف كلام هجرخآ (۳)

 .مرحملا حاکن میرحت باب : جحلا يف (۱4۰۹)

۱۰۴ 



 لوقو .۲۱!امهنیب لوسرلا تنکو «الالح اهجّرزت : عفار وبأ لاقو ءاَمِرْحُم اهجّوزت

 .هجوأ ةدعل حجرأ عفار يبأ

 غلب نمم ذئنيح نكي مل سابع نب راو الان الخرب ناك كاذ ذا هنآ : اهدحآ

 .هنم ظفحأ ناك كاذ ذإ عفار وبأف «نينس رشعلا وحن هل ناك لب «ملخلا

 «ثيدحلا راد هذي یلعو «اهنیبو لكي هللا لوسر نيب لوسرلا ناك هنأ : یناثلا

 ملو نقيتمو هل قّقحتم ةراشإ اذه ىلإ هسفنب راشأ دقو «كش الب هنم هب ملعأ وهف

 ةرمع تناك اهنإف «ةرمعلا كلت يف هعم نكي مل سابع نبا نأ :ثلاثلا

 ءنادلولا نم ُهَللا مُهَرَذَع نيذلا نيفعضتسملا نم كاذ ذإ سابع نبا ناكو «ةيضقلا

 .اهل هنم روضح ريغ نم ةّصقلا عمس امنإو

 افصلا نيب ىعس مث «تيبلاب فاوطلاب أدب .ةكم لخد نيح ی لع هنأ : عبارلا

 . لح مث .قلحو تورملاو

 لبق اهب جیوزتلاب أدب الو «هقیرط يف اهب جوزتی مل هنأ :مولعملا نمو
 حصف «عقي مل هنأ مولعملا نم اذه «هفاوط لاح يف جّدزت الو «تیبلاب فاوطلا

 .انيقي عفار يبأ لوق

 ابأ اولي ملو «سابع َنبا اوُطَّلَغ مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ :سماخلا

 . عفار

 لوقو مرحُملا حاكن نع هيي ّيبنلا يهنل قفاوم عفار يبأ لوق نأ :سداسلا

 را اماو ءهخسنل امإ و دحأل رم وهو هفلاخی 3 نبا

7 

 .هنسحو )۸٤١( يذمرتلاو ۳۹۳/1 دمحأ هجرخآ (۱)

e 



 ةينازلا حاکن میرحت

 منعم لمح نم ىلع درلا

 يغب ىلع ةيالا يف ةينازلا
 ةكرشم

 ًالالح اهجّرزت يَ هللا لوسر نأ دهش مصألا نب ديزي اهتخأ نبا نأ : عباسلا
 .'''ملسم هركذ . سابع نبا ةلاخو يتلاخ تناكو :لاق

 «رونلا ةروس يف هميرحتب ىلاعتو هناحبس هللا حرص دقف تینازلا حاكن امأو

 هناحبس هّمكح َمزتلي نأ ام! هنإف كرشم وأ ناز ام! وهف .اهحکن ْنَم نأ ربخأو

 همزتلا نإو .كرشم وهف « هذقتعي ملو همزتلي مل نإف ءالوأ « هيلع هبوجو دقتعيو

 .[۳ :رونلا] 4 نینموملا

 : رونلا] «مکنم الا اوخکنآو» : هلوقب ةيالا خسن یوعد نأ یفخی الو

 ینعم ريصي ذإ ینزلا ىلع حاكنلا لمح هنم ٌفعضأو :لاقُي ام فعضأ نم ۶

 كرشم وأ ناز الإ اهب ينزي ال ةينازلاو «ةكرشم وأ ةينازب الإ ينزي ال ينازلا : ةيآلا

 .اذه لثم نع ناصی نأ يغبني هللا مالکو

 ءاهقايسو اهظفل نع دعبلا ةياغ يف ةكرشم يغب ةأرما ىلع ةيآلا لمح كلذكو

 قلا وهو «ناصحالا طرشب ءامالاو رئارحلا حاکن حابأ امن هناحبس وهو فيك

 رْيَغ ٍتانّصحُم ٍقوُرَْملاب نم وا نه نإ َنُموُحكْلافط :لاقف
 ةلاحلا هذه يف اهحاكن حابأ امنإف [۲۵ :ءاسنلا] (نادخآ ِتاَدحَتُم الو ِتاَحِفاَسُم
 ىلع لصألا يف عاضبألا ناف «موهفملا ةلالد باب نم اذه سيلو ءاهريغ نود

 لصأ ىلعف «هادع امو غرشلا هب درو ام ىلع اهتحابإ يف ٌرصتقيف «میرحتلا
 . ميرحتلا

EOا ل ف  
 # تاثيبخلل نوثيبخلاو نیئیبخلل تاثیبخلا : لاق هناحبس هناف اضیاو

 )۱۶۱۱( )1١( هجام نباو (۸۵6) يذمرتلاو (۱۸6۳) دواد وبآ هجرخأو )۱۹6(.
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 ت وهف « نهب جوزت نم نأ يضتقي اذهو . يناوزلا : ثاثيبخلاو Y٦] :رونلا]

 . نهلثم

 يف رقتسم اذه بو «يغب جوز لجرلا نوکی نأ حئابقلا حبقأ نمف .اضیاو

 . ةبسملا ةياغ مهدنع وهو .قلخلا رطف

 هيلع َقّلعتو «هشارف لجرلا ىلع دسقت نأ نّموُي ال َيِغَبلا ناف :اضيأو
 .اذه ْنودب تبثي ميرحتلاو :هريغ نم ادالوأ

 یلبح اهدجو يتلا ةأرملا نيبو لجرلا نيب قرف £ يبنلا ناف :اضيأو

 . ىنزلا نم

 قانع جوزتی نأ دلت يبنلا نذأتسا يونغلا دئرم يبآ نب دئرم ناف اضیأو
 .«اهشکنت ال» : لاقو رونلا ةيآ ل هللا لوسر هيلع أرقف ءاّيغب تناکو

 نیتخآ ىلع وأ ةوسن عبرأ نم رثكأ ىلع ملسأ نميف 4# همكح يف

 شع هتحتو ملسأ '")ناليغ نأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نع يذمرتلا يف

 قراَقو» :ىرخأ قيرط يفو .اعَتَْأ نم رتخا» :## يبنلا هل لاقف ءقوسن
 (۳) م 2 سل
 ۰ ا نهرئاس

 ر

 الإ جکنی ال ینازلا# : یلاعت هلوق يف باب : حاکنلا يف (۲۰۵۱) دواد وبآ هجرخآ (۱)
 يف 0 يذمرتلاو ءةينازلا جيوزت باب :حاكنلا يف ۷ ۰11/7 يئاسنلاو #ةيناز

 هدنسو .هدج نع هيأ نع بیعش نب ورمع ثیدح نم ۱۵۳/۷ يقهيبلاو «ریسفتلا
 .يبهذلا هقفاوو ۲ مکاحلا هححصو «يذمرتلا هتسحو « نسح

 وه فئاطلا حتف دعب ملسأ .مهئاهجوو فيقث فارشأ نم یفقثلا ةملس نب ناليغ وه (۲)
 يف سيق ماكح دحأ ناك رعاش فيرش :«ءارعشلا مجعم) يف ينابزرملا لاق .هدالوأو
 مقرب «ةباص ال يف ىرخأو ۰۳۷۱/۵ «دعس نبا تاقبط» يف ةمجرت هل .ةيلهاجلا
(5914). 

 = نياو ۱۱۲۸(۰) يذمرتلاو .(١177)و (0) دمحأو ۰۳۵۱/۲ يعفاشلا هجرخآ (۳)
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 امت رتخا» ل يبنلا هل لاقف «ناتخأ هتحتو يمليّدلا زوريف ملسأو

 شئت«  . < (1)
 ص

 نم ءاش نَم راتخي نأ هل هنأو رافکلا حاكن ةحص كسلا نيش

 : ةفينح وبأ لاقو . روهمجلا لوق اذهو « هیلا ةريخلا لعج هنأل قحاوللاو قیاوسلا

 تبث «تابترتم نهجوزت ناو «عيمجلا حاکن دسف «دحاو دقع ىف نهجوزت نإ

id Cher aRاد يل  

 هم
man 

(۱) 

 «داشر ۶ يف ریثک نبأ ظفاحلا لاقو (IVY) نابح نیا هححص و (۱۹۵۳) هحام

 هللا دبع وبأ نامامالا هاور : ۱۷١ ۰۱۷۵/۳ «مالسلا لبس» يف يناعنصلا هنع هلقن امیف

 دانسالا اذهو .هجام نباو «يذمرتلاو «لبنح نب دمحأو «يعفاشلا سيردإ نب دمحم

 ثيدح اذه :لوقي يراخبلا تعمس :لوقي يذمرتلا نأ الإ نيخيشلا طرش ىلع هلاجر

 نع تثدح :لاق يرهزلا نع هريغو بيعش ىور ام حيحصلاو ظوفحم ريغ

 يرهزلا ثيدح امنإو :يراخبلا لاق ءهركذف . . .نالیغ نأ ىفقثلا بيعش نب دمحم

 نعجارتل :رمع هل لاقف .هءاسن قلط فيقث نم الجر نأ هيبأ نع ملاس نع

 اذهل هتياور ىف دمحأ مامالا عمج دق :تلق :ريثك نبا لاق «ثیدحلا ...كءاسن

 هركذ ام سيلف )1| ثيدحلا ديري) كالا اذهب نیئیدحلا نیذه نيب ثيدحلا

 يف ظفاحلا قاس دقو ...تاقث لاجرب هل يئاسنلا ةياور قاسو ءاحداق يراخبلا

 ديزي نب ورمع ديرب وبأ انربخآ :ةدئاف :لاقف ءىئاسنلا دنس ۱5۹/۳ «صيخلتلا»

 عفان نع « بويأ نع oe نب رارس نع هللا دیبع نبا فیس انربخآ ‹يمرجلا

 ؛ثیدحلا ...ةوسن رشع هدنعو ملسأ يفقثلا ناليغ نأ رمع نبا نع «ملاسو

 :رمع هل لاقف «نهقلط ءرمع نمز ناك املف :هیفو . .هعم نملسأو ملسأف ...هيفو

 يفو . ٠٠٤ ص ينطقرادلا هجرخآ هجولا اذه نمو «تاقث هدانسإ لاجرو .نهعجار

 7 سلا :تلاسف ةر نم فو :تملسا لاق واع نب لفون نع بابلا

 هقيرط نمو ۰۲۵۱/۲ يعفاشلا هجرخآ ا كسمأو ةدحاو قراف» :لاقف

 ‹تاقت هلاجر یقابو .هیف ىعفاشلا خيش ةلاهجل فيعض هدنسو ۷ یقهیبلا

 ثراحلا نب سيق وأ .يدسألا سيق نب ثراحلا نعو «هلبق امل ادهاش حلصی وهو

 :39 يبنلا لاقف يب هللا لوسرل كلذ ترکذف ةوسن نامث يدنعو تملسأ :لاق
 اى

 . دهاوشلا ىف هلتبس سأب الو «اعبرأ نهنم رتخا) ٠
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 نذإ ریغب دبعلا جوزتاذإ : يذمرتلا لاق .رهاع وهف يِلاَوَم نذٍ ریغب جّوزت اذإ ديعلا نأ : هلو مكحو
 رهاع وهف هيلاوم

 ۳ نسح تیدح

 عمجی نأ ایلع زی هعنم هنع هللا يضر بلاط يبا نب , ىلع اوجّوزي نأ ة ةريغملا نب , ماشه ونب هنذأتساو

 يبأ تنیو ةمطاف نيب نا ۲

 لهح یّلطی نأ بلاط يبآ ُنْبا دیر نأ الإ : لاقو كلذ يف نذأي ملف «لهج يبأ ةنبا

 ءاّماذا ام ينيِذؤُيو ءاهَباَر ام ينْييِرَي يتم ةعضب ةّمطاف امن . مهتنبا حکنیو «يتنبا

 ES الال محا تشل يناو ءاهنيد يف ةَمطاف نف نأ فاح نإ
 .ًادبأ دحاَو ناکم يف هللا ردع تنبو هللا لوس تب عمتْجت ال هللاو نکلو

 ىنَدَعَوَو «ینفدصف ىَنَدَح :لاقو هیلع ینثأف هل ارهص رکذف ظفل يفو
 (۲) ۰۱ و
 .۰ يل یفوف

 نم مکدلا اذه هنعضت ام .ارومأ مکحلا اذه نّمضتف

 رومألا

 ءافولا همزل ءاهيلع جوزتي ال نأ هتجوزل طرش اذإ لجرلا نأ :اهدحآ

 هتجوزل لجرلا طرش اذإ ةي هنأ كلذل ثيدحلا نمضت هجوو .خسفلا اهلف ءاهيلع جّوزت ىتمو .طرشلاب
 همزل اهيلع جوزتب ال نأ

 ...ءافولا ل هن هنأ اعطق مولعمو «هبیریو ي هيذؤي هنأو اهيو ةمطاف يذوب كلذ نأ ربخآ

 لكي اهابآ يذؤي الو «اهبیرب الو اهیذوی ال نأ ىلع اهنع هللا يضر ةمطاف هجوز امنإ

 ةرورضلاب مولعملا نم هنإف «دقعلا بلص يف اطرتشم اذه نكي مل ناو «هبيري الو
 هقدصف هثَّدح هنأب هيلع هءانثو ءرخآلا هرهص ب هركذ یفو «هيلع لخد امنإ هنأ

 .رباج ثيدح نم (۲۰۷۸) دواد وبأو (۱۱۱۱) يذمرتلا هجرخأ )۱(
 ثيدح نم (۲۰۷۱) دواد وبأو )١559( ملسمو ۰1۸ ۰1۷/۷ يراخبلا هجرخآ (۲)

 . هم رخم نب روسملا



 افرع طورشمل أ

 انتقل ط و رشملاک

 اذه نم يلع عنم ةمكح

 عمجلا

 اذهو ‹ هب ءادتقالا ىلع هل جییهتو ( هنع لا یضر یلعب ضیرعت هل یفوف هدعوو

 امك هل ءافولا ىلع هجّیهف اهیذوی الو اهبیر ال هنأب هل دعو هنم ىرج هنأب رعشُي

 وخلا هرهص هل یفو

 خسفلا كّلمُی همدع نآو ءاظفل طورشملاک ًافرُع طورشملا نأ اذه نم ذخ و

 الو مهرايد نم مهءاسن نوجرخي ال مهنأ موق ةداع نم ضرف ولف  هط رتشمل

 .اظفل طورشملاک ناك كلذب مهتداع ترمتساو «ةتبلا كلذ نم مهُجاوزآ نونكمُي

 يفرعلا طرشلا نأ : هللا همحر دمحأ دعاوقو «ةنيدملا لهأ دعاوق ىلع درَّطم وهو

 7 .راصق وأ لاّسغ ىلإ هبوث عفد نم ىلع ةرجألا اوبجوأ اذهلو ءءاوس يظفللاك

 وأ عامحلا لخد وأ .ةرجألاب نولمعی خابط ىلإ هّماعط وأ ءزابخ ىلإ هّئيجع

 هنأ ةرجأ مهل طرشي ملو «كلذ وحنو ةرجألاب لسغي هتداع نمم هلسغي نم مدختسا

 ىلع لجرلا جوزتي ال تيب نم ةأرملا نأ ضرف ولف ءاذه ىلعو .لثملا ةرجأ همزلي

 طورشملاك ناك ءكلذب ةرمتسم مهتداعو «كلذ نم هنونكمي الو «ةرض مهئاسن

 اهفرشل ةداع اهيلع ةرضلا لاخدا نکمت ال اهنأ ملعي نمم تناك ول كلذكو

 .ءاوس اظفل طورشملاك اهيلع جّوزتلا كرت ناك ءاهتلالّجو اهبسحو

 ءاسنلا قحا نيعمجأ مدا دلو لمس ةنباو «نیملاعلا ءاسن ةف اذه یلعو

 .اتشا از دكان لاک قفل یا ىف ىلع هله رش ولت اذ

 لهج يبأ تنب نيبو ءاهنع هللا يضر ةمطاف نيب عمجلا نم يلع عنم يفو

 اهسفن يف تناك ناف «هل ٌعبت هتجرد يف اهجوز عم ةأرملا نأ يهو «ةعيدب ةمكح

  اذهو ءاهجوزبو اهسفنب ةيلاع ةجرد يف تناك «كلذك اهجوزو «ةيلاع ةجرد َتاذ

 لهج يبأ ةنبا لعجيل لجو زع لا نكي ملو ءامهنع هللا يضر يلعو ةمطاف ُنأش

 ایر فا ءاعبت الو اهسفنب ال ةدحاو ةجرد يف اهنع هللا يضر ةمطاف عم

 ار الو فرش تیم ةيملاعلا ءاسن ةديس ىلع اهحاکن نكي ملف ءامهنيب

 م١١



 يف هللا ودع تيبو هللا لوُسَر تنب عمتجت ال هللاو» : : هلوقب اذه ىلإ يم راشآ دقو

 .هتراشإ وأ هظفلب رخآلا ةجرد لوانتي نأ ام اذهف هادبآ دحاَو ناکم

 لَك هیبن ناسل ىلع ءاسنلا نم همیرحتب هناحبس هللا مکح اميف

 ءةوبألا وأ ةمومالا ةهج نم داليإ هنيبو كنيب نم لک نهو تاهمالا مرح
 .نولع ناو ءاسنلاو لاجرلا ةهج نم هدادجأو هئابا تاهمأو .هتاهمأک

 هتانب تانبو لص تانبک دالیاب هيلإ بستنا نم لک یهو ت تانبلا مّرحو

 . َنْلَفَس ناو نهئانبآو

 نوع ناو هئابا تاوخآ نهو تامعلا مّرحو ءةهج لک نم تاوخالا مّرحو

 .ةهج لک نم

 هتمعف «مال ناك نو ءهيبأ ةمع يهف «بال معلا ناك ناف < ۳ ةم امأو
 امك .هتامع يف ةلخاد يهف ألا مع امأو «تامعلا يف لخدت الف .هنم ةيبنجأ

 . هتامع يف هيبأ ةمع تلخد

 ٌةلاخ امأو َنْوَلَع ناو هئابآ تاهمأو هتاهمأ ٌتاوخأ نهو تالاخلا مّرحو
 اهنال مارح اهتلاخف مأل تناك نإو «ةيبنجأ اهتلاخف بال ةمعلا تناك ناف «ةمعلا
 بال تناك ناو «ةيبنجأ اهّتمعف مال ةلاخلا تناك ناف «ةلاخلا ة ةمع امأو ةلاخ
 .مألا ةمع اهنال مارح اهتمعف

 امهتانبو ةهج لک نم تخألاو خلا ٌمعیف «تخألا تانبو الا تانب مّرحو

 . نهتجرد تلزن ناو

 ناو تاهمألاو ءابالا لبق نم اهتاهمأ هيف لخديف «ةعاضرلا نم ّمألا مّرحو
 نا دیسلا وأ حوزلا وهو  نبللا بحاص راص دم أ ةعضرملا تراص اذإو .نولع

 عدوم يه يتلا نيللا هبحاص ةعض رملاب هّبنف ةدادحأ ااو ا ةيراج تناك

۰۹ 

 تاهمألا ميرحت

 تانیلا هدرحت

 تامهلا و تاوخألا ميرحت

 معلا مع يف لیصفتلا

 تالاخلا میرحت

 ةمعلا :لاخ ىف لئصفتلا

 ةلاخلا ةمعو

 تانبو خالا تائب میرحت
 تالا

 مير دت يف ليصفتلا
 ةعاضرلا



 تاجوزلا تاهمآ میرحت

 تاجورلا تانب میرحت

 مکح اذهلو با هثطوبو «هل نبللا نأل «ىلوألا قیرطب ًابأ هنوک ىلع «بألل اهیف
 ىلإ عاضرلا ةمرح ٌراشتنا هئاميإو صنلاب تبثف «لحفلا نبل ميرحتب الع هللا لوسر

 نم مزلف «هل نيوبأ اراصو ءامهل انبا راص دق هنأو «ةعاضرلا نم هيبأو عضترملا مأ

 هل ةوخإ امهتانبو امهؤانبأو .تامعو هل تالاخ امهئاوخأو امهتوخإ نوكي نأ كلذ

 راشتنا ىلع ۱۲۲ :ءاسنلا] * ةعاضلا نم مُكَئاَوْحَأَول :هلوقب هبنف «تاوخأو

 امكف امهدالوأ ىلإ امهنم ترشتنا امك ءامهتاوخأو امهتوخإ ىلإ عاضرلا ةمرح

 هل الاخو لاوخأ امهئالاخو امهلاوخأف ءعضترملل تاوخأو ةوخإ اوراص

 مالا ىلإ راشتنالا نأ امك «ههيبنتب رخآلاو «صنلا قيرطب لوألا :هل تامعو ٌمامعأو

 . ههيبنت قيرطب بألا ىلإو «صنلا قيرطب

 ىلع صئاغ لك الا اهيلع ٌعقي ال نآرقلا يف ةدرّطم ةبيجع ةقيرط هذهو
 ام عاضرلا نم ُمُرْخَي» هنأ وال هللا لوسر ىضق انه نمو «هتالالد هوجوو «هيناعم

 متيل «ةمالل امهعمجف ( ةكلجو فخ :ناتلالد ةلالدلا نکلو (۱)«بَسللا قب مر

 نع هّمهف َرْصَق ْنَم ةرهاظلا ةيلجلا ةلالدلا ىلع عقيو «سابتلالا لوزیو نایبل
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 وأ بسن نم تلع نإو ةأرملا ما كلذ يف لخدف «ءاسنلا تاهمآ مرح
 . نهلک ءالؤه ىلع مسالا قدصل ءاهب لخدي مل وأ ةأرملاب لخد « عاضر

 نهب لوخدملا مهئاسن تانب یهو جاوزألا روُجح يف يتاللا بئابرلا مّرحو

 مسا يف تالخاد نهنإف «نهئانبأ تانبو «نهتانب تانبو «نهتانب كلذب لوانتف
 : يناثلاو . جاوزألا روجح يف نهنوک :امهدحأ «نيديقب ميرحتلا ديقو «بئابرلا

 «ةدالولا نم مرحي ام هعاض رلا نم مرحي باب : عاضرلا ىف ۱6 ) ملسمو

 (۱86۷) ملسمو ۰۱۲۱/۹ يراخبلا هجرخأو ءةشئاع ثیدح نم ۱۰۱/۲ «أطوملا»و

 . يلع ثیدح نم (۱۱67) يذمرتلا هجرخأو «سابع نبا ثیدح نم

A 

E 



 ةقرفلا تلصح ءاوسو «میرحتلا تبثی مل لوخدلا دجوپ مل اذإف . . نهتاهمأب لوخدلا
 . صنلا یضتقم اذه « قالط وأ تومب

 مالا توم نأ ىلإ : هنع ةياور يف دمحأو «هقفاو نمو «تباث نب ديز بهذو
 «ثراوتلاو ةدعلا بجویو «قادصلا لمکی هنأل ءاهب لوخدلاك ةبيبرلا ميرحت يف
 مرحت الف ءاهب لوخدم ريغ ةتيملا :اولاقو «كلذ او روهمجلاو «لوخدلاک راصف
 . لوخدلا مدع دنع هیفنب حرصو «لوخدلاب میرحتلا دّيق یلاعت هللاو «اهتنبا

 لی «هب میرحتلل ادییقت دييقت ال هرکذ كلذ بلاغلا ناك املف «هرجح - يف اهنوک امآو
 نم ناك املو ١"[ : : ءارسالا] 4قالثإ ةَيْشَح مک دال اول الو : هلوق ةلزنمب وه
 أكف ءًازاوجو ًاعوقو جوزلا رجح يف يهف ءاهّمأ دنع نوکن نأ ةأرملا تنب نأش

 يهو «ةفيرش ةدئاف اذه ركذ يفف < مکروجح يف نكي نأ نهنأش نم يتاللا :لاق
 ءاهتلكاؤم بنجتو «هنع اهداعبإ هيلع بجي ال هنأو «هرجح يف اهلعج زاوج
 . كلذ نم عانتمالا مدع فصولا اذه دافأف ءاهب ةولخلاو «رفسلاو

 يف نوكت نأ ةبيبرلا ميرحت يف طرش ءرهاظلا لهأ ضعب ىلع اذه يفخ املو

 هديقُي ملو ةأرملا ّمأ میرحت قلطأو ءاهمأب لوخدلاب اهميرحت دّيقو «جوزلا رجح
 درجمب مرحت مألا نإ : مهدعب نمو ةباحصلا نم ءاملعلا ٌروهمج لاقف «لوخدلاب
 «مالاب لوخدلاب الإ تنبلا مرحت الو لخدی مل وأ اهب لخد «تنبلا ىلع دقعلا
 *َّنهِب ْمُتْلَحَد يتاللا# :هلوق نأ ىلإ ةفئاط تبهذو .هللا مهبآ ام اوُمهبأ :اولاقو
 دري اذهو «تنبلاب لوخدلاب الإ مألا مرحت ال هنأو «ةيناثلاو ىلوألا مكئاسنل فصو
 ةفصلا لعج ٌعانتماو .ءفوصوملاو ةفصلا نيب فوطعملا ةلوليحو «مالکلا مظن
 لقاعلا دیز مالغب تررم : تلف اذإف نایبلا دنع الإ فاضملا نود هيلإ فاضملل

 تبتاکلا دنه مالغب تررم : كلوقک < سبللا لاوز دنع الإ دیزل ال مالغلل هفص وهف

 اذهو «لماعلاو قّلعتلاو مکحلا يفلتخم نیفوصومل ةدحاو ةفص هلعج اضيأ هدریو
 .نارقلا اهب لزن يتلا ةغللا يف فرعي ال



 هنیراج تنب لوخد هجو

 ميرحتلا يف

 ةيراجلا مأ لوخد
 ميرحتلا يف اهي لوخدملا

 يراوجلا لوخد مدع هجو
 ءاليالاو راهظلا يف

 قحأ ٌراجلاو «هراوجل اهب ىلوأ ةفصلا ىلي يذلا فوصوملا ناف ًاضيأو

 .دعبألا ىلإ هايإ اهيطخت وأ  هنع اهلقن ىلإ ٌةرورض ٌعدت مل ام «'0هبّقّصب

 ءاهب لخد يتلا هتيراج تنب يه يتلا هتبیبر متلخدأ نيأ نمف :ليق ناف

 . ؟هئاسن نم تسیلو

 مُكٌؤاَسنإ# :هلوق يف تلخد امك هئاسن ةلمج ىف لخدت دق ةيرسلا :انلق
eG يي ا 

 لجأ :هلوق يف تلخدو [۲۲۳ :ةرقبلا] 4 مثثش ىّنأ مکنرح اوُنأَف ْمُكل ٌثْرَح

 اوُحكنَت الو :هلوق يف تلخدو [۱۸۷ :ةرقبلا] « مُكئاَسن ىلإ ْثّفَرلا مايّصلا لی

 .[۲۲ : ءاسنلا] #ِءاَسّنلا نم مک ابا جن ام

 *«مُكئاَسن ُتاَهَماو» :هلوق يف اهلاخدإ اذه ىلع مكُئزْلَيَف :لیق ناف
 . ؟هتيراج ٌّمَأ هيلع مرحتف [۲۳ : ءاسنلا]

 . اهتنباو اهّقأ هيلع تّمرح «هتمأ ءىطو اذإ :لوقن كلذكو معن :انلق

 اهّمأ ميرحت يف تنبلاب لوخدلا طرتشُي ال هنأ متررق دق متنأف :ليق ناف

 امأو « دّمعلا درجمب هئاسن نم تراص هجو زلا ناف «هئاسن نم ریصتل :انلق

 هئاسن نم تراص ءاهئطو اذإف ءاهأطي ىتح هئاسن نم ٌريصت الف «ةكولمملا

 .اهتنباو اهّقأ هيلع تمرحف

 يف اهولخدت ملو «ميرحتلا ةيآ يف هئاسن يف َةّيَرُِسلا متلخدآ فيكف ذ : ليق ناف

 . ؟ءاليالاو راهظلا ةيا ىف هئاسن

 هاما ءاقالط مهدنع ناك راهظلا ناف «كلذ ىبأي عقاولاو ٌقايسلا : لی

 .ةراّمكلا هلیزت يذلا ميرحتلا ىلإ قالطلا نم هناحبس هللا هلقنف ءءامالا ال جاوزألا

 .ةقصالملاو برقلا :بقصلا )١(

۱ 



 هلوقل «تاجوزلا ما ا یالیالا ام و .هلحم ىقبأو هّمكح لقنو

 ومع هللا ناف اوّواف ناف رهشآ ةعَبرَأ صرت نم ول نيذلل# : ىلاعت
 رے ا فا

 YYV— ۲7١]. : ةرقبلا] 1 4 میلَع يمس هللا ّنِإَف قاللطلا اوُمَرَع ناو ٌميحر

 ‹ نيمي كلم وأ حاكنب ءانیالا ٌتاوطوم نهو ءءانبألا لئالح هناحبس مّرحو

  هتنیا نیاو نیا نیاو هبلص نبا كلذ يف لخديو اخف ىنعمب ةليلح اهنإف

 ا ااو ٌّينبَتلا نبا كلذب جرخيو

 اهنولخدي مهلوقب لاق ْنّمو ةعبرألا ةمئألا ناف ءعاضرلا نم هنبا ةليلح امأو
 نم َنيذّلا# :هلوقب اهنوجرخي الو [۲۳ :ءاسنلا] 4 مکنانبآ لئالحو : هلوق يف

 ام عاضّرلا ّنم اوُمْرَح» : یه يبنلا لوقب نوجتحیو [۲۳ :ءاسنلا] «مكيالْضأ

 «بسنلا نبال تناك اذإ مرحت ةليلحلا هذهو :اولاق «بّمللا نم نو

 اومرحو «ریغ ال يّئبتلا نبا جارخال دييقتلاو :اولاق . عاضرلا نبال تناك اذإ مرحتف

 ال :اولاقو ءنورخا كلذ يف مهعزانو . بسنلاب ٌمُرْحَي ام َريظن رهصلاب عضرلا نم

 نبا ةليلح جرخي امك دييقتلاو هبلص نم سيل هنأل ةعاضرلا نم هنبا ةليلح مّرحت

 : الب هلوق امأو :اولاق .امهنيب قرف الو ءءاوس عاضرلا نبا ةليلح جرخُی يّتبتلا

 ءةلأسملا يف انتدمعو انتلدأ ربكأ نم وهف بسلا نم ُمُرْحَي اَم عاضرلا نم ُمُرْحَي»

 رصق دق كب ٌيبنلاو باب ال رهّصلاب وه امنإ ءانبألاو ءابآلا لئالح َميرحت نإف
 راصتقالا بجیف ءرهصلا نم هقيقش ىلع ال بسنلا نم هريظن ىلع عاضرلا ميرحت

 . صنلا دروم ىلع ميرحتلاب

 میرحت یلع ال بسلا میرحن ىلع عرف عاضرلاب ميرحتلاو :اولاق

 هباتك يف صني مل هناحبس هللاو «هتاذب مئاق لصأ ةرهاصملا ٌميرحتف «ةرهاصملا

 اعوفرم اضيأ هاجرخأو «ةشئاع لوق نم )١545( ملسمو 1094/8 يراخبلا هجرخأ )١(

 ام ةعاضرلا نم مرحي هنإف» ملسمل ظفل يفو ؛ةدالولا مّرحت ام مرحت ةعاضرلا» ظل

IF 

 ءانبألا لئ الح میرحت

 لئالح يف فالتخالا
 عاضرلا نم ءانیالا



 نهحکن نم حاكن میرحت

 ءايإلا

 نيب عمجلا ميرحت
 ۳ دن ۰ و

 نيب عمجلا يف فالتخالا

 نيميلا كلم نم ندتخالا

 رهصلا ةهج نم هب میرحتلا ىلع هبني ملو .بسنلا ةهج نم الا عاضرلا میرحت ىلع

 نم مّرحي ام هب مرحي نأ رمآ 3 ٌيبنلاو ءةراشإ الو ءاميإ الو صنب ال ءةتبلا

 هنأ الولو «رهصلاب مرحي ام هب مرحي ال هنأ ىلإ ةراشٍاو داشرإ كلذ يفو .بسنلا
 . (رهّصلاو بَسَّتلا نم مرحي ام عاضّرلا نم اوُمَرَح» :لاقل كلذ ىلع راصتقالا دارأ

 وهو هماکحآ ضعب هنم ذخآ اذهلو «بسنلاب تقم عاضخلاف ٌاضیاو :اولاق
 بسن وهف «بسنلا ماکحآ رئاسو قافنالاو «ثراوتلا نود طقف ةيمرحملاو ةمرحلا
 ماكحأ رئاس ىلع وقي ملو «بسنلا ماكحأ ضعب هفعض بسحب ذخأف «فيعض

 عم ةرهاصملا ماكحأ ذخأ ىلع ىوقي فيكف «ةرهاصملا نم هب قصلأ وهو «بسنلا
 . !؟هقيقشو ههبشم ماكحأ نع هروصق

 «ةيضعب الو «بسن ةهبش الو امهنيب بسن ال هنإف ءعاضرلاو ةرهاصملا امأو

 ميقُي ايفاش ًانايب هلوسرو هللا هنيبل اتباث ةيرهصلا ُميرحت ناك ولو :اولاق .لاصتا الو

 ميلستلا انيلعو البلا هلوسر ىلعو نایبلا هللا ّنمَف رذعلا عطقيو ةجحلا

 اهيلإ دشر يلف «ةجحب اهيف رفظ نمف «ةلأسملا هذه يف رظنلا ىهتنم اذهف .دایقنالاو
 . باوصلل قفوملا هللاو «نومصتعم اهبو «نوداقنم اهل انإف ءاهيلع لديلو

 لصف

 مهتاحوکنم لوانتي اذهو «ءابالا َّنهحكن نم حاكن ىلاعتو هناحبس مّرحو

 نولع ناو تاهمألا ءاباو یابالا ءابا لوانتيو «حاکن دقع وأ نيميلا كلمب

 میرحتلا وهو «يهنلا ةلمج نومضم نم تلس د ام ال» : هل وقب ءانثتسالاو

 لوسرلاب ةجحلا ةماقإ لبق فلس ام هنم ینثتساف «ةبوقعلاو ميئأتلل مزلتسملا

 . باتکلاو

 دقع يف امهنیب عمجلا لوانتی اذهو «نیتخاالا نيب عمجلا هناحبس مّرحو

 نمو ةباحصلا وو لوك اذهو تیالا تامّرحم رئاسك (نيفيلا كلمو حاکنلا

١١: 



 اذه ةضراعمل نيميلا كلمب همیرحت يف ةفئاط تفقوتو «ٌباوصلا وهو «مهدعب

 وَ مهجاوژآ یلع الا نوظفاح مهجور ْمُه نیذلاو : هناحبس هلوق مومعب مومعلا

 [۳۰ ۰۲۹ :جراعملالو [1 ۵ : نونمؤملا] # نیمولم ُدْيَغ مه مهم ْتَكَلَم ام

 اک جو ترا اهم اسا : هنع هللا يضر نافع نب نامثع نينمؤملا ریمآ لاق اذهلو

 . ةيا

 نكلو ءهحبُي مل هنأ :حيحصلاو .هنع ةياور هتحابإب لوقلا لعج نم هباحصأ نمف

 ىهنن :لاق لب «نامثع هيف َفّقوت رمأ ىلع مارحلا ظفل قلطُي نأ ةباحصلا عم بدأت

 . هع

 .هوجو نم ميرحتلا ةيا اوحّجر .هميرحتب اومزج نيذلاو

 «نيميلا كلمو حاكنلا يف ماع تامّرحملا نم اهيف َركذ ام ٌَرئاس نأ :اهدحأ

 عمجلا لحل ًةيضتقم ةحابالا ةيآ تناك نإف ءاهنم جّرخي ىتح هّدحو اذه لاب امف

 كلملاب هنباو هيبأ ةءوطوملو كلملاب هتءوطوم ّمأ لحل ةيضتقم نكتلف «كلملاب

 . لئاق اذهب ملعي الو «ةتبلا امهنيب قرف ال ذإ

 وب
  فلتخی ال ةديدع روصب اعطق ةصوصخم نيميلا كلمب ةحابالا ديا نأ : ىناثلا

 نم هتمعو هتخأك لب «ةعاضرلا نم هتلاخو هتمعو هتخأو ءهتنباو همأك «نانثا اهيف

 : هلوف مومع نكي ملو «يعفاشلاو كلامك «كلملاب نهقتع ىري ال نم دنع بسنلا

 مك اذهف «كلملاو دقعلاب نهميرحت مومعل ًاضراعم «4 کنم ْتَكَلَم ام ْوَأل

 ۱ .ءاوس نيتخألا

 ضّرعت الو هببسو لحلا ةهج نایب نم ٌرثكأ هيف سيل كلملا لح نأ : تلاثلا

 بسنلا نم لجلا عناوم نايب اهیف ميرحتلا ُةيآو «هعناومل الو لحلا طورشل هيف
 هيف رکذ عضوم لک ناك الاو «ةتبلا امهنیب ضراعت الف «هريغو رهصلاو عاضرلاو
 امل نایب وه لب ءاعطق لطاب اذهو لحلا یضتقمل ًاضراعم هعناومو لحلا طرش

۱۲۱ ۵ 

 میرحن حجر نم ةلدأ

 نم نيتخألا نيب عمجلا

 نیمیلا كلم



 ی ی

 نی یو ایی يبل

 ممجی الف هرخالا میلاد هللاب نمو ناك نما : لاق كي ينا نآ : سماخلا

 نوکی حاكتلا دقعب نوکی امك ءاملا عمج نأ بير الو" "نی محجر يف ها

 .هنم عنمی نامیالاو ‹ نيميلا كلمب

 ةأرملا نيب عمجلا ميرحت
 اهتلاخو ةأرملاو اهتمعو

 لصف
 یونس سو جوی ویو رس

 یاب یر ا نو یه « یخ

 . باتكلا

 ىلع ةياحصلا صرح

 نم ثيداحألا طابنتسا
 ثيداحأ طابنتسا ىلع ءيش صرحآ مهنع هلل يضر ةباحصلا ناكو

 بلا هبلق هّجوو یاب غرفو كلذ هّسفن مزل ¿ نمو «نارقلا نم ةي هللا لوسر نارقلا

 اتو ن لل الص اهلك ةنسلا یأر .يكذ بلقو «ةميلس ةرطفب هب ىنتعاو

7 

(۲) 

 بصن» يف يعليزلا لاقو «ةيفنحلا نم «ةيادهلا» بحاص هدروآو «هيلع فقن مل
 كلذ ىلع هبن امك هدجي مل هنآ حالطصالا اذهب ديري بيرغ ثیدح : ۰۱۹۸/۳ «ةيارلا
 ثيدح نم ملسمو يراخبلا جرخلو «يعملالا ةينم» ةمدقم يف اغبولطق نبا ظفاحلا
 تسل معن :تلق ؟كلذ نيبحت وأ :لاق . يتخأ حكنا هللا لوسر اي :تلاق ةبيبح مأ

 . .«يل لحت ال اهناف :لاق يتخآ ريخ يف ينكرش نم بحأو «ةيلخمب كل
 ال باب کل يف ۱۳۹ ۰۱۳۸/۹ يراخبلاو ۰۵۳۲/۲ «أطوملا» يف كلام هجرخآ
 ةأرملا نيب عمجلا میرحت باب : حاكنلا يف (۱1۸۰) ملسمو ءاهتمع ىلع ةأرملا حكنت
 يئاسنلاو (۱۱۲۲) يذمرتلاو ۰ <<)و (۲۰۲۵) دواد وبأو «اهتلاخ وآ اهتمعو
 .ةريره يبأ ثیدح نم ۸ 1



 دمحیلف «هب رفظ نمف «ملعلا بتارم یلعآ اذهو «هنم هّللا دارمل انايبو «هتلالدل

 .هزجعو هّتمهو هسفن الإ ْنَمولی الف «هتاف نمو « هللا

 نيبو اهنیبو «اهتمعو ةأرملا نیبو نیتخالا نيب عمجلا میرحت نم دیفتساو

 هنإف ءرخآلا ىلع مرح ءاركذ امهدحأ ناك ول ةبارق امهنیب نيتأرما لک نأ اهتلاخ

 «ةبارق امهنیب نكي مل ناف ةدحاو ةروص اذه نم ىنثتسُي الو ءامهنيب عمجلا مرحي

 لجر ةأرما نيب عمجلاک اذهو «نیلوق ىلع ؟هرکی لهو ءامهنيب عمجلا مرحي مل
 . اهريغ نم هتنباو

 مرح ةأرما لك نأ : ةروکذملا تامّرحملا هناحبس هميرحت مومع نم دیفتساو

 دنع مارح ٌنهَحاكن ناف «باتکلا لهأ َءامإ الإ نيميلا كلمب اهؤطو مرح ءاهحاكن

 نهحاكن حابأف ءامهنيب ةفينح وبأ یّوسو «زئاج نيميلا كلمب نهؤطوو «نيرثكألا
 . كلملاب نهؤطو حابي امك

 ءامالا حاكن حابأ امنإ ىلاعتو هناَحْبُس هللا نأب هيلع اوجتحا :روهمجلاو

 تاَنَصْحُملا کی ْنَأ الوط مکنم عطَتْسَي ْمَل ْنَمَو# :ىلاعت لاقف .نامیالا فصوب
 4 مکنامیاب ملا ُهللاو ِتاَمْؤملا می نم مُكَناَمْبَأ ْتَكَلَم ام نم تاتموُملا
 : ةرقبلا] نمي یّتح تاكرشُملا اوخکنت الو# :یلاعت لاقو .[۲۵ :ءاسلا]

 مهف دقو «ميرحتلا ةيضق ىلع ءامالا يقب «باتکلا لهآ رثارحب كلذ صخ ۱

 ال :لاقف ءةيألا هذه يف تایباتکلا لاخدإ ةباحصلا نم هّریغو هنع هللا يضر رمع

 . اهّهَلإ حیسملا نإ : لوقت نأ نم مظعأ اكرش ملعا

 تانموملا ءامالا ْماکن حيبأ امنإو .تمرحلا عاضبألا يف لصالاف اه

 . موهفملا نم ادافتسم ّنهُميرحت سيلو «ميرحتلا لصأ ىلع َّنُهادع نّمف

 الإ اهتنبا تمرح «تمرح ةأرما لک نأ اهلولدمو ةيآلا قايس نم َديِفّتساو

 براقألا لک نأو «ةجوزلا ّمأو «بألا ةليلحو «نبالا ةليلحو «ةلاخلاو ةمعلا

۳۹ 4 
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 مرحي ةأرما حاکن میرحت
 الا نیمینا كلمب اهاطو

 باتکلا لهأ ءامإ

 قابس نم داقتست رومآ

 ةيالا



 يف دراولا لاکشالا
 نم نيميلا كلم ءانتتسا

 تاجوزتملا میرحت

 ءانثتسالا ینعمل حرش

 درلاو هطباوضو عطقنمنا

 نم ةيالا ناب لاق نم ىلع
 عونلا اذش

 لجرلا كلم ناب لاق نم
 اهل قالط ةجوزملا ةمالا

 «تامعلاو مامعالا تانب نهو «بازحألا ةروس يف تاروکذملا ةعبرألا الإ مارح

 . تالاخلاو لاوخألا تانبو

 كلذ نم ینثتساو «تاتصحملا نهو «تاجّوزملا حاکن «صنلا همّرح اممو

 مرحي ةجّوزملا ةّمألا ناف «سانلا نم ريثك ىلع ءانثتسالا اذه لكشأف «نيميلا كلم

 . ؟ءانغتسالا لحم نيأف ءاهكلام ىلع اهّؤطو

 ءاظفل اذه درو مکنامیآ تكلم ام نكل يأ «مطقنم وه :ةفئاط تلاقف

 نم باجيالا ريغ هبابو «غیرفتلا عقي ثيح عقي امنإ عاطقنالا ناف ظفللا امأ «ىنعمو

 ناف :ىنعملا امأو عاطقنا عضوم عضوملا سيلف «ماهفتسالاو يهنلاو يفنلا

 هيف هلوخد َمّهوُت ام جرخي ثيحب هنم ینثتسملا نيبو هنيب طبار نم هيف دب ال عطقنملا

 مهباودب اهب نم ءافتنا ىلع لد «دحآ نم رادلاب ام :تلق اذإ كنإف ءام هجوب

 لوخد َمّهوت تلزأ «كلذ وحنو َيفاثألا الإ وأ ءأرامح الإ : تلق اذإف «مهتعتمأو

 اهیف َنوُعَمْسَي ال# :ىلاعت هلوق اذه نم نیو .هنم ینثتسملا مكح يف ینثتسملا

 ناف «ماعلا عامسلا يفن مهوت لازأ مالسلا ءاشتساف [1۲ : میرم] «ًامالس الإ ًاوغل

 ؛هریغ عامس عم نوکی نآو ءام مالک عامس مدعل نوكي نأ زوجي وغللا عامس مدع

 یتح نيميلا كلمب ءامالا ءطو میرحت مهوُي ام ةجّوزملا حاکن میرحت يف سیلو

 . هجرخپ

 ناك ةجّوزملا ةمالا لجرلا كلم یتمو «هباب ىلع ءانثتسالا لب :ةفئاط تلاقو

 مأ اهل اقالط نوکی له :ةمألا عيب ةلأسم يهو ءاهؤطو هل لحو ؛اهل اقالط هکلم

 تیالاب هل حتحیو «اقالط هاري هنع هللا يضر سابع ُنباف «ةباحصلل نابهذم هيف ؟ال

 الو اقافتا قحاللا حاکنلل قباسلا كلملا عماجي امك :لوقيو « كلد نا هریغو

 ريغ دقو :اولاق «قباسلا َحاكنلا يفاني ال قحاللا كلملا َكلذك نایفانتی

1۹۸ 



 5 . ۲ 5 ع, رو E )۱ سس شا
 هجح ادهو :اولاق .اهریخی مل اهحاکن خسفنا ولو تعيب امل ةرَيرَب هی هللا لوو

 ال يباحصلا ةياورب ذخألاو «ثيدحلا يوار وه هنإف « هنع هللا ىضر سابع نبا ىلع

 . هيأرب

 مل اهنأل حاکنلا خسفني مل ةأرما يرتشملا ناك نإ :ةثلاث ةفئاط تلاقو

 هب عاتمتسالا كلمي هنأل ,خسفنا الجر ناك ناو «ةجوزلا عضْبِب عاتمتسالا كلمت

 «سكعلا نود حاكنلا لطبُي كلملا اذهو «حاكنلا كلُم نم ىوقأ نيميلا كلمو

 . ةريرب ثيدح يف لاكشإ الف اذه ىلعو :اولاق

 اهتمآ عضب عاتمتسالا كلمت مل ناو ةأرملا نأب اذه نع نولوألا باجأو

 ناو ءلجرلا كلمك كلذو ءاهرهم ذخأو ءاهّجيوزتو «هيلع ةضواعملا كلمت ىهف

 . عضبلاب عتمتست مل

 تيم اذإ سلا ناف تاسلا هما ها رشا ف كلا

 يعفاشلا لوق اذهو تجوزم تناك ناو «ءاربتسالا دعب اهيباسل اهؤطو َّلَح

 يف ملسم یور امك ‹ حيحصلا وهو نا باحصأل نيهجولا دحأو

 3 لای شلع < . 20ش 1
 اشیج ثعب ع هللا لوسر نأ هنع هللا یضر یردخلا دیعس ىبأ نع «هحیحصا

 5 «ايابس اوباصأو مهیلع او رهظف مهولتاقف اودع یقلف ساطوآ ىلإ

 نم ّنهجاوزأ لجأ نم نه نم م اوجّرحت ی هللا لوسر باحصأ نم اسان

 اَم الا هاّستلا نم تانصخملاو# ل ىف لجو زع هللا لزنأف «نيكرشملا

 ىدحإ «ننُس ثالث ةريرب يف ناك :تلاق ةشئاع ثيدح نم ۳۵۹/۹ يراخبلا هجرخأ )

 ثيدح نم 7٠ ۰۳۰۹/۹ ًاضيأ جرخأو . . .اهجوز يف تريخف «تقتعأ اهنأ ننسلا

 اهفلخ فوطي اهيلإ رظنأ ينأك ثيغم هل لاقي ات ناك وير جوز نأ سابع نبا

 نم بجعت الأ سابع اي» :سابعل 5 يبنلا لاقف .هتیحل ىلع ليست هعومدو يكبيو

 اي :تلاق «هتعجار ول» :- يبنلا لاقف «ًاثيغم ةريرب ضغب نم «ةريرب ثيغم بح

 .هيف يل ةجاح الف :تلاق «عفشآ انأ امنإ :لاق ؟ينرمأت هللا لوسر

۱۹ 

 يرتشملا ناك نإ :لاق نم
 حاکننا خسفنب مل ةآرما

 هب لاق نم یلع درلا

 ةصاخ ةبالا :لاق نم
 تايبسملاب



 ناب لاق نم ىلع درلا

 اذإ حابي امنإ اهاطو
 اهدحو تيبس

 تاينثولا ءطو زاوج

 نیمیلا كلمب

 (ُههتدع تضقنا اذإ لالح مکل نهف :يأ ۶ : ءاسنلا] «مُكناَمْيَأ تكلم

 افکلا نم جوز اهل ناك ناو ةّيبسملا ءطو ةحابإ مکحلا اذه نّمضتف

 وه اذهو «هتأرما عضب ةمصع لاوزو هحاکن خاسفنا ىلع لدي اذهو

 اهیاس راصو «هتجوز ةبقر یلعو «هقح لحم ىلع ىلوتسا دق هنأل .باوصلا
 الو ٌّصن هضراعُي ال لوقلا اذهف .هيلع اهعضب مرحي فيكف هه اه یا

 . سايق

 تيبس اذإ ع اهاطو ۵ : : مهريغو دمحأ باحص نم اولاق نیذلاو
 59 لوهجملاو الوهجم هژاقب نوکی جوزلا نأل :اولاق .اهدحو

 هئاقب عم اهّوطو زجی مل «اهعم جوزلا ناك اذإف ءاربتسالا دعب اهوطو زوجیف
 مهناف .برحلا راد يف اهجوز ءاقب يتو اهدحو تّیبُس ول ام مهیلع دروأف

 درفلا قاحلإ لصالا :اولاقو ءائيش يدجُي ال امب اوناجان ءاهأطو نوزوجی
 نیبس اذإ تایبسملا جاوزآ ءاقب بلغالا م معالا :مهل لاقیف بلغالا معالاب

 هکالمأو اهجوز ةبقر تراص اذإ :لاقی مث ءادج ردان مهلك مهتومو « تادرمنم
 جوملا امف «هتبقر نعو هكالمأ رئاس نع ةمصعلا تلازو «يباسلل اكلم
 امهکالمآو وهو يه تراص دقو وات هتأرما جرف يف ةمصعلا توبثل
 اپ

 نیمیلا كلمب تاینئولا ءامالا ءطو زاوج ىلع ٌیوبنلا ءاضقلا اذه لدو

 نهئطو يف وي هللا لوسر طرتشی ملو تایباتک ّنكي مل ساطوآ ایابس ناف
 تقو نع نایبلا ریخأتو « طقف ءاربتسالا الا هنم عناملا لعجی ملو «نهمالس)
 هله مک مهیلع نخ یثح مالسالاب هه اوتیدح مهلآ عم تمم دام
 مل Ee فالا ةدع اوناکو ایابسلا عيمج نم مالسالا لوصحو «ةلأسملا

 مل نهنإف :دمتلا ةياغ يف هنأ ملعب امم ةدحاو ٌةيراج مالسإلا نع مهنم لخت

 .ءاربتسالا دعب ةيبسملا ءطو زاوج باب :عاضرلا يف (۱4۵7) ملسم هجرخأ 01(

۱۳۰ 



 مالسالا يف ةبحملاو ةبغ رلاو ةريصبلا نم نهل نكي ملو مالسالا ىلع نهرکی

 دهع يف ةباحصلا لمعو «ةنسلا یضتقمف «اعیمج هيلإ نهتردابم يضتقي ام
 بهذم اذهو لك نيد ّيأ ىلع تاکولمملا ءطو اوج هدعبو ةَ هللا لوسر
 . قیفوتلا هللابو هتلدآ حجرو « هيف «ىنغملا» بحاص هاوفو « هريغو سوواط

 «هعماج» يف يذمرتلا ىور ام هي طارتشا مدع ىلع لدی اممو
 يف ان E ال مرح ب يبنلا نأ ءةيراّس نب ضابرع نع

 افق وتم ناك ولو .لمحلا عضو يه ىهو درو ةياغ ميرحتلل لعجف . 0 نهنوطب

 . ءاربتسالا نایب نم مه 8 ناكل «مالسالا ىلع

 و هللاب نمي ءیرمال لدي الو : هنع («دئسملا»و «ننسلا يفو

 لست ىتح : لقي ملو ."' ”«اهئرْبَتْسَي یّتح يِبّسلا نم م را ىلع می نأ رخآلا
 ىع ايبا نم نیش نحكي الف رحآلا مْوَيلاَو ه للاب نمی ناك ْنَم١ --

 . ملستو :لقي ملو ۳«ضیحت

 يد ¥ رز ال» :ساطوأ ايابس يف لاق هنأ :هنع «ننسلا» يفو

 یتح لماح

 ملف ملستو :لقی ملو .“ةَدحاَو ةّضْيَح ضیحت یّتح ٍلماح ُرْيغ الو «عضت
 و

 .ةتبلا دحاو عضوم يف ةيبسملا مالسإ طارتشا هنع ءىجي

 < هد

 ءطو ةيهارك يف ءاج ام باب :ریسلا يف )١514( يذمرتلاو ۰۱۲۷/4 دمحآ هجرخآ (۱)

 نکل ةلوهجم اهناف ضابرعلا تنب ةبيبح مأ الخ تاقث هلاجرو ءايابسلا نم یلابحلا
 . يتأتس يتلا هدهاوشل حیحص ثیدحلا

 ثیدح نم ۱۰۸/6 دمحأو ءايابسلا ءطو باب : حاکنلا يف (۲۱۵۸) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 ۱ . حیحص هدنسو ؛تباث نب عفیور
 .اضیآ حیحص هدانساو «تباث نب عفیور ثیدح نم ٠١9/4 دمحأ هجرخآ (۳)

 يضاقلا كيرش هدنس يفو «يردخلا دیعس يبأ ثیدح نم (۲۱۵۷) دواد وبأ هجرخآ )٤(
 يف هدانسإ ظفاحلا نسح اذلو .دهاوشلا يف نسح هثیدحف ءظفحلا ءيس وهو

 . ١ مكاحلا هححص و « صیخلتلا»

۱۳۱ 



 لصف

 رخآلا لبق امهُدحأ ْملِسُي نيجوزلا يف ني همکخ يف

 يبأ ىلع تنا بتی دا للا لوسر دو :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 نداد ناو دمج اوو اب ثدخي ملو والا حاکللاب عيبّرلا ِنْب صاعلا

 نل ی نا غا ثوعل هلو نيس تس : ظفل يفو .يذمرتلاو

 ثدحی ملو «نينس تسب همالسإ لبق اهّمالسا ناکو : ظفل يفو «سأب هدانسإب

 . اقاد الو ً:داهش

 نت هللا لوسر دهع ىلع ةأرما تملسآ :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 «تملسأ تنك ینا !هللا لوسر اي :لاقف « ةع هبنلا ىلإ اهجوز ءاجف «تجئزتف

(۱) 

(۲) 

 (۲۲۰) دواد وبأو ۳۳/۸ دعس نباو (۳۲۹۰)و (۲۳۹۲)و )۱۸۷١( دمحأ هجرخأ

 TTA /Y» مكاحلاو ١95 ص ىنطقرادلاو (۲۰۰۹) هجام نباو )١١5( يدذمرتلاو

 ثيدحلل کل ‹ةم ركع يف 2 همن دن ا نب دوادو ١ سابع نس نع ةمرکع نع

 نبا اهجرخأ دلاخ نب ةمركعو «ةداتقو « یبعشلا رماع نع ةحيحص ةلسرم دهاوش

 حرش) يف يواحطلاو (۱۲۲۶۷) «فنصملا» يف قازرلا دعو «تاقبطلا» يف دعس

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحو ‹ حصيو اهب ىوقتيف 2,7 ۷ راثالا يناعم

 هجرخآ دیدج حاکنپ عیبرلا نب ب صاعلا يبأ ىلع بنیز هتنبا در اع هللا لوسر نأ هدح

 ۰۳۹۲ ص ينطقرادلاو )۳۰ ٠ ( هحام نیاو (۱۱۲) يذمرتلاو (TATA) دخ

 وهو ةاطرأ نب جاجح هدنس ىف «١ فبعض وهو ۳/۸ دعس نباو ۱۸۳۹/۷ یقهیبلاو

 هاوو فعص تیدح اده هتیاور بفع دمح مام الا لاق دقو «هب جتحی ال سلدم هاو وا فیس تیدح اذه كرر بقع ددحا مامالا لاق دقو «هب جن

 .لوألا حاکنلا ىلع

 حتف» رظناو ءدواد يبأ دنع ناتياورلاو «نيتنس دعب :هجام نبا ىفو يذمرتلل یه

 ةيشاحلا ۲۱۲/۳ «ةیارلا بصناو مامهلا نب لامکلل ٩۱۱/۲ «ریدقلا

۲۲۴ 



E a | 5 ِ 
 اهجوز ىلع اهدرو رخالا اهجوز نم اع هللا لوسر اهعزتناف « يمالساب تملعو

 داد وبآ هاور لوألا

 هتأرما تءاج مث ی هللا لوسر دهع ىلع ًاملسم ءاج ًالجر نإ :ًاضيأ لاقو

 لاق . ""هیلع اهذرف یعم تملسأ اهنا هللا لوسر ای :لاقف هّدعب ةملسم

 ءةكمب حتفلا موی تملسأ ماشه نب ثراحلا تنب ميكح مأ نإ "كلام لاقو

 میکح أ تلحتراف نمیلا مدق یتح مالسالا نم لهج يبأ نب ةمركع اهُجوز برهو

 ماع ةا هلا لوسر ىلع مدقف ملسأف «مالسإلا ىلإ هتعدف «نمیلاب هيلع ْتَمِدَق یتح
 « هعیاب یتح ءادر هيلع نو احرف هيلإ بثو قاب هلل لوسر ىلع مد املف «حتفلا

 4 هلوسرو هللا ىلإ ترجاه ةأرما نأ انغلبي ملو :لاق «'*”كلذ امهحاكن ىلع اتبثف

 اهجوز َمَدَقي نأ الإ هنيبو اهنيب اهترجه تقّرف الإ رفکلا رادب ميقم رفاك اهجوزو

Eأطوملا» يف هللا همحر كلام هركذ ءاهّتَدِع یضقنت نأ لبق )!*) 

 نع لأسُي الو ءامهحاكن ىلع امهف اعم املسأ اذإ نيجوزلا نأ مکحلا اذه نّمضتف

 امك ءامئاق لطبملا نكي مل ام ؟ال مأ احيحص عقو له «مالسالا لبق هعوقو ةيفيك

 ادي ومو أ هیلع اعمجم امیرحت وآ ؛هریغ نم ةدع يف يهو اهحکن دقو املسأ اذإ

 اهنیب ٌممجلا هل ٌروجي ال امم تناك وأ «عاضر وأ بسنب هل امرحم تناك اذإ امك

 نبا نع ةمركع نع كامس ثيدح نم (۲۰۰۸) هجام نباو (۲۲۳۹)دواد وبأ هجرخآ ()

 نابح نبا هححص دقف «كلذ عمو .تبرطضم ةمركع نع كامس ةياورو «سابع

 .يبهذلا هقفاوو ۰۲۰۰/۲ مكاحلاو (۱۲۸۰)

 نع «ةمركع نع «كامس ثيدح نم (۲۲۳۸) دواد وبأو )١١55( يذمرتلا هجرخآ (6)

 .ابارطضا هيف نأ افنا مدقتو «سابع نبا

 . هللا همحر فلؤملا نم مهو وهو «يذمرتلا» :لصألا يف (۳)

 تملسا ادا :كرشملا حاکن باب :حاکنلا يف ۲ «أطوملا» يف كلام هجرخآ )٤(

 .(۱۲۲۸) ةمجرتلا مقر ۰4۲۱/6 «ةباصالا» رظناو «عاطقنا هيفو «هلبق هتجوز

 .اغالب باهش نبا نع ۵4۵/۲ «اطوملا» يف كلام هرکذ (5)

۱۳۳ 



 نیجوزلا دحأ ملسا اذإ

 خسفنی مل رخالا لبق
 همالسإب حاکنلا

 . ةفلتخم اهماکح روص ثالث هذهف نهقوف امو سمخلاو نیتخالاک «هعم نم نيبو

 تناك وأ ءرهص وأ عاضر وأ بس نم ةيمرحم هتيبو اهنیبو املسأ اذإف
 امهنیب قو ءاهنيبو اهنيب عمجلا مرحي نم وأ ءاهتلاخ وأ اهتّمع وأ ةجوزلا تخآ

 ءاش امهتّيأ كاسمإ نيب یخ : «عمجلا لجأل میرحتلا ناک نا نك «ةمألا عامجاب

 توبث ذقتعی ناك ناو «روهمجلا دنع اضیآ امهنیب قرف «ىنز نم هتنب تناك نإو

 ملسم نم ةدع ىف يهو امهدحآ ملسا ناو ءاقافتا امهنیب قرف ینزلاب بسنلا

 َماود انربتعا ناف «رفاک نم ةدعلا تناك نإو «اقافتا امهنیب قرف هدقع ىلع ةمّدقتم

 عنمت الو «ٌمودت ال رفاکلا ةدع نأل امهنیب قّرقي مل .هیلع عامجالا وأ دسفملا

 ینزلا مکح اهمکح لعجیو «رافکلا ةحكنأ لطبُي نم دنع حاکتلا

 ىلع ناینبم نالوقف «دقعلا لبق ینز نم یلبخ يهو امهذحأ ملسأ ناو
 . هيلع اعمجم هنوک وأ دسفملا مایق رابتعا

 وأ « تضقنا لقو ةدع يف وأ «دوهش الب وأ «يلو الب هادقع دقو املسأ ناو

 یبرح رهق نإ كلذكو « هيلع اًرقأ ماس احلا «تتنام دقو تخأ ىلع

 . هيلع ارق ءاملسأ مث احاکن هادقتعاو ةو

 همالساب خاکنلا ا نیجوزلا دحأ نآ نمضتو

 جاکن ددج د ا قّرفت مل وأ امهنیب ةرجهلا تقذف

 لبق لجرلا ُملْسُي ةباحصلا لزب ملو طق تكامل مر دا امهدحأ كنس نحمل

 «هتأرماو وه همالسإب ظفلت هنأ ةتبلا مهنم دحأ نع فرعی ملو «هلبق هتأرماو «هتأرما

 هّبا 6 نا در دقو «ةتبلا عقي مل هنأ ملعُي امم اذه «فرحب افرح هيف اقواستو

 نم تملسأ يهو «ةيبيدحلا نمز ملسأ امنإ وهو «عيبرلا نب صاعلا يبأ ىلع بتيز

 .ةنس ةرشع ينامث نم ٌرثكأ امهمالسإ نيبف «ةثعبلا لوأ

 امنإ مهوف «نينس تس همالسإو اهمالسإ نيب ناك :ثيدحلا يف هلوق امأو

 . همالساو اهترجه َنيِب :دارآ

۳4 



 دّدجْی مل فیکف «ةدملا هذه يف يضقنت ةدعلاف كلذ یلعو :لیق ناف
 ال ةيبيدُحلا حْلُص دعب لزن امن نیکرشملا ىلع تاملسملا میرحت :ليق ؟اهحاکت
 املو ءاهيف مکحلا اذه ةيعرش مدعل ةدملا كلت يف حاكنلا خسفی ملف كاذ لبق

 .هيلع تَّدُرَف «صاعلا وبأ ملسأ «نيكرشملا ىلع نهميرحت لزن

 ةعاربب لاق نملليلد ل ركذ دقو .عامجإ الو صن نم هيلع ليلد الف «ةدعلا نمز ةاعارم امأو
 فا بلاط يبآ نب يلع نأ «بيّسملا نب ديعس نع «ةداتف نع تملس نب دامح

 تماد ام اهعضتب كلمأ وه :امهذحآ ملسی نیرفاکلا نیجوزلا يف لاق هنع هللا يضر
 . اهترجه راد يف

 وه : يلع نع «يبعشلا نع « فیرط نب فّرطن ع «ةنيبع نب نایفس ركذو
 .اهرصم نم جرخي مل ام اهب قحأ

 نإ «يرهّزلا نع ءرمعم نع «ناميلس نب رمتعم نع «ةبيش يبأ نبا ركذو
 .(۱)ناطلس امهنيب َقّرفُي نأ الإ امهحاكن ىلع اًمُهف ءاهجوز ملسُي ملو تملسأ

 لأسي ع ٌئبنلا ناك الو ءثيداحألا نم ءيش يف ةدعلا ٌرابتعا فرعی الو
 مل «ةقرف هدرجمب ناك ول مالسالا نأ بير الو ءال مأ اهتدع تضقنا له ةأرملا
 منم يف اهُرثأ امنإو «حاکنلا ءاقب يف ةدعلل رثأ الف فتئاب لب ةيعجر ةقرف نكت
 ءةدعلا يف اهب قحأ نكي مل ءامهنيب ةقرفلا زجن دق ٌمالسإلا ناك ولف «ريغلل اهحاكن
 ءاضقنا لبق ملسأ نإف .فوقوم حاكنلا نأ یی هُّمكح هيلع لد يذلا نكلو
 .تّيحأ ناو «تءاش نم حکنت نأ اهلف ءاهتدع تضقنا نإو هّتجوز يهف ءاهتدع

 . حاكنلا ديدجت ىلإ ةجاح ريغ نم هتجوز تناک «ملسأ ناف «هترظتنا

 اما : نیرمآ دحأ عق ةاولا ناك لب تبلا هحاكن مالسالل دّدج ادحأ ملعن الو

 اماو «همالسا وأ اهُمالسإ رخأت ناو هيلع اهّواقب امإو .هریغ اهحاکنو امهقارتفا

 .ناحيحص امهو ۰۳۱8/۷ «یلحملا» يف نارئالا )١(

۱ ۲ ۵ 



 عم امهنم ةدحاوب یضق هيب هتک هللا لوسر نأ ملعن الف تدعلا ةاعارم وأ ةقرفلا ريجن

 نم نیجوزلا دحأ مالسا برقو «نهجاوزآو تن رم هدهع يف ملسأ نم

 مالسإ رخأت ناو امهحاکن ىلع نیجوزلا يب هزارقا الولو ءهنم هدعبو ۳4

 و یزد و ؛حتفلا نمزو ةيبيدحلا حلص دعب رخآلا نع امهدحآ

 : هلوقو *ن هل َنوُلحَي مش الو ْمَُل لح نهال : یلاعت هلوقل قدع رابتعا ريغ نم

 لکو «ةقرفلا ْبَبَس مالسالا نآو [۱۰ : ةنحتمملا] «رناوکلا صوب هب اوکسُُت الو

 رایتخا اذهو «قالطلاو علخلاو عاضرلاک «ةقرفلا هبقعت هبقعت ةقرفلل اش ناك ام

 ءنسحلا بهذم وهو مزح نباو «رذنملا نباو ههبحاص رکب يبأو .لالخلا

 نب َرمع لوق وهو :مزح نبا لاق .مکحلاو «ةداتقو «ةمركعو «سوواطو

 «دیز نب دامح لاق هبو «سابع نباو «هللا دبع نب رياجو «هنع هللا يضر باطخلا

 يدع نب يدعو «زیزعلا دبع نب رمعو «ریبج نب ديعسو «ةبيتع نب مكحلاو

 يذلا نكلو ء«دمحأ نع نيتياورلا ذحأ وهو :تلق .مهريغو «يبعشلاو «يدنكلا

 مهل لح نَه الل : هلوقو « 4 رفاّرکلا مّصعب ب اوست الو : ىلاعت هلوق هيلع زن

 نبا نع «هنطوم» يف كلام یورف «ةقرفلا لیجمتب مکحی مل ا نوح غم ال
 نب دیلولا تنب هتأرما مالسإ نيبو «ةيمأ نب ناوفص مالسإ نيب ناك :لاق باهش

 فئاطلاو ًانینخ دهش یتح ْناوفص يقبو «حتفلا موی تملسأ .رهش نم وحن ةريغملا

 كلذب هتآرما هدنع ترقتساو امهنیب هك يبنلا قّرفي ملو ءملسأ مث ءرفاك وهو

 . هدانسإ نم ىوقأ ثيدحلا اذه ةرهشو : ربلا دبع نبا لاقو . '''حاكنلا

 ىتح ةمركع اهجوز برهو «حتفلا موی ميكح ٌّمأ تملسأ :باهش نبا لاقو

 0 اک

 .اغالب 055 ۰۵1۳/۲ كلام هجرخأ (۱)

۱۳۹ 



 لبق حتفلا ماع ملسأف «جرخ برح نب نایفس ابآ نأ ءانيقي مولعملا نمو
 ايقبف ءةكم زی هللا لوسر حتف ىتح هتأرما دنه ملست ملو .ةكم ةي يبنلا لوخد

 «ثراحلا نب نايفس وبأ جرخو «هتأرما لبق مازح نب ميكح ملسأو ءامهحاكن ىلع

 لبق املسأف «ءاوبألاب يي ئبنلا ايقلف «حتفلا ماع ةيمأ يبأ نب هللا دبعو

 نمم دحأ نيب قرف ی هللا لوسر نأ ملعي ملو ءامهحاكن ىلع ايقبف ءامهيتحوكنم
 ظ . هتأرما نيبو ملسأ

 لوقلا نمو «نالطبلا ةياغ يف ملسأ نم جاك دیدجتب باجأ نم باوجو

 يف اعم مالسالا ةملكب ظفلتلا يف نیجوزلا قافتاو .ملع الب یو الع هللا لوسر ىلع

 . ءافتنالا مولعم ةدحاو ةظحل

 هيف ذإ هیف ام عم ةدعلا ءاضقنا ىلع ةقرفلا فقي نم ُبهذم لوقلا اذه يليو
 ناک : قرف نيا لاق .اهريغب لوقلا زجی مل تحص ولو ؛ةعطقنم تناك ناو راث

 «لجرلا لبق ةأرملاو «ةأرملا لبق لجرلا ملسُي ةي هللا لوسر دهع ىلع ٌسانلا
 حاكن الف «ةدعلا دعب ملسأ نإو .هتأرما يهف «ةأرملا ةدع ءاضقنا لبق ملسأ امهّيأف

 رمع نع مزح ْنبا هاكح امو «لصفلا لوأ يف يذمرتلا لوق مّدقت دقو ءامهنيب
 نم هنع تبث هنإف «هفالخ هنع فورعملاو ؟هاكح نيأ نم يردأ امف «هنع هللا يضر
 نب هللا دبع نع «نيريس نبا نع امهالك ةداتقو بويأ نع «ةملس نب دامح قيرط

 هنع هللا يضر باطخلا نب مع اهرّيخَف .هتأرما تملسأ اينارصن نأ .يمطخلا ديزي
 اهريخ امنإ هنأ «ةرورضلاب مولعمو .2)هيلع تماقأ تءاش نإو «هتقراف تءاش نإ

 نأ : هنع حص كلذكو :هقرافت وأ يه امك هتجوز نوکتف .ملسي نأ ىلإ هراظتنا نيب

 مل ناو «هتأرما يهف ملسأ نإ : هنع هللا يضر ٌرمع لاقف هراس انا ريغ

 .امهنيب قرفف ءملسُي ملف ءامهنيب قرف «ملسُي

 ا «یلحملا» يف ذاوهو ‹ حيحص هدانسا (۱)

۱۳۷ 

 دیدجتب باجآ نم نالطب

 ةق رفلا فقب نم ىلع درلا
 ةدعلا ءاضقنا یلع



 ءملست نأ امإ :هتأرما تملسأ دقو يبلغتلا نامعنلا نب ةدابعل لاق كلذكو

 وهو هنع مزح نب دمحم نا هاکح ام فالح یف ةحيرص راثالا هدهف

 واو سیم نأ نایت را تم وبا اس اما تا رر ایت اغا

 تس هات ا يهو مالسالاب هتأرما نیبو لجرلا نيب د اوقّرف ءارياجتو « سابع

 يلع نعو ؛هانیکح ام رمع نع حص دقف «تحص ولو ةقرفتلا لیجعت يف ةحيرصب

 قیفوتلا هللابو «مدقت ام

 لصف

 زعل ف نإ همكح يف
 موي ىلإ ةّئئاك ةمَسن نم ام» . ائالث اهلاق (؟َنوُلَعْمَتل مکناو» : لاقف لب هللا لوسر

 اهنع لزغ أو ةيراج يل نإ هللا لوسر اي :لاق الجر نأ «هنع : ننسلا يفو

 لزعلا | نأ ثّدحت د وهیلا ناو «لاجرلا ديري ام دیرآ انأو ٠ .لمحت نأ هركأ انأو

 نأ تيا ا ةا نأ هللا دارا ذل وهي اكو لاق فصل ةةوؤرعلا
 و ه <
 «هفرصت

 باب :حاکنلا يف )١578( ملسمو «لزعلا باب :حاكنلا يف 518/49 يراخبلا هجرخأ (0)

 يئاسنلاو )4*١١(. يذمرتلاو »04 /۲ و (۲ ۱۷۲) دواد وبأو لزعلا مکح

 ۱ . و7/5

 «يردخلا دیعس يبأ ثیذح نم ۳و ۵۱و ۰۳۳/۳ دمحأو (۲۱۷۱) دواد وبآ هجرخآ )

 هلاحر يقابو « لوهجم وهو « عيطم وبأ :لاقيو عفار وبأ :لاقيو تعافر هدنس يفو

 ثيدح هل دهشیو «تاقث هلاجرو رباج ثيدح نم (۱۱۳) یذمرتلا هجرخآو «تاقث

 . یوقتیف ۲۳۰/۷ يقهيبلا دنع نسح دنسب ةريره يبأ

۱۳۸ 



 ا هللا لوسر دهع ىلع لزعت انك :لاق رباج نع :«نیحیح ملا » يفو

 . لری د نارقلاو

 ۱ كلذ غلبف تی هللا لوسر دهع ىلع لزعت انك : هنع «ملسم حیحص) يفو

 . "هني ملف او هللا لوسر

 يدنع َّنِإ :لاقف لب يبنلا لجر لأس :لاق هنع :اضیآ «ملسم حیحص» يفو
 کلا ُهَداَرأ نیش می ال كلذ ّنِإ» : لك هللا لوسر لاقف ءاهنع لزعأ انأو «ةيراج
 تم كل اهترکذ تک يتلا ةيراجلا نإ هللا لوسر اي :لاقف لجرلا ءاجف :لاق

 . ”0غهُلوُسَرَو هللا دبع انأ» : يكب هللا لوسر لاقف

 هللاقف | ی ! هللا لوسر ابی :لاقف ءو هللا لوسر
 ىلع : :لاق وأ ءاهدلو ىَلَع قفش أ : لجرلا لاقف «؟كلذ لَعْفَت مل» : هات هللا لوسر

 0 »ولاَ سرا رض َراَض نا ل : رفع هللا لوسر لاقف ءاهدالوأ

 باطخلا ن رع ثيدح نم .«هجأم نفقا ننساو ءادمحأ دئسم) يفو

 سا م مر و

 . “هنذإب الإ ةّرحلا نع لزعی نأ وَ هللا لوسر یهن : لاق هنع هللا يضر

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «ةريره يبأ نب رّرَحُملا نع «يرهزلا نع «ةعيبر

 .(۲۱۷۳) دواد وبأو (۱۱۳۷) يذمرتلاو )١55٠( ملسمو ۰۲۲۲/۹ يراخبلا هجرخآ (۱)

 .رباج ثیدح نم (۱۳۸) (۱14۰) ملسم هجرخآ (۲)

 يقهيبلاو ۰۳۸و ۳۱۲/۳ دمحأو (۲۱۷۳) دواد وبأو (۱۳۹) ملس هجرخآ (۳)
 . رباج ثيدح نم ۷

 )٤( ملسم هجرخآ )۱88۳(.

  (0)نباو ۳۱/۸ دمحآ هج رخآ ٠ فعض وهو ةعيهل نبا هدتس يفو () هحام .

 هم-۵ج داعملا داز ۱۳۹



 همیرحتب لاق نم
 هرحلا نذاب هزوج نم

 نوحیبملا هب جتحا ام

 ىلع نیمرحملا در

 نیحیبملا

 . ُهرَكنَأ ام :لاقف ۱ «اهنذإب الإ ةرُشلا نع لری ال» :لي هللا لوسر لاق :لاق

 ةرشع نع هيف ةصخرلا تيوُر دقو «لزعلا زاوج يف ةحيرص ٌثيداحألا هذهف

 رباجو «تباث نب ديزو «بويأ يبأو «صاقو يبأ نب دعسو يلع :ةباحصلا نم

 نباو «يردخلا دیعس يبأو «ترألا نب بابخو «يلع نب نسحلاو « سابع نباو

 . مهنع هللا يضر «دوعسم

 «سابع نباو «رباج نع ةحيحص لزعلل ةحابالا تءاجو :مزح نبا لاق

 وه اذهو «مهنع هللا يضر «دوعسم نباو «تبا نب دیزو «صاقو يبأ نب دعسو

 .حیحصلا

 .هریغو مزح نبا دمحم وبآ مهنم «ةعامج همّرحو

 تناك ناو مّرحیف نذأت ال وأ «حابُيف «ةّرحلا هل نذأت نأ نيب ةفئاط تقرفو

 نمو «دمحأآ صوصنم اذهو «هنذا نودب حبي ملو ءاهديس نذاب حیبآ «ةمأ هتجوز

 نم مهنمو .لاح لكب حاب :لاق نم مهنمو «لاحب حابُي ال :لاق نم هباحصآ

 . ةمأ وأ تناك ةرح اهنذإ نودب حابُي الو «ةمأ وأ تناك ًةرح ةجوزلا نذإب حابی : لاق

 قوذ يف ةأرملا قح نأبو «ثيداحألا نم انركذ امب جتحا ءًاقلطم هحابأ نمف

 نم «هحيحصا يف ملسم هاور امب جتحا ًاقلطم همّرح نمو «لازنالا يف ال ةليسعلا

 ترضح :لاق «ةشاكع تخأ بهو تنب ةمادُج نع ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح

 داولا كلذ» لک هللا لوسر لاقف «لزعلا نع ه ها سانآ يف ی هللا لوسر

 قحابالا رابخال خسان اذهو :اولاق ٩۳۱4 ثلتش َةَدوُؤْوَملا دو < : يهو ««فخلا

 عرشلا ٌماكحأو «ةيلصألا ةءاربلا قفو ىلع ةحابالا ُتيداحأو لصألا نع لقان هنإف

 نارقلاو لزعن انک : هنع هللا يضر رباج لوقو :اولاق .ةيلصألا ةءاربلا نع ةلقان

 . نارقلا هنع یهنل .هنع ىهني ایش ناك ولف «لزني

 . عضرملا ءطو يهو ةليغلا زاوج باب :حاکنلا يف )١557( )١51( ملسم هجرخآ (۲)

۱۳۰ 



 «ىرغّصلا ةدوووملا هّنإ) :هلوقب نارقلا هيلع َلِزْنَأ ْنَم هنع ىهن دق :لاقيف

 ديعس يبأ ثيدح نم يهنلا «يرصبلا نسحلا مهف دقو :اولاق .مارح هلك دأولاو

 الآ مکیلَع ال» :لاق ل هللا لوسر دنع لزعلا ٌركذ امل هنع هللا يضر يردخلا

 نأكل هللاو : لاقف «ّنسحلا هب تئَّدحف :نوع نبا لاق «ُرَدَقلا ره امنإف يكاد الف

 «ةرشعلا ءوسو «حاكتلا نم بولطملا لسنلا َمطق هيف نألو :اولاق دنيا

 .اهل ةعيبطلا ءاعدتسا دغ ةذللا مطقو

 ادحأ نأ تملع ول :لاقو لزعی ال هنع هللا يضر رمع ُنِبا ناك اذهلو :اولاق

 رز نع مصاع نع ةبعش هرکذ «لزعلا هرکی ْیلع ناكو هيكل «لِزْعَي يدلو نم

 ةدوژوملا وه :لزعلا يف لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع حصو .هنع

 ۰ لاقو ا اهلي قرأ کا : لاقف هنع لثس هنأ ةمامآ يبآ نع حصو . ىرغصلا

 ديعس نب ییحی لاقو .هينب ضعب لزعلا ىلع رمع برض :رمع نبا نع عفان
 . ۳ لزعلا نع نا نامنعو دع ناك :لاق تسلا نب دیعس نع «یراصنالا

 ثیدح امآ اهتحصر اهتحارص عم ةحابالا ثيداحأ ضراعُي ام اذه يف سيلو

 .هفالخ ىلع ةريثكلا ثيداحألا نإف ءملسم هاور ناك ناو هنإف .بهو تنب ةماَدج

 نأ «ىيحي انثدح «نابأ انثدح «لیعامسا نب ىسوم انئدح :دواد وبآ لاق دقو

 يردخلا ديعس يبأ نع هثدح ةعافر َّنأ «هثدح نابوث نب نفحرلا دبع نب دمحم

 انأو ءاهنع لزعأ انأو ,ةيراج يل نإ !هللا لوسر اي :لاق الجر نأ «هنع هللا يضر

 رو لا كلانا كفاح دوم ناسا ببر او ا کا

 . "”(هقرْضَت نأ تْعَطَتْسا ام هَقْلْخَي نأ ُهَللا ار وَ فوهی تّیذک» :لاق «یرغصلا

 هنأب مهضعب هّلعأ دقو ظافح تاقث مهلکف .ةحص دانسالا اذهب كبسحو

 .(۱۳۱) (۱:۳۸) ملسم هجرخآ )١(

 ۰۷۱/۱۰ «یلحملا» يف مزح نبا راثالا هذه رکذ ()

 . حیحص وهف ا هل نأو ۱۲۸ص هجيرخت مدقت )۳)

۱۳۱ 

 ثیداحالا نيب قیفوتلا
 ضراعتلا اهب نونظملا



 ىلع هلمح ند لوق

 هيلع مهضعب درو هیزنتلا

 عنمل بیذکتلا لعج نم
 لمحلا

 نبا دمحم نع «هنع : لیقف «ريثك يبآ نب ىبحي ىلع هيف فلتخا هناف .برطضم

 يذمرتلا هجرخآ :قيرطلا هذه نمو «هللا دبع نب رباج نع «نابوث نب نمحرلا دبع
 : لیقو «ةعافر يبأ نع :ليقو تعافر نب عيطُم يبأ نع هيف : لیقو . (۱"یئاسنلاو

 دنع نوکی دق هناف .ثیدحلا يف دقي ال اذهو «ةريرُه يبآ نع ةملس يبأ نع

 ةملس يبأ نع نابوث نبا نع هدنعو «رباج نع «نمحرلا دبع نب دمحم نع «ىيحي
 فالتخالا ىقبيو .ديعس يبأ نع ةعافر نع نابوث نبا نع هدنعو «ةريره يبأ نع

 ُرضَي ال اذهو ؟عيطم وا وأ «ةعافر نبا وأ «عفار وبأ وه له «ةعافر يبأ مسا يف

 . ةعافر لاحب ملعلا عم

 لاق دقو «لزعلا زاوج يف ةحيحص ةحيرص رباج ٌتيداحأ نأ بير الو

 يف اوصخر مهنآ لي يبنلا باحصأ نم ددع نع يورن نحنو : هللا همحر ْیعفاشلا

 يبأ نب دعس نع «هيف ةصخرلا انيور دقو :يقهيبلا لاق .اسأب هب اوري ملو «كلذ

 وهو «؟'!ههريغو سابع نباو «تباث نب ديزو «يراصنألا بويأ يبأو «صاقو

 . ملعلا لهأ روهمجو «ةفوکلا لهأو «يعفاشلاو كلام بهذم

 ما هو نه ی یاع اب نت تی مع وبيع | قو
 هب ربخی مث «كلذ يف دوهيلا بل ةي یبنلا نوکی نأ حصي فيك :اولاقو

 ثیدح :اولاقو «ىرخأ ةفئاط هيلع تّدرو «نّیبلا لاحملا نم اذه !؟مهربخک

 . .«حیحصلا» يف ةماَدج ثیدحو «بارطضا هيف مهبیذکت

 نا :لوقت تناك دوهيلا نإ :تلاقو «نيثيدحلا نيب ىرخأ ةفئاط تعمجو

 هيلع لدو «كلذ يف ي هللا لوسر مهبلکف ءًالصأ لمح هعم نوكي ال لزعلا

 دأرلا نإ :هلوقو ««هفرضت نأ تعَطَتْسا ام هلی نأ لا دار ول : نم هلوق

 . هلیلقت يف رثوم وهف عطولا كرتک «ةيلكلاب لمحلا عنمی مل ناو هناف ««ٌىَفَخلا

 . تاقث اهلاجرو (۱)

 . ۲۳۱ ۰۲۳۰/۷ «يقهيبلا ننس» رظنا (۲)

۱۳۲ 



 خسان میرحتلا ثیدح نکلو «ناحیحص ناثیدحلا :یرخآ ةفئاط تلاقو

 ماكحألاو لصألا نع لقان هنال :اولاق . هریغو مزح نبا دمحم يبآ ةقيرط هذهو

 رأت نبی قَّقحم خيرات ىلإ جاتحت ءالوه یوعدو «ةحابالا ىلع میرحتلا لبق تناك
 ىلع امهنع هللا يضر يلعو ُرَمُع قفتا دقو «هب مهل ىَنأو رخالا نع نيثيدحلا دحأ
 ىلعي وبأ يضاقلا ىورف «مبسلا ُتاراتلا اهيلع رمت ىتح ةدوؤوم نوكت ال اهن
 ديبزلاو يلع رمع ىلإ سلج :لاق «هيبأ نع «ةعافر نب ديبع نع «هدانساب هریغو
 لزعلا اوركاذتو ب هللا لوسر باحصأ نم رفن يف مهنع هللا يضر ٌدعسو

 يلع لاقف .یرغصلا ةدوژوملا اهنآ نومعزی مهنا : لجر لاقف .هب ساب ال :اولاقف
 ْنم نوکت یتح : عبسلا ثاراتلا اهیلع ّرمت یتح ةدوژوم نوکت ال : هنع هللا يضر

 نوکت مث ةفضم َنوكت مث «ةَقلَع نوکت مث فطن نوکت مث «نیط نم ةلالس
 تقدص : هنع هللا يضر رمع لاقف هرحا ًاقلخ نوکت مث «امحل نوکت مث «اماظع
 .ءاقبلا لوطب لجرلل ءاعدلا زاوج ىلع جتحا نم ٌجتحا اذهبو .كءاقب هللا لاطأ

 لجرلل امك «دلولا يف قح ةأرملل :لاقف «ةّرُحلا نذاب هزّوج نم امأو
 ال اهنأل هيف ةيَرسلا نذإ ْرَبَتعُي ملو :اولاق هتناضحب قحأ تناك اذهلو « هيف قح

 ءطولا يف وح اهل ناك ولو .ةئيفلاب هبلاطت ال اذهلو ءمسقلا يف اهل قح
 . ةئيفلاب اهنم يلؤملا بلوطل

 هدلول ةنايص اهنذإ ريغب اهنع لزغی نأ هلف «ةقيقرلا هتجوز امآو :اولاق
 يف هنذا ربتعاف « دل ولا يف اقح هل نأل اهدیس نك ربتعي نكلو قلا نع

 هنذا ناکف .ةرحلل لصحي امك دیسلل لصحی عضبلا لدب نالو .ةرحلاک لزعلا
 .ةرحلا نذإك لزعلا يف

 ٌنذأتسي :اهحکن اذإ ةمالا يف بلاط يبآ ةياور يف هللا همحر دمحأ لاق
 .دلولا كي 2. قح اهل ةأرملاو .دلولا نوديري مهنأل .لزعلا يف ينعي اهلمآ

۱۳۳ 

 ثيدح ناب لاق نم
 درلا و خسان میرحتلا

 هيلع

 ةرحلا نذإب هزوج نم ركذ



 لضفلاو «ثراحلا يبأو «لبنحو «روصنم نباو ‹حلاص ةياور يف لاقو

 .هتمآ ينعي ءاهنذإ ريغب ةمألاو ءاهنذإب ةرحلا نع لزعَي :يذورملاو «دايز نبا

 عما دلرتا نوکی دف كقلولا همزا انهن لزغ اف نیا نیا ناو يف لاقو

 ةياور يف لاقو .لزعلا نم الا دلو يل ام :لاق نم ضعب لاق دقو . لزعلا

 سیل كلل ل ال :تلاق ناف ماش نا :دلولا مأ نع لزعلا يف :يذورملا

 . كلذ اهل

 لصف

 ةعضرملا ءطو وهو .ليغلا يف ةي همكح يف
o 5 5 5و ےس 7 ۵ ۶ و رس <  

 ةليغلا نع ىهنأ نأ تّمَمه دقل» :لاق هنأ : (ملسم حیحصا يف هنع تبث

 صا ےس
 ۰ ت
 »و
 تّرکذ یح

١ 1 SE AA E e O 2 
 7 "«مهد ال رضي الف كلذ نوُعَتْصَي ّسرافو مولا نأ

Igoاف رس ۳  

 مکد الوا اولتقت لر :ديزي تنب ءامسأ ثیدح نم «هنع (دواد ا ننس) یفو

 . (ة رعد افلا ارل ی ةد مما فانلاوف ارس

 .""عضرت يهو هتأرما لجرلا ىتأي : ةلیغلا :تلاق ؟ینعی ام : تلق : لاق

 ری ۷ 7 رسم ر و 1 85 و 5 1

 نمضت دقو «بهو تنب ةمادج ثيدح وهف «لوالا ثيدحلا امأ : تلق

 دواد وبأو ۰1۰۸/۲ كلامو «ةليغلا زاوج باب :حاکنلا يف )١557( ملسم هجرخأ (۱)

 تنب ةمادج ثیدح نم ۱۰۷ ۹ يئاسنلاو (۲۰۷۸) يذمرتلاو ۳۸۸۲(۰)

 ھر

 هجام نباو ۰1۵۸و ۷٥٤و ٤٥۳/٦ دمحأو (۳۸۸۲)و (۳۸۸۱) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 يبأ ظفلو ءدمحأ دنع ةيناثلا ةياورلا وه فنصملا ظفلو (۱۳۰۶) نابح نیاو (۲۰۱۲)

 هدنسو «هسرف نع هرثعديف سرافلا كردي ليغلا ناف ارس مكدالوأ اولتقت ال" دواد

 تعموج اذإ عضرملا نأ اذهب دارأو ءهطقسيو هعرصي :يأ «هرثعدي ىنعمو .نسح

 بکرو ءالجر راص اذإف «نبللا كلذب ىذتغا اذإ دلولا كهنيو ءاهنبل دسف «تلمحف
 كلذ ناكف ءاهنوتم نع طقسو لازف «ليغلا فعض هكردأ امبر اهضكرف «ليخلا

 . فرعی الو یری ال رس هنأ ريغ هل لتقلاک

۱۳ 



 نع یهنآ نأ تممه دقل» :مَّدقت يذلا وه هردصف : ضراعم امهنم لكل نیرمآ

 كلذ» : لاقف «لزعلا نع هولأس مث :هزجعو «ءامسآ ثیدح هضراع دقو ««ةليغلا

 نإ :لاقی دقو ادوهی تبذک» :دیعس يبآ ثیدح هضراع دقو ««يفخلا دأولا

 لتقب ليلا هّبش هناف «كلذ ىلإ ببستي نأ يهن «ارس مکدالزآ اوت ال» :هلوق

 الو «هلاب كارشإلا نيرق ناكو «رئابکلا نم ناك الاو «ةقيقح لتقب سيلو «دلولا

 هتأرما نع ربصلا لجرلا ىلع رّذعتیو «ىولبلا هب ٌمُعَت امم عضارملا ءطو نأ بير
 ٌمهأ نم هنايب ناكو «نيدلا نم ًامولعم ناكل امارح نهّوطو ناك ولو «عاضرلا ةدم

 نأ لكن همیرحتب مهنم اجا ضل الو «نورقلا ریخو هال همت ملو «رومالا
 نبللا داسفل هضّرَعُي ال نأو «دلولل طايتحالاو داشرالا هجو ىلع ءامسأ ثيدح

 ريغ مهدالرا اوُعضرتسي نأ برعلا ةداع ناك اذهلو «هيلع ءیراطلا لمحلاب

 ا یضفت لق يتلا عئارذلا دس باب نم نوكي نأ هتياغ هنم عنملاو یهتاهمآ

 تَمّدَق «ةحجار ةحلصم هضراع اذإ عئارذلا دس باب اا رارضالا

 . ملعأ هللاو ارارم هئایب مّدقت امك «هيلع

 حورت اذإ ةنّسلا نم نا ا

 اهذنع ماقأ بلا حوت اذإو مَسقو اعْبَس اهدنع ماقآ «بّيثلا ىلع ركبلا لجّرلا

 . الع خبنلا ىلإ هعفر اسنآ نإ : تلقل «تئش ولو :ةبالق وبآ لاق .َمّسق مث ءاثالث

 یف رازبلا هاور امک «سنآ نع هب احٌیصم ءاج دق «ةبالق وبأ هلاق يذلا اهو

 نآ هنع هللا يضر سنآ نع تبالق يبأ نع «ينايتخّسلا بويأ قيرط نم « («ةدئسم)

 «أطوملا»و «جوزلا ةماقإ نم بيثلاو ركبلا هقحتست ام ردق باب :عاضرلا يف )١147١(

 .(۱۱۳۹) يذمرتلاو (۲۱۲) دواد وبأو ۲

۱۳۵ 



 . اثالث بيلو ءاعبس رکبلل َلَعَج هللا بتلا

 نع «ةبالق يبأ نع امهالك یاّدحلا دلاخو «بويأ نع «يروثلا یورو

 بيلا َحَوَرَت اذإو ءاعْبَس اَهَدْنِع ماقأ «َرْكبلا مر اَذِإ» :َلاَق ةي ّيبنلا نأ «سنأ

 اهجوزتامل « اهنع هللا يضر ةملس مآ نع : (ملسم حیحص) يفو

 كلْهَأ ىلَع كب َسْيَ ها :لاق مث ءاثالث اهدنع َماقأ ءاهيلع لخدف فای هللا لوسر

 امل» : ظفل ىف هلو ««يئاّسنل تْعّبَس كلل تعكس نإو « كل تعيس تئش نإ ناوه

 بس ركبلل ( هب كتْبَساَحَو كتذز تئش نإ» : لاقف هبوئب ثذخأ « جرحي نأ دارأ

 . "ثالث بّیلو

 «لدفیف مسی ل ال هللا لوسر ناك ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع : «ننسلا» يفو

 ينعي ,«كلأ الو ُكِلْمَت امیف ينْملت الق «كلمأ اميف يمْسَق اذه نإ َمُهّللا» :لوقيو

 . "*"بلقلا

 نهی هئاسن نيب عرقآ ار دارآ اذا ناك ی : ؟نیحیحصلا) يفو

 هه

 ناکو اهنع هللا یضر ةشئ ةشئاعل اهموي تبهو ةدوس نأ : « نيحيحصلا» يفو

 .(۲۱۲۲) دواد وبأو ۰۵۲۹/۲ كلامو (۱8۲۰) ملسم هجرخأ (۱)

 وبأو ءرئارضلا نيب ةيوستلا يف ءاج ام باب :حاكنلا يف )١١40( يذمرتلا هجرخآ (۲)

 يمرادلاو 76/۷ يئاسنلاو ءءاسنلا نيب مسقلا يف باب :حاكنلا يف (۲۱۳۶) دواد

 مكاحلاو (۱۳۰۵) نابح نبا هححصو «يوق هدانسإو (۱۹۷۱) هجام نباو ۲

 .يبهذلا هقفاوو ۰۱۸۷/۲

 ءءاسنلا نيب ةعرقلا باب :حاکنلا يف ۲۷۳و ۲۷۲/۹و ۱۱/۵ يراخبلا هجرخآ (۲)

 باب ۹ يف (۲۷۷۰)و ةشئاع لضف باب :ةباحصلا لئاضف يف (۲46۵) ملسمو

 .ةشئاع ثيدح نم كفالا ثيدح يف

۱۳۹ 



 (۷۱) رس ی مس 0 لی
 ةدوس مویو اهموی هشت اعل مسَقی ا بلا

 تضع e ۷4 یا ناک ۷ هللا يضر و e يفد

 اَهَدْنِع تيبيف ا ىلا ىلإ ال قس سیسم ریخ نم ةرما ا نيوتن 10

 ۳ 58 2و م م :
 . اهيتأي يتلا تيب يف ةليل لك نعمتجی نك نهنإ :«ملسم حیحص» يفو

 ٌةَأَرْما ناو :هلوق يف ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع :«نيحيحصلا» يفو

 لوطتف لجرلا دنع ْنوکت ةأرملا يف تا کاضارغا وأ ازوشن اهلعب نم تفاح

 ةقفنلا نم لح يف تنآو «ينكسمأو ينقلطت ال :لوقتف ءاهقالط ديريف ءاهتبحص

 حلاو ًاحْلُص اب حلضب نآ مهیلع حاتُج الف» :هلوق كلذف «يل ٍمْسَقلاو يلع
 یخ

 اذإ هنأ ءهنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع همع نباو «دشارلا هتفيلخ ىضقو

 مل نإو هئافلخ ءاضقو .نيتليل ةّرحللو «ةليل ةمألل مسق ةمالا ىلع ةّرحلا جّوزت

 ُدمحأ مامالا ٌجتحا دقو «ةمالا ىلع هبوجو يف هئاضقك وهف ژان واس نك
 نب لاهنملاب مزح نب دمحم وبآ هفَعض دقو «هنع هللا يضر يلع نع ءاضقلا اذهب

 لزي ملو «ناليلج ناظفاح ناتقث امهنإف ءائيش عنصي ملو «ىليل يبأ نبابو ءورمع
 هيف فلاخ ام هنم یمنی هظفح يف ام ءيش ىلع ىليل يبأ نباب نوُجتحي سانلا

 ءاهترضل اهجوز نم اهموي بهت ةأرملا باب :حاكنلا يف 774/9 يراخبلا هجرخآ (۱)

 .اهترضل اهتبون اهتبه زاوج باب :عاضرلا يف )١577( ملسمو

 ةشئاع ثیدح نم «ءاسنلا نيب مسقلا يف باب :حاکنلا يف (۲۱۳۵) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 ۱ . نسح هدنسو

 .سنآ ثيدح نم تاجوزلا نيب مسقلا يف باب : عاضرلا يف )١557( ملسم هجرخأ (۳)
 وأ ًازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما ناو باب :حاكنلا يف 757/4 يراخبلا هجرخأ )٤(

 .ريسفتلا يف (۳۰۲۱) ملسمو ۰۱۹۹ /۸و اضارعإ

۱۳۷ 



 ءادتبالا مسق بوجو

 عبسلا بيثلا تراتخا اذإ

 يقاوبلل نهاضق

 نيب ةيوستلا بجت ال
 ةبحملا ىف ءاسنلا
 ءطولا ىف فالتخالاو

 يف هئاسن نيب عارقالا
 يصقب ال هنأ و رفسلا

 مدق اذإ يقاويلل

 اروا اتلاف

 اهدنع ماقأ «بيث ىلع اركب جورت اذإ هنأ وهو «ءادتبالا مسق ٌبوجو اهنم

 مث ءاعبس اهدنع ميقُي نأ نيب اهرّيخ بیت تناك ناو ءامهنيب ىّوس مث ًاعبس
 ءروهمجلا لوق اذه ءاهبساحُي الو اثالث اهدنع ميقُي نأ نيبو «يقاوبلل اهيضقي

 ام ريغ ةديدجلل قح ال :اولاقو ءرهاظلا لهأ ٌمامإو «يأرلا لهأ ٌمامإ هيف فلاخو

 .امهنيب ةيوستلا هيلع بجيف هدنع يتلا هقحتست

 اهيلع بستحاو «يقاوبلل نهاضق «عبسلا تراتخا اذإ بلا نأ .اهنمو

 حموس نم اذه ىلعو ءاهب اهيلع ْبستحي مل ثالثلا تراتخا ولو «ثالثلاب

 ثيحب هب حماسُي مل يذلا يف ثالثلا تلخد ءاهنم َرثكأ لعفف ءاهّقوف ام نود ثالثب

 ميقي نأ رجاهملل 5 بلا صخر امك اذهو عیمجلا ىلع ّمثأ «مثإ هيلع بترت ول

 . اهّلك ةماقالا ىلع مد ادب ماقأ ولف . ثالث هكسن ءاضق دعب

 تناكو «كّلْمَت ال اهنإف «ةبحملا يف ءاسنلا َنيب ةيوستلا بجت ال هنأ :اهنمو

 يف نهنيب ةيوستلا بجت ال هنأ اذه نم ٌدخْأو . هيلإ هئاسن ًبحأ اهنع هللا يضر ٌةشئاع

 . بولقلا بّلقم ديب يهو «لیملاو ةبحملا ىلع فوقوم هنال «ءطولا

 وهف «راشتنالا مدعو «هيلإ يعادلا مدعل هکرت نإ هنأ وهو «ليصفت اذه يفو

 لخدي امم اذهف «ىوقأ ةرضلا ىلإ هيعاد نكلو «هيلإ يعادلا عم هكرت ناو ءروذعم

 همزلي ملو «قح اهل بی مل «هنم هيلع بجاولا ىدأ ناف ءهكلمو هتردُق تحت

 . هب ةبلاطملا اهلف «هنم بجاولا گل رت ناو یوستلا

 .ةعرقب الإ نهادحإب رفاسُي نأ هل زجی مل ءّرفسلا دارآ اذإ :اهنمو

 يضقي نكي مل 345 هللا لوسر ناف دق اذإ يقاوبلل يضقي ال هنأ :اهنمو

 . يقاوبلل

۱۳۸ 



 . بهاذم ةثالث اذه یفو

 . كلامو « ةفينح وبأ لاق هبو عرق مل وأ عرف ءاوس یضقی ال هنأ نه نجلا

 . رهاظلا لهأ بهذم اذهو « عرقُي مل وأ عرقأ يقاوبلل يضقي هنأ : یناثلاو

 دمحأ لوق اذهو «ىضق عرقي مل ناو ءضقي مل عرقآ نإ هنأ :ثلاثلاو ۶

 . یعفاشلاو

 ريغل اهلعج هل زوجي الف ءاهترضل اهتليل بهت نأ ةأرملل نأ :اهنمو
 ةليللا نأ امهنيب قرفلاو «نهنم ءاش نمل اهلعج هلف «حوزلل اهتبهو نو «ةبوهوملا

 جوزلل اهتلعج اذاو ءاهل تنیعت ءاهترضل اهتلعجو ءاهتطقسأ اذاف «ةأرملل قح
 مسق «ةبوهوملا ةليل يلت ةبهاولا ةليل نوکت نأ قفتا اذإف «هئاسن نم ءاش نمل اهلعج

 لعجیف «اهترواجم یلٍ اهلقن هن ليف اهیلت ال تناک ناو «نیتیلاوتم نیتلیل اهل
 . يعفاشلاو دمحأ بهذم يف امهو «ءاهقفلل نیلوق ىلع ؟نیترواجتم نیتلیللا

 ال نکلو «نهادح) موي يف َّنِهَلك هئاسن ىلع لی نأ هل لجرلا نأ :اهنمو

 . اهتبون ريغ يف اهؤطي
 نأ ىلإ نئّدحتي ةبونلا ةبحاص تيب يف نعمتجي نأ ّنهّلك هئاسنل نأ :اهنمو

 . اهلزنم ىلإ ةدحاو لک بوزتف مونلا تقو ء يجی

 نع ركع وآ «هشفن اهتهرکو «هتأرما نم ارطو یضق اذإ لجرلا نآ :اهنمو
 يف اهل قح الو هدنع تماقآ تءاش نإ ءاهرّيَحُُي نأ هلو را ذأ هلق (انيق وقع
 صمد اف هلع ناجل اه يسكت د ضعب يف وأ ةقفنلاو ءطولاو مسقلا

 . یضرلا دعب هب ةبلاطملا اهل سیلو مزل «كلذب
 نم لوقو «هريغ غوسي ال يذلا ٌباوصلا وهو «اهاضتقمو ةنسلا بجوم اذه

 جرخ اذه ناف «دساف «تءاش ىتم كلذ يف عوجرلا اهلف .ددجتی اهقح نإ : لاق

 نم هيلع حلاص ام مزلي امك مزيلف ءاحلص ىلاعت هللا هامس دقو «ةضواعملا ٌجرخم

۱۳۹ 

 اهتلیل بهت نآ ةأرملل
 اهنرضل

 ةجوزلا تيضر نإ
 جوزلا دنع هم الاب لا دنع ةماقالاب
 مسقلا يف اهل قح الو
 سيلف ةقفنلا و ءطولاو

 كلذ دعي ةيلاطملا اهل



 ىلع ةجوزملا ةمألا
 ةرحلا نم فصنلا

 ررضلا ٌريخأت هيف ناكل «كلذ دعب اهقح بلط نم ْتَنَكُم ولو لاومألاو قوقحلا

 ةعيرشلاو قاداعملا بابسآ برق نم ناك لب ءًاحلص نكي ملو «هيتلاح لمکآ ىلإ
 ردغ دهاع اذاو فلخآ «دعو اذإ هنأ قفانملا تامالع نمو «كلذ نع ةهزّتم

 .اذه دری يوبنلا ءاضقلاو

 ريمأ هب یضق امك «ةرحلا نم فصنلا ىلع ةجّوزملا ةمألا نأ :اهنمو

 لوق وهو «فلاخم ةباحصلا يف هل فرعي الو «هنع هللا يضر يلع نينمؤملا

 لوقو رهاظلا لهأ لاق اهبو ءءاوس امهنأ :كلام نع ةياور الإ ءاهقفلا روهمج

 يف ال ةمألاو ةرحلا نيب وسي مل هناحبس هللا ناف «لدعلا هيضتقي يذلا وه روهمجلا

 يف الو «ثاريملا يف الو «كلملا يف الو ءّدحلا يف الو «ةدعلا يف الو «قالطلا

 لعج لب «حاكنلا لصأ يف الو ءاراهنو ًاليل جوزلا دنع نوکلا ةدم يف الو حلا

 نم رثكأ جوزتی ال دبعلا نإف .تاحوکنملا ددع يف الو «ةرورضلا ةلزنمب اهحاكن

 باطخلا نب رمع نع :هدانسإب دمحأ مامالا یورو ءروهمجلا لوق اذه «نيتنثا

 ‹ نیتضیح تارشا او «نيتنث قلطیو «نيتنث دبعلا حوزتی : لاق هنع هللا يضر

 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع «زيزعلا دبع ركب وبآ هاورو «دمحأ هب جتحاو
 .ناتنث الإ ءاسنلا نم دبعلل لحي ال :لاق «هنع

 هللا يضر رمع لأس :لاق نيريس نب دمحم نع «هدانسإب دمحأ مامالا یورو

 رمع اذهف . نيتنث هقالطو نيتنث :نمحرلا دبع لاقف ؟دبعلا جوزتي مک : سانلا هنع

 عم هباحصلا يف فلاخم مهل فرعی الو مهنع هللا يضر «نمحرلا دبعو «يلعو

 . سایقلل هتقفاومو .هروهظو لوقلا اذه راشتنا

 -یطاولا ريغ نم یلبحلا ةأرملا ءطو میرحت يف يب هئاضق يف

 نأ ءهنع هللا يضر ءادردلا ىبأ ثيدح نم :«ملسم حيحص» يف تبث

١5 



 "اهب ملی نآ دی أ ديري هلعل» : اع كالت ناب لعل "جم ةأ رماب ىتأ ب یبنلا

 ری هم هل اعل ُهَنَعْلا نأ تْمَمَه ذقل» : هللا لوسر لاقف عن :اولاقف
 . للحب ال مو هُمِدْخَتْسَي فک هل لحي ال وهو هيو

 0 .اذه ٌريغ ٌربخ لماحلا ءطو ميرحت يف ٌمِصَي ال :مزح نبا دمحم وبأ لاق
 هيك يبنلا نأ ءهنع هللا يضر ديعس يبأ ثيدح نم «ننسلا» لهأ ىور دقو یهتنا

 ضیحت ىَّبَح لماح ُرَْغ الو همت ىَّبَح لماح ْأطَوُت ال» :ساطوآ ایابس يف لاق
 ا

 نع «هنع هللا يضر تباث نب عفیور ثيدح نم : هريغو يذمرتلا يفو

 .' 7 «هريغ دلو هءاَم سي الف رخآلا مْوَيلاو هللاب نم ناک ْنَم» :لاق هنأ ی يبنلا
 ۱ . .نسح ثيدح : يذمرتلا لاق

 یر ای نا نوا اب و

 ٩ نهنوطب يف ام ّنُعضَی یتح

 ««هل لحي ال وهو همدختسی فيك «هل لح ال وهو هئّروُي فيك" :ٌو هلوقو
 ءادختسا همدختسیو .هنع ررر ًادبع هلعجی فیک :هانعم يف لوقی انخیش ناک
 هعمس يف ديزي ءطولا :دمحأ مامالا لاق ؟هقلخ يف داز هأطو نأل ودل و وهو نيعلا

 دلولا ناف ءاهعضو لبق اهئطوف «هريغ نم ًالماح ةيراج ىرتشا نميف لاق .هرصبو
 يف ديزي ءاملا نأل «هيف كرش دق هنأل هقتعي نكل «هغبتي الو «يرتشملاب قلي ال

 .اهتدالو تبرق يتلا لماحلا يه : حجملا )۱(

 .ةيبسم ًالماح تناکو ءاهؤطي :اهب ملی (۲)
 . ةيبسملا لماحلا ءطو میرحت باب :حاکنلا يف (۱84۱) ملسم هجرخآ (۳)

 وهو يردخلا ديعس يبآ ثيدح نم ۰۱۹۵/۲ مکاحلاو (۲۱۵۷) دواد وبآ هجرخآ )٤(

 .مدقت دقو هریغل حیحص

 .حیحص هدنسو (۱۱۳۱) یذمرتلاو (۲۱۵۸) دواد وبآو ۱۰۸/4 دمحآ هجرخآ (0)

 .دهاوشلا يف نسح هدنسو (۱۵4) يذمرتلاو ۶ دمحأ هجرخآ (1)

١١ 



 حجم ةأرماب رم ةا ئبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع يور دقو «دلولا

 نإ هنآ : ینعی . ثیدحلا رکذو «اهب ملی نأ ديري هلعل» :لاقف ,طاطسف باب ىلع

 اکولمم هذخآ ناو .هدلوب سيل هنأل .هل لحي مل «هئاریم يف هکرشو هقحلتسا

 . دلولا يف ديزي ءاملا نوکل هيف كرش دق هنأل هل َّلَحَي مل همدختسی

 جوز نم اهلمح ناك ءاوس «لماحلا حاکن میرحت ىلع ةرهاظ ةلالد اذه يفو

 يفف «ىنز نم لمحلا ناك اذإ امیف الإ هيف فالخ ال اذهو «ىنز وأ ةهبش وأ دّيس وأ

 هتحص :يناثلاو كلامو دمحا هام هود الط :امهدحآ «نالوق دقعلا ةحص

 ىتح ءطولا نم ةفينح وبأ عنمف ءافلتخا مث يعفاشلاو ةفينح ىبأ بهذم وهو

 .مرحي ال : هباحصآ لاقو «یعفاشلا ههرکو لا نقف

 نت 7 ج

 : سنأل ليق . اهَقاَدَص اهقْنِع لعجو ةّيفص قتعأ هنأ :«حيحصلا» يف هنع تبث

 «بلاط يبآ نب ع كلذ زاوج یلا بهذو (۱)اهَسفت اينذما :لاق ؟ايندمأ ام

 «بیّسملا نب دیعس مهدّیسو «نیعباتلا ملعآ بهذم وهو كلام ا هلعفو

 .قاحساو نانو .يرهزلاو «يرصبلا نسحلاو .نمحرلا دبع نب ةملس يبأو

 تبأ ناف اهنذإب اهحاكن فنأتسی ىتح ٌحصَي ال هنأ یرخآ ةياور دمحأ نعو

 .اهتميق اهيلعف « كلذ

 :اهايإ هجوزی الجر لكي هنآ ةا ةياور هنعو

 «سایقلاو ةباحصلا لاوقأو «ةنسلل قفاوملا لوألا لوقلا وه : حيحصلاو

 «حاكتلا دقعب ةعفنملا كلم ىقبأو ءاهتبقر نع هكلم لازأف ءاهتبقر ُكلمي ناك هنإف

 ملسمو ءاهقادص ةمألا قتع لعج نم باب :حاكتلا يف ۱۱۱/۹ يراخبلا هجرخأ )١(

 .اهجوزتي مث هتمأ هقاتعإ ةليضف باب : حاكنلا يف ۱۰۳/۲ (186)

۱: 



 ةازغ يف كلذ ٌريرقت مّدقت دقو .اهتمدخ ینثتساو «اهقتعآ ول امم زاوجلاب یلوآ وهف

 ةزاجالا ىلع فوقوملا حاکنلا ةحص يف ٍةدَك هئاضف ىف

 نا کر توا ءامهنع هللا ىضر سابع نبا نع :«ننسلا» ىف

 . 217ه ثنا اهریخف «ةهراک یهو اهَجّوز اهابأ نأ تركذف لَك بلا

 يف حلاص ةياور يف لاقف ءاذه ىضتقمب لوقلا ىلع دمحأ مامالا صن دقو

 ضري مل ناو «زاج «تاقوألا نم تقو ىف هب یضر نإ :لاق .همع هجوز ریغص

 نایخلا اهلف تغلب اذاف «ةميتيلا تجوز اذإ «هللا دبع هنبا هنع لقنو «خسف

 اهب لخدو تجوز ةميتي يف نایفس لوق هل يکح هنع روصنم نبا لقن كلذکو

 عقي مل اهّسفن تراتخا ناف ُرّيخت :لاق دعب جوزلا دنع تضاح مث «جوزلا

 ىلع اودهشیلف ؟يجوز ترتخا :تلاق نإو اهسفنب قحأ يهو «جیوزتلا

 .دیج :دمحأ لاق .امهحاکن

 دیسلا ملع مث «هديس نذإ ریغب جّوزت اذإ دبعلا يف لبنح ةياور يف لاقو

 .جیوزتلا يف هل نذأ اذاو ءديسلا ديب قالطلاف ییلع َقّلطُي ءاش ناف : كلذب

 هًديفنت منمیو «دقعلا لطَبُي : يأ «قلطي :هلوق ینعمو .دبعلا ديب قالطلاف

 ةفينح يبآ بهذم اذهو «صنلا رهاظ فالخ وهو «يضاقلا هلَوأ اذکه «هتزاجاو

 اذإ نذالا ناف «لوقلا اذه ةحص يضتقي لمایقلاو «هبهذم يف لیصفت ىلع كلامو

 . هنع یخارتی نأ زاج باجیالاو لوبقلا مّدقتي نأ زاج

 ءةيصولاك ةزاجالا ىلع هفقو زوجي خسفلا ىلع هفقو زوجي امك هنإف اشا

 د ha هدانساو

ET 

 ةهراكلا رييخت

 رسغصلا سخت

 دنع ةمنتيلا سخت

 غولبلا

 هدبع جاوزب ديسلا رييخت



 نالو لوألا يف هلوصحک لاحلا يناث يف هلوصحو «يضارتلا وه َربتعملا نألو

 رایخلا هل نم ةزاجإ ىلع ةقيقحلا يف دقعلل فقو وه عيبلا دقع يف رایخلا تابثإ

 . قیفوتلا هللابو «هدرو

 لصف
 حاکنلا يف ةءافكلا يف يَ همکح يف

 بوش مُكاَنْلَعَجو یو رکذ نم مُكاَنْقَلَح اسان ای ا :یلاعت هللا لاق
 :یلاعت لاقو .[۱۳ :تارجحلا] (مكاقنأ هللا َدْنِع ْمُكَمَرْكأ َّنِإ اوُقَراعَتل َلئاَبَقو

 تاَنِمْؤُملاَو َنوُنِمْؤُملاو# :لاقو ۰۲۱۰ :تارجحلا] «ةوخ) َنوُنِمْؤُملا من

 ال يأ هر ْمُهَل باجتساف# : یلاعت لاقو .۲۷۱ :ةبوتلا] ضع ایل مُهَضْعَب
 ۳ ورم ۵ م ليد “8 مهر سه ¢ سم و مساس و ۶

 .[۱۹0 :نارمع لا] 4 ضْعَب نم ْمُكْضْعَب ىثنأ وأ رکذ نم ْمُكْنِم لماع َلَمَع حيض

 الد يبَرَع ىلع ٌيِمَجَعِل الو .يمَجَع ىلَع ٌيبَرَعل لضف ال» :ِةِكَي لاقو

 نم ُمّداو دا نم شالا یوتاب الإ «ضّيبأ ىلَع دوس الو . دوس یلع ضال

 .(۱)«بارت

 ُتْيَح نوُمملا َيئايلَْأ نإ تالاب يل اوُسْيَل نالف ينب لا َّنِإ» : ةي لاقو
 .«۲))واک َنْيَأو اوُناَك

 هدانسإو ذايب يبنلا باحصأ نم لجر نع ۶۱۱/۵ «دنسملا) ۳ دمحأ هجرخآ (۱)

 تب
 ملسمو ءاهالبب محرلا لبت باب :بدألا يف ۳۵۲ ۰۳۵۱/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۲)

 نب ورمع ثیدح نم ۲۰۳/۶ دمحأو «نینموملا ةالاوم باب :نامیالا يف (۲۱0)

 يل اوسیل نالف يبآ لآ نإ :لوقی رس ريغ اراهج ةَ هللا لوسر تعمس :لاق صاعلا
 درفملا بدالا» يف يراخبلا جرخأو «نینمژملا وحلاصو هللا ييلو امن «ءايلوأب

 ناك ناو «نوقتملا ةمايقلا موی يئايلوآ نإ» اعوفرم ةريره ييآ ثیدح نم (۸۹۷)

 ىلع اهنولمحت ایندلاب ينوتأتو ءلامعألاب سانلا ينيتأي الف .بسن نم برقأ بسن
 .هیفطع الك يف ضرعأو «ال :اذکهو اذکه لوقأف دمحم اي :نولوقتف «مكباقر

 . نسح هدنسو

٤ 



 یی 2و ۴ حت نر يس

 الا هوحكنأف هقلخو هتيد نوضرت ْنَم مکءاج اذإ» :ِةكَم هنع : يذمرتلا يفو

 ؟هيف ناك نإو ا :اولاق . «ژیبک ٌداسفو ضْرَألا يف تف نکن «هولَعفت

 ?i ارم ثالث ««هوُحكُنَأَف ةَقلخو هيد َنْوَضْرَت ْنَم مکءاج اذ» : لامف

 ناکو (۱«هّیلل اوخکنآو دنه ابآ اوُسكْنَأ» :ةضايب ينبل كب ٌئبنلا لاقو
 ا

 زد ایر یی و دیو فا یی

eTولار تا تالار  یلامت ها لاق دقو «فوع  

 4ِءاَسّتلا َّنِم ْمُکل باط اَم اوُحكناف# :ىلاعت لاق دقو ۲١[. :رونلا] 4 تاَبيطلل

 .[۳ : ءاسنلا]

 جژرت الف الامکو الصأ ةءافكلا يف نيّدلا رابتعا ی € همکح هيضتقي یذلاف

 ارو ارهأ ةءافكلا يف ةنسلاو نارقلا ربتعی ملو ا ا فاك ةملسف

 ءةعانص الو ًابسن ربتعي ملو «ثیبخلا ينازلا اكن ةملسملا ىلع مّرح هنإف .كلذ

 ًافيفع ناك اذإ ةينغلا ةبيسنلا ةّرحلا َحاكن ٌّنقلا دبعلل زّوجف «ةّيرح الو ّىنِغ الو
 حاكن نييمشاهلا ريغلو .تایشرقلا حاکن نييشرقلا ریغل زوجو املسم

 اهنإ :هبهذم رهاظ ىف كلام لاقف «ةءافکلا فاصوأ يف ءاهقفلا عزانت دقو

 يبأ ثیدح نم هنید نوضرت نمیف ءاج ام باب :حاكنلا يف (۱۰۸۵) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 ام اهنم .هدهاوشل لاق امك وهو «بیرغ نسح ثيدح اذه :لاقو  ينزملا متاح

 ثیدح نم ۱۱۵ ۰۱18/۲ مکاحلاو ۷) ا ER ۸5 يذمرتلا هجرخآ

 نكت اولعفت الإ هوجوزف «هقلخو هنید نوضرت نم مكيلإ بطخ اذإ» اعوفرم ةريره يبأ
 .رمع نبا ثيدح نم يدع نبا هجرخأو «ضيرع داسفو «ضرألا يف ةنتف

 .يبهذلا هقفاوو ۰۱۸6/۲ مكاحلا هححصو «ديج هدنسو (۲۱۰۲) دواد وبأ هجرخأ (۲)

 .(۱4۸۰) «هحیحص» يف ملسم هجرخآ )۳

۱: 

 هنسلاو نارقلا ربتعی مل
 نیدلا الإ ةءافکلا يف

 كلام بهذم



 ةفبن ینآ بهذم

 دمحأ بهذم

 ؟ةءافكلا قح نمل

 . بویعلا نم ةمالسلاو «ةّيرحلاو ندا : ةثالث اهنإ : هنع ةياور يفو «نيدلا 2 ع 8 5 ۲ 0

 .نيدلاو ُبسنلا يه : ةفينح وبأ لاقو

 : یرخآ ةياور يفو .ةصاخ بسنلاو نیذلا يه :هنع ةياور يف دمحآ لاقو

 اهیف ربتعا اذإو .لاملاو تعانصلاو «ةيرحلاو .بسنلاو «نیذلا :ةسمخ يه

 نأ : ةيناثلا .ءافكأ ضعبل مهضعب برعلا نأ :امهادحإ .ناتياور هيف هنعف لا

 .يمشاه الإ مهتفاکی ال مشاه ونبو «يشرق الإ مهئفاكي ال اشيرق

 «ةعانّصلاو ةيرحلاو «بسنلاو «نيدلا اهيف ربتعُي : يعفاشلا باحصأ لاقو

 . ةَرْمَتُمْلا بويعلا نم ةمالسلاو

 ندملا لهأ يف هژابتعاو هژاغلاو ءاهيف هژابتعا :هجوأ ةثالث راسيلا يف مهلو
 ءةيشرقلل يشرقلا ریغ الو «يبرعلل انفك مهدنع سيل یمجعلاف يداوبلا لهأ نود

 نيروهشملا ءاحلصلاو ءاملعلا ىلإ ةبستنملا ٌريغ الو «ةيمشاهلل يمشاهلا ريغ الو

 «لصالا ةرحل ًائفك قيتعلا الو «ةرحلل افك ذبعلا الو ءامهيلإ ابستتم سيل نمل اثفک
 ريثأت يفو ءاهئابآ نم ًادحأ الو «قر اهّسمي مل نمل ائفك هئابا دحأ ٌقّرلا نم نم الو

 مل ناف «هنم ةميلسلل افك خسفلل تبثم بيع هب نم الو ءناهجو تاهمألا قر
 راتخاو .ناهجوف «ةقلخلا هيوشتو «مطقلاو ىمعلاك ارفنم ناكو خسفلا تبثي

 تنبل افك سراحلاو كئاحلاو ماجحلا الو ءءيفكب سيل هبحاص نأ «ينايوُرلا

 .ةفيفعلل ائفك قسافلا الو «ملاعلا تنبل فرتحملا الو ءامهوحنو طايخلاو رجاتلا

 .ءایلوالاو ةأرملل قح يه روهمجلا دنع ةءافكلا نكلو «ةينسلل عدتبملا الو

 .لاحلا يف ةيالو هل نمل يه :يعفاشلا باحصأ لاقف ءاوفلتخا مث

 ضري مل نمف «مهديعبو مهبيرق «ءایلوالا عيمجل قح :ةياور يف دمحأ لاقو

 حصي الف هللا قح اهنإ :ةثلاث ةياور يف دمحأ لاقو .خسفلا هلف مهنم

 الو ءراسيلا الو ةيرحلا ربتعت ال ةياورلا هذه ىلع نكلو «هطاقسإب مهاضر
 نم ٌدحأ الو «دمحأ لقي مل هنإف «طقف نيّدلا ربتعی امنإ بسنلا الو ةعانصلا

۱:۹ 



 :ٌدحأ الو وه لوقی الو «تيضر ناو لطاب ةرسوملل ریقفلا حاكن نإ :ءاملعلا

 انهبن امنإو «لطاب يشرقلا ریغل ةيشرقلاو «يمشاهلا ريغل ةيمشاهلا حاکن نإ

 هلل قح يه له «ةءافكلا يف فالخلا نوكحي انباحصأ نم ًاريثك نأل اذه ىلع

 اذه يفو ةروکذملا لاصخلا يه ةءافكلا نإ :مهلوق عم نوقلطيو ؟يمدآلل وأ

 .هيف ام قيقحتلا مدعو لهاستلا نم

 لصف

 دبعلا تحت ةقتعملل رايخلا توبث يف يب همکخ يف

 لاس تءاجو + اهلهأ تبتاک ةريرب نأ :«ننسلا»و «نیحیحصلا) يف تبث

 اهَّدْعأ نأ كلهأ حآ نإ :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف ءاهتباتك يف هك ئيبنلا

 ءالولا نوکی نأ الإ اوَبأف ءاهلهأل كلذ تركذف تلعف يل كؤالو نوکیو .مهل

 E رتشاو اهیرتشا» :اهنع هللا يضر ةشئاعل ل ُيِبنلا لاقف مهل

 سل ًاطوُرُش نوری ما ذأ لاب اّم» :لاقف ّسانلا بطخ مث ««نتغَآ نيل ذولا

 ةئام ناك ناو لطاب وهف هللا باتک يف سيل اطرش طر ثا نم هللا باتك يف

 اهرّيخ مث  (قتغأ نمل ءالولا اَمّنِإو ا هللا طلو ا هللا ءاضق  طرش

 اه تراتعاق ةت نأ م نيبو ءاهجوز حاکن ىلع یقّبت نأ نیب و هللا لوسر

 : لاق ؟كلذب ينرُمأت ! هللا لوسر اپ : تلاقف .«كدلو وبآو كجؤز ُهَنِإ) :اهل اقف

 كف نإ» : اهرّيخ ذا اهل لاقو هيف يل ةجاح الف :تلاق ,«ٌمفاش انآ ام ال

 : لاقو ی ٌئيبنلا هنم لكأف «محلب اهيلع قّدصتو «دتعت نأ اهرمأو ««كل َرايخ الف

 . يده الو ةقدص اهنیلع ره»

 يف ۲۳۸/۵و «قتعلا يف ٤٤٠و ۱8۳و ۱۳۷و ۱۳۰و ۱۲۱/۵ يراخبلا هجرخآ (۱)

 بابو «قتعي نأ ىلع میبلاب يضر اذإ بتاکملا طورش نم زوجي ام باب : طورشلا
 اقالط ةمالا عیب نوکی ال باب :حاکنلا يف ۳۵۷ ۰۳۵۹/۹و یالولا يف طورشلا

 ملسم هجرخأو ءةريرب جوز يف ايب يبنلا ةعافش بابو «دبعلا تحت ةمألا رایخ بابو

 = امن باب :قتعلا يف (۱4)و (۱۲)و (۱۱)و (۱۰)و (٩)و (۸)و (۷)و (5) (۱۵۰۶)
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 عیبو ةأرملا ةبتاکم زاوج
 هزجعي مل ناو بتاکملا

 ت لنسب

 ناو بتاكملا عيب ٌزاوجو «ةأرملا ةبتاكم زاوج هقفلا نم ةريرب ةصق يف ناكو

 ىف لاقو . هصوصن ٌرثكأ هيلعو .هنع ٌروهشملا دمحأ بهذم اذهو .هذّيس هزجعي مل

 وبأ لاق اذهبو .اهعیبی نأ ردقي ال هنأ ىرت الأ «هتبتاكم أطي ال :بلاط يبأ ةياور

 ءاهئارش ىلع اهنع هللا ىضر ةشئاع ّرقأ هک ٌنبنلاو .ىعفاشلاو .ُكلامو «ةفينح

 ال اهتباتك يف نيعتست اهئيجمو ال مأ تزجعأ :لأسي ملو اهعیب ىلع اهلهأو

 هنإف «هتباتك لطبب ال هعيب ناف ءروذحم بتاکملا عيب يف سيلو ءاهزجع مزلتسي

 یادالا نع زجع ناو قَتع «هيلإ یدآ نا عئابلا دنع ناك امك يرتشملا دنع ىقبي

 ناكل «هعیب زاوجب ةنسلا تأت مل ولف «هعئاب دنع ناك امك قّرلا ىلإ هدیعی نأ هلف

 . هيضتقي سايقلا

 نأل :اولاق .بتاكملا عيب زاوج ىلع میدقلا عامجالا دحاو ٌريغ ىعدا دقو

 ةقفص اهنأل «كلذ فرعی مل ْنَم ةنيدملاب قبي ملو نو یوتاب ی

 .ةريرب يلاوم مهو «مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعب نيبو «نينمؤملا م نيب ترج

 نوكي الو اقا فقر ريض ف اعر قالا 17 هللا لوسر بطخ مث

 داز ام ةنيدملا ةّقزأ يف ايكاب اهفلخ اهجوز يشم نم ناك مث ءاذه نم رهشأ ءيش
 ال ذإ يع دوس ۳ نایبصلاو هو

 ی یو یوم 2 يا 57

 . دانسا اهل فرعی ال سابع نبا نع ةذاش ةياور الإ بتاكملا

 اذهو «تّرجع دق تناك ةّريرب نأ اهدا نیرذعب هعیب عنم ْنَم رذتعاو

 (۲ ۲۳۲۱۱ دواد وبأو )۲0و )1۲0( يذمرتلا هجرخآو «قتعا نمل ءالولا

 «قتعت ةكولمملا ىف باب :قالطلا ىف (۲۲۳۰)و (۲۲۳۳۶)و (۲۳۳۲)و (۲۲۳۲)و

 تخسف اذإ بتاکملا عیب یف باب : قتعلا یف (۳۹۲۹)و .دبع وأ رح تحن يهو

 . ةباتکلا
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 اهتبقر ىلع ال ةباتكلا لام ىلع درو عیبلا نأ :يناثلاو . يعفاشلا باحصآ رذع

 . كلام باحصآ رذع اذهو

 e دحاو حصي الو «ثيدحلا نم امهنع رذتعي نأ ىلإ جوحأ نارذعلا ناذهو

 هيلع ٌسابعلا اهدهش دقو «ةنيدملاب تناك ةصقلا هذه نأ بير الف :لوألا امأ ءامهنم

 تّدأآ دعب نكت ملو «ةيقوأ ةنس لك يف نينس عست ةباتكلا تناكو هللا دبع هنباو

 شعي ملو «ةكم حتف دعب ًةنيدملا انكس امنإ هّنباو َسابعلا نأ فالخ الو ءائيش

 . !؟موجنلا لولحو زجعلا نيأف «ثلاثلا ضعبو «نيماع الإ كلذ دعب 45 بلا

 الو ؟تزجعأ :ٌةشئاع اهل تلاق الو ءٌثزجع : مت مل ةريرب نإف ءاضيأو

 ربخآ الو «هب اهفصَر الو ءاهزجعب کج هلل لوسر مکح الو ءاهزجعب اهلهأ فرتعا

 . !؟هتابثإ نع نوژجعت يذلا ٌزجعلا اذه مكل نيأ نمف «ةتبلا اهنع

 ةنس لك يف قاوأ عست ىلع يلهأ تبتاك :ةشئاعل تلاق امنإ اهنإف ا

 موجن ناع تضم الوب ا ل مل :لقت ملو ین نأ جحا یو. هةیقوا

 . يلهأ ينزُجع :تلاق الو ءاهيف ءادألا نع تزجع َةَّدع

 يف یعستل ذئنيح نكت ملو «قّرلا يف تداعل ءاهوزّجع ول مهنإف اضيأو
 . لطَب دق رمأ ىلع ةشئاعب َنيعتستو «اهتباتك

 كيرتشا نأ كلهأ بحأ نإ :ةشئاع لوق اًَهْرْجَع ىلع لدي يذلا :ليق ناف

 :اهنع هللا يضر ةشئاعل 335 يبنلا لوقو .تلعف يل كّوالو نوكيو «كقتعأو

 قتعو ءاهنع هللا يضر ةشئاع نم قتع ءاشنإ ىلع لدي اذهو .«اهیقتغأف اهيرتشا»
 نالطبب لوقلا مهل بجوأ يذلا وه اذه : لیق .ديسلا نم ءاشنإب ال ءادألاب بتاكملا

 ءهسفن هزيجعت وأ بتاكملا زجعب الإ لطبت ال اهنأ مولعملا ّنمو :اولاق . ةباتکلا

 . بتاكم ىلع ال «قیقر ىلع عيبلا درو امنإف «قّرلا يف دوعيف ذئنيحو

 خسیترت هناف هئاشنا یلع لدي ال ءارشلا یلع قتعلا بیترت نأ :اذه باوجو

 ةلمج اهتباتک لكنت نآ تدارآ امل ةشئاع ناف امیس الو «هببس یلع ببسملل
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 عییلا نإ لاق نم ىلع درلا

 اهتبقر ىلع اال

 ام طارتشا زوجی ال

 هللا مکح فلاخب

 هيف يذلا دقعلا حصي له
 ؟دساف طرش

 يرجي ال» :ِكَك ىبنلا لوق نإ : ی اسال ناك تی

 جاتحی ال هيلع قتعي ءارشلا سفنب هنأو هببس ىلع ببسملا بیترت نم اذه نإ

 . قتع ءاشنإ ىلإ

 نينمؤملا مآ ناف «هلطی ةصقلا قایسو نهطآ هرماف : يناثلا ٌرذعلا امأو

 املا رتشت ملو «هيف بیر ال امم اذهو ءاهل اهُالو ناکو .اهتقتعاف ءاهنرتش

 يذلا لاملل ضّرعتت ملو «ةدحاو ةلمج مهل اهتّدعف .ةمجنم قاوآ یو

 مهاردلا ءارش يف ضرغ ةشئاعل ناك الو ءام هجوب اهضرغ ناك الو ءاهتمذ يف

 رز اساعد اولا

 ال هنأ اهیفو ؛اهرادقم ْفلتخي مل اذإ اددع دوقنلاب ةلماعملا زاوج ةصقلا يفو

 مکح فلاخُي اطرش رخآلا ىلع طرتشی نأ نیدقاعتملا نم دحال زوجي

 هللا مکح يف سیل : يأ هل باتك يف سيل» :هلوق ىنعم اذهو ءهلوسرو هللا

 ُباتك» : هلوق هيلع لديو «هتحاباو هّركذ نارقلا يف سيل هنأ ٌدارملا سیلو هژاوج
 و

 . (قثوأ هللا طرشو « قحا هللا

 دقعلا لطبی ملو «دساف طرش هيف طرش يذلا دقعلا ححص نم هب لدتسا دقو

 دق هنإف «ثيدحلا ىنعم نييبت يف هنم باوصلا رهظي ليصفتو عازن هيف اذهو «هب

 . يف اهل نذأف ‹«قتعأ نمل ءالولا ناف ءالولا مهل يطرتشا» : هلوق سانلا ىلع لکشآ

 نإ :لاقو ةظفللا هذه يف نعط يعفاشلاو .ديفي ال هنأ ربخآو « طارتشالا اذه

 نکلو ءاهتبثي ملو يعفاشلا اهدرف .هّریغ هفلاخو ءاهب درفنا ةورع نب ماشه

 دحأ اهللعُي ملو ءاهيف اونعطی ملو .اهوجرخآ مهّريغو «نیحیحصلا» باحصآ

 . ملعن امیف يعفاشلا یوس

 .دلاولا قتع لضف باب :قتعلا يف (۱۵۱۰) ملسم هجرخآ (۱)
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 يطرتشل يف دلا ينعم ینعمب يه لب ٠ اهباب ىلع تسيل مالا : ةفئاط ایم دوس و

 ۷ : : ءارسالا] الق متاسآ ناو ا : مئئَسْحَأ نإ : هلوقك . «یلع)

 4اَهْيَلَعَم َءاَسَأ ْنَمو هسفتلق ًاحلاص لمع نم : :یلاعت لاق امك ءاهيلعف :يأ

LE Î 

 ‹فرحلا عوضوملو «ةصقلا قايسل هفالخب راذتعالا اذه ةفئاط درو

 :هلوق فالخب ءاهيلع ام نيبو سفنلل ام نيب تقّرف دق اهنإف ءةيألا ريظن سيلو

 . مهل يطرتشا»

 : هریدقت فوذحم مالکلا يف نکلو اهباب ىلع ماللا لب : ةفئاط تلاقو

 . هللا باتکل هتفلاخمل ائيش ديفُي ال طارتشالا نإف «يطرتشت ال وأ .مهل يطرتشا

 نم هب ملعلاو ءهيلع ليلد ال ام َرامضإ همازلتسال َراذتعالا اذه مهزیغ درو

 يح اكول

 رم مآل ناب لاق نم اولا: یلاعت هلوقک جاا ال دیدهت ا اذه لب :یرخآ ةفئاط تلاقو

 يكرر هات رهظآو هلبق ام سنج نم نالطبلا يف اذهو 5٠[. : تلصف]  متتش

 من ؟اهل ديدهتلا يضتقي ام قابلا ي نیر نم دیده امو تنم
 . نینموملا ٌمأ ال «دیدهتلاب

 رپ  نوکیو «اذه لثم طارتشا زوجي هنأو نذاو ةحابإ رمآ وه لب : ةفئاط تلاقو رمآ رمألا ناب لاق نم + E نافل . دكا 1 هام و
 و بیگ و ET 5 1 5 ۲ و

 3 4 سا و
 . هدرو هنالطب يضتقي ثيدحلا حيرصو

 اهظال ةليسو وه لاق
 طرق ىلإ بسر نوک طاش الا ين اه نزآ امت : ةفئاط تلاقو

 E ی ی سيب دوا

 نم امکح نّیضتو «طرشلا اذه نالطبب مهیف نّذأف سانلا بطخ مث «طارتشالا يف
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 نمل ءالولا امنا» يف ام

 مومعلا نم «قتعأ

 «هب ءافولا زجي مل ءدقعلا يف طرش اذإ لطابلا طرشلا نأ وهو «ةعيرشلا ماكحأ

 مکحلا اذه داسف نّمضت ٌتيدحلا ناف «كلذ ملع امل طارتشالا يف نذإلا الولو

 . قتعملا ريغل ءالولا نوک وهو

 دعب هنالطبب 45 یبنلا حیرصت نم ديفتسا امناف ءطرش اذإ هنالطب امأو

 یضتقم ٌفالخ ناك ناو «هب ءافولا ديفُي هطارتشا نأ اودقتعا موقلا لعلو «هطارتشا
 . طرشلا نودب هلطبأ امك طرش نإو « 3345 ْیبنلا هلطبأف .قلطملا دقعلا

 ىلع طّلسُي نأ امإ هناف .طرشلا نالطبب طرتشملا دوصقم تاف اذإف : لیق ناف
 دحاوب ضقی مل 35 عبنلاو هضرغ نم تاف ام ردقب شرالا نم ىلع وا «خسفلا

 . نيرمألا نم

 ملع اذإ امأف . طرشلا داسفب الهاج طرتشملا ناك اذإ تبثي امنإ اذه :ليق

 هل خسف الف «هطارتشا ىلع همادقإب امئا ايصاع ناك هللا مكحل هتفلاخمو هئالطب

 . ملعأ هللاو «ةريرب يلاوم يف نيرمألا ٌرهظأ اذهو «شرأ الو

 لصف

 نمل هتوبث يضتقي ام مومعلا نم «قتعأ نمل ءالولا امنإ» :237 هلوق يفو

 يبأو يعفاشلا لوق اذهو «بجاو قتع وأ «ةرافك وأ «ةاكز يف وأ «ةبئاس قتعأ

 .هيلع ءالو ال :ىرخألا ةياورلا يف لاقو «تایاورلا ىدحإ يف دمحأو «ةفينح

 نأ يف هقفاو نمو دمحأ همومعب جتحيو هلثم قتع يف هؤالو دري :ةثلاثلا يف لاقو

 نم أ معلا اذهو «ءالولاب هثرو «قیتعلا تام مث ءايثذ ادبع قتعآ اذإ ملسملا
 وبأو كلامو يعفاشلا لاقو «هديقي وأ هصصخيف («رفاکلا ملا ثر ال : : هلوق

 مومع نإ :اولوقي نأ مهلو ءاملسم ُدبعلا تومي نأ الإ ءالولاب هنری ال :ةفینح

 .«رفاکلا ُمِلْسُملا ری ال» : هلوقب صوصخم ««قتعأ نمل ءالولا» : هلوق

 رفاکلا الو رفاکلا ملسملا ثري ال باب :ضئارفلا يف ٩۳/۱۲ يراخبلا هجرخآ (۱)
 .دیز نب ةماسأ ثیدح نم ضئارفلا يف (۱۱۱6) ملسمو .ملسملا
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 لصف

 La دوو دغ اهحوزو تقتمآ اذإ ةجوزملا ةمالا رییخت هقفلا نم ةصقلا يفو

 ةشئاع نع مساقلا لاقف ؟ارح وأ ادبع ناك له «ةریرُب جوز يف ةياورلا تفلتخا

 .ًارح ناك :اهنع ةورع لاقو .اهرّيخُي مل ارح ناك ولو ادبع ناك :اهنع هللا يضر

 هيلإ رظنأ ينأك «نالف ينبل ادبع «ثيغم : هل لاقي دوس ادبع ناك : سابع ْنبا لاقو

 «دواد يبآ ننس يفو .حیحصلا يف اذه لكو «ةنيدملا ككس يف اهءارو فوطی

 : اهل لاقو دی هللا لوسر اهرّيخف « «دمحأ يب أ لآل ادبع ناك : ةشئاع نع ةورع نع

 .«ك رايح الف «كّبرق نزد

 «دبع تحت تناك ةريرب نأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نع «4دمحأ دنسم» يفو

 اذه تخت يمت نأ تنش ناف يراثخا» : ب هللا لوسر اهل لاق ءاهتقتعأ املف
 .۲۱«هیقرافت نأ تنش ناو « دّبعلا

 .ارح ناك هنأ : «(حیحصلا» يف ىور دقو

 ةشئاع نع هاور ٌربخلا اذهو ءادبع ناك هنأ :اهزثکاو «تاياورلا حصأو

 هنع فلتخي ملف ءدوسألا امأ ءٌمساقلاو «ةورعو ءدوسألا :ةثالث اهنع هللا يضر

 «ناتضراعتم ناتحیحص ناتیاور هنعف تةورع امأو ءارح ناک هنأ ةشئاع نع
 مساقلا نب نفحرلا دبع امأو ءادبع ناك هنأ :ةيناثلاو ءارح ناك هنأ :امهادحإ

 نب دواد لاق . كشلا :ةيناثلاو ارح ناك هنأ :امهادحإ «ناتحيحص ناتياور هنعف

 .ادبع ناك هنأ سابع نبا نع ةياورلا فلتخت ملو : لتاقم

 يف ءاملعلا فالتخا ناك اذإ اوفلتخاو «دبع اهُجوزو تّقتعأ اذإ ةمألا رييخت ىلع ًءاهقفلا قفتاو
 تقتعأ اذإ ةمالا ريبخت 7

 رح اهجوزو وبآ لاقو يخت ال : هنع نیتیاورلا ىدحإ ىف دمحأو كلامو ٌیعفاشلا لاقف ءارح

 )١( دواد وبأ هجرخأ )575(.

 ) )۲دمحأ هجرخأ 5/١8١ .نسح هدنسو
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 ىف طانملا قیقحت ذخام

 ةقتعملل رایخلا تابثإ

 لوألا ذخأملا ىلع درلا

 رصقان تحت اهلامك وهو

 يناثلا ذخاملا ىلع درلا

 بجوأ اهقتع نأ وهو
 ةقلط كلم اهيلع جوزلل

 ةثلاث

 اهجوز نوك ىلع نيتينبم ناتياورلا تسيلو ریخت : ةيناثلا ةياورلا يف دمحأو ةفينح

 ذخام ةثالث هيفو ءاهل رايخلا تابثإ يف طانملا قيقحت ىلع لب ءارح وأ ًادبع
 «صقان تحت تلمك :مهلوقب هنع ٌرّبعملا وهو «ةءافكلا لاوز :اهدحأ ءءاهقفلل

 دقعلاب هل ةكولمم نكت مل اهيلع ةثلاث ةقلط كلم جوزلل بجوآ اهقتع نأ : يناثلا

aال ءاسنلاب ٌربتعم قالطلا نأ مهلصأ ىلع اونبو «ةفينح يبأ باحصأ ذخام  

 . هذه يف ام نيبن نحنو ءاهسفن اهکلم :تلاثلا «لاجرلاب

 ةربتعم ةءافكلا نأ ىلإ مجری اذهف «صقان تحت اهلامک وهو :لوألا ذخأملا

 اذإ رّيخت امك «ةأرملا ترّيخ «تلاز اذإف «ءادتبالا يف ةربتعم يه امك «ماودلا يف

 . نيهجو نم فيعض اذهو ءاهل ءفک ريغ جوزلا ناب

 هعباوت كلذكو ءاهرارمتساو اهُماود ربتعُي ال حاكنلا طورش نأ :امهدحأ

 ةرّبجملا ريغ ةجوزلا ىضر نإف «ماودلا يف عباوت نوكت نأ طرتشُي ال هدقعل ةنراقملا

 مارحالا عنام كلذكو «نادهاشلاو ْیلولا كلذكو «ماودلا نود ءادتبالا يف طرش

 .هتمادتسا نود دقعلا ءادتبا عنمي امنإ «ةينازلا aos ان و

 . .اهماودو اهرارمتسا طارتشا ءادتبا ةءافكلا طارتشا نم مزلي الف

 بيع ثودح وأ «جوزلا قسفب حاكنلا ءانثأ يف ةءافكلا تلاز ول هنأ : يناثلا

 ءامدق ٌرايتخا وهو «بهذملا رهاظ ىلع ٌرايخلا تبي مل «خسفلل بجوم
 هتابثإ همزليو «ثداحلا بيعلاب َرايخلا يضاقلا تبثأو . كلام بهذمو «باحصألا

 ثدح ناو «رایخلا تبث «جوزلاب ثدح نإ : يعفاشلا لاقو «جوزلا قسف ثودحب

 . نيلوق ىلعف «ةجوزلاب

 ءةثلاث ةقلط كلم اهيلع جوزلل بجوأ اهقتع نأ وهو يناثلا ذخأملا امأو

 ؟اهل رايخلا توبث َنيبو «ةثلاث ةقلط توبث نيب ةبسانم أف ءادج فيعض ٌذخأمف

 اهنآ نم . مهوتُي امو «خسفلا كلمل اببس ةثلاثلا ةقلطلا كلم ٌحراشلا بصن لهو
 و و م هم

 مل سبحو كاسمإ ةدايز وهو «ثالثب الإ نيبت ال تراصف نيتنثاب هنم نيبت تناك
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 تزعلا قّرفي ىتح اهكسميو «ةتبلا ورا الا كلفت فا لسان ب معلا هع

 ال اهقتعو ءاهكاسمإ ةمادتسا كلْمَي وهف ءرمعلا ةدم ىلع دقع حاكنلاو ءامهنيب

 یا ناك ل دهون هفت هی اهبل هم انا تک کات اذ كلمن

 يف عورشمو «هيلإو هديب وه نمي ربتعم هنأ حيحصلاو فيكف دالا ا ريكف

 . هبناج

 ىلإ اهيرقأو ذخاملا حجرا وهف «اهسفن اهکلم وهو :ثلاثلا ذخأملا امأو

 مکحب اهیلع دقع دیسلا نأ ذخأملا اذه رسو ضقانتلا نم اهدعبأو «عرشلا لوصأ

 عفانملاو ةبقرلا ٌكيلمت يضتقي قتعلاو .اهعفانمو اهتبقرل اکلام ناك ثيح كلملا
 اهعضن تكلم ءاهتبقر تكلم اذاف هتمکحو قتعلا دوصقم اذهو «قتعملل

 اهرّيخف ءاهرايتخاب الإ اهيلع كلمي الف .عضبلا عفانم اهتلمج نمو ءاهعفانمو

 عفانم تكلم دق ذإ هحاکن خسفت نأ نيبو ءاهجوز عم ميقت نأ نيب ٌحراشلا

 كسفن تكلم : اهل لاق هيم هنأ «ةريرب ثيدح قرط ضعب يف ءاج دقو ءاهعضب

 . «یراتخاف

 اهتبقر كلم دق يرتشملا نإف ءاهعاب مث اهجّوز ول امب ضقتنی اذه : لیق ناف
 ناف هاضقن اذه ُدِرَي ال :انلق . حاکنلا خسف ىلع هنوطلست الو هعفانمو اهعضُبو

 امل وهو «هتفیلخ يرتشملا راصف «هل اکولمم ناك ام يرتشملا ىلإ لقن عئابلا
 ةبولسم يرتشملا ىلإ اهلقن مث «جوزلا ىلإ هکلم نع عضُْبلا ةعفنم جرخآ ءاهجّوز
 اذه نأ بهف : لیق ناف . هعاب مث فرم بخ عا لاک راف ‹عضبلا ةعفنم

 ةبولسم اهّسفن تكلم اهنأو ءاهقتعأ اذإ كلذ متلق الهف ءاهعاب اذإ اميف مكل ميقتسي
 . ؟ذخأملا اذه مكيلع ضقتني اذهلو ءاهقتعأ مث ءاهرجا ول امك .عضُبلا ةعفنم

 نم یوفقآ هعفانمو فر قیتعلا كيلمت يف قتعلا نآ ای ىرقلا اف

 قتعلاف < «عیبلا فالخب .كيرشلا ةصح يف يرسيو هقتعي مل اميف ذفني اذهلو عيبا

 طاقسإ يضتقي كلذو ءررحم هل هلعجو ا اا

 ال يذلا ضحملا ریفغلا كلم يف يرسي قتعلا ناك إو: اهلك اهعفانمو هسفن كلم

۱ ۵ ۵ 

 ذخاملل فنصملا حیجرت
 اهسفن اهکلم وه و ثلاثلا



 رییخت ىلع نالاکشا
 ةحوزتم تناك اذا ةقنعملا

 رحب

 ىرس اذإف «جوزلا قح هب قّلعت يذلا هكلُم ىلإ يرسي ال فيكف «ةتبلا هيف هل قح

 لعب هب قلعتی يذلا قلل ىلإ هئایرسف «هیف قتعملل قح يذلا كيرشلا بیصن ىلإ
 و 1 ع ۶

 هناف .كيرشلا فالخب «ةعفنملا هذه نم جوزلا قح لاطبٍ هيف اذهف : لیق ناف

 . ةميقلا ىلإ عجری

 هل طقسُي ال اهماود ليزي ام نایرطف «ءطولاب ةعفنملا یفوتسا دق جوزلا : لیق

 دنع ةءافك لاوز وأ «بيع ثودح وأ عاضرب هخسفی وأ هدسمُی ام أرط ول امك ءاقح
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 نع «ِبَهْوَم نبا ثيدح نم «يئاسنلا هاور اميف نولوقت امف :ليق ناف

 تدرأف :تلاق «ةيراجو مالغ اهنع هللا يضر ةشئاعل ناك :لاق .دمحم نب مساقلا

 َلْبَق مالفلاب يئّدبا» :لاقف يب هللا لوسرل كلذ ٌتركذف .امهقتعآ نأ

 مالغلا قتعب ةءادبلل نكي مل أرح جوزلا ناك اذإ عنمي رييختلا نأ الولو .۲۳«ةیراَجلا

 .رايتخا اهل نوكي الف رح تحت تقتع «هب تأدب اذإف «ةدئاف

 4# هللا لوسر نأ :اضيأ «يئاسنلا ننس» يفو
 .«تس

 . "”«اهججْوَر اَهأطَي ْمَل ام رايخلاب يهف «تقتعف ِدْبَع

 ال بخ اذه :هاور دقو يليقعلا رفعج وبآ لاقف : لوالا ثیدحلا امآ :لیق

 هدنس يفو «ناقتعی نیکولمملا رایخ باب :قالطلا يف ۱۱۱/۲ يئاسنلا هجرخآ (۱)

 .فنصملا هفعضیسو «يوقلاب سیلو ؛ بهوم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب هللا ديبع
 ءرفعج يبأ نب هللا ديبع نع «ةعیهل نبا ثیدح نم ۳۷۸/۵و 77/4 دمحآ هجرخآ (۲)

 ةعيهل نباو «ةباحصلا نم لاجر نع «يرمضلا ةيمأ نب ورمع نب نسح نب لضفلا نع
 دنع ثیدحلا دجن ملو ؛نابح نبا ريغ هقثوي مل لوهجم نسح نب لضفلاو « فیعض

 . ىربكلا يف هلعلف يئاسنلا

١65 



 لب «نيجوز اناک امهنآ هيف سيل هنأل .ةجح هيف نكي مل حص مل مث .حصی ال ربخ

 ًالوأ دبعلا قتعب اهل هرمآ يف نكي مل نیجوز اناک ول مث .ةيراجو دبع اهل ناك :لاق
 اذهل جوزلاب ءادتبالاب اهرمآ هنأ ربخلا يف سیلو «رحلا تحت ةقتعملا ّرایخ طقسي ام

 قتع نأو «یتنالا ىلع هقتع لضفل رکذلاب ءیدتبت نأب اهرمآ هنأ رهاظلا لب «ینعملا
 .انیبم حیحصلا ثیدحلا يف امك «ركذ قتع ماقم ٌموقي نييثنأ

 نب نسح نو ()لضفلا ةياور نم هئأال «فُّعضف :يناثلا ثیدحلا امأو

 تابثإ يف عرشلا مکح رهظو ءاذه ررقت اذإف .لوهجم وهو يرمضلا ةيمآ نب ورمع
 ملا تن ذ» : ات يبنلا نع «هدانسإب دمحآ مامالا یور دقف اهل رابخلا

 میطتنت الو اهل رايح الف اهتطَو ناو ثقراف ثّءاش نإ ءاَمأَطَي ْمَل ام رایخلاب يهف
 .ناتيضق اذه نم دافتسیو (۳هقارف

 بهذم اذهو ءاهئطَو نم ُهْنُكَمَت مل ام يخارتلا ىلع اهّرایخ نأ :امهادحإ
 هنأ :يناثلاو .اهُدحأ اذه .لاوقأ ثالث يعفاشلاو .دمحأو «ةفينح يبأو كلام
 . مايأ ةثالث ىلإ هنأ : ثلاثلاو روفلا ىلع

 e نا اتخر اه ام EL نم هتک ادا اینا نا

 .ءطولا نم نیکمتلاب اهّرایخ طقسی مل ءامهتلهج ولف «هب رایخلا توبثو قتعلاب

 قتعلاب تملع اذ| لب خسفلا كلمب اهلهجب رذعت ال اهن : ةيناث ةياور دمحأ نعو

 ىلوألا ةياورلاو .خسفلا اهل نأ ملعت مل ولو اهرایخ طقس .اهنطو نم هتنکمو
 _ رح تحت ةقتعملل رایخ ال هنإ :انلقو - راتخت نأ لبق جوزلا قتع ناف حصآ

 يف يعفاشلا لاق .خسفلا لبق ةءافکلا لوصحو ءاهل جوزلا ةاواسمل اهرایخ لطب

 ىلع رایخلا كلم مّدقتل خسفلا اهل :هباحصأ دنع روصنملا وه سیلو - هیلوق دحأ

 بیعلا لاز ول امكو «قتعلاب خسفلا ببس لاوزل سیقآ لّوألاو «هلطبي الف «قتعلا

 .فیرحت وهو «لضفلا لدب نسح : لصألا يف )١(

 .ةعيهل نبا فعضو لضفلا ةلاهجل مدقت امك فيعض هدانسإ )۲)

۱۷ 

 ىلع ةقنعملا رايح
 يخارتلا

 طقسب ءطولا نم نيكمتلا



 ةجوزلا كلم نمز يف راسعالا لاز ول امکو ءهب خسفلا لبق حاکنلاو عیبلا يف

 ایعجر اقالط اهقلط ناف «كلذل رثآ الف «اهسفن اهکلم ةلعلا :انلق اذاو . هب ّمسفلا

 «هعم ماقملا تراتخا ناو «ةعجرلا تلطب سفلا تراتخاف ءاهتدع يف تقتعف

 .ةجوزلاک ةيعجرلا نأل «خسفلل اهژایتخا طقسو «حص

 ماقملاب تيضر اذإ اهُرايخ طقسي ال :دمحأ باحصأ ضعبو يعفاشلا لاقو

 نمز يف اهزایتخا حصي الو عاجترالا دعب اهسفن راتخت نأ اهلو تعجرلا نود

 اهعجار اذإف . عنتمم «ةنونیب ىلإ ةرئاص هيف يه نمز يف رايتخالا ناف «قالطلا

 هلمع رایتخالا لمعو ةجوز تراص اهنال «هعم میقتو هراتخت نأ ذئنيح حص

 نمز يف تقتع مث «لوخدلا دعب ةمألا جوز ترا اذإ اذه ٌريظنو . هيلع هرثآ بّترتو

 طقس «ءملسأ مث هتراتخا ناف «همالسإ لبق رایخلا اهل لوألا لوقلا یلعف «ةّدرلا

 دقعلا نأل ءهمالسإ لبق رايخ اهل حصي ال :يعفاشلا لوق یلعو «خسفلل اهکلم

 . اهرايخ حص «ملسأ اذإف . نالطبلا ىلإ رئاص

 . ؟ال مأ قالطلا عقي له «خسفت نأ لبق اهقلط اذإ نولوقت امف : لیق ناف

 فق و : مهریغو حا باحصأ ضعب لاقو «هحوز اهنال ؛ عقی معن : لیق

 ناف .هعوقو انیبت اهجوز تراتخا نو «عقی مل هنأ انیبت .تخسف ناف «قالطلا

 . .؟خسفلا تراتخا اذإ رهملا مکح امف :ليق

 طقسی مل «هدعب تخسف ناف .هدعب وأ لوخدلا لبق خسفت نأ اما :ليق

 بجي «فیناثلاو اهتهج نم ةقرفلا نأل هم ال :امهادحا .دمحآ نع ناتیاور

 نالوق اهيف :ليق ؟رايخ اهل له «اهفصن قتعملا يف نولوقت امف :ليق ناف

 اهریغ كلمي ال هل ةرّبدم جوزك اهل َرايخ ال :انلق ناف .دمحآ نع ناتیاور امهو

 لبق خسفلا كلمت ملو .تقتع تام مث ءارهم نیتئام ىلع دقعف «ةئام اهتمیقو
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 قریف «ثلثلا نم حرخت ملف  فصتنا وأ ملا لو «تكلم ول اهنأل «لوخدلا

 نم جرخت اهناف «هکلمت مل اذإ ام فالخب «لوخدلا لبق ٌخسفلا ٌعنتميف ءاهضعب
 و

 . اهعيمج قتعيف «ثلثلا

 «عفاش نَا امّتِإ ءال» : لاقف ؟ينرُمأتآ : تلاقف «هتعجار ول» هلك هلوف يف

 . ایاضق ثالث هيف «هیف يل ةجاح ال : تلاقف

 بیر الو تعافشو هرمآ نيب قرف اذهلو بوجولا یلع هرمآ نأ :اهادحإ

 . تابحتسملا مظعأ نم هتعافش لاثتما نأ

 «هتعافش لبقت مل ذإ اهيلع ركنُي ملو تریرب ىلع ْبْضْعَي ملة هنأ : ةيناثلا

 ءاش ناو «هطقسأ ءاش نإ «هيلإ كلذو « هقح هدنع عوفشملا طاقسإ يف ةعافشلا نآل

 . هرمأ نايصع مرحيو ا هتعافش نایصع مرحي ال كلذلف «هاقبأ

 حاكنلا دقع لاوز عم نوکی دق عراشلا ناسل يف ةعجارملا مسا نأ : ةثلاثلا
 یّمس دقو ءاكاسمإ نوکیف «هثعشت عم نوکی دقو «دقع ءادتبا نوکیف «ةيلكلاب
 هتل نإ : لاقف تعجارُم يناثلا جوزلا دعب ائالث قلطملل حاكنلا ءادتبا هناحبس
 حانج الف «يناثلا اهقلط نإ :يأ [۲۳ :ةرقبلا] 4اعجارتی نأ اَمِهِيَلَع َحاُج ال
 نا ساكت ا نا لوألا لغو ااو

 اَهْيَلَع ره» :لاقو «ةريرب ىلع هب قّدصت يذلا محللا نم يب هلكأ يفو

 هيلع مرحت نم لکو ‹ مشاه ينبو «ینغلا لکا زاوج ىلع لیلد هّةیدَه انلو ٌةَقَدَص

 غلب دق هنألو «لوكأملا ةهج فالتخال ةقدصلا نم ريقفلا هيلإ هندي امن فتا

 ناف «هسفن ةقدص نكت مل اذإ اذه لاي هت مقرنا هل صبا و سلجم
 ىهن امك .ةيده اهلبقي الو ءاهَبهَي الو ءاهيرتشي نأ هل زجي مل «هتقدص تناك
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 بوجولا يضتقي رمالا

 نايصع مرحب ال

 ناسل يف ةعجارملا ىنعم

 عراشلا

 يع هلكأ نم طينتسي ام

 هب قدصت يذلا محللا نم
 ةريرب ىلع



 رسم ۵ مح
 ۳۳" ص

 ةكاطغا ناو هرتشت الا :لاقو هتقدص ءارش نع هنع هللا يضر رمع هَ هللا لوسر

 .'«مهردب

 حاکنلا ةحصب هئاضفو شک و لق امب قادصلا ىف 3 هئاضق ىف ۳ اد * ههتالبص ۶۱ ۵ ۳
 و

 هلك یبنلا قادَص ناك :اهنع هللا يضر ةشئاع نع :«ملسم حیحص» يف تبث
3 5 4 
 .'"ةئامسمخ كلذف ءاشنو ةيقوأ ةرشع یتنث هجاوزال

 الو «هئاسن نم ائيش حک يي هللا لوسر َتْمِلَع ام : هنع هللا يضر ٌرَمْع لاقو

 نسح ثيدح :يذمرتلا لاق . "”ةيقوأ ةرشع ىتنث نم رثکا ىلع هتانب نم ائيش حکنا

 .امهرد نوعبرأ :ةيقوألاو

 الع ئبنلا نأ ءدعس نب لهس ثيدح نم :«يراخبلا حيحص» يفو

 .«دیدخ نم متاخب ولو ٌجّرَرت' : لجرل
 يف ىطغأ ْنَم» :لاق زی یبنلا نأ ءرباج ثیدح نم :«دواد يبآ ننس» يفو

 .200لحَتْسا دّقف ءارمت وأ اقیوَس هيفك ءلم قادص

 .هتبه يف عجري نأ دحأل لحي ال باب :ةبهلا يف ۱۷ ۰۱۷۳/۵ يراخبلا هجرخآ (۱)

 قدصت نمم هب قدصت ام ناسنال رش ةهارك باب تابهلا يف ( ملسمو هدصت ةهدصت ام ناسنالا ءارش ةها اب :تایهلا ىف )

 . هيلع

 .نارقلا ميلعت هنوك زاوجو قادصلا باب :حاكنلا يف )١1557( ملسم هجرخأ (۲)

 يئاسنلاو (۳4۰)و (۲۸۷)و (۲۸۰) دمحأو «حاکنلا يف (۱۱۱6) يذمرتلا هجرخأ (۳)

 .نسح هدنسو ۲۱۰7(۰) دواد وبأو ۲

 .ديدح نم متاخو ضورعلاب رهملا باب :حاكنلا يف ۱۸۷/۹ يراخبلا هجرخأ (4)

 هدنس يفو ۳ دمحأو رهملا ةلق باب :حاكنلا يف (۲۱۱۰) دواد وبآ هجرخآ (۵)

 = هفعضو «لوهجم :متاح وبآ لاق .نامور نب حلاص هباوصو «ملسم نب یسوم

١1 



 ۳ «نیلعن ىلع تجّوزت ةرازف ينب نم ةأرما نأ : :يدمرتلا يفو

 لاق ا ( معن : ::9 یو و او

 ءاهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم :«دمحآ مامالا دنسم» يفو
 r ةكرب حاکلا عل ءآ َّنِإ» : رفت ئئبنلا

 ! هللا لوسر اي : تلاقف ب بلا ىلإ تءاج ة ةأرما نأ : «نیحیحصلا» يفو

 نإ اهینجوز « هللا لوسر اي : لجر لاقف الیوط تّماقف كل يسفن تبهو دق ينإ

 ۲46 اهقدضت ءيش نم َكَدْنِع لّهف» : ل لا لوسر لاقف تَجاح اهب كل نكت مل
 كرازإ اهتيطغأ نإ َكَّنِإ» : هللا لو لاقف اده يرازإ الإ يدنعام :لاق

 ولو مّتلاف» : لاق “ايش دجأ ال :لاق هایش سمتلاف كل زا الو تلخ

 ءيش َكَعَم لَه : راك هللا لوسر لاقف ءاثيش جي ملف سمتلاف .«دیدح نم امّتاخ

 2 هلا لوسر لاقف ءاهامس رول اذك ةروسو اذك ةروس معن : : لاق ؟«نآّرقلا ّنم
 (۳)«نارقلا نم . كَم ام اه

 « يدهم نب نمحرلا دبع هاور :دواد وبأ لاقو اشنا ین لا يبأ سیلدت هيفو «يدزألا =

 .افوقوم رباج نع ريبزلا يبأ نع «نامور نب حلاص نع
 هجام نباو ءءاسنلا روهم يف ءاج ام باب :حاکنلا يف (۱۱۱۳) يذمرتلا هجرخأ )

 . فيعض وهو هللا ديبع نب مصاع هدنس يفو ةعيبر نب رماع ثيدح نم (۱۸۸۸)
 ةربخس نبا هدنس يفو ۰۱۷۸/۲ مکاحلاو ۰۱4۵و ۸۲/۲ «دنسملا» يف دمحأ هجرخآ )۲(

 هلاجر يقابو «ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاق .يطساولا نوميم نب ىسيع همساو
 نم» ظفلب اهنع رخا فیرط نم (۱۲۵۲) «هحیحص» يف نابح نبا هجرخأو «تاقث
 رماع نب ةبقع نع بابلا يفو .نسح هدنسو «اهقادص ةلقو اهرمآ لیهست ةأرملا نمی
 نابح نبا هححصو «يوق هدانسإو «هرسیآ حاکنلا ريخ# ظفلب (۲۱۱۷) دواد يبا دنع
 يفو «اقادص نهرسیآ نهریخ» ظفلب (۱۲۹۵) نابح نبا دنع سابع نبا نعو ()
 .تاقث هلاجر يقابو «فيعض وهو ثراحلا نب ءاجر «هدنس

 = ؛قادص ريغبو نارقلا ىلع جیوزتلا باب :حاكتلا يف ۱۷۹ ۰۱۷۹/۹ يراخبلا تا ©

 1۵-ج داعملا داز ۱ 5 ۱



 ام ءةحلط اَبأ اي هّللاو :تلاقف < میل أ بطخ ةحلط ابأ نأ : يئاسنلا يفو

 ناف كحكرتا نآ يل لكي الو «ةملسم ًرما انآو ءرفاك لجر كّنکلو دری كل

 امف : تباث لاق .اًهَرْهَم َكلد ناکف َمَّلسأف «هّريغ كلاس امو يرهَم كاذف یلنش

 . هل تدلوف «اهب لخدف میل 21 نمآرهم مرکآ تناک طق ةأرماب انعمس

 متاخو «قيوسلا ةضبق نأو «هّلقأ رّدقتي ال قادصلا نأ ٌثيدحلا اذه نمضتف

 .ةجوزلا اهب لحتو ءارهم اهتيمست حصي نیلعنلاو «ديدحلا

 هتكرب ةلق نم اهنأو «حاکنلا يف ةهوركم رهملا يف ذ ةالاغملا نأ نّمضتو

5 

 نم هضعب وأ نارقلل هظفحو «جوزلا ملعب تيضَر اذإ ةأرملا نأ نّمضتو

 ءاهقادص وه ميلعلاو نارقلاب اهعافتنا نم اهل لّصحي ام ناكو «كلذ زاج ءاهرهم

 وه اهتبقرل اهکالمو اهتّيرحب اهعافتنا ناكو اهقادص اهَقْتِع ٌُديسلا لَعَج اذإ امك

 اهلذبو «ةحلط يبأ مالسإب اهعافتنا نم ميلس ٌمَأ هتراّتخا يذلا وه اذهو ءاهقادص

 قادصلا ناف «جوزلا هّلَذبِي يذلا لاملا نم اهيلإ ٌبحأ اذهو «ملسا نإ هل اهسفن

 ؛جوزلا مالسإو «نيّدلاو ملعلاب تيضر اذإف هب عفتنت ةأرملل ًاقح لصألا يف عرش

 نع دقعلا الخ | :اهلحاو اهعقنأو روهملا لضفأ نم اذه ناك «نارقلل هتءارقو

 ىلإ سايقلاو ؟صنلا نم ةرشع وأ ءمهارد ةئالثب رهملا ريدقتب مكحلا نيأو «رهم

 ةأرملا هذه نيب ايوتسم اذه سيلو «ًاسايقو ًاصن انركذ ام رهملا نوک ةحصب مكحلا

 ناف «نينمؤملا نود نم هل ةصلاخ يهو ايي يبنلل اهسفن تبهو يتلا ةبوهوملا نيبو

  حاکن هنإف «هيف نحن ام فالخب «قادصو يلو نع ةدرجم به اهسفن تبهو كلت

 عجري امل لاملا نع اضوع هتلعج ةأرملا ناف «يلام ريغ ناك ناو «قادصو يلوب

 فالخب اهلام نم ءيش ةبهك ةّدّرجم ًةبه جوزلل اهسفن بهت ملو هعفن نم اهيلإ

 E متاخو نارق میلعت هنوک زاوجو قادصلا باب :حاکنلا يف (۱:۲۵) ملسو د

 .حیحص هدانساو مالسالا ىلع جیوزتلا باب :حاکنلا يف 5 يئاسنلا هجرخآ (۱)

۱ 



 . ثيداحألا هذه یضتقم اذه ايب هلوسر اهب هللا صح یتلا ةبوهوملا

 عفانم نوکت الو «الام الإ قادصلا نوکی ال :لاف نم هضعب يف فلاخ دقو

 . هنع ةياور ىف دمحأو ةفينح ىبأ لوقك ءاقادص هميلعت الو هملع الو «یرحآ

 همق و تفينح يبأك مهارد ةرشعو «كلامک مهارد ةئالث نم لقأ نوکی ال :لاق نمو

 الو ١ سايق الو .عامجإ الو «ةنس الو «باتک نم اهيلع ليلد ال ةذاش رخآ لاوقأ

 اهنأ وأ ءَ يبنلاب اهصاصتخا اهانركذ يتلا ثيداحألا هذه يف ىعدا نمو

 .ليلد اهيلع ٌموقي ال ىوعدف ءاهفالخ ىلع ةنيدملا لهأ لمع نأ وأ «ةخوسنم

 هتنبا بيسملا نب ٌديعس نيعباتلا نم ةنيدملا لهأ دیس جوز دقو ءاهّدري لصألاو

 جّوزت دقو هلئاضفو هبقانم يف كلذ َّدع لب ءدحأ هيلع ركني ملو «نیمهرد ىلع

 ىلإ ليبس الو كك يبنلا هّرقأو «مهارد ةسمخ قادص ىلع فوع نب نمحرلا دبع
 . عرشلا بحاص ةهج نم الا ريداقملا تابثإ

 لصن

 ًاصرب هبحاصب دجي نیجوزلا دحأ يف هئافلخو «ةيَي همكح يف
 انيتع جوزلا نوكي وأ «ًاماذج وأ ًانونج وأ

 نآ .هنع هللا يضر ةرجع نب بعک نب ديزي ثيدح نم :«دمحآ دنسم» يف

 دعقو «هبوث عضوو ءاَهْيَلَع لخد املف «رافغ ينب نم ةأرما َجَّوزت زا هللا لوسر

 كيَلَع يذخ :لاق مث «شارفلا نع زاماف «اضایب اهحشکب ضبا «شارفلا ىلع

 . عيش اهاتآ امم ذخأی ملو ««كبای

 يو ع هک
 وأ َنوُنَج اهب ۰ لْجَر اهب رع ةأرم | امّيأ» :لاق هنأ رمع نع :«أطوملا» يفو ۱

 هدنس يفو ۲۱6/۷ «ننسلا» يف يقهيبلاو ۰4٩۳/۳ «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ )١(
 «ثيدحلا اذهب درفت و فعض ىلع قفتم وهو « يرصبلا يئاطلا ديز نب ليمج

 . ثيدحلا اذهل هنع ةاورلا برطضاو

۱۳ 



 ةنعلاب قیرذتلا

 تك و رم 7 رم م 2 ۵ 2 0 هر 2 ی ۶

 .(۱)«هَرغ ْنَم ىلع لجّرلا قادّصو ءاهْنم باص امب ُرْهَملا اهلف « صرب وأ ٌماذج

 لخد اذإ تنونجملاو «ءامذجلاو ءءاصْرَبلا ىف رمع یضق» : رخا ظفل یفو

 . ")اهُيِلَو ىلع هل وهو ءاهايإ هسیسمب اهل قادّصلاو امهتیب قّرف ءاهب

 : امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ةمرکع ثیدح نم : «دواد يبأ ننس» يفو

 ىلإ تءاجف «ةَئيُم نم ةأرما حکنو «ةناكُر مآ هّتجوز ةناكز وبأ ديزي دبع قّلط
 نم اهْنَذَحَأ ِةَرْعَشل ةَرْعَّشلا هذه ينغُت امك الا يع ينُْي ام :تلاقف ی ّيبنلا

 ام هنأ :هيفو . ثیدحلا ركذف كَ هّيمَح لك ّيبنلا تذخأف «هتيبو ينيب قّرفف «اهسأر
 اهتقلط ينإ :لاقف نا َمأ كرم مجار» : لاق مث ؟ .لعفف «اهنلط» : هل لاق

 تل اذإ لا ی ال :التو اهعجزا تْملَع ذَق» :لاق هللا لو ان

 .(۱[)۳ : قالطلا] * نهتَدعل َّنُموُقَلَطَف َءاَسْنلا

 وهو عفار يبأ ينب ضعب نع هل جيرج نبا ةياور الإ ثيدحلا اذهل َهَّلِع الو

 لالا تاسف لودعلا تاقثلا ةمئألا نم جيرج ُنباو «يعبات وه نكلو «لوهجم

 الو «نيعباتلا يف ارهاظ بذکلا نكي ملو . حرج هيف ملعي مل ام هل ليدعت هريغ نع

 لثم اميس الو ولت هللا لوسر ىلاوم اميس الو «ةنيدملا لهأ نم نيعباتلا اميس

 باذک نع اهلمح هنأ جيرج نباب نظُي ال اهيلإ ساّنلا ٌةجاح دتشت يتلا ةنسلا هذه

 . هلاح نبي ملو هدنع ةقث ريغ نع الو

 نب ةرمسو «دوعسم نب هللا دبعو «نامثعو ءرمع نع ةّنعلاب , قيرفتلا ءاجو

 .ءابحلاو قادصلا يف ءاج ام باب :حاکنلا يف ۵۲۱/۲ «أطوملا» يف كلام هجرخأ ()

 هدانسإو تاقث هلاجرو ۷ يقهيبلاو )١١7179( «فنصملا» يف قازرلا دبعو

 .رمع نم بيسملا نب ديعس عامس ححص دق هنإف ء«دمحأ مامالا رظن يف حيحص

 .۲۱۵/۷ يقهيبلا هجرخأ )۲(

 نبا ثيدح نم (۱۱۳۳۵) «فنصملا» يف قازرلا دبعو (۲۱۹۲) دواد وبآ هج رخآ )۳۱

 . . سابع نبا نع «ةمركع نع بیت يبنلا یلوم عفار يبأ ينب ضعب ينربخآ جیرج
 ۱ .ةجح هب موقت ال لوهجملاو «عفار يبآ ينب ضعب ةلاهجل فیعض هدنسو

۱٤ 



 نب ةريغملاو «ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب ثراحلاو «نایفس يبأ نب , واعفو تلخ

 ةرمسو هیواعمو نامثعو تر ةريغملاو دوعسم نیاو ‹رمع نكل  هبعش

 .“ يشأ ةرشع هّلَجَأ هللا دبع نب ثراحلاو «هولجؤي مل

 نبا نع «فوع نب هللا دبع انأبنأ میشه انثدح :روصنم نب دیعس رکذو
 جّورتف ؛ةياَعّسلا ضعب ىلع الجر ثعب هنع هللا يضر باطخلا نب ّرمع نأ « نيريس

 . ؟میقَع كن اهتْمَلْعَأ : رمع هل لاقف غا

 . "اه ريخ مث ءاهملعأف قلطناف :لاق ال : لاق

 ْحَسْفُي ال :امهقفاو ْنَمو مزح ْنباو «دواد لاقف «كلذ يف ءاهقفلا فلتخاف
 لافو .ةصاخ ةّنعلاو بجلاب الإ خسفي ال : هفشح وبآ 7 ال ل

 ةّنعلاو بجلاو «نّرَقلاو ماذجلاو صزبلاو نونجلاب خسف :كلامو يعفاشلا

 .lus رک دا هصاخ

 «جرفلا يف ينملاو لوبلا يجرخم قارخناو .مفلاو جرفل نن يف هباحصالو
 «لوبلا قالطتساو تضاحتسالا و روصاّتلاو «ریساوبلاو « هيف ةلايسلا حورقلاو

 وهو ءجولاو نیتضیبلا رش وهو للو :نیتضیبلا عطق وهو يصخلار یو

 بویعلا نم م هلثم هبحاصب يذلا بیعلاو ٌالكشم یثنخ امهدحآ نوكَو كامي

 .ناهجو «دقعلا دعب ثداحلا بيعلاو «هعبسلا

 یف يراجلا هب ةرث بيع لكب ةارملا در: ىلإ یعفاشلا باحصأ ضعب بهذو

 وبآ :هاكح نممو . هلاق َنَم الو « هتتظم الو هجولا أله فرعي ال مهرثکاو « عيبلا

 ۱۰۷۲۵(۰) و (۱۰۱۷۲)و (۱۰۱۷۲۳)و (۱۰۱۷۲۲)و (۱۰۱/۲۰) «یفنصملا) رلفنا )۱(

 . ؟ ۱ ص « ینطقرادلا ننس)و

 .تاقث هلاحرو (۱۰۳۶۲) «فنصملا» ىف قازرلا دبع هجرخأو (۲)

۱ 

 مقعلاب قيرفتلا

 فالتخا نونجلاب قيرفتلا

 قبس امیف ءاهقفلا



 وأ «سايقلا وه لوقلا اذهو «يعفاشلا باحصأ تاقبط باتک يف ينادابعلا مصاع
 ۰ و ب

 وأ اهنم ىلوأ وه ام نود ةينامث وأ ةعبس وأ ةتس وأ نيبيع ىلع زاصتقالا امأو

 وأ نيديلا ةعوطقم اهنوكو «شرطلاو سرخلاو ىمعلاف «هل هجو الف ءاهل واسم

 هنع توکسلاو «تارفنملا مظعأ نم كلذک لجرلا نوک وأ «امُهادح! وأ نیلجرلا

 ىلإ فرصنی امن قالطالاو «نيدلل فانُم وهو «شفلاو سیلدتلا حبقأ نم
 هللا يضر باطخلا نب رمع نینموملا ريمأ لاق دقو ءافرع طورشملاک وهف «ةمالسلا

 لوقي اذامف .اًهْرّيخو ٌعيِقَع َكَّنَأ اهزبخآ :هل دلوي ال وُهو ةأرما جوزت نمل هنع

 . !؟صقتن ال لامك اهدنع اذه يتلا بويعلا يف هنع هللا يضر

 حاكتلا ٌدوصقم هب لّصحي الو «هنم رخآلا خوزلا رفنی بيع لک نأ :سايقلاو

 طول نأ امك هلا نم نوا نو. نر اشنا جی لاو ضحوا نم

 ارورغم هلوسرو هللا مزلآ امو «عيبلا طورش نم ءافولاب ىلوأ حاكنلا يف ةطرتشملا

 هدراومو هرداصم يف عرشلا دصاقم رّیدت نمو «هب نیو هب رغ امب انوبغم الو ءطَق

 «لوقلا اذه ناحجر هيلع فخي مل حلاصملا نم هيلع لمتشا امو «هتمکحو هلدعو

 . ةعيرشلا دعاوق نم هبرقو

 ام

 اهلف كلذ ىلع علطا مث اهب لخدف رب وأ ماذج وأ نونج اهبو تجوز ةأرما

 .هّرغ امک سلد امب قادّصلا يلولا یلعو اهای هسیسمب اهرهم

 أ : رمع لاق :لاق بیسملا نبا نع «يراصنألا دیعس نب یبحی یور دقو

 فلاخملا درابلا نایذهلا باب نم رمع نم عمسی مل بيّسملا نبا نأب اذه درو

 نع بیسملا نب دیعس لبقی مل اذإ :دمحأ مامالا لاق «ةبطاق ثیدحلا لهآ عامجال

 : بیسملا نب دیعس لوقب نوجتحي مهروهمجو مالس الا ةمئأو «لبقي نمف ءرمع

 رمع نب هللا دبع ناكو «هنع هللا ىضر َرَمَع نع هتياورب فيكف : جهلا لوسر لاق

 لهأ نم طق ٌدحأ نعطي ملو ءاهب يتفّيف ءرمع اياضق نع هلأسي ديعس ىلإ لسري

۱۹۹ 



 بیسملا نب دیعس ةياور يف ربتعم لوق مالسالا يف هل نمم مهدعب نم الو « هرصع

 . مهریغب ةربع الو  رمع نع

 وأ ماذج وأ نونج وأ رب اهبو تحکن ةأرما ام : يلع نع يبعشلا یورو

 اهّسم ناو «قلط ءاش ناو .كسمآ ءاش نإ ءاهسمي مل ام رايخلاب اهُجوزف ءْنَرَق
 . '''اهجرف نم لحتسا امب ٌرهملا اهلف

 نب دیعس نع «دبعس نب ىيحي نع «يروثلا نایفس نع : عیکو لاقو

 اهلف ءاهب لخدف «ءاّیمع وأ یاصرب اهجژزت اذإ :لاق مع نع «بيسملا
 بويعلا كلت ركذي مل رمع نأ ىلع لدي اذهو . رغ ْنَم ىلع هب عج دو ابا
 يضاق مكح كلذكو ءاهادع ام نود رصحلاو صاصتخالا هجو ىلع ةمّدقتملا
 e :قازرلا دبع لاق حیرش : همکخو هنيدو هملعب لثملا برضُي يذلا اقح مالسالا

 ءالوم نإ :لاقف «حیرش ىلإ لجر مصاخ «نيريس نبا نع «بویآ نع «رمعم
 نإ :حیرش لاقف تاشمع ةأرماب ينوؤاجف .سانلا نسب جوت ان : يل اولاق
 كل لو ناك نا :هلوقو ءاضقلا اذه لمأتف ف رغب مل بیعب كل سند ناک
 ٌيرهزلا لاقو ؟هب ٌدرلا جوزللف «ةأرملا هب تسلد بيع لک نأ يضتقي فيك «بيعب
 . لاضع ءاد لك نم حاكتلا دری

 نود بیعب ٌدرلا اوُضخی مل مهنآ ملع .فلسلاو ةباحصلا یواتف لمأت نمو
 بويعلا نم الإ ءاسنلا ذرت ال :هنع هللا يضر رمع نع تيوُر ةياور الا «بیع
 ملعن ال ةياورلا هذهو .جرفلا يف ءادلاو .صربلاو ماذجلاو نونجلا :ةعبرالا

 كلذ سابع نبا نع يور . ىلعو َرَمع نع «بهو نبا نع غبصأ نم رثكأ ادانس) اهل

 شوزلا قلطأ اذإ هلك اذه .هنع رانید نب ورمع نع «نایفس هرکذ «لصتم دانساب

 .(۱۰۲۱۷۷) «فنصملا» يف وهو «حیحص هدانساو ۰۲۱۵/۷ یقهیبلا هجرخآ (۱)

 : یحیی هداتسا . )۲)

 .(۱۰۷۸۵) "فنصملا» ىف قازرلا دبع هجرخآ (۳)

۱۳۷ 

 لکب درلا فنصملا حیجرت

 تدع



 ةثيدح باش اهطرش وآ ءاهوش تنابف لاّمجلا طرش وآ «ًّمالسلا طرتشا اذ| امآو

 تنابف ارك وآ «ءاد وس تنابف عاضبب اهطرش وأ ءاطمش ا تنایف «نسلا

 . هّلك كلذ يف ٌحسفلا هلف «ابی

 مرغ وهو نهملا اهلف «هّدعب ناك ناو ءاهل رهم الف .لوخدلا لبق ناك ناف
 نإ هب اهیلع ّعَجَر وأ اهرهم طقس «ةّراغلا يه تناك نو هّرغ ناك نإ اهیلو ىلع
 امهُسيقأ وهو «هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ اذه ىلع صنو «هتضبق تناك

 . طرتشملا وه جوزلا ناك اذإ اميف هلوصأب امهالوأو

 يف الإ اهل رايخ الف ءاهفالخب نابف ءةفص هيف تطرش اذإ :هباحصأ لاقو

 ناهجو هفالخب ناب اذإ بسنلا طرش يفو ءٌرايخلا اهلف ءًادبع ناب اذإ ةيرُحلا طرش
 تابثإ لب ءاهطارتشاو هطارتشا نيب قرف ال هنأ هدعاوقو هّيهذم هيضتقي يذلاو

 اذاف «قالطلاب ةقرافملا نم ْنَکمتت ال اهنأل ءىلوأ هتطرتشا ام تاف اذإ اهل رايخلا

 اهنکمت مدع عم ٌخسفلا اهل زوجي نألف «هريغب قارفلا نم هنکمت عم ٌیسفلا هل زاج

 يف الو هنيد يف هئيشت ال ةئيند ةعانص اذ ٌجوزلا رهظ اذإ خسفلا اهل زاج اذإو «ىلوأ
 ءاحيحص ًاليمج ًاباش هتطرش اذإف «هب اهعاتمتساو اهتذل لامك عنمت امنإو فرع

 نم عنمتو .هب مزلت فیکف هدوسآ سرخا یشرطآ سما ًاعوشم ًاخیش ناب
 عرشلا دعاوقو «سایقلا نع دعبلاو «ضقانتلاو عانتمالا ةياغ يف اذه ؟خسفلا

 . قيفوتلا هللابو

 ET «صربلا نم ةّسدعلا ردقب خسفلا نم نيجوزلا ٌدحأ نکمی فيكو ظ

 كلذکو ریسیلا صربلا كلذ نم ةادعإ دعا وهو نکمتملا مکحتسملا برجلاب هنم

 . ؟لاضْعلا ءادلا عاونأ نم هزیغ

 يك يما رطل هلك يملا ن ناك اذإو

 ام اقل : مهجلا يبأ وأ در ول

١ 



 نایب نأ ملعف ۲ هتناع ْنَع ءاصَع عصي الف .مهج وُبأ اھو هَل لام ال كول
 هب مارحلا شغلاو هسیلدتو هنامتک نوکی فیکف .بجوأو یلوآ حاكتلا يف بيعلا
 الو ؛هنع هترفُث ةدش عم هبحاص قنُع يف مزال الع بيعلا اذ لعجو ته

 تافرصت نأ ًانيقي ملعُي امم اذهو هفالخ طرشو «هنم ةمالسلا طرش عم امیس

 . ملعأ هللاو هابأت اهماكحأو اهذعاوقو ةعيرشلا

 «بویعلا نم ةمالسلا طرش اذإ حوزلا نأ ىلإ مزح نبا دمحم وبآ بهذ دقو
 الو «هیف هل رايخ الو .دقعنم ريغ هلصأ نم لطاب حاكتلاف ناک بيع ّيأ دجٴوف
 ذإ «جوزت يتلا ريغ هيلع تلخدأ يتلا نال :لاق .ثاريم الو «ةقفن الو ةزاجإ

 . امهنيب ةيجوز الف ءاهجوزتي مل اذإف «كش الب ةبيعملا ٌريغ ةملاسلا

 لصف

 اهجوزل ةأرملا ةَمْدَ يف ات ّيبنلا مكح يف
 بلاط يبآ نب يلع نيب 47 ٌيبنلا مكح : «ةحضاولا» يف بيبح نبا لاق

 مكحف «ةمدخلا هيلإ ايكتشا نيح اهنع هللا يضر ةمطاف هتجوز نيبو «هنع هللا يضر

 مث .ةرهاظلا ةمدخلاب ىلع ىلع مكحو «تيبلا ةمدخ ةنطابلا ةمدخلاب ةمطاف ىلع

 «تيبلا سنکو «شرفلاو «خبطلاو «ُنيجعلا : ةنطابلا ةمدخلاو :بيبح نبا لاق
 . "هلك تيبلا لمعو املا ٌءاقتساو

 ام هيلإ وكشت 4 ّيبنلا تنأ اهنع هللا يضر ةمطاف نأ : «نيحيحصلا» يفو

 ةشئاعل كلذ تركذف هذلجت ملف امداخ هلاستو نج لا نم اه ىف ىقلت

 انذخأ دقو انءاجف : ىلع لاق . هتربخآ ال هللا لوسر ءاج املف ءاهنع هللا يضر

 .(805) «ةلاسرلا» يف يعفاشلاو ۵۸۰/۲ كلامو (۱8۸۰) ملسم هجرخأ ()
 وه بيبح نباو .7 ص هلي هللا لوسر ةيضقأ» يف يكلاملا يبطرقلا جرف نبا هركذ )۲(

 .ثدحم يكلاملا يبطرقلا يسلدنالا نوراه نب نامیلس نب بيبح نب كلملا دبع
 ۰۱۰۷/۲ «ظافحلا ةركذت» يف ف يبهذلا همجرت ه (۲۳۸) ةنس يفوت يوغلو هيقفو

 . ۱۷۱ ۰۱1۹/۸ ءالبنلا مالعآ ریسو «

۱۹۹ 



 درب تدجو 2 اتنیب دعقف ءاجف اکیا UG موقن انیهذف .اتعجاضم

 امتدحا اذ[ «امْشلأس اعم امکل هی وه ام ىلَع اَمُكُلدأآلآ» : لاقف «ينطب ىلع هد

 اعبرأ ايكو «نیئالئو ًاثالث ادمخاو نیئالتو االت هللا احتست امکعجاضم

 ةليل الو :لیق دعب اهثكرت امف : ْیلَع لاق .«مداخ نم امکل ريخ وهف «نیئالثو
0 

 ”نيفص ًةلبل الو : لاق ؟نيفص

 هَل ناكو ءهَّلك تیبا ةَمْدَخ ربا مدخآ تناك :تلاق اهنأ ءامسأ نع حصو
 ع و ور

  SC"هيلع م وقأو «ل شت را .

 ( ْنجْعَتو لا زرو املا يِقْسَتو ءهّسرف فلت تناك اهنأ اهنع حصو

 ."”خَسْرَف يئلث ىَلَع هل ضرأ نم اهسأر ىَلَع وتلا لقلتو

 هل اهتمدخ فلخلاو فلّسلا نم ٌةفئاط بجوأف «كلذ يف ءاهقفلا فلتخاف

 تعنمو «ءيش لك يف اهجوز مدخت نأ اهيلع :روث وبآ لاقو «تيبلا حلاصم يف

 يعفاشلاو كلام كلذ ىلإ بهذ نممو «ءيش يف اهيلع هتمدخ بوجو ٌةفئاط

 ال عاتمتسالا ىضتقا امنإ حاكنلا َدقع نأل :اولاق ءرهاظلا لهأو «ةفينح وبأو

 عّوطتلا ىلع لدت امنإ ةروكذملا ثيداحألاو :اولاق «عفانملا لذبو مادختسالا

 . ؟اهنم بوجولا نيأف «قالخألا مراكمو

 مهبطاخ نم دنع فورعملا وه اذه نأب .ةمدخلا بجوأ نم جتحاو

 هنحطو «هسنکو «جوزلا E .ةأرملا ةيفرت امأو «همالکب ناس الا

 يفو بلاط يبآ نب يلع بقانم باب دلي يبنلا لئاضف يف ۹۹/۷ يراخبلا هجرخآ (۱)

 يفو «نیکاسملاو ةي هللا لوسر بئاونل سمخلا نأ ىلع لیلدلا باب :داهجلا

 :تاوعدلا يفو «ةأرملا مداخ بابو ءاهجوز تيب يف ةأرملا لمع باب :تاقفنلا

 باب :ءاعدلاو ركذلا يف (۲۷۲۷) ملسم هجرخأو یانملا دنع حيبستلاو ريبكتلا باب

 .مونلا دنعو راهنلا لوأ حيبستلا

 .حیحص هدانساو ۳۵۲/۲ «دنسملا» يف دمحآ هجرخآ (۲)

 .حیحص هدانساو ۳۷/۲ «دنسملا» يف دمحآ هجرخآ (۳)

۷۰ 



 : لوقی یلاعت هللاو نکنملا نمف نمف ذ تیلا ةمدخب همايقو a او هنجعو

 َوُماَوَق اجرا :لاقو .[۲۲۸ :ةرقبلا] فول نهَع يِذَلا لثم نه
 يهف ءاهل مداخلا وه نوکی لب «ةأرملا هفدخت مل اذإو [۳۶ : ءاسنلا] (ِءاَسّنلا ىلع

 هیلع افلا

 نم هّرطو يضقي ك E ناف :اضيأو

 يف 3 و اهب هعاتمتسا ةلباقم هز هناحبس هللا بج أ امناف «هبحاص

 .جاوزألا ةداع هب ترج امو ءاهتمدخو

 :ةأرملا ةمدخ فرعلاو «فرعلا ىلع ُلّرَتُت امنإ ةقلطملا دوقعلا ناف اضيأو
 فرق فاك ماو طاف هم نا : مهلوقو لخادلا تيبلا حلاصمب اهُمايقو
 ال :يلعل لی ملف «ةمدخلا نم ىقلت ام يكتشت تناك ةمطاف نأ هری اناسحإو
 ىأر املو ءأدحأ مكحلا يف يِباحُي ال قم وهو .كيلع يه امنإو ءاهيلع ةمدخ
 اذه نأو ءاهيلع ةمدخ ال :هل لقي مل «هعم ٌريبزلاو ءاهسأر ىلع فلعلاو ءامسأ

 عم مهجاوزأ مادختسا ىلع هباحصأ رثاس ّرقأو ءاهمادختسا ىلع هّرقأ لب ءاهل ملظ

 . هيف بير ال رمأ اذه «ةيضارلاو ةّهراكلا نهنم نأب هملع

 ءاسن فرشأ هذهف «ةينغو رفت هثیئدو ةميرش نيب قيرفتلا حص ي الو

 دقو ءاهكشُي ملف «ةمدخلا هيلإ کشت لک هتءاجو ءاهجوز مدحت تناك

 E 13 ۰ لاقف ةَيِناَع ةأ رملا حیحصلا ثیدحلا يف ةَ یبنلا یمس

 توق ره ها ها وتا 6و : يناعلاو .۱)مکدنع ناوع نهن

 «قر حاكنلا :فلسلا ضعب لاق امك «قّرلا نم ٌعون حاكنلا نأ بير الو «هدي

 نم حجارلا فصنملا ىلع ىفخي الو «هتميرك قري نم دنع مكدحأ رظنیلف
 . نيليلدلا نم یوقالاو «نيبهذملا

۱۷۱ 



 امهنیب قاقشلا عَقِب نیجوزلا َنْيَب هك هللا لوسر ٌمُكَح

 تنب ةبيبح نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم : (هننس» يف دواد وبأ ىور

 ِتنآف ءاهّضعب رك ءاهبرضف «سائش نب سبق نب تباث دنع تناك لهس
 اهق اهقرافو اهلاَم ضْعَب ذخ» : لاقف اتباخ دك ؛ ّيبنلا اعدف دلل = یبنلا

 (نّیتقیدح اهتقدصآ يناف :لاف ««معن» :لاق ؟هللا لوسر ای كلذ حلصیو : لاقف

 .)لعفف ««اهقراقو امهذخ» : ب یبنلا لاقف ءاهديب امُهو

 نو عیب بو نسب یا با عاملا

 ro yT] لا 50

 ؟ناليكو وأ «نامكاح امه له :ةيمكحلا ف قلخلاو فلسلا فلتخا لقو وأ نادكاح نامكحلا له
 1 ؟ناليكو

 دمحأو «لوق ىف ىعفاشلاو «ةفينح ىبأ لوق وهو «ناليكو امهنأ :امهدحأ

 . ةياور يف

 يف دمحأو كلامو «ةنيدملا لهأ لوق اذهو «نامكاح امهنأ :ىناثلاو

 .حیحصلا وه اذهو ءرخآلا لوقلا ىف یعفاشلاو «ىرخألا ةياورلا

 او لا ناو. نادك ال نوع مه 0 مف تا ا0 خلا حيجرت يف فنصملا ةلدأ
 ىلاعت هللاو ءن لازرايكو لوقي نمم بج دو ر ا قوق

 : لاقل «نیلیکو اناک ولو نیجوزلا ريغ ىلإ امهیصن لعجو «نیمکح امهبصن

 . اهلهأ نم الیکو ثعبتلو «هلهأ نم اليكو ثعبيلف

 . لهألا نم انوکی نأب اصتخي مل «نيليكو اناك ولف اضيأو

 نم دهاش هلو ©« نسح هدنسو «ملخلا يف باب : قالطلا يف )۳۳۳۸ دواد وبآ هجرخأ )۱(

 ATI يئاسنلا دنع هوحنب ذوعم تنب عيبرلا ثیدح

۱۷ 



 هللا توی ًاحالْضإ اَديِرُي نإ :لاقف امهيلإ َّمْكُحلا لعج هنإف اضيأو
 . امهْيَلُكَوُم ةدارإب نافصتي امنإ ءامهل ةدارإ ال ناليكولاو . امني

 عراشلا ناسل يف الو «نارقلا ةغل يف امكَح ىمسُي ال ليكولا نإف ًاضيأو
 .صاخلا الو ماعلا فرعلا يف الو

 . كلذ نم ءيش ليكولل سيلو مازلالاو مكُحلا ةيالو هل ْنَم ْمكَحلاف اضيأو

 ىلع ةلاد لعافلا مساب ةهبشم ةفص هنأل «مكاح نم غلبأ مّكَحلا ناف اضيأو
 ىلع قّدصي ال مكاحلا ٌمسا ناك اذإف «كلذ يف ةيبرعلا لهأ نيب فالخ الو «توبثلا

 .هنم غلبأ وه امب فيكف «ضحملا ليكولا

 نع لّكوُي نأ حصي فيكو «نیجوزلا ریغ كلذب بطاخ هناحبس هنٍاف اضیاو
 قاقش مسن ناو :اذكه ةيآلا ريدقت ىلإ ٌجوحُي اذهو .امهّریغ ةأرملاو لجرلا کام 2 ۰ 4 ۳ زها ۾ ع

 مولعمو ءاهلهأ نم الیکوو .هلهأ نم الیکو :نيليكو الكوي نأ امهورمف امه

 ىلع ةلاد ىه لب «هجوب هيلع ٌلدت ال اهنأو ءريدقتلا اذه نع اهانعمو ةيالا ظفل ذب

 نب ليقع نيب نْيَمَكَح ةيواعمو سابع َنب هللا دبع نافع نب نامثع ثعبو
 افت نأ امّثيأر نإ :امهل ليقف «ةعيبر نب ةبتع تنب ةمطاف هتأرماو بلاط يبأ

 . ”امتقرف 2000

 امتعمج AE نآ اًمتيأر ناو ءامتقّرف ءاقّرفت نأ تر نا (۲) و
oo 

۶ 

 .تاقث هلاجرو ۰10/۵ يربطلاو (۱۱۸۸۵) قازرلا دبع هجرخآ )1١(
 )٩۰۷( یربطلاو ۵ «مألا» ىفو 2977/7 «دنسملا» يف يعفاشلا هجرخأ 7

 ۰۳۰1و ۰۳۱۵/۷ «ننسلا» ىف ىقهيبلاو (۱۱۸۸۳) «فنصملا» يف قازرلا دبعو

 E هدانساو

۱۷۳ 



 لإ مكحلا اولعج ةیواعمو  سابع نباو «یلعو « نامثع اذهف

 نيب فالخلا فرعي امنإو «فلاخم ةباحصلا نم مهل فرعي الو «نيمكحلا

 .ملعأ هللاو مهدعب نمف نيعباتلا

 يف جوزلا ليكوت ىلع ناجوزلا ربجی لهف «ناليكو امهنإ :انلق اذإو

 ىلع ؟ناربجي ال وأ ء«ضّوِعلا لذب يف ةجوزلا لیکوتو «هريغو ضوعب ةقرفلا

 ريغب نيمكحلا ىلإ كلذ ٌمكاحلا لعج ءالكوي ملف «ناربجي :انلق ناف «نيتياور

 .نیجوزلا یضر ىلإ جتحی مل «نامکح امهتإ :انلق ناو «نیجوزلا یضر

 امهنإ :ليق ناف ءامهّدحأ وأ ناجوزلا باغ ول ام ينبني عازنلا اذه یلعو

 مدعل امهرظن عطقنا «نامكح :ليق ناو «نيمكحلا ٌرظن عطقني مل «ناليكو

 نافرطتي امهنأل نيلوقلا ىلع امهرظن ىقبي :ليقو «بئاغلا ىلع مكحلا

 : ليق نإ «نيمكحلا ٌرظن عطقنا ناجوزلا ٌنَج نإو .نيرظانلاك امهف ءامهظحل

 نال نامکح امهنإ :ليق نإ عطقني ملو «نيلكوملا عرف امهنأل «ناليكو امهنإ

 ءامهنع نابوصنم امهنأل اضيأ عطقني :ليقو .نونجملا ىلع يلي مكاحلا

 ناليكوو «ةلاكولا ةبئاش امهيف نامكح امهنأ بير الو «ناليكو امهنأكف

 حجر نم مهنمو «مکحلا بناج حّجر نم ءاملعلا نمف «مکحلل نابوصنم
 نيرمألا ربتعا نم مهنمو «ةلاكولا بناج

 ملخلا يف نكي هللا لوسر مکح

 نب تباث ةأرما نأ منع هللا يضر سابع نبا نع ا عيجصا يف

 أ ام سيق نب تبا لا لوسر اي :تلاقف لب ّىََئلا تّنآ «ساّئش نب سيف

 الع هللا لوسر لاقف ؛مالشالا يف َرْفُكلا ُهَركَأ يتكلَو «نيد الو «قْلخ يف هيلع

 اظ ةقيدحلا لّبقا» ::الع هللا لوسر لاق «معن : تلاق «؟هتفیدح هّیلَع نیدزرت»

V€ 



BEA re 
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 ا
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 سامش نب سيق نب تباث نأ ءذّوَعُم تنب عّيبَرلا نع ««يئاسنلا ننس» يفو

 هيكتشي اهوخأ ىتأف «يبأ نب هللا دبع تنب ةليمج يهو ءاهدي َرَسْكَف هتأرما َبَرض
 : لاق ««اهّليبَس لخو َكْيَلَع اهل يذلا ذخ» :لاقف ءهيلإ لسرأف جت هللا لوسر ىلإ

 . '"”اهلهأب قحلتو ةَدحاَو ةضيح صبرت نأ ةي هللا لوسر اهرمأف «معن

 نياك نم نيف هیات وا رها نأ « سابع نبأ نع :(دواد فا ننس يفو

 ا ةضّیح دتعت نأ ةَ ٌئبنلا اهرمأف < اهجوز نم تعلتخا

 هلع نيدرتأ» :5 بنلا لاقف :ةصقلا هذه يف «ینطقرادلا ننس» يفو
 ص
 الف «ةَدايرلا امأ» :َِِك ثبنلا لاقف «ةدايزَو ْمَحَن :تلاق ؟«لاطغأ يتلا ُهَتَقيِدَح أ

 نب تباث كلذ غلب املف و ۳ ذخأف « معن : تلاق «اٌهعقیدَح نکلو

 . حیحص هدانسإ : ينطقرادلا لاق . والا هللا لوسر ءاضق تلبق دق :لاق «سیق

 : ماكحأ ةدع يوبنلا مکحلا اذه نّمضتف

 نآ مکل لحي الو :یلاعت لاق .نارقل هيلع لد امك علخلا زاوج :اهُدحا

 رفكلا هركأ :اهلوقو «ملخلا باب :قالطلا يف ۳۵۰ ۰۳۸/۹ يراخبلا هجرخأ (۱)
 لاقو ءرفكلا يضتقي اميف عقأ نأ هدنع تمقأ نإ هركأ :يأ «مالسالا يف
 زوشن نم همكح يفاني ام مالسالا يف يسفن ىلع فاخأ : ىنعملا : يبيطلا

 دضلاب ناك اذإ اهجوزل ةضغبملا ةليمجلا ةباشلا نم عقوتي امم هريغو كرفو
 يف نوكي نأ لمتحيو ءرفكلا مالسالا ىضتقم يفاني ام ىلع تقلطأف ءاهنم

 .ةموصخلاو قاقشلاو ةاداعملا يف رفكلا مزاول هركأ : يأ ءرامضإ اهمالك

 يقابو «نابح نبا ريغ هقثوي مل نامثع نب ناذاش هدنس يفو 2185/5 يئاسنلا هجرخأ (0)
 .هب ىوقتيف نسح هدنسو (۲۲۲۸) دواد يبأ ثيدح هل دهشيو .تاقث هلاجر

 .يذمرتلا لاق امك نسح هدنسو (۱۱۸۵) يذمرتلاو (۲۲۲۵) دواد وبأ هجرخأ ()
 .۳۹۲ ۰۳۹۱ ص ينطقرادلا هجرخأ (5)

۱۷۵ 

 علخاا زاوج



 علخلاب ةنونيبلا لوصح

 میت ال نآ مف نإ هلا دوام ال نأ افاخب نآ الا ًائْيَس یهو امم اوُذْحَأَت

 ةفئاط علخلا عنمو «[174 :ةرقبلا] #هب ْثَدَتْفا امف میل َحاَنُج الف هللا دودح

 . عامجالاو ٌصنلا تفلاخ سانلا نم ةداش

 نودب ةفئاط هعنمو «هریغو ناطلسلا ندب اقلطم هزاوج یلع لیلد ةيالا یفو

 . هفالخ ىلع روهمجلاو ةعبرألا ةمئالاو «هنذا

 ناك ولو «ةيدف هاّمس هناحبس هنأل «هب ةنونيبلا لوصح ىلع لیلد ةيالا یفو

 لذ هل هتلذب امب جوزلا نم ًةادتفالا ةأرملل لصحي مل سانلا ضعب هلاق انك جز

 نأو رثکو لق امي هزاوج ىلع هب ْتَدَتْفا اًميف اَمِهْيلَع حاج الف : هناحبس هلوق

 . اهاطعأ امم رثکآ اهنم دخأي نأ هل

 .هكلمت ءيش لکب اهجوز نم تعلتخا اهنأ «هتثدح ءارفع نب ْذَوَعُم َتْنب ميل
 امف اهسأر صاقع ذخأي نأ هرمأو «هزاجأف «نافع نب نامثع ىلإ كلذ يف مصوخف
 و لب رو

 رمع نبا نأ «عفان نع «ةبقع نب یسوم نع «جیرج نبا نع اضيأ رکذو
 .۲اهتبقن ىتح اهل بوث لکو اهل ءيش لك نم تعلتخا هتأرمال ةالوم هتءاج

 ولو اهعلخا : لاقف ءاهجوز نع تزشن ةأرما باطخلا نب رمع ىلإ تعفرو

 هغ رک بأ نيا یک نع «بويأ نع .ةملس نب دامح هركذ ءاهطرق نم

 .نسح هدنسو (۱۱۸۵۰) قازرلا دبع هجرخآ )١(

 هذه تفرحت دقو . لیوارسلا دشي امك دشيو «قفين ريغ نم ةطيخم ةزجح هل لعجي

 . «اهسفن» ىلإ عوبطملا «فنصملا» يف ةظفللا

 نع (۱۱۸۵۱) «فنصملا» يف وهو ۰۲8۰/۱۰ «ىلحملا» يف مزح نبا هجرخآ (م)
 بويأ قيرط نم ۳۱/۷ يقهيبلا هجرخأو هنع ةرمس ىلوم ريثك نع «رمعم

 .ةرمس ىلوم ريثك نع ينايتخسلا

۱۷۹ 



 نب يلع نع «ةبيتع نب مکحلا نع «ثيل نع «رمعم نع «قازرلا دبع ركذو

 .“اهاطعأ ام قوف اهنم ذخأي ال : هنع هللا يضر بلاط يبأ

 نإ :ءاطع لاقو ,©9هاطعأ امم رثکآ اهنم دخأي نأ لحي ال : سوواط لاقو

 ذخأي نأ هل لحي ال :يرهزلا لاقو .اهيلإ ةدودرم ةدايزلاف اهقادص ىلع ةدايز ذخأ

 1 الا :نارهم نب نومیم لاقو .اهاطعآ امم رثکآ اهنم

 ام الا هيك اهتم ذخاب نآ همت ال ةاضقلا تناك : يعازوألا لاقو . ناسحاب حسی

 . "9اهيلإ قاس

 «هوعنم نيذلاو «ةباحصلا راثاو «نارقلا رهاظب اوجتحا هوزّوج نيذلاو

 و و و و او «ريبزلا يبأ ثیدحب اوجتحا

 هلك يبنلا لاقف «ةدايزو معن :تلاق ؟*هتَیدَح هْيَلَع نيرن :

 هدانسو ءدحاو ريغ نم ريبزلا وبآ هعمس :ینطقرادلا لاق .؟*الف «ةدايزلا

 1 دع

 «ةدايزلا م ميرحت هنع يور نم مهنمف < تفلتخم ةباحصلا نم راثالاو :اولاق

 يبأ نع عيكو یور امك اهتهارک هنع يور ْنَم مهنمو ءاهتحابإ هنع يور نم مهنمو

 هرک هنأ . هنع هللا يضر يلع نع ةا نع «ينادمهلا نارمع نب رامع نع « ةفينح

 ىلع ّصنو «لوقلا اذهب ذخأ دمحأ ٌمامالاو ءاهاطعأ امم رثكأ اهنم ذخأي نأ

 .اهيلع درت :لاقو «ةدايزلا مّرح هباحصأ نم ركب وبأو «ةهاركلا

 ةأرما تتأ لا :لاق .جيرج نبأ نع «یازرلا دبع ركذ لقو

 : لاق و نجار نسوا ا ينإ !هللا لوسر اي : تلاقف ل هللا لوسر

 )۱۱۸٤٤(. قازرلا دبع هجرخآ (۱)

 .(۱۱۸۶۰) قازرلا دبع اضيأ هجرخأ ءاطع رثأو ۰۱۱۸۳۹) قازرلا دبع هجرخآ (۲)
 . ۲۰/۱۰ «یلحملا» رظنا (۳)

 )٤( «یلحملا» يف مزح نبا هرکذ دعب يتالا يلع ربخو ۱۷۵ص هجیرخت مدقت ۲۶۰/۱۰ .

۱۷۷ 



 علخلا نم ةعجرلا مكح

 ةدعلا يف

 و
 ےس و.

 لاقف «يلام نم ةدايزو معن :تلاق ؟«كقّدصأ ىتلا ٌهَتقیدَح هيلع َنيدرتف»
 3 7 1 ر ھه ةر و ۳ لر

 یضقف معن :تلاق ««ةقیدحلا نکلو الف كلام نم ةدايزلا اًمآ» : كك هللا لوسر

 5 هم ۲ ۲ ۰ 0 5 ۰ ۰ )1(
 هاور دقو .هل وقم ريبزلا يبآ ثيدحف ءالسرم ناك ناو اذهو جوزلا ىلع كلذب

 . امهنع جيرج نبا

 لصف

 اذهلو .ةضواعملا ىنعم هيف نأ ىلع ليلد «ةيدف علخلا هناحبس هتيمست يفو

 يف اهعجتراو ءاهنم ذخأ ام اهيلع درو علخلا الَياقت اذإف «نيجوزلا ىضر هيف ربتعا

 سفنب هنم تناب دق :اولاقو مهريغو ةعبرألا ةمئالا هعنم ؟كلذ امهل لهف «ةدعلا

 E N اب ل ل عل ey ملخلا

 N ةدعلا يف اهنم ذخأ ام اهيلع دريلف «اهعجارپ نأ ءاش نإ : ةعلتخملا يف

 ناکو :ةداتق لاق . "كلذ لثم لوقي يرهزلا ناكو :رمعم لاق .اهتعجر ىلع

 ."”ةبطخب الإ اهعجارپ ال :لوقي نسحلا

 سارق N او یرهزلاو بینا وينو ارقات
 هفالخ ىلع لمعلا نأ ريغ «هیف ةراکن الو لوبقلاب هلوصأو هقفلا دعاوق هاقلتت

 دنع زجنملا هقالط حیرص اهقحلیو «هسبح يف يهف ةدعلا يف تماد ام ةأرملا ناف

 امهیضارتب هيلع اناک ام ىلإ اعجارتو «علخلا دقع الیاقت اذإف یاملعلا نم ةفئاط

 هنم تراص دق اهناف «ةدعلا دعب ام فالخب اذهو كلذ عرشلا ذعاوق عنمت مل

 يف اهجوزتی نأ هل نأ اذه ىلع لدیو .باطخلا نم ٌبطاخ وهف ةضحم ةيبنجأ

 . هريغ فالخب هنم اهتدع

 .(۱۱۸۶۲) قازرلا دبع هجرخأ (0)

 .(۱۱۷۹۷) قازرلا دبع هجرخآ (۲)

 .(۱۱۷۹۵) قازرلا دبع هجرخآ (۳)

۱۷۸ 



 ‹ نيمكح 4 ىلع ليلد .«ةدحاو هض حب 2م لتعت نأ . ةعلتخمل | دلع هرمأ فو

 هنأ امك اذهو «ةدحاو ةضيح اهيفكت لب «ضيح ثالث اهيلع بجي ال هنأ :امهدحأ

 نب رمع نب هللا دبعو «نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ بهذم وهف «ةنسلا حيرص

 مهل فرعی ال «ةباحصلا رابك نم وهو اهمعو «ذّوَعُم تنب عّيبرلاو باطخلا
 عيبَرْلا عمس هنأ «رمع نبا ىلوم عفان نع «دعس نب ثيللا هاور امك «مهنم فلاخم

 نم تعلتخا اهنأ هنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ٌربخت يهو ءارفع نب ذّوعم تنب

 نإ :هل لاقف «نافع نب نامثع ىلإ اهَمع ءاجف «نافع نب نامثع دهع ىلع اهجوز

 ثاريم الو لقتنتل :نامثع لاقف ؟لقتنتفأ «مويلا اهجوز نم تعلتحا ذّوعم ةنبا

 اهب نوکی نأ ةيشخ ةضيح ضیحت یتح حکنت ال اهنآ الإ اهیلع ةدع الو ءامهنيب
 بهذملا اذه ىلإ بهذو «'”انّملعأو انّريخ نامثعف : رمع نب هللا دبع لاقف . لبح

 نبا مالسالا خيش اهراتخا .هنع ةياور يف دمحآ مامالاو «هيوهار نب قاحسإ

 تلعج امنإ ةدعلا ناف «ةعيرشلا دعاوق یضتقم وه : لوقلا اذه رصن نم لاق

 ةدم يف ةعجرلا نم نکمتیو جوزلا ىّورتيف «ةعجرلا نمز لوطيل ضیح ثالث
 «لمحلا نم اهمحر ةءارب درجم دوصقملاف .ةعجر اهیلع نكت مل اذإف «ةدعلا

 هائالث ةقلطملاب انیلع اذه ضقتب الو :اولاق .ءاربتسالاک «ةضيح هيف يفكي كلذو

 . ةيعجرو ةنئاب ادحاو هيف ةدعلا ٌمكح لعج قالطلا باب نإف

 نبا بهذم وهو «قالطب سیلو «خسف علخلا نأ ىلع لیلد اذهو :اولاق

 قالط هنأ يباحص نع حصي الو اهمعو « میبّرلاو « رمع نیاو «نامشعو ‹ سابع

 اميف ةبيش يبأ نبا هجرخأو «تاقث هلاجرو ۰۳۷/۱۰ «ىلحملا» يف مزح نبا هركذ (۱)

 ؛حیحص هدنسو رمع نبا نع «عفان نع ديعس نب ىيحي نع ۲۷/۱ ریثک نبا هرکذ

 .(۱۱۸۰۸) «فنصملا» رظناو
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 4 هرمآ نم طبنتسی ام
 دتعت نأ ةعلتخملا

 ةدحاو ةضيحب

 ةضدح ةعلتخملا ةدع

 ةدحأ و



 نع « و رمع نع «نایعس نع « دیعس نب ىيحي نع نيا مام الا یورف فتبلا

 ا ی نا ۱
 قالطب سیلو «قیرفت علخلا : لاق هنأ مهنع هللا يضر سابع نبا نع « سوواط

 نب ميهاربإ نأ ‹ سوواط نع «ورمع نع «نايفس نع «قازرلا دبع ركذو

 «هنم تعلتخا مث «نيتقيلطت هتأرما قلط لجر نع هلأس صاقو يبأ نب دعس

 نيب علخلاو ءاهرخاو ةيآلا لّرأ يف قالطلا هللا ركذ معن : سابع نبا لاق ؟اهحكنيأ
Eo 

 . كلذ

 ىور دقو «ةباحصلا نم متركذ نمل فلاخم ال هنإ :نولوقت فيك : ليق ناف

 ةيملسالا ةركب مأ نأ «ناهْمُج نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ةملس نب دامح

 نافع نب نامثع ىلإ اعفتراف ءامدنف «هنم تعلتخاو دیس نب هللا دبع تحت تناك
 . مس ام ىلع وهف ءائيش تّمس نوت نأ الإ ةدحاو يه :لاقو «كلذ زاجأف

 نب ةحلط نع «یلیل يبأ نبا نع مشاه نب يلع انثدح : ةبيش يبأ نبا ركذو

 ةقيلطت نوكت ال :لاق .دوعسم نبا نع «ةمقلع نع «يعخّنلا مهاربإ نع «فّرصم

 ءالجأ نم ةثالث ءالؤهف «بلاط يبأ نب يلع نع يورو .ءاليإ وأ ةيدف يف الإ ةنئاب

 هيف نعطف «هنع هللا ىضر نامثع رثآ امآ .مهنم دحاو نع اذه حصي ال : ليق

 ال وهو .نامثع نع حصي فيكو :انخيش لاق ءامهريغو .يقهيبلاو ءدمحأ مامالا

 هيف بجوأل ءاقالط هدنع ناك ولف ؟ةضيحب هيف ءاربتسالا ىري امنإو «ةدع هيف ىري

 ىلوم هنأ نم رثكأب هفرعن ال نامثع نع ةصقلا هذهل يوارلا ناهنجو «ةدعلا
. 

 ال قيرط نم هانيور :مزح نب دمحم وبأ لاقف «بلاط يبأ نب يلع رثآ امأو

 . ۲۳۷/۱۰ مزح نبا هركذو ‹ حیحص هدانسإ )1(

 .حیحص هدنسو (۱۱۷۷۱) قازرلا دبع هجرخآ 00

 .815/17 ىقهيبلاو «یعفاشلاو كلام هجرخأ )۳(

۱۸۰ 



 يبآ نبا ظفح ءوس ىلع دوعسم نبا رثآ : اهلثمأو . هنع هللا يضر يلع نع حصي

 نأ ال ةنئاب عقت علخلا يف ةقلطلا نأ ىلع لدي نأ اظوفحم ناك نإ هيا مث «ىليل

 سيل هنأ ىلع لدي يذلاو .رهاظ قرف نيرمألا نيبو ءانئاب اقالط نوكي علخلا

 هددع فوتسَ مل يذلا لوخذلا دعب ٍقالّطلا ىلع بیر ىلاعتو هناحبس هللا نأ قالطب

 .هيف ةعجرلاب قحأ َجوزلا نأ :اهدحأ .علخلا نع ةيفتنم اهلك ماکحآ ةئالث

 جوز دعب الإ ددعلا ءافيتسا دعب لحت الف .ثالثلا نم بوسحم هنأ :يناشلا

 ةعجر ال هنأ عامجالاو لصنلاب تبث دقو یورف ةثالث هيف ةدعلا نأ :ثلاثلا . ةباصإو

 اب فيقو خار فج هیف ةدعلا نأ ةباخنصلا لاوقاو ةتسلاب تبثو «ملخلا ىف

 هناف .قالطب سیل هنوک يف ادج رهاظ اذهو «هدعب ةثلاث عوقوو «نیتقلط دعب هزاوج

 ملل الو .ناتخاپ خیر ؤا :فوژفعب انا ناترَم قالطلا» : لاق هناحبس
 ال نآ متم ناف هللا دودخ امیق ال ْنأ افاخب نآ الإ ًاعْيَش مومنی "کا ام اوُذخأت نأ

 مل نإو اذهو ۲۲۹[۰ :ةرقبلا] (هب ثدّتْفا امیف ام َحاَنُج الف «هللا دود امیق

 ىلإ ریمضلا ٌدوعي نأ زوجی الو «امهریغو اهلوانتی هناف «نيتقيلطت ةقلطملاب صتخی
 مث «هريغو هلوانتی وأ قباسلاب صتخی نأ ام! لب ءروكذملا هنم یلخیو «رکذپ مل نم
 ةيدف دعب تقلط ْنَم لوانتی اذهو دعب نم هل لح الف اهَقَلَط َنِإَفط :لاق

 مه اذکهو ءظفللا تحت اهلوخد نم دب الف «ةروكذملا يه اهنأل اعطق نیتقلطو

 ةوعد يهو نارقلا لیوأت هللا ملفت نأ ی هل لوسر هل اعد يذلا نارقلا نامجرت

 هسنج ريغ نم اهنآ ىلع لد قالّطل ماكحأ ريغ ةيدفلا ٌماكحأ تناك اذاو

 دوقعلا قئاقح ىلإ رظن نم مث «ةباحصلا لاوقأو «سايقلاو .صنلا ىضتقم اذهف
 اذهو :قالّطلا ظفلب ىتح ناك ظفل يأب ًاخسف علخلا دمي اهظافلأ نود اهدصاقمو

 مالك ٌرهاظ اذهو :لاق .انخيش ٌرايتخا وهو «دمحأ باحصأل نيهجولا دحأ

 هنأ «رانيد نب وّرمع ينربخآ : جیرج نبا لاق . هباحصأو سابع نبا مالکو دمحآ

 لاق .قالطب سيلف «لاملا هزاجآ ام :لوقی سابع نبا یلوم e عمس

 اما

 سیل علخلا نأ ىلع ليلدلا



 نع :ورمع لافو .نسابع نیا لوق ىلإ بهذي ناك يبأ تيأر :دمحأ نب هللا دبع

 نبا نع «جيرج نبا لاقو «قالطب سيلو قيرفت علخلا :سابع نبا نع سوواط
 . یخی اقالط ءادفلا ىري ال يبأ ناك : سوواط

 ظفلب هلعج ءدوقعلا ماكحأ يف اهربتعاو ءاهعم فقوو ظافلألا ربتعا نمو

 اهقئاقح دوقعلا يف َيِعْرَملا نأ دهشت هْلوصأو هقفلا ٌدعاوقو ءاقالط قالطلا

 . قيفوتلا هللابو ءاهظافلأو اهزوص ال اهیناعمو

 يف هّتأرما قّلطی نأ سيق ّنب تباث رمآ ةي عبنلا نأ ءاذه ىلع لدي اممو

 ولو «خسف هنأ يف حیرص اذهو «ةضيحب دعت نأ اهرمأ اذه عمو «ةقيلطت علخلا

 .قالطلا ظفلب عقو

 ال ةيدفلا َّنأ ٌمولعمو «ةيدف هنوكب ةيدفلا َماكحأ هيلع قّلع هناحبس هناف اضيأو
 .دّیقم ٌقالط ءادفلا قالطو ءانّيعم اظفل اهل هناحبس هللا نيعُي ملو « ظفلب صتخت

 ةعجرلا توبث يف اهتحت لخدی ال امك قلطملا قالطلا ماكحأ تحت لخدی الو

 . قیفوتلا هللابو «ةتباثلا ةنسلاب ءورق ةئالثب دادتعالاو

 قالطلا يف ةَ هللا لوسر ماكحأ ُركذ

 لقعلا لئازو .لزاهلا قالط يف ي همکحرکذ

 هسفن يف قیلطتلاو هركملاو

 دج نهج ٌتالث» هنع هللا يضر ةريره يبأ ثیدح نم :«ننسلا» يف

 .(۱«ٌةَعجَرلاو قالّطلاو ایل : دج و

 يذمرتلاو «لزهلا ىلع قالطلا يف باب :قالطلا يف (۲۱۹۶) دواد وپآ هجرخآ (۱)

 يفو ۰4۳۲ ص ينطقرادلاو لزهلاو دجلا يف ءاج ام باب :قالطلا يف (۶)

 لاق .هیف فلتخم وهو :«صیخلتلا» يف ظفاحلا لاق بیبح نب نمحرلا دبع هدنس

 مکاحلا هححصو «نسح اذه ىلع وهف .هریغ هقئوو ثیدحلا رکنم :یئاسنلا

 صیخلت» يف اهرظنا اهب یوقتی دهاوش هلو «مامالا» بحاص هرقأو ۹۸ ۲

 . ۲۰۹/۳ «ریبحلا
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 أطخلا يتّمَأ ْنَع عضو هللا َنِإ) :''"سابع نبا ثيدح نم هنع :اهيفو

 و ناو

 20 ۲ : 0 4 5 س 1

 «قالغا ىف قاتع الو قالط ال» تیک هنع :اهیفو

 و < َكبأ١ : ینزلاب رقم لاق هنأ هنع حصو

 ملقلا نأ | ملعت ملأ : رَمُعَل لاق هنأ «يلع نع :«هحيحص» يف يراخبلا ركذو

 مئانلا نع و كردي ىتح ٌیبصلا نعو «قيفي ىتح نونجملا نع : ثالث نع عفر

 .ملعن اميف دحأ اهنع هوري ملف فلوملا نم مهو وهو «ةشئاع لصالا يف (0)

 يف يواحطلاو «يسانلاو «هرکملا قالط باب :قالطلا يف (۲۰۵) هجام نبا هجرخآ (۲)

 (۱ع۹۸) نابح نباو ۱۹۸/۲ مکاحلاو ۰۷۹۷ ينطقرادلاو ۰۵1/۲ «راثالا يناعم»

 نع «ریمع نب ديبع نع «ءاطع نع يعازوالا ثیدح نم مهلك ۰۳۹۱/۷ يقهيبلاو

 هنسحو «يوق هدنسو «تاقث هلاجرو ادیبع ركذي مل هناف جام نبا یوس سابع نبا

 . يوونلا

 يف باب :قالطلا يف (۲۱۹۳) دواد وبأو ۰۲۷۱/۰ دمحآ هجرخآ نسح ثیدح ()

 .يسانلاو هرکملا قالط باب :قالطلا يف (۲۰۶7) هجام نباو .طلغ ىلع قالطلا

 وهو ؛حلاص يبآ نب دیبع نب دمحم هدنس يفو ۳۰۷/۷ يقهيبلاو ۰۱۹۸/۲ مکاحلاو

 . يقهيبلا اذکو رخا قیرط نم مکاحلا هاورو «تاقث هلاجر يقابو « فیعض

 . ۲۷ص هجیرخت مدقت ()

 . هجیرخت مدقت )0(

 : ظفاحلا لاق اقيلعت قالغالا يف قالطلا باب :قالطلا يف ۳٤٤/۹ يراخبلا هجرخآ (0)

 نع ؛شمعألا نع «ةبعش نع «دعجلا نب يلع نع «تايدعجلا» يف يوغبلا هلصو
 نأ دارأف ءىلبح يهو تنز دق ةنونجمب يتآ رمع نأ سابع نبا نع «نايبظ يبأ

 هریمن نيا هعباتو هرکذف ةئالث نع عضو ملقلا نآ كنلب امآ يلع هل لاقف ءاهمجري

 = هيف حرصف «شمعالا نع مزاح نب ريرج هاورو «شمعالا نع دحاو ريغو عيكوو

AT 



 ريغ وفع دصقلاو ةينلا
 اهب قطني مل نإ مزال

 ناسللا

 ملام اهّسفنأ هب تئدح اًمع ىتّمال زواجت هللا نإ» او هنع (حيحصلا) یفو هَ ۳ r. Sr سس 4 ب ۳ او 2 یاری 5

 هفت وا ملكت

 وآ «قاتِع وأ قالط نم ناسللا هب قطني مل ام نأ «ننسلا هذه تيك قاف
 ءروهمجلا لوق اذهو ءدصقلاو ةينلاب مزال ريغ رفع .كلذ وحنو رذن وأ «نيمي

 .نارخا نالوق ةلأسملا يفو

 نمع نيريس نبا لس :رمعم نع «قازرلا دبع لاق ءاهيف فقوتلا : امهدحآ
 E «یلب :لاق ؟كسفن يف ام هللا َملَع دق سيلأ :لاقف «هسفن يف قّلط
 . ائيش اهیف

 نع يورو «كلام نع بهشآ ةياور اذهو «هيلع مزج اذإ هعوقو : يناثلاو

 يف رفک نم نأو «تاّلاب لامعألا امَّنإ» : ةع هلوق لوقلا اذه اخ «يرهزلا

 هب مکبساحب ُهوُمْحُت وأ مکسشنآ يف ام اوُدْبَت نإو# :ىلاعت هلوقو ءرفك وهف «هسفن

 ءاهلعفي مل ناو ذخاؤم قساف ةيصعملا ىلع ّرصملا نأو ۲۶۸[۰ :ةرقبلا] هک هل

 يئاسنلا هجرخآو .هقیرط نم )١591( نابح نباو (4۳۹۹) دواد وبآ هجرخآ عفرلاب

 عوفرملا ىلع فوقوملا حجرو هافوقومو اعوفرم نايبظ يبآ نع نيرخا نیهجو نم
 ۰۱۷۱/۲ يمرادلاو ۰۱44و ۹ دمحأ دنع ةشئاع نع بابلا يفو

 مکاحلا هححصو (۲۰۱) هجام نباو (4۳۹۸) دواد يبأو 2١6/5 يئاسنلاو

 ةريره يبأ نعو ۰۳۸۹/4 مكاحلا هجرخأ ةداتق يبأ نعو «يبهذلا هرقأو ۲

 نع «ديمحلا دبع نب دعس نع «رمع نب نادمح ثيدح نم «هدنسم» يف رازبلا هجرخآ

 يبآ نع «هيبأ نع «حلاص يبأ نب لیهس نع «رمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع
 ثيدح نم «نییماشلا دنسم» يف يناربطلا هاور دادشو نابوث نعو «ةريره
 نع «ينارفعزلا يلع نب نمؤملا دبع نع «يزارلا ملسم نب نمحرلا دبع
 ينالوخلا سيردإ يبآ نع «لوحکم نع ؛نانس نب درب نع «برح نب مالسلا دبع
 .سوأ نب دادشو نابوث مهنم يَ هللا لوسر باحصأ نم دحاو ريغ ينربخأ :لاق

 يف (۱۲۷) ملسمو «قالغألا يف قالطلا باب : قالطلا يف 746 /4 يراخبلا هجرخأ )١(
 .ةريره يبأ ثيدح نم رطاوخلاو سفنلا ثيدح نع هللا زواجت باب :نامیالا
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 ىلع باثی اذهلو «حراوجلا لامعأک باقعلاو باوثلا يف بولقلا لامعآ نأبو

 ىلع مزعلاو «ىضّرلاو لكوتلا یلعو «هللا يف ةاداعملاو ةالاوملاو «ضخُبلاو ٌبحلا

 ءوسلا ٌّنظو ءايّرلاو ءٌكشلاو بجعلاو ءدّسَحلاو ربكلا ىلع ُبقاعُيو «ةعاطلا

 . ءايربألاب

 ريغ نم ةينلا درجمب قاتعلاو قالطلا عوقو ىلع اذه نم ءيش يف ةجح الو

 لمعلا نأ هيف ربخأ هنأل لف اريج وهن : «تاينلاب لامعألا» ثيدح امأ ظفلت

 رفاك وهف كش وأ هبلقب َرْفَكلا دقتعا نم امأو ءاهّدحو ةينلا ال نبتعملا وه ةينلا عم

 سفن ناك زاجلا دقعلا لاز اذإف «رارقإلا عم بلقلا ذقع وه يذلا نامیالا لاوزل

 بلقلاب ْمُقَي مل امف «بلقلاب مئاق باث يدوجو رمأ نامیالا ناف ءارفك هلاوز
 .لهجلا لصح «ملعلا دقف اذإ لهجلاو ملعلاک اذمو ءرفكلا وهو هدض لّصح

 .رخآلا هفلخ امهُدحأ لاز نيضيقن لک كلذكو

 عرشلاب هماكحأب همازلإ ٌدبعلا هيفخُي امب ةبساحملا نأ اهيف سيلف ةيالا امأو
 نم اذه نيأف ءبّذعم وأ هل روفغم وه مث هيفخُي وأ هيدبُي امب هتبساحم اهيف امنإو
 وه امنإ اذهف «ذحخاؤم قساف ةيصعملا ىلع َرصملا نأ امأو .ةينلاب قالطلا عوقو

 اذهف هتدواعم ىلع ٌمزعلا هب لصتا لمع انهف ءاهيلع ّرصأ مث «ةيصعملا لمع نميف
 ال نأ امإ «نيرمأ نيب وهف ءاهْلَمْعَي ملو ةيصعملا ىلع مزع ْنَم امأو ءٌرِصْملا وه
 ُباقعلاو ٌباوثلا امإو . لجو زع هلل اهكرت اذإ ةنسح هل بتکت نأ امإو «هيلع بتكت
 قالطلا عوقو نكلو «هب نآولمم ةنسلاو نارقلاو قحف بولقلا لامعأ ىلع
 نيب مزالت الو ؛باقعلاو باوثلا نع جراخ رمآ طقلت ریغ نم ةيتلاب قاتعلاو

 ةبوقعلا قحتسی ةيبلق صاعم وه بولقلا لامعآ نم هيلع بقاعُي ام نإف «نيرمألا

 ربکلا ناف «بلقلا ةيدوبعل ةيفانُم يه ذإ ةيندبلا يصاعملا ىلع هّقحتسي امك ءاهيّلع
 نکمی ةيرايتخا رومآ يهو «بلقلا ىلع تامّرحم ءوسلا ّنظو ءایرلاو بجعلاو

 . بلقلاب ٌةمئاق اهتایمسم ناعمل ٌءامسأ يهو ءاهلعف ىلع ةبوقعلا قحتسیف اهُيانتجا

 نم هنع بان ام وأ «ناسللاب نیمئاق نییمسمل نامساف «قالطلاو قاتعلا امأو
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 قالطلاب لزاهلا مالک
 ربتعم ةعجرلاو حاكنلاو

 امو هرکملل جایی ام

 حابب ال

 طفلا نع هم اا «ةباتك وأ ةراشإ

 ام ُهَمْرَل «ةعجرلا وأ «حاكتلا وأ «قالطلاب لره اذإ فلکملا نأ تنمضتو

 «يسانلاو مئانلا مالک ربتعی مل ناو ربتعم لزاهلا مالک نأ ىلع كلذ لدف «هب له

 همکحل ديرم ريغ ظفلل ٌدصاق لزاهلا نأ امهنیب قرفلاو «هرکملاو لقعلا لئازو

 ساک ار انا یه 0 0 ناو تامل تل اجا لا سل كلو

 يف ًارایتخا ببسلا هدصقب ةربعلاو .هذصقي مل وأ فلکملا هدصق عراشلا ىلإ وهف

 اذهو «لَرَه وأ هب دج همکح هيلع ٌعراشلا بّتر هدصق اذإف هفیلکتو هلقع لاح

 مهل سيل مهن « لقعلا لئازو را نونجملاو مسریملاو مئانلا فالخب

 لقعی ال يذلا لفطلا ظافلآ ةلزنمب وغل مهظافلأف نیفلکم اوسیلو حیحص دصق

 ةد ال ها اقا

 .همكح دري ملو هب ملاع وهو ظفللا دصق نم نيب قرفلا ةلأسملا رسو

 ا رت اس سس راو

 .هب طی الو مکحلا علنا نآ : اهادحا

 .همکح الو ظفللا دف ال نآ : ةيناثلا

 ةن نرد قلا ا نأ اا

 نايلوألاف « ا ظفللا َدصقي نأ

 رک ةملكب ملا ىلع در نم نأ ىلع نآرقلا لد دقو هر ال

 زواجت هناحبس هّلا نأ یلع ةنسلا تّلدو هاملسم هب ریصی ال مالسالا یلع هرکأآ نعي

 هلاعفآ امأو ءاعطق همالک هب دارُپ اذهو «هيلع هركأ امب هّذخاْوی ملف هرکملا نع

 «ناضمر راهن يف لكألاك «هنع زواجتم وهف هارکالاب اهنم حیبآ امف «ليصفت اهيفف

 هارکالاب حابي ال امو ‹«كلذ وحنو مارحالا يف طيخملا سبلو تةالصلا ىف لمعلاو

 رمخلا برشک هيف فلتخا امو «هلام فالتاو موصعملا لتقک «هب ذخاّوُم وهف
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 نمف ؟ال وأ هارکالاب كلذ حابی له .فالتخالاف ؟ال وأ هب ٌدَحِی له ةقرسلاو ینزلاو 2 سم و

 ناتیاور امهو «ءاملعلل نالوق هیفو هّدحی مل هارک الاب هحابآ نمو «هب هّلح هخیپ مل

 .دمحأ مامالا نع

 مل .تعقو اذإ لاعفالا نأ .هارکالا يف لاعفألاو لاوقألا نيب قرفلاو

 .اهؤاغلإ نكمي اهنإف «لاوقألا فالخب اهعم اهتدسفم لب ءاهتدسفم ٌعفترت
 هارکالاب حابُي ال يذلا لعفلا ةدسفمف نونجملاو مئانلا لاوقأ ةلزنمب اهلعجو

 دال راهم تب الاغ لا ناك اذ تک امنا ا ه4 قلا ةةستع فا هات

 نب ةمثيخ نع «ةبيتع نب مكحلا نع «یلیل يبأ نبا نع عيكو ىور دقو

 ام :لاقف ةیبظلا اهاگسف «ينمس :اهجوزل ارا تلاق :لاق «ندحرلا دبع

 تنآ :لاق «اقلاط اخ ينمس :تلاق «هب كأ ام تاهف :لاق ءائيش تلق

 ءاجف ينقّلط يجوز نإ :تلاقف باطخلا نب رمع تتأف «قلاط بلخ

 ءاهديب ذخ :اهجوزل لاقو ءاهّسأر رمع عجوأف .ةصقلا هيلع صقف ءاهجوز

 .اهسأر عجوأو

 ظفللا ٌحوزلا دصقي مل امل عوقولا مدعب نينمؤملا ريمأ نم مکحلا اذهف

 هتمأل لاق ول امك وهف «قالطلا هب ديرُي ال اظفل دصق لب «قالطلا هب عقي يذلا

 تنأ :هتأرمال لاق وأ «ةرجافب تسيل اهنآ دارأو ءةرح اهنإ :همالغ وأ

 هقتع عقي ال اذهف كلذ وحنو رعشلا حيرست هدارمو «كتحرس وأ ءةحّرسم

 عقي مل مكحلا يف اقداصت وأ ٌةنيرق تماق نإو «ىلاعت هللا َنيبو هنيب هقالط الو

 . هب

 ٌمولعمو «ةعبرأ بتارملا متلعج مكنإف ؟ماسقألا يأ نم اذهف :ليق ناف
 ؟ظفللا مكحل دصاق الو «لزاه الو «لقعلا لئاز الو هركمب سيل اذه نأ

 نود هظفلب هدارآ ام مكح مزلف «هیینعم دحأ هب ديرم ظفللاب ملكتم اذه :ليق

 دقو «هدارأ امل احلاص ناك اذإ ظفللاب ءهدري مل امب مزلي الف ءهدري مل ام

 :لاق ؟تدرآ ام :لاقف ءةتبلا هتأرما قَّلط امل ةّناكر ةي نينلا فلحتسا

۱۸۷ 

 ظفلب قالطلا عوقو مدع

 قالطلا هب دصقي مل



 قالطلاب فلحلا

 نيميلا يف وغللا

 يف هنّين هنم لبقف «)تدرآ ام وه :لاق ءهّللا :لاق ءهّللا :لاق «ةدحاو
 نأ ديري وهو «ةتبلا قلاط تنأ :لاق اذإ : كلام لاق دقو .لمتحملا ظفللا

 نأ دری مل هنأل ءًاقلاط تسيلف «نيميلا كرتف «هل ادب مث ءيش ىلع َفلحي
 ةياور يف دمحأ نإ ىتح دمحآ مامالاو .دعس نب ثيللا ىتفأ اذهبو ءاهقلطي

 .مکحلا يف كلذ هنم لبقي : هنع

 .روص ثالث اهل ةلأسملا هذهو

 هلع یلطت ال ءذهف هدارم زیجنتلا نكي ملو هنيمي نع عجری نآ :اهادحا

 .افلاح نوکی الو «لاحلا يف

 «قلاط تنأ :لوقیف ءّريجنتلا ال َنيميلا هدوصقم نوكي نأ :ةيناثلا

 .اديز تملك نإ :هدوصقمو

 نيميلا نع مجری مث «همالك لوأ نم َنيميلا هذوصقم نوکی نأ :ةثلاثلا
 هب وني مل هنأل «هب ٌمقي ال اذهف ءازجنم قالطلا لعجیو مالکلا ءانثأ يف

 یون اذإف ءزجنملا عوقو نع ارصاق ناكف «قيلعتلا هب یون امنإو «عاقيإلا
 لوق اذهو «ةدرجملا ةينلا ريغب زيجنتلا يف ىتأ دق نكي مل كلذ دعب زیجنتلا

 نکلو مُكَناَمْيَأ يف لب هللا ُمُكُدَخاَوُي آلا“ :ىلاعت لاق دقو .دمحأ باحصأ
 .[۲۲۵ :ةرقبلا] 4ْمُكُبولُق ْتّبَسَك ام ْمُكَذَحاْؤُي

 هیلع فلح امك هّنظي ءيشلا ىلع فلحی نأ :امهدحأ .ناعون :وغللاو

 فلحلل دصق ريغ نم هناسل ىلع نيميلا يرجت نأ :يناثلاو .هفالخب نیبتیف
 1 رس

 مدعل «هب ةذخاؤملا هللا عفر امهالکو «همالك ءانثآ يف هللاو ىلَبو «هّللاو الك

 مکاحلاو (TTI) نابح نیاو (۲۲۰۲) دواد وبأو لالالا اال ١ يعفاشلا هج رخأ (۱)

 نع «بئاسلا نب ىلع نب هللا دبع ثيدح نم ٤۳۸ ص ینطقرادلاو °° ۹ ۸۲

 نب دواد قیرط نم (۲۳۸۷) دمحأ هجرخآو ...ةناكر نع هللا دبع نب ريجح نب عفان

 . .ةمركع نع « نيصحلا

۱۸۸ 



 الأ هدابعل هناحبس هنم ٌعيرشت اذهو ءاهتقيقحو نيميلا دقع ىلإ فلاحلا دصق

 اهیناعمو اهقئاقح اهب ٌملكتملا دصقي مل يتلا ظافلألا ىلع َماكحألا و

 ار هج لاها فاه

 هنأ رمع نع حصف «هرارقإو هركملا قالط عوقو مدعب ةباحصلا ىتفأ دقو |

 هنع حصو «هتقثوأ وأ هّتبرض وأ هّتعجوأ اذإ هسفن ىلع نيمأب لجرلا سيل :لاق

 وأ «لبحلا ّنعطقأل :تلاقف هتأرما تتأف لسع َراَتْشَيل لبحب یلدت الجر نأ

 :هل لاقف «كلذ هل ركذف رمع ىتأف ءاهَقَّلطت .تباف ءهللا اهدشانف «ينقّلطُتل
 هرکملا قالط زيجُي ال يلع ناكو .قالطب سيل اذه نإف .كتأرما ىلإ عجرا

 الاقف ءهركملا قالط نع ريبزلا نباو ءرمع ّنبا تلأس :جرعألا تباث لاقو

 نارمع نب ناوفص نع ج نب يزاغلا هاور امب نوعنصت امف :لیق ناف
 ۱ وند نأ اي هللا لوسر باحصأ نم لجر نع ءمصألا

 .كّیحبذأل وأ ينقلط :هل تلاقو «هقلح ىلع َنيكسلا تلعجو «هردص
 يف لول ال» :لاقف يع ىبنلل كلذ رکذف ءاثالث اهقلطف «تبأف «اهدشانف

 تو اپ

 نع « ناللحع نب ءاطع یورو . (هننسا) روصنم نب ذيعس هاور (۱)«قالطلا

 قالط الا زئاج قالطلا لك» :لاق يع يبنلا نع «سابع نبا نع تمرکع

 .«هلع ىَلَع بولفَعلاو ةوتعملا

 نب ورمع ينثدح تلاضف نب جرف انثدح :روصنم نب ديعس یورو

 ءاَهِجْوَر نطب ىلع هتعضوف ءافيس تّلتسا ةأرما نأ «يرفاعملا ليجارش
 نب رمع ىلإ كلذ َمفْرف ائالث اهقلطف ءيّتقلطتل وأ .كذفنال هللاو :تلاقو
 .هوتعملا قالط الإ ٌرئاج قالطلا لك .يلع لاقو .اهقالط ىضمأف باطخلا

 نارمع نب ناوفصو .هرکملا قالط يف رکنم هثیدح : يراخبلا لاق تلبح نب يزاغلا ۱(

 هيلع عباتی ال رکنم هثیدح :يراخبلا لاقو .يوقب سيل : متاح وبأ لاق

۱۸۹ 

 هرکملا قالط عقب ال
 هرارقا و



 نارکسلا قالط

 فعض :اهادحا .للع ثالث هيفف تلبج نب يزاغلا ربخ امآ :ليق

 . طوقسلا

 نب ءاطع ةياور نم وهف ( زئاج قالطلا لك» : سابع نبا ثيدح امآ و

 اذه و : مرح نب دمحم وبأ لاق . بذكلاب یمر دق و « روهشم هععض و « ناالحع

 ةرصاعم ملعی الو «مدقت امك هفالخ هنع حیحصلاف ءرمع رثآ امأو

 هرکملا قالط زيجي ال ناك هنأ سانلا هنع هاور يذلاف یلع رثآ امآو

 .نسحلا نع «ديمح نع .ةملس نب دامح نع «يدهم نب نمحرلا دبع یورو

 حص ناف .هرکملا قالط زیجی ال ناك .هنع هللا يضر بلاط يبآ نب يلع نأ
 (۱) + 1 ۰ ي

 ۲ اذهب صوصخم ماع وهف «متركذ ام هلع

 ةالّصلا اوت ال اونما نیذلا ای ای : یلاعت لاقف «ناركّسلا قالط امأو
 سا سر ر وه #2 رو سو وقع

 لوق هناحبس لعجف cl ةضايقتلا | *نولوقت ام اوملعت یتح یراکش متناو

 نأ ینرلاب ٌرقُملاب رمآ هنأ لي هنع حصو «لوقی ام ُمَلْعَي ال هنال «ربتعم َريغ نارکسلا

 . ىغلُي وأ هب رقآ يذلا هلوق ربتعیل َةَكْنَبسُي

 ءاجف «يلع يریعب رقع امل «ةزمح ةصق یف «یراخبلا حیحصا) يفو

 له :لاق مث «نارکس وهو هّيَّوصو َرظّنلا هيف َدَّمصف ءهُموُلَي هيلع َفَقَوَف و بلا

 ۰۳۵۸/۷ «ىقهيبلا نتس»و ۰۲۰۳ ۰۲۰۲/۱۰ «ىلحملا»و )١١51١6( «فنصملا» رظنا (1)

AON ` 

۱۹۰ 



 ٌريغ هلاق ول لوقلا اذهو .“'ةْببَقَع يلع ةي بلا صکنف «يبأل ٌديِبَع الإ من

 ا رز لو رک در ناک «نارکس

 الو «نونجمل سيل :لاق هنأ هنع هللا ىضر نافع نب نامثع نع حصو

 ,يرهزلا نع «بئذ يبأ نبا نع «عیکو نع «ةبيش ىبأ نبا هاور . قالط ناركس

 . اغ «نامثع نب نابأ نع

 قالط : هيبأ نع سوواط نبا لاقو نوجی ال ناركسلا قالط :ءاطع لاقو

 .هقالط زوجي ال : دمحم نب مساقلا لاقو . ر ال نارکسلا

 يذلا هّللاب هفلحتساف :قّط نارکتپ يتآ هآ زیزعلا دم نی رمع نع حصر

 هبرضو .هتأرما هيلإ دَرف «فلحف لَتعی ال وهو اهقّلط دقل : وه الا هلإ ال

 . أةةفدحلا

 هعسرو نمحرلا دبع نب دیمحو .یراصنالا ديعس نب ىيحي بهذم وهو

 رو يبأو .هيوهار نب قاحسإو «نسحلا نب هللا لبعو «دعس نب ثیللاو

 يف دمحأ بهذمو «ةيعفاشلا نم هریغو ينزملا هراتخاو .هیلوف دحآ يف يعفاشلاو

 لاقف ءاهيلإ هعوجرب حّرصو .هبهذم اهیلع ٌرقتسا يتلا يهو «هنع تایاورلا ىدحإ

 رمأي يذلاو «ةدحاو ةلصخ ىتأ امن «قالطلاب رمأی ال يذلا : بلاط يبآ ةياور يف

 1 e 0 5 لع تست SS محلا

 مل یا نا هر رله «هتالط جی ال : ىلع بلغف هم

 ر ار ةكئالملا دوهش باب :يزاغملا يف ۰۵ ۰۲۶/۷ يراخبلا هجرخآ ( ےس (

 . هنع هللا يضر يلع

 .تاقث هلاجر (۲)

 .حیحص هدنسو (۱۲۳۰۹) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخآ (۳)

 دیعس نب یبحی نع میشه نع دیبع يبأ قیرط نم ۲۱۰/۱۰ «یلحملا» يف هرکذ )٤(
 . يراصنألا

۱۹۱ 



 قالط عقوآ نم ججح
 نارکسلا

 ركب وبأ لاق .هّمزلی الف كلذ ريغ نم ناك امو تيانجلا همزلآو : لاق عیب زجی

 وبآ ةيفنحلا نم هراتخاو «مهلك رهاظلا لهأ ٌبهذم اذهو لوقآ اذهبو : زیزعلا دبع

 یخرکلا نسحلا وبأو «یواحطلا رفعج

 . ذخام ةعبس مهل هوعقوأ نيذلاو

 .هتایانجب ذخا وب اذهلو «فلکم هئآ :اهدحآ

 . هل ةبوقع قالطلا عاقيإ نأ : يناثلاو

 الف «اهبابسأب ماکحألا طبر باب نم قیلطتلا ىلع قالطلا بترت نأ :ثلاثلاو

 . رکسلا هيف رثژی

 اذإ :اولاق مهنإف همالک يف يحاّصلا ماقم هوماقأ ةباحصلا نأ : عبارلاو

 .نونامث يرتفملا ٌدَحو «ىرتفا یه اذإو . ىذه نکس اذاو کس ۰ برش

 .مدقت دقو «قالطلا يف ةلولیق ال» : ثیدح : سماخلاو

 .مدقت دقو ««هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك» :ثیدح : سداسلا

 ءرمع نع دیبع وبآ هاورف «قالطلا هيلع اوعقوأ ةباحصلا نأ :عباسلاو

 نع «نوراه نب ر ليزي انثدح : دیبع وبآ لاق . سابع نبا نع هریغ هاورو «ةيواعمو

 هو هنأ ما نیلط الحوت دیبل يبآ نع .ثراحلا نب ریبزلا نع مزاح نب ريرج

0010 
 . "”امهنيب رمع قرفف ةوسن ٌعبرأ هيلع دهشو باطخلا نب رمع ىلإ عف :رف «ناركس

 نع فعیبر نب رفعج نع «دیزی نب عفان نع یيرم يبآ نبا انئدح و : لاق

 اذه .۳)نارکسلا قالط زاجآ ةيواعم نأ «بیّسملا نب دعس نع باهش نبا

 اتا هم رش ف لو هب اوجتحا ام عیمج

 ىف رثألاو .یمضهجلا يدزألا رابز نب ةزامل همسإ :ديبل وبآو «تاقث هلاجر 03
 .۳۵۹۹/۷ «یقهیبلا نئس»و ۰ ٩/۱۰ «یلحملا»

 ۰۲۰۹/۱۰ «یلحملا» يف وهو «تاقث هلاجر )

۱۹۲ 



 نأ ىلع ٌدقعنم عامجالا ذإ «لطابف .فلکم هنأ .وهو «لرألا ذخأملا امأف
 ۰ .فّلکمب سیلف «لوقي ام لقعی ال نمو لقعلا فیلکتلا طرش

 وأ «اهبرش ىلع ًاهرکم ناك اذإ هقالط عقي نأ بجول ءافلكم ناك ولف اضيأو

 .هب نولوقي ال مهو «رمخ اهنأب ملاع ريغ

 .يحاصلا ىلع وأ «باطخلا لقعي يذلا یلع هلمح بجیف هناطخ امأو

 . ىهني الو رمؤي الف ٠ لقْنیال نم امأو «ةالصلا دارأ اذإ ركسلا نع يهن هنأو

 ال : سلا نامثع لاقف «قافو لحم ال عازن لحمف «هتايانجب هُمازلإ امأو
 دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ اذهو ءطقف رمخلا ّدح الإ ٌّدح الو ؛عیب الو ٌدقع همزلي

 . لقعلا هل ربتعُي لعف لك يف نونجملاك هنأ

 ًطاقسإ نأ :امهدحأ «نيقرفب اوقّرف «هلاوقأ نود هلاعفأ اوربتعا نيذلاو
 وأ ةقرسلا وأ ىنزلا وأ هريغ لتق دارأ نم لک ذإ ءصاصقلا ليطعت ىلإ ةعيرذ هلاعفأ
 فعاضت اذإف ناز یتا اذإ ّدحلا هيلع ماقيف «كلذ لعفو ركَس «بارحلا

 لاقو ءاهلوصأو ةعيرشلا ٌدعاوق هابأت امم اذه ؟ٌدحلا هنع طقسي فيك ركسلاب هّمرج
 معزي «زئاجب سيل ناركسلا قالط یری نم ضعبو :كلذ لاق نم ىلع اركنم دمحأ
 ةلزنمب ناك ءةالصلا وأ مايصلا كرت وأ :ادح ینا وأ تاج ینج ول نارکس نآ
 .ءوس مالک اذه نونجملاو مَّسْرَبُملا

 نم درجملا لوقلا نأل ةدسفم نّمضتي ال هلاوقآ ءاغلإ نأ :يناثلا قرفلاو
 اذا اهژاغلا نكمُي ال اهدسافم نإف لاعفألا فالخب هيف ةدسفم ال لقاعلا ريغ
 ناذه حص ناف «هلاوقأ فالخب رشتنم داسفو ضحم ررض هلاعفأ ءاغلاف «تعقو
 . ةنيعتم هلاعفأو هلاوقأ نيب , ٌةيوستلا تناك ءاحصي مل ناو «قاحلالا لطب «ناقرفلا

 ةياغ ىفف هل ٌةبوقع هب قالطلا عاقيإ نأ وهو يناثلا ذخأملا امأو
 ةبوقعلا هذه نم هناحبّس هللا ىضر لصح دقو تبوقع هيفكي حلا ناف «فعضلا

 /م هج داعملا داز 1۹۳

 عقوأ نم ججح ىلع درلا
 ناركسلا قالط



 . نيجوزلا نيب قیرفتلاو «قالطلاب ةبوقعلاب ةعيرشلا يف انل دهع الو دحلاب

 يفف «بابسألاب ماكحألا طبر نم هب قالطلا َعاقيإ نأ :ثلاثلا ٌذخأملا امأو

 ًالهاج وأ ءاهركُم ركس نمم قالطلا َعاقيإ بجوُي اذه ناف , طوقسلاو داسفلا ةياغ

 نأ مكل تبث لهو :لاقي مث «مئانلابو لب ءمَسْرَبملاو نونجملابو «رمخ اهنأب

 . ؟كلذ يف الإ عازنلا لهو «هب ٌمكحلا طبرُي ىتح ٌببس ناركسلا قالط

 اذإ :مهلوق يف يحاصلاك هولعج ةباحصلا نأ وهو :عبارلا ذخأملا امأو

 . ةتبلا حصي ال ربخ وهف . "ىذه نکس اذاو کس ۰ برش

 نب نمحرلا دبعو ایلع هللا هزن دق بوذکم ربخ وهو :مزح نب دمحم وبأ لاق

 نم ىلع دحلا ٌباجيإ هيف ناف «هنالطب ىلع لدي ام ةضقانملا نم هيفو نم فوع

 . هيلع ّدح ال يذاهلاو «یذه

 ال ربخف ««قالطلا يف ةلولیق ال» :ثیدح وهو «سماخلا ذخأملا امأو

 اذهلو «لقعي ال نم نود لقعي فّلكم قالط ىلع هّلمح بجول حص ولو «ٌحِصَي

 . يبصلاو مَسْرِبُملاو نونجملا قالط هيف لخدي مل

 ؛«هوتعملا قالط الإ زئاج قالط ّلك» :ربخ وهو «سداسلا ذخأملا امأو

 نارکسلا نأ : ثلا باوجو «فلکملا يف ناكل .حص ولو « حصی ال ءاوس هلثمف

 :اولاق .هوتعم هنآ ةفئاط تعدا دقو عه قحلخ اماو هم اما لقعَي ال يذلا

 . هب ملكتي ام يردي الو هل لقع ال يذلا : ةغللا يف هوتعملا

 ةباحنصلاف «قالطلا هيلع اوعقوأ ةباحصلا نأ وهو : عباسلا ذخأملا امأو

 نب رمع نأ ةمركع نع «بويأ نع «رمعم ثيدح نم (11047) قازرلا دبع هجرخأ (ور
 ءاهيلع اوؤرتجاو ءاهوبرش دق سانلا نإ :لاقو رمخلا دلج يف سانلا رواش باطخلا

 رفا .«یله افاو «یله کس اذز نارگسلا نا kk هللا يضر ىلع هل لاقف

 نب روث نع ۸۶۲/۲ كلام هاورو .نينامث ةيرفلا دح رمع هلعجف «ةيرفلا دح هلعجاف

 . سابع نبا نع «ةمرکع نع ءديز نب روث نع ۳۲۱/۸ يقهيبلا هجرخأو «يليدلا ديز

۱۹ 



 هنع هانیکح ام نامثع نع حصف . كلذ ىف نوفلتخم

 امهدحأ يف «نيقيرط نم هنأل «هنع حصي الف ءسابع نب ٌرئأ امأو

 دقف «ةيواعمو رمع نا امأو «ىيحي يبأ نب ميهاربإ ةيناثلا يفو «ةاطرأ نب جاجحلا

 .نافع نب نامثع امهفلاخ

 لصف

 ةشئاع ثیدحو :لبنح ةياور يف دمحأ مامالا لاق دقف .قالغالا قالط امأو

 ينعي ۱ «قالغٍ يف قاتع الو قالط ال» :لوقت لي يبنلا تعمس :اهنع هللا يضر
 داز»و «يفاشلا» يف رکب وبأو «لالخلا هنع هاکح دمحأ صن اذه . بضخلا

 .دمحأ ریسفت اذهف .«رفاسملا

 ىلع قالطلا بابا : هيلع مجرتو «بضغلا هنظأ : «هننس» ىف دواد وبأ لاقو

IE۱ : ليقو «نونجلاب :امهریغ هرسفو هارک الا هنأب و و کای وبا هرعسفو  

 ىقبي ال ىتج قالطلا هيلع قلی ةدحاو ةعفد ثالثلا تاقلطلا عاقیا نع ّيهن وه

 . يورهلا دیبع وبآ هاکح نهرلا قلفک ءيش هنم

 دصقي الف «هّبلق لجرلا ىلع قلغُي نأ :قالغالا روت ماش لاق
 سابعلا وبأ لاق :تلق .هتدارإو هذصق هيلع قلغنا هنأك هب ملعی ال وأ مالکلا
 :انخیش لاق اهلي لع ب تشلا ةلقو ا نيف : قلغلا :دريملا

 کو .بضغ وآ رکشب هلقع لاز نمو «نونجملاو هرکملا قالط كلذ يف لخدیو

 . ماسقأ ةثالث ىلع بضغلاو

 . ۱۸۳ص ابيرق مدقت )۱(

 . 1٤۳ ۰11۲/۲ (۲۱۹۳) «دواد يبأ ننس» (5)

١ 6 

 قالغالا قالط



 الب هقالط عقی ال اذهو «لاق امب هّبحاص ٌرعشي الف «لقعلا ليزي ام :اهدحأ

 . عازن

 لوقي ام روصت نم هّبحاص عنمي ال ثيحب هيدابم يف نوكي ام : يناثلاو

 .هقالط عقي اذهف «هذصقو

 هنيب لوحي نكلو «ةيلكلاب هلقع ليزي الف «هب ٌدتشيو مکحتسی نأ :ثلاثلا

 يف عوقولا مدعو رظن لحم اذهف لاز اذإ هنم طرف ام ىلع مدنی ثيحب هتين نيبو

 . هجتم يوق ةلاحلا هذه

 حاکنلا لبق قالطلا يف ةَ هللا لوسر مکح

 لاق :لاق هدج نع . هیبآ نع « بیعش نب ورمع ثيدح نم : ؟ننسلا» يف

 الو ءُكلْمَي ال اًميف ُهَل قثع الو ءُكلْمَي ال اًميف مدا نبال َرْذَن الا : يع هللا لوسر

 ءئش نسحأ وهو «نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاق .200كلْمَي ال امیف هل قالط

 قالطلا يف حصأ ءيش يأ :تلقف «ليعامسإ نب دمحم تلأّسو «بابلا اذه ىف

 .هدج نع هيبأ نع يشل نر ورع ا :لاقف ؟حاکنلا لبق

 و رب ر 0 ۱29 ی و o ےس مس وص 1

 . (5)كلمَي اًميف الإ رذن ءافو الو ‹كلمي اًميف الإ عيب ال» :دواد وبا ىورو

 نأ هنع هللا يضر ةَّمَّرْحَم نب روسملا نع :«هجام نبا نئس» ىفو

 . كلم لبَق قثع الر حاكتلا لبق قالط ال» : لاق ہنی هلا لوسر

 یبآ نب ءاطعو ردکنملا نب دمحم نع «بئذ ىبأ نبا انث دح : عیکو لاقو

 وهو نسح هدنسو ؛حاکنلا لبق قالط ال باب :قالطلا يف (۱۱۸۱) يذمرتلا هجرخآ ()

 .۲۰۷ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹/۲ دمحأ دنسم ىف

 . نسح هدنسو «حاکنلا لبق قالطلا يف باب :قالطلا يف (۲۱۹۰) دواد وبآ هجرخآ 49و

 . نسح هدنس و ؛حاکنلا لبق قالط ال باب : قالطلا يف (۲۰۸) هحام نبا هجرخأ )۳۱

۱۹۹ 



 . ۱)حاکن لْبَق قالط ال» : هعق ری هللا دبع نب رباج نع امهالك جابر

 نیا لاق :لوقی ًءاطع تعمس :لاق جیرج نبا نع «قازرلا دبع رکذو

 .حاکن دعب نم الإ قالط ال : هنع هللا يضر سابع

 کنی مل ام قّلط نإ :لوقی دوعسم نبا نأ سابع نبا غلب :جیرج نبا لاق
 متخکن ۱ :لوقی یلاعت هللا نإ ءاذه يف أطخأ :سابع نبا لاقف ءزئاج وهف

 مث تانمؤملا متقلط اذإ :لقي ملو 4٩[۰ :بازحألا] 4 َنُهوُمْتْقَلَط مث تاّمْؤُملا
 . ۲"نهومتحکن

 لجر نع لئّس هنأ .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع :ديبع وبأ ركذو

 تاب فعال قذلظ نبل : ىلع لاقف .قلاط يهف تنالف تجوزت نإ : لاق

 اهامس نو حاکن دعب نم الإ قالط ال : لاق هنأ هنع هللا یضر هنع تبثو
 دوادو .مهُباحصأو «قاحساو ءدمحأو یعفاشلا بهذ هيلإو تشئاع لوق اذهو
 .ثیدحلا لهأ روهمجو «هباحصأو

 ”وُلَطُم قلاط يهف «ةنالف تجوزت نإ :لئاقلا نأ : لوقلا اذه ةجح نمو
 ءاهحاكن وه ُدّدجتملاو «ةيبنجأ قّلعملا قالطلا َنيح اهناف «لاحم كلذو :ةيدجأل
 قالطلا ىلإ ًادانتسا كلذ نوکی امنإف .تقلط ول اهنأ مَعَ ءاقالط نوكي ال حاکنلاو
 دنع قالطلاب ًاملكتم هلعجی ال ةفصلا ُدّدجتو «ةيبنجأ كاذ ذإ يهو ءاقلعم مّدقتملا
 ول امك .ٌحصَي الف «قالطلل ديرم ٌريغ حاکنلل راتخم اهدوجو دنع هنإف ءاهدوجو

 .يوحنلا ديزي ثيدح نم ۳۲۰/۷ ىقهيبلا هجرخأو )١١5748(2 قازرلا دبع هجرخآ (۲)
 اهلاق نكي نو «هنع هللا يضر دوعسم نبا اهلاق ام :لاق سابع نبا نع .ةمركع نع

 كرابت هللا لاق .قلاط يهف تنالف تجوزت نإ :لوقي لجرلا يف ملاع نم ةلز اهناف

 «نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط مث ؛تانمؤملا متحکن اذإ اونما نيذلا اهيأ ای :ىلاعتو
 . نسح هدنسو . نهومتحکن مث تانمؤملا متقلط اذإ : لقی ملو

۱۹۷ 



 ریغب قلطت مل «هتجوز يهو تلخدف «قلاط تنأف رادلا تلخد نإ :ةيبنجأل لاق

 . فالح

 نإ :لاق ول هناف ؟قتعلا قیلعتو قالطلا قیلعت نست قرفلا امف :ليق ناف قالطلا قیلعت نيب قرفلا

 و 000 ر ۴ قنعلا قیلعتو ۱

 . ۱ كلمت اب قتعو « قیلعتل لا حص ‹رح وهف كنالف تكلم

 يف ناتیاور هنع امك دمحآ نع ناتیاور امهو «نالوق قتعلا قیلعت يف : لیق

 : هباحصأ هیلعو هصوصن رثکآ هيلع يذلا هبهذم نم حيحصلاو «قالطلا قيلعت

 دمتعی الو «ةيارسو ةوق هل قتعلا نأ امهنيب قرفلاو «قالطلا نود قتعلا قيلعت ٌةحص

 قتعلاب هلاوزل بیس كلملا نوکی ذآ عضو ءريغلا كلم يف ذفنی هناف «كلملا ذوفن

 ول امكو «هئارشب مّرحملا همحر يذ نع قتعلاب هكلم لوزی امك ءًاعرشو ًالقع
 ف عر اه اركر وكلا طريقا هفت ل ةرافك يف هقتعيل ًادبع ىرتشا

 لسوتلا هناحبس هللا عرشف «ىلاعت هلل ةبوبحم ةبرق هنإف «قتعلل ًاببس كلملا لعج

 « هللا ىلإ ضيغب هنإف «قالطلا كلذك سيلو «هبوبحم ىلإ ةيضفم ةليسو لكب هيلإ
 ی هتلازال اببس حاكتلاب عضُبلا كلم لعجی ملو هلا لولا فنا فر

 نثل : هل وقک ؛رربتلاو تاعاطلاو بلا رذن باب نم كلملاب قتعلا قیلعت نأ نا

 هه قلع ا همن «طرشل َدِجُو اذإف ءاذكو اذكب نقدصتأل «هلضف نم هللا ينانآ

 .رخا نول كلملا ىلع قالطلا قیلعتو «ٌنول اذهف «ةدوصقملا ةعاطلا

سفنلاو ضئاحلا قالط میرحت يف 5 هلل لوسر مک
 يف ةءوطوملاو ء ءا

 ةلمج ثالثلا عاقيإ میرحتو اه ره

 ىلع ضئاح يهو هتأرما قلط هنع هللا يضر رمع نبا نأ :«نیحیحصلا» ىف

 هک وسد كوم دل ب باشا دم لاش ا ومد دع

 ءاش نإ من ' رهط عن .ضیحت مث رهط ىح اهکسنی م ؟ اهنجاریف ؛ لا

EOEمن هد آيا قلا تقی  

 ۱ . «ءاَستلا اهل

۱۹۸ 



 . «الماح وأ ًارهاط اهيل مث ءاهْعِجاَرُمْف هرم : ملسملو

 امك ةّدعلل قالطلا كلذف سمی نأ لبق ارهاط اهقلط ءاش نإ) : ظفل یفو 2م ب8 11 ۰6 ۱۱ ٩ بدر اف O نر

 لبق يف اهقلطيل مث اهنجاّریلف هْرُم» :يراخبلل ظفل يفو .«یلاعت هللا هرم
 ۲ (0)۱اهتّدع

 :امهنع هللا يضر رمع نبا نع «يئاسنلاو دواد يبأو ءدمحأل ظفل يفو

 ملو 55 هللا لوسر هيلع اهّدرف < نشا يهو ارا رمع نی ها دبع قلط : لاق

 .«ثلسنل أ نّلطیلَ ْتَرهَط ال :لاقو «ًائيش اهرب

 ُمُتَقَلَط اذإ يلا اهي ايل : دا هللا لوسر أرق : : هنع هللا يضر رمع نبا لاقو

 ١[. : قالطلا] هتل لّبق يف 4َنُموُقَلَطَف َءاَسَنلا

 ناهجوو «لالح ناهجو : هجوآ ةعبرآ ىلع قالطلا نأ مکحلا اذه نّمضتف

 اتش ًالماخ ام وأ عامج ريغ نم ًارهاط هتأرما قّلطي نأ : نالالحلاف

 بابو «قالطلا لوآ يف ۳۰۳ ۰۳۰۰ ۰ ۳ ۲ ۰۳۰۱/۹ يراخبلا هجرخأ (۱)
 هنأرما لجرلا هجاوی لهو .قلط نم بابو .قالطلا كلذب دتعت ضئاحلا تقلط اذإ
 يفو «ضئاحلا ةعجارم بابو «ةدعلا يف نهدرب قحأ نهتلوعبو بابو «قالطلاب
 يتفي وأ مکاحلا يضقي له باب :ماکحالا يفو ءاهتحتاف يف قالطلا ةروس ريسمت
 ریغب ضئاحلا قالط میرحت باب :قالطلا يف (۱2۷۱) ملسم هجرحآو نابضغ وهو
 5 . اهاضر

 نم هةتسلا قالط باب . :قالطلا 9 (۲۱۸۵) دود بو ۳ دمحأ م )۲(

 فلؤملا هيف لوقلا ی .تاقث e ر 7 ۳ ةورع 00 نميأ

 .ابيرق

۱۹۹ 

 ثبح نم قالطلا عاونآ

 ةمرحلاو لحلا



 يف اذه هيف اهعماج رهط يف اهقّلطُي وأ .ضئاح يهو اهقّلَطُي نأ : نامارحلاو

 .اهب لوخدملا قالط

 ل : لایق لاف امك رهاطو اضتاع اهقالط ف ءاهب لخدی مل نم امأو

 :ةرقبلا] ةضیرف َّنُهَل اوُصِرْفَت وأ َّنُهوُسَمَت ْمَل ام َءاَسّنلا ُمُتَْلَط و ْمُكْيَلَع َحاَتُج
75" ]. 

 نم نو مث ِتاَئِمْؤُملا مک اَذإ اوُنَمآ َنيِذّلا اه أ ای :یلاعت لاقو

 لد دقو "04 : :بازحالا] 4اهتوُدَتَْت دع نم نه ْمُكلاَمَ َنُهوُسَمَ نأ لبق

 هّبنو ءاهل ةدع ال هذهو ١[ :قالطلا] *«َنِهتّدِعِل َنُموُقَلَطَفل :ىلاعت هّلوق اذه ىلع

 الولو «كءاَسّنلا اهل قّلَطُت نأ هللا َرمَأ يتلا َدِعلا َكْلَتق» : هلوقب ةَ هللا لوسر هيلع

 هل ةدع ال ْنَم قالط نم عنمل «لوخدلا لبق قالطلا ةحابإ امهيف ناتللا ناتيآلا ناتاه

 . اهيلع

 ربخآ : لاق «ديبل نب دومحم ثيدح نم : هريغو «يئاسنلا ننسا يفو

 :لاقف «نابضغ ماقف ءاعيمج تاقیلطت ثالث هتأرما قَّلط لجر نع لَك هللا لوسر

 الفأ !هللا لوسر اي :لاقف «لجر ماق ىتح ««مکرهظآ َنْيَب اَنَأو هللا باتکب علی

 . "هلأ

 نع لثس اذإ ناك هنأ «هنع هنا يضر ردح نبا نع :«نيحيحصلا» ىفو

 ينرمأ ةي © هللا لوسر ناف ««َنيَتَوَم وا هرم م َكَتَأَرْما َتْفَّلط نإ تن ام :لاق قالطلا

 تيصعو كریغ اجوز حکتت ىتح َكْيَلَع تمرَح دقف «ائالث اهتقّلط تک ناو ءاذهب

 ظيلغتلا نم هيف امو ةعومجملا ثالثلا باب :قالطلا ىف ١55/5 ىئاسنلا هجرخأ (۱)

 رجح نبا لاقو ءدیج هدانسإ :لاق هنأ ريثك نبا نع يناكوشلا لقنو «تاقث هلاجرو

 .تاقث هلاجر «حتفلا» يف لاقو .نوقثوم هتاور «مارملا غولب» يف

 .تاقث هلاجرو ۰۱8۲/۷ یئاسنلا هجرخآ (۲)

۴ ۰ + 



 .)تلنَأرما قالط نم كرم مأ امیف هللا

 لوخدم ریغو ءاهب لوخدم :ناعون ةقّلطملا نأ صوصنلا هذه تَدّمضتف
 اهب لوخدملا ريغ قيلطت خو فعومجم ایالت دش تو ته كهب

 تناك ناو ءاهقالط مرح «ءاسفن وأ ًاضئاح تناك ناف ءاهب لوخدملا امأو
 هلئاح تناك ناو هلیقو ءطولا دعب اهقالط زاج « لمحلا ةَيبتسم تناك ناف ءارهاط
 هللا هعرش يذلا اذه .هلبق زوجیو تباصالا رهط يف ءطولا دعب اهقالط جي مل
 هللا نذأ يذلا قالطلا عوقو ىلع نوملسملا عمج -أو «قالطلا نم هلوسر ناسل ىلع
 . هل دصاق «ظفللا لولدمب ملاع هراتخم فّلکم نم ناك اذإ هحابآو هیف

 .ناتلأسم هیفو «كلذ نم مّرحملا عوقو يف اوفلتخاو

 . هیف اهعقاو يذلا رهطلا يف وأ «ضيحلا يف قالطلا :ىلوألا ةلأسملا

 اد یهتنمو «نيقيرفلا جَجح رکذنو ۳۳ دیو اک انك“ و
 "لک هتءاج ولو هدلق ْنَم ٌكرتي ال بّصعتملا دّلقملا نأب ملعلا عم «نیتفئاطلا
 سانلا نم لکید ءهايإ الإ مک الو «هاوسب ٌمتأي ال ليلدلا بلاط نأو فیا
 ,هاوق هيلإ تهتنا ام َلَمَح ْنَم رذَع دقلو «هاطختي ال لیبسو «هادعتي ال دروم
 و هيلإ تهتنا ثيح ىلإ ىعس و

 ًاتباث لزي مل مّرحملا قالطلا عوقو يف فالخلا ناف «ىلوألا ةلأسملا امأف

 : كيج مامالا لاق دقو فُريغ هيلع علطا ام فالخلا نم هيلع يفخو «هملع

 بابو مارح يلع تنأ : هتأرمال لاق نم باب : قالطلا يف ۹ يراخبلا هجرخآ ۱(

 قالط میرحت باب : :قالطلا يف (۱8۷۱) ملسمو 4# نهدرب قحأ نهتلوعبو#

 . ضئاحلا

 عوقو يف فالتخالا

 قالطلا زم مرحملا

 يف قالطلا عقب له

 يذلا رهطلا يف وأ ضیحلا

 هيف اهعقاو



 .اوفلتخا نمانلا لعل هیردپ امو ؛بذاک ريق عامجالا یعدا نم

 نیمدقتملا نع توبثلا ٌمولعم ةلأسملا هذه ىف سانلا نيب فالخلاو فيك

 راش نب دمحم انثدح ا مالسلا دبع نب دمحم لاق يالا

 عفان نع «رمع نب هللا ديبع انثدح «ىفقثلا ديجملا دبع نب باّهولا دبع انثدح

 مرج نب دمحم هوبآ هرکد «كلدب لتعب ۷ . رمع نیا لاق . ضئاح

 . هيلإ هدانساپ ۱ لحملا»

 نع «سوواط نبا نع «جیرج نبا نع :(«هفنصم» يف قازرلا دبع لاقو

 ناكو «ةدعلا ةّجوو «قالّطلا ةجو َفلاخ ام ًاقالط ىري ال ناك :لاق هنأ هيأ
 و 2 ےس هرس 2 2 5

 يلمح ناسا ذو عامج ريغ نم ارهاط ءاهقّلطُي نأ :قالطلا ةجو :لوقي

 ؛«يدهم نب نمحرلا دبع انثدح «ىنملا درب دمحم نكد نا لاقو

 لجرلا يف لاق هنأ ورمع نب سالخ نع «ةداتق نع «ىيحي نب ماّمه انثدح

 :مزح نب دمحم وبأ لاق "اهب ٌدَتْعُي ال :لاق : ضئاح يهو هتأرما قّلطُي

 اميف دجي ال وهو ءاذه فالخ ىلع ًعامجالا ىعّدا نم ةأرج نم ُبجعلاو

 نع ةملك هيف اهعماج رهط يف وأ ضيحلا يف قالطلا ءاضمإ يف هلوق قفاوُي

 وه ام اهضراع دق رمع نبا نع ةياور ريغ مهنع هللا يضر ةباحصلا نم دحأ

 تباث نب ديزو نامثع نع نیتطفاس نيتياورو «رمع نبا نع انم نسحأ

 نع «ناعمس نبا نع بهو نبا قیرط نم اهانیور :امهادحإ .امهنع هللا يضر

 اهتلطت يتلا ةأرملا يف يضقب ناك هنع ا يضر نافع نب دافع نآ هربخآ لجر

 .ءورق ةئالثب اهذعب ٌدتعتو «كلت اهتضيحب ٌدتعت ال اهنآ ضئاح يهو 52

 .تاقث هلاجرو ۰۱۲۳/۱۰ (۱)

 .تاقث هلاجرو (۱۰۹۲۵)و (۱۰۹۲۳) «فنصملا» ىف قازرلا دبع هجرخآ (۲)

 ۱ . ۱۱۳/۱۰ «یلحملا» يف مزح نبا هرکذ (۳)

 ا



 نع هاور دقو «باذكلا ناعمس نب دايز نب هللا دبع وه ناعمس نباو :تلق

 نع «قازرلا دبع قيرط نم ىرخألاو :دمحم وبآ لاق .فرعي ال لوهجم
 نع «هامس لجر نع «ةمقلع يبأ ىلوم دعس نب سيق نع «ناسح نب ماشه
 دتعتو «ٌقالطلا همزلي :ضئاح يهو هنآرما قّلط نميف لاق هنأ تباث نب ديز

 .ةضيحلا كلت ىوس ضيح ثالئب

 ام انزجتسا ول انه اه عامجالا ىوعدب ٌدعسأ نحن لب :دمحم وبأ لاق
 ملعلا لهأ نم دحأ نيب فالخ ال هنأ كلذو كاد م قاب دوو قو ج
 وأ ضيحلا يف قالطلا نأ كلذ يف انل نيفلاخملا عيمج مهتلمج نمو «ةبطاق

 ال ناك اذإف ءهرمأل ةفلاخم ةَ هللا لوسر اهنع ىهن ةعدب هيف اهعماج رهط يف
 اهنأ نورقي يتلا ةعدبلا زيوجتب مكحلا نوزيجتسي فيكف «مهدنع اذه يف كش
 نيلئاقلا عامجال ًافلاخم ةعدبلا ٌزيجم ةدهاشملا مكحب سيلأ «ةلالضو ع
 ىلع عطاقلا ناكل ؛فالخلا انغلبي مل ول ىتحو :دمحم وبأ لاق ؟ةعدب اهنأب
 ىلع ًابذاك مهعيمج نع هغلب الو هدنع نيقي ال امب مالسالا لهأ عيمج

 الإ ٌنقيتملا ٌحاکنلا لاری ال :مرحملا قالطلا عوقو نم نوعناملا لاق
 نم ًادحاو انومتدجوآ اذاف .نّقيتم عامجإ وأ ةنسوآ «باتك نم هلثم نيقيب
 :اولاق . كلذ ریغب هعفر ىلإ ليبَسال «هب حاكتلا مك انعفر «تئالثلا هذه
 هللا هعرشي مل قالطلا اذه ناف «هعوفو مدع ىلع لدت ةرئاكتملا کو

 . ؟هتحصو هذوفنب لاقي فیکف «هعرش يف سيلف «هيف نذآ الو «ةتبلا یلاعت

 اذهلو ءقلطملل ىلاعت هللا هكّلم ام مرحملا قالطلا نم عقي امنإو :اولاق
 قالطلا هکلمی مل هنأ مولعملا نمو «هايإ اهکلمی مل هنأل تعبارلا هب عقي ال
 .عقي الو ‹ حصي الف هيف هل نذأ الو «مرحملا

 ًاقالط قّلطف رئاج ًاقالط هتأرما قّلطُي نأ ًالیکو لکو ولو :اولاق

۷۰۳ 

 عوقو نم نیعناملا ةلدا
 مرحملا قالطلا



 نت اریتعم قراخملا ندا ناك تيكن سك هل نوفام هال عقی مل أمرحم

 فرصتی امن َفّلكملا نأ مولعملا نمو عراشلا نذإ نود قالطلا عاقيإ ةحص

 .ةتبلا فرصتلل الحم نوكي ال هلوسرو هللا هب نذأي مل امف «نذالاب

 ضيحلا لاح يف قلی نأ جوزلا ىلع رجح دق ٌعِراشلاف اهاو اولا

 ناکو «ىنعم عراشلا رجحل نكي مل هقالط حص ولف ءرهطلا يف ءطولا دعب وأ
 لطبي ثيح عراشلا رجح نم ىوقأ فرصتلا هعنم نم ىلع يضاقلا ٌرجح

 . هرچحب فرصتلا

 عراشلا رجح غیب هنأل ةعمجلا موی ءادنلا تقو عیبلا انلطبآ اذهبو :اولاق

 .هحیحصتو هذیفتت زوجی الف «تقولا اذه هعئاب یلع

 .هنع يهنملا داسف يضتقي يهنلاف «هنع يهنم مرحم قالط هنألو :اولاق

 ةحصلا ةهج نم هيف نوذأملاو هنع یهنملا نيب قرف ال ناكل ءهانححص ولف

 .داسفلاو

 بحي الو «هضإيب هنأل همرحو هنع ىهن امنإ ٌعراشلاف ًاضيأو :اولاق

 کو «ههركيو هضغبي ام عقی الل هم رحف ء«هيلإ هو رکم هعوقو لب هعوقو

 .دوصقملا اذه دض هذیفنتو هحصصت

 هنيب قرفلا امف «يهنلا لجأل حصي ال هنع يهنملا ٌحاكنلا ناك اذإو :اولاق

 همّرح ام متححصو ‹حاكنلا نم هنع هللا ىهن ام متلطبأ فيكو «قالطلا نيبو

 . ؟نيعضوملا يف نالطبلا يضتقي يهنلاو «قالطلا نم هنع ىهنو

 هيف صيصخت ال يذلا ماعلا 45 هللا لوسر مكح اذه نم انيفكيو :اولاق

 ثيدح نم « هنع «حیحصلا) ىف امك «هءاغلاو هلاطباو هرمآ فلاخ ام درب

 ْنَم" :ةياور يفو دَر رهف انْرْمَأ هيلع ی ٍلَمَع لک» :اهنع هللا يضر ةشئاع
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 مّرحملا قالطلا اذه نأ حیرص اذهو هر ر اا هيلع سیل المع ليغ
 ؟ذفان مزال حیحص هنإ :لاقُي فیکف «لطاب دودرم 25 هزمآ هيلع سيل يذلا
 . ؟هدرب مكحلا نم اذه نيأف

 قالطك ًالطاب ادودرم ناكو ءاذبأ هللا هعرشي مل قالط هنإف اشا :اولاق

 فالخب قالطلل الحم تسيل ةيبنجألا نأب قرفلا مكعفني الو «ةيبنجألا

 هكّلم امم وه الو «مّرحملا قالطلل ًالحم تسيل ةجوزلا هذه ناف «ةجوزلا
 مايا ٌعراشلا

 نم رشآ الو ءناسحإب حيرستلاب رمأ امنإ هناحبس هللا نإف ًاضيأو :اولاق
 امإ :نيرمأ ٌدحأ حاكنلا دقع بجومو ءهلوُسرو هللا همّرح يذلا حيرستلا
 ءامهُريغ ثلاث رمأ مّرحملا حيرستلاو .ناسحاب حيرست وآ .فورعمب لاا
 . ةتبلا هب ةربع الف

 َنُموُقَلَطَم َءاَسنلا من اذإ بتلا اهّيأ ای :یلاعت هللا لاق دقو :اولاق
 قالطلا نأ ءهمالك نم هدارم هللا نع نّیبملا 555 یبنلا نع حصو کنهتدعل

 دعب وأ «هيف عماجی مل يذلا رهطلا نمز يف قالطلا وه هيف نوذأملا عورشملا
 الف ؛اهب لوخدملا قح يف ةدعلل قالطب سيلف امهادع امو «لمحلا ةنابتسا
 .؟هب ةأرملا مرحت فیکف «اقالط نوكي

 هنآ مولعمو ۵۹ : ةرقبلا] «ناَتّرَم ٌقالْطلا» :ىلاعت لاق دقو :اولاق

 سيل هادع ام نأ ىلع لدف «ةدعلل قالطلا وهو «هيف نوذأملا قالطلا دارآ امنإ
 ةعجرلا هب كلمي يذلا هيف نوذأملا عورشملا قالطلا رصح هنإف .قالطلا نم
 هللا يضر ةباحصلا ناك اذهلو :اوُلاق .ًاقالط هادع ام نوكي الف «نيترم يف
 ْنبا ىور امك .مّرحملا قالطلا يف ىوتفلاب مهل ةقاط ال مهنإ :نولوقي مهنع
 :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نأ شمعالا نع مزاح نب ريرج نع «بهو

 حلصلاف «روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب : حلصلا يف 5 يراخبلا هج رخآ )۱(

 .ةلطابلا ماكحألا ضقن باب : ةيضقألا يف (۱۷۱۸) ملسمو «دودرم

۲۰۵ 



 .هفالخ قيطن ال اناف «فلاخ نمو ءهل هللا نب دقف .هللا هرمآ امك قلط نم

 قیرفتلل نكي ملو مهل قاطم ريغ هب ءاتفالا نكي مل فلاخملا قالط عقو ولو

 . نیذفان نیعقاو ناعونلا ناك ذإ ینعم

 راخت اه. لك یا ات امل ول ا

 .هسيبلتو هانكرت 6 سلا مو هل نب دقف ءرمأ امك

 : تباثلا حيحصلا دنسلاب دواد وبأ هاور ام هلك كلذ نم يفكيو :ولاق

 ينربخآ :لاق ءجيرج نبا انثدح «قازرلا دبع انثدح ؛حلاص نب دمحأ انثدح

 وبأ لاق رمع َنبا لأسي ةورع ىلوم نميأ نب نمحرلا دبع عمس هنأ ريبزلا وبأ

 نیا قّلط :لاقف ؟اضئاح هتأرما قَّلط لجر يف ىرت فيك :عمسأ انأو ريبزلا

 كلذ ننع رع لأسف 61 لوسر دهع ىلع ًاضئاح هتأرما رمع

 لاق «ضئاح يهو هتأرما قلط رمع نب هللا دبع نإ : لاقف ‹ لع هللا لوسر

 فلسْمیل وأ قّلطیلف .ترهط اذإ :لاقو ءًائيش امری ملو يلع اهّدرف : هللا دبع

 4 َنْهَوُقْلطَم َءاَسا مت ادإ ىلا هی ايل : هلي هللا لوسر أرقو : رم نبا لاق

 ٌريغ ريبزلا ابأ ناف .ةحصلا ةياغ يف دانسإ اذهو :اولاق .۲ّرهتَدع ليف يف

 وأ ۰ تعمدت لاق اذإف ءهسيلدت نم ىشخي امنإو «ةقثلاو ظفحلا 0

 ثيدحلا لهأ ٌرثكأو «ةمّموتملا ٌةلعلا تلازو ءسيلدتلا ٌروذحم لاز «ينثدح

 نم كلذ ححصُي ملسمو «عامسلاب ْحِرّضُي ملو «نع» :لاق اذإ هب نوُجتحي |
 تماقو «ثيدحلا حصو «لاكشالا لاز دقف «عامسلاب حرص اذإ امأف «هثیدح

Ce 

 نم هدر امناو «هدر بجو ام اذه ریبزلا يبآ ربخ يف ملعن الو :اولاق



 نم مالک يكحن نحنو «ةحيحصلا ثيداحألا فالخ هنأ اداقتعاو اداعبتسا هدر
 و لا بجوي ام هيف سیل هنأ نيبنو « هدر

 .ريبزلا وبآ لاق ام فالخ ىلع اهل ٌثيداحألاو :دواد وبأ لاق

 نم تبثألاو «ريبزلا يبأ نم رمع نبا نع تبثأ عفانو :ٌّيعفاشلا لاقو
 .هفلاخ اذإ هب لاقي نأ ىلوأ نيثيدحلا

1 ۱ ۳ 
 2, و ۰ ۳ ۰ 2 ء٣

 .همف :لاق ؟«قمحتساو زجع نإ تيأرأ» :هلوقو «اهنجا ریل
 هنع هاور دقو یبزلا یبآ ريغ دحآ هنع هلقني مل اذهو : ربلا دبع نبا لاق

 هیف هفلاخ امیف ةجحب سیل رییزلا ىباو هدم دعا كلذ لقی ملف رسا عام
 نم نا وه ES علف

 .اذه نم رکنآ ًاثیدح ریبزلا وبآ وري مل :ثیدحلا لهأ ضعب لاقو

 الو هدر بجوي ال لمأتلا دنع وهو نیبزلا ىبأ ربخ هب در ام ةلمج اذهف

 . هنالطب

 یوس مکیدیاب سیلف «هفالخ ىلع اهلك ثيداحألا :دواد يبأ لوق امأ

 يبآ تیدح فلاخی ام ةحيحصلا ثیداحالا يف نيا انوربخأو «ديلقتلا اوعدف

 قلطلا كلت هيلع بستحا ةي هللا لوسر نأ دحاو ثیدح اهیف لهف ؟رییژلا
 ۳ ثیدحل حیرص فالخ اذه هللاو معنف كلذ ناک ناف اهب ّدتعي نأ هرمأو

 «اهعجاریلف ُهْرُم» مكيديأب ام ةياغو ءًاليبس كلذ ىلإ نوّدجت الو ءريبزلا
 كلتب دتعتأ : لئس دقو .رمع نبا لوقو .قالطلا عوقو مزلتست ةعجرلاو
 : هنود ْنَم وأ عفان لوقو «قمحتساو رجع نإ تيأرأ» : لاقف ؟ةقيلطتلا

 ءاهعوفو ىلع لد دحاو فرح كلذ ءارو سیلو (اهقالط نم تسحف)

۲ 

 فعض نم ىلع درلا

 ربب زلا يبآ ثیدح



 يف ةعجارملا ینعم

 نأشلا امناو ءاهيف نعطم الو ظافلالا هذه ةحص يف بیر الو «اهب دادتعالاو

 اهمیدقتو اش اهری ملو ىلع اهدرف» :هلوقل ءاهتضراعم يف نأشلا لک

 رهظي ةنزاوملا دنعو ءاهانقس يتلا ةمدقتملا ةلدألا كلتل اهتضراعمو «هيلع

 .اهنم ةملك ةملك يف ام ٌركذن نحنو «ةمواقملا ٌمدعو «توافتلا

 هلوسرو هللا مالك يف تعقو دق ةعجارملاف "اهعجاریلف هرم» :هلوق امأ

 .ناعم ثالث ىلع

 نآ اَمِهْيَلَع َحاُج الف اًهَقَّلَط اف :ىلاعت هلوقك «حاكنلا ءادتبا :اهُدحأ

 نم دحآ َنيِب فالخ الو ۲۳۰[۰ :ةرقبلا] هللا َدوُدُح امیتپ ْنَأ انظ ْنِإ اًعَجاَرَت

 اهنيب عْجارتلا نأو «يناثلا جوزلا وه :انه اه قّلطملا نأ نارقلاب ملعلا لهأ

 . ادت حاكن كلذو «لوألا جوزلا نيبو

 يبال هلوقك ءالوأ اهيلع ناك يتلا ةلاحلا ىلإ يسحلا درلا :امهيناثو

 ام در اذهف ءهَّدُر» :هدلو نود هب هّصخ امالغ هنبا لحن امل ريشب نب نامعنلا

 ال اهنأ ربخأو اوج الع هللا لوسر اهامس يتلا ةزئاجلا ةبهلا هيف حصت مل

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هزیرقت يتأيس امك لدعلا فالخ اهنأو «حلصت

 «كلذ نع هاهنف «عيبلا يف اهدلوو ةيراج نيب قّرف نمل هلوق اذه نمو

 در وه لب «لطاب عیب هنإف «عيبلا ةحصل امزلتسم درلا اذه سيلو «عيبلا درو

 هتأرما رمع نبا ةعجارمب رمألا اذكهو ءاناك امك امهعامتجا ةلاح ىلإ نيئيش

 ام كلذ يف سيلو «قالطلا لبق اناك امك عامتجالا ةلاح ىلإ درو عاجترا

 .ةتبلا ضيحلا يف قالطلا عوقو يضتقي

 يف نايبلا نيأ هللا ناحبس ايف .«قمحتساو زجع نإ تیارآ» :هلوق امأو

 ذخوت ال ماكحألاو ةي هللا لوسر هيلع اهبسح ةقلطلا كلت نأب ظفللا اذه

 نع لدعی مل اهب هيلع ّدتعاو «هیلع اهبسح دق يَ هللا لوسر ناك ولو اذه لثمب

 ««تيأرأ) هيلإ ام هركأ رمع نبا ناكو «تيأرأ :ىلإ هعرشو هلعفب باوجلا

۳۸ 



 نم عون ىلع ةلادلا «تیآرآ» ةظفل ىلإ ةنسلا حیرص نع لئاسلل لدْعَي فیکف

 هل هللا نذأ يذلا هجولا ىلع قالطلا عاقيإ نع هقمحو قّلطملا زجع هّبس يارلا

 هنال هلعاف لعف نم طقاس هنأو «هب دتعپ ال هنأ هتفص هذه امیف رهظألاو «هيف

 الإ رمالا لاتثما نع قمحلاو ٌزجعلا هّببس ذفان مکح یلاعت هللا نيد يف سيل

 ىلع اهدقع ْنَم يتلا ةمّرحملا دوقعلا فالخب هدر نکمی ال ًالعف نوکی نأ

 هنم درلا ىلع لدأ اذه :لاقیف «ذئنیحو «قمحتساو زجع دقف مّرحملا هجولا

 هلوسرو هللا رمآ فالخ ىلع قمحأ زجاع دقع هناف «موزللاو ةحصلا ىلع

 زجع نم قالط نالطب ىلع ٌلدأ سایقلاو ٌيأرلا اذهف ءًالطاب ٌادودرم نوکیف

 .هرابتعاو هتحص ىلع هنم قمحتساو

 اذف «هلعاف مسی مل امل ينبم لعفف .اهقالط نم تّبسحف :هلوق امأو

 نابسح يف سیلو ؟ال وأ ةجح هنابسح يف له «نيبتو .رهظ .هلعاف يَمُس

 افا وأ رمع نبا «تبسحف) : لئاقلا ناك ءاوسو .ةتبلا لیلد لوهجملا لعافلا

 مزلت یتح اهبسح يذلا وه ةي هللا لوسر نأ نایب هيف سیلو ءهنود نم وأ

 ثیدح فلاخت ال ثیداحألا َرئاس نأ نيبت دقف .هتفلاخم مرحتو «هب ةجحلا

 ثيداحألا رثاسو ءائيش اهري مل ةي هللا لوسر نأ يف حیرص هنأو «ريبزلا يبأ

Ls 

 رثکآ متلطبأو ءابعص ّىقترم نوعناملا اهيأ متيقترا دقل :نوعقوملا لاق

 ملو «ةمئألا فالخب مترهاجو «يعدب قالط هبلاغ نإف «نيقلطُملا قالط

 ةباحصلا روهمج یتفآ يذلا لوقلا اذهب متذذشو «روهمجلا فالخ اش اختت

 ْنِإَق# :یلاعت لاق .هنالطب ىلع لدت ننسلاو نارقلاو «هفالخب مهدعب ْنَمو

 .قالط لك معي اذهو ريغ ابزژ خکتت یلع دف نِ هل لَ ال اھل
 ملو [۲۲۸ :ةرقبلا] 4ِءوُوُف هال نهشناب نصیری ٌتاَقَلَطُملاو# :هلوق كلذکو

۰ 

 رم

 هک عام تاتلطُمللو : هلوقو 4 ناتَر قالطلا :یلاعت هلوق كلذکو «قّرفي

۰ 
 ر

۲۰۹ 

 ىلع قالطلل نیعقوملا در

 نيعناملا



 وأ صنب الا اهّصيصخت زوجي ال تامومع يهو ةقلطم هذهو ۰۲۲۶۱ :ةرقبلا]

 .هوجو نم مّرحملا قالطلا عوفو ىلع لیلد رمع نبا ثیدح و :اولاق

 .قالطلا ٌعوقو هثعش امناو «حاكنلا ثعش مل يهو .ةعجارملاب ٌرمالا : اهدحآ

 ءاهقّلط یتلا ةقيلطتلا اهل تبسحو ءاهتعجارف مع نبا لوق : يناثلا

 اهقالط نم اهبسحيف 4 هللا لوسر فلاخی هنأ رمع نباب نظي فیکو

 .ائيش اهري مل هك هللا لوسرو

 لاف ؟ةقیلطتلا كلتب بستحیآ :هل لیق امل رمع نبا لوق :ثلاثل

 مدع يف هل ارذع نوكي ال هو هزجع : يأ ‹ قمحتساو رجع نإ تيأرأ

 .اهب هباستحا

 هنم ٌراكنإ اذهو ءاهب ّدتعأ نأ ينعنمي امو :لاق رمع نبا نأ :عبارلا

 فيك ذإ «ريبزلا وبأ هنع اهاور يتلا ةظفللا كلت لطُبُي اذهو ءاهب دادتعالا مدعل

 هيلع اهر دق هللا لوسر یری وهو ؟اهب دتعأ نأ ينعنمي امو :رمع نبا لوقي

 .انیش اهرپ ملو

 ‹ضيحلا يف قالطلاب دادتعالا رمع نبا بهذم نأ :سماخلا

 نم ًاجوحتو «ننسلل ًاعابا مهُدشأآو .اهب سانلا ْملعاو .ةصقلا ٌبحاص
 نأ .بئذ يبأ نبا انثدح ««هعماج» يف بهو نبا یور دقو :اولاق .اهتفلاخم

 رمع لأسف «ضتاح يهو هتأرما قلط هنأ ءرمع نبا نع مهربخآ امان

 نیش اید اَهْعِجاَرْيَلف هرم» :لاقف E 9 یر
 ر

 ت اس مس ےس ٩

 نا لبق ىلط هاش ناو كل دنت سنا ءاش نإ نت مت ضیحت

 . هنیدح ظرف از ی يهو ءاسنلا اما هات نآ هللا مَا يتلا ةدعلا كتف

 . حيحص هدانسإ )۱(

۳۰ 



 وهو عفان ىلإ انلسرآ :لاق جیرج نبا نع «قازرلا دبع یورو :اولاق

 ةقيلطت تبسح له :ءاطع عم ْنحنو «ةنيدملا ىلإ ًابهاذ ةودنلا راد ىف لجرتی

 ۱ سد لاق( ا ور ليغ ىلع اح ها يا هع نيالا دنع

 نا نع «بیهص نب زيزعلا دبع نع «دیز نب دامح یورو :ا ولاق

 هٌهععِذب ُهاَنْمَرْلَأ ةَعْذِب يف َقَّلط ْنَم» : عن هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر

 عراذلا ةيمأ نب ليعامسإ انثدح يجاسلا ايركز نع «عناق نب يقابلا دبع هاور

 . '"هرکذف دامح اني دح

 امهاوتف يف تباث نب ديزو «نافع نب نامثع بهذم مّدقت دقو :اولاق

 . عوقولاب

 رکنم هناف راهظلاک هیلع همکحو .هرثأ بترت عنمي ال هميرحتو :اولاق

 ةجوزلا ميرحت وهو هيلع هرثأ بترتو «كش الب مرحم وهو «روزو لوقلا نم

 ,عجاري نأ ىلإ هرثأ هيلع بترتيو «مرحم يعدبلا قالطلا اذکهف یفکی نأ ىلإ

 .امهنيب قرف الو

 حکنت یتح كيلع تمزح ثالث قلطملل لوقی رمع نبا اذهو :اولاق

 هيلع عقوأف .“كتأرما قالط نم هب كرمآ امیف كبر تيصعو «كريغ اجوز

 . لجو زع هبر قلطملا هب یصع يذلا قالطلا

 .(۱۰۹۵۷) «فنصملا» يف وهو .تاقث هلاجر (۱)

 امیف فنصملا هنيبيس امك هدنس حصي الو ۰۱/۱۰ «یلحملا» يف مزح نبا هركذ (۲)

 نب ليعامسإ انثدح «عفان نب يقابلا دبع هاور :لصألا يف دنسلا ناكو ۰۲۳۷ ص دعب

 .انتيثأ ام باوصلاو دامح انثدح يجاسلا ايركز نع «عراذلا ةيمأ

 نأ عفان نع «ىليل يبأ نبا نع «يروثلا ثيدح نم (۱۰۹76) قازرلا دبع هجرخأ (6)

 تنابو «كبر تيصع :لاقف «رمع نبا لأسف ءاثالث ضئاح يهو هتأرما قلط الجر

 نم :لاق هنأ هنع (۱۱۳46) اضيأ جرخأو كر اجوز حکنت یتح كل لحت ال كنم

 .حیحص هدانساو هبر یصعو «تقلط .اثالث هتأرما قلط

۳ ۱ 



 ةداهشلا درو را نم هرثآ هيلع بئرتو « مّرحم فذقلا كلذكو :اولاق

 .امهريغو

 دقع َحاكنلا نأ مّرحملا قالطلاو «مرحملا حاكنلا نيب قرفلاو :ةاولاق
 هيف نوذأملا هجولا ىلع الإ نوكي الف ءاهعضب كلمو ةجوزلا لح نّمضتي
 هحابأ ام الإ اهنم حابب الو «ميرحتلا ىلع لصألا يف عاضبألا نإف ءاعرش
 فكرتي ال كلذو هکلمل ٌةلازإو ءهقحل طاقسإ هنإف «قالطلا فالخب «عراشلا
 فالتالاب نيعلا نع هكلم لوزی امك ءاعرش هيف انوذأم ليزملا ببسلا نوک ىلع
 نيعتسي هنأ ملعي نمل اهتبهك «مّرحملا عربتلابو «بذاكلا رارقالابو «مرحملا
 .مائالاو يصاعملا ىلع اهب

 اذإ مّرحملا مالكلاب لوزي ءاهفرشأو اهلجاو دوقعلا لضأ نامیالاو :اولاق
 . هتلازال عضو يذلا مّرحملا قالطلاب حاكنلا ذقع لوزی ال فیکف ءارفك ناك

 عم عقي هنإف ؛لزاهلا قالط الإ ةلأسملا يف انعم نكي مل ولو :اول
 نا لاب ام» :3ج يبنلا لاق دقو لا تایاب لزهلا هل لحي ال هنأل همیرحت
 قالط عفو اداف «كتعجار كتقلط كتعجار كتقلط :اوزه هللا تایآ نوذخی

 .همیرحت عم عقی نأ یلوآ ذاجلا قالطف همیرحت عم لزاهلا

 َحاكنلا نأ .مرحملا قالطلاو مّرحملا حاکنلا نيب رخا قرفو :اولاق
 زوجیف «ةمقن هکلم نع عضُبلا جورخو هّتلازاو «تامرحملاب حابتست الف «ةمعن

 قالطلا عوقو يضتقي طایتحالاو ءاهل طاتحُي جورفلا ناف اضیاو :اولاق

 نم دیکأتلاو دیدشتلاب الإ هيف لخدي ال حاکنلا اندهع دقو :اولاق

 ءاهاضر ربتعملا ةجوزلا یضرو «نیدهاشلاو یلولاو «لوبقلاو باجیالا

۳ 



 لب كد نم ءيش ىلإ هنم جورخلا جاتحی الف ۰۶ يش رسيأب هنم جرخیو

 ساقی یتح رخالا نم امهدحآ نيأف تهشلاب هنم جرخيو ‹ةميزعلاب هيف لخدي

 . هيلع
e 

 :اثیدحو اميدق مهلک عرشلا ةلمح لوق الإ انيديأب نكي مل ولو :اولاق
 لوقو «ةعدب قالطو «ةنس قالط :ناعون قالطلاو «ضئاح يهو هتأرما قلط

 ناهجوو «لالح ناهجو : هجوأ ةعبرأ ىلع قالطلا . هن هللا يضر سابع نبا

 0 5 اا 7 يا
 لومشو « ةقيقح قالط مهدنع هنا ىلع لیلد میسقتلاو قالط الا ادهف 3 مارح

 هل نكي مل ًاوغل ًادرجم اظفل ناك ولو «لالحلا قالطلل هلومشك هل قالطلا مسا

 هدوجو ناك اوغل ناك اذإ ظفللا اذه ناف «هتأرما قلط :ليق الو «ةقيقح

  عقاو ریغ وهو  قالطلا مسقي الو «قلط :هيف لاقيال اذه لثمو همدعک

 يه نورك ال ةتباث ناعم اهل سيل يتلا ةيغاللا ظافلألا نإف تو یلاو هيلإ

 نوعقوملا هب كّسمت ام ىصقأ اذهف اظل ةتباثلا ةقيقحلا نم انس ااو

 . عازنلاب هملع مدعل عامجالا مهضعب یعدا امبرو

 نیبتسی اهب تاماقم ثالث يف مکعم ٌمالكلا :عوقولا نم نوعناملا لاق
 :هلاسملا ف ولا

 ىلإ مکل لیبس ال هنأو .عامجالا نم متمعر ام نالطب لوألا ماقملا

 . مولعم هئافتناب ملعلا لب تتبلا هتاثإ

 لوقو «هتحص ىلع لدي ال لوقلاب روهمجلا ىوتف نأ «يناثلا ماقملا

 . ةجحب سیل روهمجلا

 ناف وحلا ااف «مارح ناهجوو لالح e ةحنرأ ىلع قالطلا 75

 اهقلطي نأف ءمارحلا امأو يلوح تم اقا رس یخ نم اب

E 

 ىلع نیعناملا در

 نیعقوملا



 قالطلا صوصن تحت لخدي ال مّرحملا قالطلا نأ :ثلاثلا ماقملا

 تاماقملا هذه انل تتبث ناف قالطلا ماکحآ اهیلع عراشلا بتر يتلا ةقلطملا

 . ةلأسملا يف مکنم باوصلاب ذعسآ انك «ثالثلا

 هعم ملعُي ام عازنلا ةياكح نم مدقت دقف «لوألا ماقملا امآ :لوقنف

 ىلإ ٌليبس مكل نكي مل كلذ ملعي مل ولو فيك «عامجالا ىوعد نالطب
 هعم ٌمرحتو ةرذعملا هعم عطقنتو قجحلا هب ٌموقت يذلا عامجالا تابثإ

 .مولعملا يعطقلا عامجالا وه كلذ بجوُي يذلا عامجالا ناف «ةفلاخملا

 ىف انودِجْؤأف «لوقلا اذه ىلع َروهمجلا نأ وهو :يناثلا ماقملا امأو

 هلوسر ةنسو هّلا باتک یلا ةفاضم ج روهمجلا لوق نآ ةيعرشلا ةلدالا

 نالا یلاو ةباحصلا دهع نم اثیدحو ًامیدق ءاملعلا بهاذم لات نمو

 لكل دجوو ؛روهمجلا فالخ غیوست ىلع نیعمجُم مهدجو مهلاوحأ أرقتساو
 ءطق دحآ كلذ نم ىنئتسُي الو روهمجلا نع اهب درفنا ةديدع ًالاوقأ مهنم

 بد ی نب وری ھا نيل یک لس زا
 هب تاتکلا لاطل «هانددعو كلذ انعبتت ولو «روهمجلا اهیف فلاخ يتلا لاوقالا

 نمو «مهفالتخاو ءاملعلا بهاذمل ةنمضتملا بتکلا ىلع مکلیح نحنو «ادج
 نکلو ؛مهفالتخا نم كلذ ىلع مهعامجإ ذخأي مهقئارطو مهبهاذمب ةفرعم هل
 ةحیحصلا لا اهغفدت الو فاهتجالا اهیف موسی يتلا لئاسملا يف اذه

 اذهو هدرز هراکنٍا ىلع نیقفتملاک مهنإف «هلیبس اذه ناك ام امأو ةحيرصلا

 . نیعضوملا يف مهبهاذم نم مولعملا وه

 صوصن تحت مرحملا قالطلا لوخد مکاوعد وهو :ثلاثلا ٌماقملا امأو
 نمیف نولوقت ام :مکلأسنف «مكمالك رخآ ىلإ نيعونلل اهلومشو «قالطل
 عیبلا صوصن تحت مرحملا حاكنلاو .مّرحملا عيبلا عاونآ لوخد یعٍدا
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 كلذکو لب «ءاوس دسافلاو كلذ نم حیحصلل مسالا لومش :لاقو «حاکنلاو

 كلذکو «ةيعرشلا دوقعلا ظافلآ تحت اهلوخد یعّدا اذإ ةمرحملا دوقعلا رئاس

 ةيعرشلا ظافلألا تحت اهلوخد یعدا اذإ اهنع يهنملا ةمّرحملا ثادابعلا

 ؟ةلطاب وأ ةحيحص هاوعد نوکت له اهل مسالا لومشل ةحصلاب اهل مکحو
 داسفلا ٌمولعم ًالوق ناك «كلذ ىلإ مکل لیبس الو ةحيحص :مُّتلَق ناف

 ام ىلإ متعجرو مکلوق متکرت «ةلطاب هاوعد : متلق ناو «نیدلا نم ةرورضلاب

 ناقرفب اوقّرفف :مکل لد «عضوم يار «عضوم يف لبقت مي نارا
 دوقعلا نم لخدي ام َنيِب هللا نم ٌناهرب هب مكعم «سکعنم درّطم حيحص

 لخدي ال ام َنيبو «ةحصلا ٌمكح هل تبثيف «صوصنلا ظافلأ تحت ةمّرحملا

 سيل هنأ اوملعاف «كلذ نع متزجع نإو «نالطبلا مکح هل تبثيف ءاهتحت

 ىلع دامتعالا وأ ءاهلثمب اهتلباقم دحآ لك ُنِسْحُي يتلا ىوعدلا ىوس مكيديأب
 قيرطلا هذه يف هومتررق امع ءاطغلا فشك اذإو «هلوقب ال هلوقل ْمَتحُی نم

 ةرداصملا نيع كلذو «ليلدلا يف ةمدقم هومتلعج دقف عازنلا لحم نيع دج

 هنع يهنملا مّرحملا قالطلا لوخد يف الإ ٌعازنلا عقو لهف «بولطملا ىلع

 صبر تامل :هلوق تحتو عام ِتاَقْلَطُمْللوط :هلوق تحن
 یتح كلذ طق مکوعزانم مکل مّلس لغو «كلذ لاثمأو «4(عورف لت نهق

 . ؟مکلیلدل ةمّدقم هولعجت

 ةجح نوکی نآ یلا وهف رمع نبا ثیدحب مکلالدتسا امآو :اولاق

 .هوجو نم م مکل ةجح نوكي نأ ىلإ هنم برق مکیلع

 ا مَّدَقت دقو ا اهري ملو ّىلع اهدرف :هلوق حیرص :اهذحأ

 «نيعضوملا يف همواقي ام مكيديأب سيل حيحصلا حيرصلا اذهف :اولاق .هتحص

 ةحيحص ريغ ةحيرص امإو «ةحيرص ٌريغ ةحيحص ام ظافلألا كلت ٌعيمج لب

 . هيلع نوفقتس امك

 نم سمشلاك دانسإب هنع هللا يضر رمع نبا نع حص دق هنأ :يناثلا

۳۱۵ 



 ال : لاق ‹ ضئاح ىهو هتأرما قلطی لجرلا یف « هلع عفان نع «هّللا دیبع ةياور

 .مدقت دقو كلذب تي

 دّرجم ىلإ هب لدع امل «هب دادتعالا ىف یو ناك ول هنأ :تلاثلا

 ؟تیارآ :لئاسلل هلوقو .يأرلا

 ءًاديدش ًابارطضا كلذ يف رمع نبا نع تبرطضا دق ظافلألا نأ : عبارلا
 نع حيرص لصن هدنع نكي مل هنأ ىلع لدي اذهو «هنع ةحيحص اهلكو
 كلت تضراعت اذإو ءاهب دادتعالاو ةقلطلا كلت عوقو يف ةي هللا لوسر

 مدع يف احيرص هاندجوف هدوتقو رمح نيا بحت ىلإ اهرظن األ
 هتياور حیرص عمتجا دقف «كلذ يف احيرص هثيدح ظافلأ دحأ اندجوو عوفولا

 امك تبرطضم ةلمجم ٌظافلآ كلذ يف فلاخو هدادتعالا مدع ىلع هاوتفو
 . هنايب مدقت

 تيأرأ :هلوقو اهب تعا ايل ل امو . هنع هللا یضر رمع نبا لوت امأو

 نوكيو «عوقولاب هنع ةحيرص ةياور روک نأ اذه ةيافف .قمحتساو زجع نا
 . ناتیاور هنع

 هيلع اهَّدر دق هِي هللا لوسر نأ ملعی وهو عوقولاب يتفي فيك .مکلوقو

 نم هريغب هلو ءهيوار هفلاخ ثيدح لّوأب اذه سيلف ؟اهب هيلع ٌدتعي ملو
 هدعب نمو ىباحصلا ةياور ميدقت يف ةنسح َةَوْسَأ اهيوار اهفلاخ يتلا ثيداحألا 8 +

 .هيأر ىلع

 ىتفأو ءاهقالطب سيل ةمألا عیب نأو «ةريرب ثیدح سابع نبا یور دقو
 ةياورلا ناف ءٌباوصلا وه اذهو «هّيأر اوكرتو «هتياورب سانلا ذخأف «هفالخب

 هتقفاوم هنع نيتياورلا حرصأو فيك ءاهفالخب يأرلاو ءموصعم نع ةموصعم

 روغ هل نم فِي امن اقيقد اهقف اذه يف نأ ىلع عوقولا مدع نم هاور امل
 فقمالل مهطايتحاو «هلوسرو هللا نع مهمهفو مهبهاذمو ةباحصلا لاوقأ ىلع

۳۹ 



 .ةلمج ثالثلا قالطلا عاقيإ يف يب همکخ ىلع مالکلا دنع ابيرق هارت كلعلو

 ةدحاو يهو :هرخا يف بئذ يبأ نبا نع بهو نبا ثيدح ىف هلوق امأو

 ءائيش اهيلع انمّدق ام هيب هللا لوسر مالك نم ةظفللا هذه تناك ول هللا رمعلف

 نبا مأ .هدنع نم بهو نبا اهلاقأ يردن ال نكلو .تلهو لّوأب اهيلإ انرصلو
 نم هنأ ُنقيِتُي ال ام لي هللا لوسر ىلإ َفاَضُي نأ زوجي الف «عفان مأ .بئذ يبأ

 هللا دنع نم اذه :لاقيو اکحالا هيلع بترتو «هیلع هب دهشيو «همالک

 .هنع هللا يضر رمع نبا نود ْنَم لوق نم اهنآ رهاظلاو «لامتحالاو مهولاب

 يأ ءاثالث هنم كلذ نكي ملو «ةدحاو ةقلط اهقّلط امنإ رمع نبا نأ اهب هدارمو

 .هرکذف يَ هللا لوسر دهع ىلع ةدحاو هتأرما هنع هللا يضر رمع نبا قلط

 تّبسح هللا دبع ةقيلطت نأ عفان نع ءاطع نع جيرج نبا ثيدح امأو

 وهأ ءاهبسح يذلا نم فرعي الو «عفان مالك نم نوكي نأ هتياغ اذهف «هیلع

 ىلع دهشي نأ زوجي الو ةِةَْت هللا لوسر وأ ءرمع هوبأ وأ ءهسفن هللا دبع

 ایش اهري ملو :هلوق حيرص ضراعی فيكو «نابسحلاو مهولاب ب هللا لوسر

 هلك هللا لوسر نأ انقيت ول انأ  اديهش هللاب يفكو  دهشي هللاو ؟لمجملا اذهب

 .هاوس ىلا بهذن ملو «كلذ دعتن ملو ؛هیلع اه يذلا وه

 لطاب ثیدحف .*َعدِب هانْمّرْلَأ ٍةَعْذِب يف َقَّلَط ْنَم١ :سنآ ثیدح امأو

 ٌدحأ هوري ملو «هیلع لطاب ثيدح هنأ هللاب دهشن نحنو ی هللا لوسر ىلع

 ةيمأ نب ليعامسإ ثيدح نم وه امنإو «ديز نب دامح باحصأ نم تاقثلا نم

 نب يقابلا دبع هنع هل يوارلا مث ءلصفيو عّرذي يذلا ''"باذكلا عراذلا

 لاقو «هرمع رخآ يف طلخا دق ناكو «هُريغو ْناقربلا هفعض دقو «'''عناق

 هفيعضت مهنع لوقنملاو «هبيذكت يف «ليدعتلاو حرجلا» ةمئأ دنع صن ىلع فقن مل (۱)
 .١٠5غو 4٤/۱» «نازيملا ناسلاو ۳۳۷/۸۱ «نازیملا» رظنا هتلاهحو

 . هن « یجاسلا ایرکز نع هاور عناق نیا ناف لا همحر فلؤملا مهو دقل 6

۳۷ 



 .ةجح هثیدح نكي مل ثیدحب درفت اذإ اذه لثمو ؛اریثک ءىطخي : ینطقرادلا

 ولف «عوقولاب امهنع هللا يضر تباث نب دیزو «نافع نب نامثع ءاتفإ امآو
 فرعي ال لوهجم نع باّذک هيف «نامثع رثأ ناف ءادبأ حصي الو كلذ حص

 لوهجم هيف :ديز رثأو «لجر نع «ناعمس نبا ةياور نم هنإف «هلاح الو هنيع

 نيأ ؛بجعلا هللايف «ديز نع هامس لجر نع «دعس نب سيق :لوهجم نع

 هللا ديبع نع «يفقثلا ديجملا دبع نب باّهولا دبع ةياور نم ناتياورلا ناتاه

 رثالا اذه ناك ولف .اهب دعي ال :لاق هنأ رمع نبا نع « عفان نع «ةمألا ظفاح

 . متلجو هب متلصل «مكلبق نم

 لاقيف ءراهظلاك «هيلع هرثأ بّثرت عنمي ال هميرحت نإ :مکلوق امأو

 حجرأ يه يتلا ةلدألا كلت رئاسو «صنلا نم هانركذ ام هعفدي سايق اذه :الوأ
 :لاقي نأب بلقلا ةضراعم ءاوس هلثمب ضزاعم اذه :ايناث لاقي مث «هنم

 ةهج :ناتهج راهظلل سيل :اثلاث لاقيو «حاكنلاك هيلع هرثأ بترت عنمي هميرحت

 نأ ْنكْمُي الف ءروزو لوقلا نم ركنم هنإف ارح هلك لب «ةمرح ةهجو لح

 يبنجألا نم فذقلا ةلزنمب وه لب «لطاب مارحو «زئاج لالح ىلإ مسقني
 لالح هنم :لاقي نأ رّوصتُي الف .هتدسفم عم الإ دجوي مل دجو اذإف «ةدرلاو

 لاعفألا ٌريظن راهظلاف «عيبلاو قالطلاو حاكنلا فالخب «لطاب مارحو «حیحص

 قاحلاو «ايئاكشأ اهیلع تبترتف اهذشافم اهتنراق «تعقو ادإ يتلا ةمرحملا

 «مارحو لالح ىلإ ةمسقنملا دوقعلاو ةراج الاو عیبلاو «حاکنلاب قالطلا

 .یلوآ «لطابو حیحصو

 هب جرخی ٌدقع قالطلاو ءعضُبلا هب كلمُي ٌدقع حاکنلا نإ :مکلوق امأو

 . ؟هلاطبإو رخآلا ءاغلإو «هذيفنتو هب مازلالاو ءامهدحأ

 «اسح لاز دق كلم كلذف مّرحملا فالتالاب نيعلا نع هكلم لاوز امأو

۸ 



 هانقدص ناف ءدعبأو دعبأف «بذاكلا رارقالاب هلاوز امأو .لحم هل قبي ملو

 .ابذاک ناك ناو هیف قّدصملا رارقالاب هکلُم الزأو «هرارق] یف ارهاظ

 ر هنآ و « هباوج مدقت دقف فک وه يذلا مالكلاب نامیالا لاوز امأو

 عماجُي مل رهط وهو ءالحم فداص هنأل ءعقو امنإف لزاهلا قالط امأو

 ءهيلإ سيل كلذو «هيلع هُرْثأ بترتي ال نأ هنم ةدارإ هب لزه هنوكو «ذفنف هيف
 هغفنی ملف «هببس نوكي الأ دارأو «ماتلا ببسلاب ىتأ دق وهف «عراشلا ىلإ لب
 هبصن يذلا ببّسلاب تأي مل هنإف «قالطلا نمز ريغ يف قّلط نم فالخب كلذ

 وه هلعجو «هدنع نم ببسب ىتأ امنإو «قالطلا عوقو ىلإ انس اس هللا

 .هيلإ سيل كلذو «همكح نلا اف

 فدا .هعاظ الا س نوکی الف «ةمعن حاكتلا نإ :مکلوق امأو

 دق :لاقیف «ةيصعم هُبَبَس نوکی نأ زوجیف یعنلا ةلازإ باب نم هناف .قالطلا

 نم دیقلاو هقنع نم لغلا قلطملا اهب كفي يتلا مضل شا ای

 نم مهنكم نأ هدابع ىلع هللا ةمعن مامت نم لب ةمقن قالط لك سيلف هلجر

 ال نمم صّلختلاو «جوز ناکم جز لادبتسا مهذحآ دارآ اذإ قالطلاب ةقرافملا

 لثم نیضغابتملل الو «حاکنلا لثم نییاحتملل ري ملف ءاهمئالُي الو اهبحُي

 نا يلم حاج آلا :لوقي یلاعت ُهَّللاو ةمقن نوکی فيك مث «قالطلا

 َءاَسنل ُمََُّلَط اذ لا اه اهن ای۲ :لوقیو ۰۲۲۳۲ :ةرقبلا] ره وُسَمَت ملام اَم َءاَسّنلا

 .؟[١ : قالطلا] 4 نهتّمل َنُموُقَلَطَ

 إف ءءاوس انلق اذكهو یعنف ءاهل طاتحي َحورفلا نإ :مكلوق امأو 0

 اذإف «نيقيب هلی ام يتأي ىتح حاكتلا نيقي ىلع نيجوزلا انيقبأو ءانطتحا

 ةهج «نیتهج ىف انياوصف ءانبصأ ناو تدحاو ةهج ىف انّوطخف :اناطحا

 نم ىلع جرفلا ميرحت :نیرمآ نوبکترت متنأو يناثلا ةهجو «لوألا جوزلا

۹ ۲ 



 نیتهج نم أطخ وهف ءأطخ ناك ناف «هریغل هلالحاو «نيقيب هل ًالالح ناك
 :بلاط يبأ ةياور يف دمحأ مامإالا لاق دقو .مكنم طايتحالاب یلوآ انآ نتف

 قالطلاب می ال يذلا :لاقف ءاوس طايتحالا اذه ريظن ناركسلا قالط يف
 هيلع اهمّرح نيتلصخ ىتأ قالطلاب رمأي يّلاو ةا هل اا انآ

 .اذه نم ٌريخ اذهف هریغل اهّلحأو

 هنم جرخیو «طایتحالاو ةميزعلاب هيف لخدُي حاكّتلا نإ :مکلوق امأو
 ءهنم هب جرخُي اببس هللا هبصن امب الإ هنم جرخُي ال نكلو :انلق ءيش ىندأب

 «هنم جورخلل ًاببس وه هلعجيو «هدنع ُنمؤملا هّبصني ام امأو :هيف نذأو
 ةرعولا «كرتعملا ةقيضلا ةلأسملا هذه يف نيتفئاطلا مادقأ ىهتنم اذهف .ًالكف
 ةعاجش اهتلوص یدل لءاضتتو نارا اهتلدآ هلع[ بذاجتی يتلا كلسملا
 ملعلا نم هّتعاضب يذلا ةهغلا ملعیل اهتّلدأو اهذخأم ىلع انهبن امنإو ناعجشلا
 ملعلا يف َرّصَق نمم ناك اذإ هنأو «هدنع ام َءارو رخآ ائيش كانه نأ ةاجزُم
 رمش ْنَم ٌرُذْعَيْلَف هغارذ هرامث ىنج نع َرّصاقتو «ليلدلا فلخ فعضف «هعاب
 اهيلإ مكاحتلاو ءاهميكحتو لا لوسر راث لوح ماحو .همزع قاس نع
 نأشلا اذه نع هتبغرو هروصف يف هعزانمل رذاع ريغ ناك ناو فمه لك

 رظنيلو ءديلقتلا ضحم نم هسفنل هاضترا امع هتبغر يف هعزانم رذعيلف «ديعبلا
 يعسلا وه نوكي نأب قحأ نييعسلا ٌّيأو .ژوذعملا وه امهّيأ هسفن عم
 نمل حتافلا «باوصلل "یفوملا وهو «نالكُتلا هیلعو ناعتسملا ٌهللاو ءروكشملا
 .باب لک ریخلا نم هتاضرمل ابلاط هبا ها

 لصف
 ةدحاو ةملكب ًاثالث قلط نميف ی همكح يف

 دعا نت هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ديبل نب دومحم ثيدح مدقت دت

 باتکب بمب :لاق مث ءابضغُم ماقف اعیمج تاقیلطت ثالث هتأرما قْلط لجر
 | ءملسم طرش ىلع هدانسإو «!؟مکر هظآ نی اأو هللا

۳۳۰ 



 «هرکذف لیبل نب دومحم تعمس : لاق هيبأ نع ‹حشألا نب ريكب نب همرخم

 :بلاط وُيَأ لاق . .ٌباتك وه امنإو ءهنم عمسي مل :اولاق هولعأ نيذلاو
 ا نم عم ملو هةقث وه :لاقف ؟ریکب نب ةمرخم نع لحب دمحآ تلاع
 ءراسي نب نامیلس نع ينغلب :لوقی ءيش لک .هیف رظنف «ةمرخم باتک وه امنإ
 نيعم ّنب ىيحي تعمس :ةمثيخ يبأ نب ركب وبآ لاقو .ةمرخم باتک نم وهف
 سابع ةياور يف لاقو .هعمسي ملو «هيبأ بانک هيلإ عقو ریکب نب ةمرخم :لوقی
 :دواد وبأ لاقو «هنم هعمسی ملو «باتك هیبآ نع هثیدحو «ٌفیعض وه :يروّذلا
 نع میرم يبأ نب دیعس لاقو رتولا ثیدح : او نت الا هنأ قف عمسي مل

 :يبأ ْكرْدَأ مل :لاق ؟كوُبَأ كثدح :تلقف ةمرخم تیتآ :ةملس نب ىسوم هلاخ
 ۱ . هبتک هذه نکلو

 . نیهجو نم اذه نع باوجلاو

 مایف يف قرف الف EY اوم هدنع ناك هيبأ باتک نآ :امهدحآ

 اذإ طوحأ ةخسنلا نع ٌدخألا لب هباتک يف هار وأ «هب هئّدح ام َنيب ثیدحلاب ةجحلا

 ناك ور او اصلا یی هه ءاهنيعب خیشلا ةخسن اهنآ يوارلا نيت

 ىلإ هبتک بتکو .ةجحلا اهب مهیلع موقتو كولملا ىلإ هبتک ثعب تل هللا لوسر
 ٌباتك قیدصلا عفدو ءاهب اوجتحاو ءاهب اولمعف .مالسالا دالب يف هلامُع
 كلذكو تمالا هب ْتَلِمَعو هلمحف «كلام نب سنأ ىلإ ةاكزلا يف ي هللا لوسر
 فلسلا لزي ملو ءورمع لآ دنع ناك يذلا تاقدصلا يف مزح نب ورمع ىلإ هُباتك

 يلإ بتك :هيلإ ٌُبوتكملا لوقيو «ضعب ىلإ مهضعب باتکب نوجتحی فلخلاو
 هسیآ الإ ةمالا يديأب قبي مل ءبّتكلاب جاجتحالا لطب ولو «هربخآ انالف نأ نالف
 ناّوخ ظفحلاو .ظفحلا ىلع ال منا ىلع وه امنإ دامتعالا ناف «ريسيلا
 لهأ نم ادحآ نأ ةمّدقتملا نامزالا نم نمز يف ظفحی الو نوخت ال ةخسنلاو

 ملک لب هّلبقأ الف «بتاكلا هب ينهفاشُي مل : لاقو .باتکلاب جاجتحالا دَر ملعلا

۲۲١ 



 . هباتک هنأ هدنع حص اذإ هب لمعلاو باتکلا لوبق ىلع نوعمجم

 نم لوقب ضراعُم «هيبأ نم عمسی مل :لاق نم لوق نأ :يناثلا باوجلا

 لئس : متاح يبآ نب نمحرلا دبع لاق «تابثإو ملع ةدايز هعمو نم عمس :لاق

 : سیوآ يبأ نبا لاقو :لاق .ثيدحلا حلاص :لاقف ؟ریکب نب ةمرخم نع ييآ

 نم اهعمس «هیبآ نع هب ثّدحُي امع ةمرخم تلأس : كلام باتك رهظ يف تدجو

 لاقو .يبأ نم تعمس - دجسملا ينعي  ةّينبلا هذه ٌبَرو :يل فلحف ؟هيبأ

 صضرعو «هيبأ نم عمس ةمرخم : لوقی ىسيع نب نعم تعمس :ينيدملا نب يلع

 نم عمس ةّمرخم نظأ الو : يلع لاقو ءراسي نب ناميلس يأر نم ءايشأ ةعيبر هيلع

 ينربخي ةنيدملاب ادحأ دجأ ملو «ريسيلا ءيشلا هنم عمس هّلعل «ناميلس ٌباتك هيبأ

 .ةقث ةمرخمو «يبآ تعمس : هثيدح نم ءيش يف لوقي ناك هنأ ريكب نب ةمرخم نع

 ناكو ««هئطوم» يف «هب ّمتحاو «هیف رظنف یباتک ذخأ اکلام نآ يفكيو . یهتنا

 نب ليعامسإ تلأس : متاح وبآ لاقو .احلاص ًالجر ناکو «ةمرخم ينثدح :لوقی

 :لاق ؟وه نم «ةقثلا ينثدح :سنآ نب كلام لوقی يذلا اذه : تلق سیوآ يبأ

 ؟لاجرلا تاقث نم ةمرخم ناك :يرصملا حلاص نب دمحأل لیقو . ریکب نب ةمرخم

 داخ : ةمرخم نع یسیع نب نعمو بهو نبا نع يدع نبا لاقو ۳ :لاق

 0 ی ا چ نرفته نابع

r 

 حکنت یّتح ey اثالث قّلطملل رمع نبا لوق ملسم حیحص» يفو

 هنم ریسفت اذهو « )را قالط نم هب َكَرَمَأ امیف کیر تّیَصعو كریغ اجور

 "*عوفرم اندنع وه : مکاحلا لاقو هیات قو »هب رومأملا قالطلل

 .ضئاحلا قالط ميرحت باب :قالطلا يف (۱۳) )۱٤١١( ملسم هجرخأ 00

 :لاقف ءاذه مكاحلا لوق ۱۵۳/6 «نيعقوملا مالعإ» يف هللا همحر فلؤملا حضوأ دقل )

 يياحصلا لاق اذإ هنأ ال جاجتحالاو هب لالدتسالا يف عوفرملا مكح يف هنأ هدارم
 دللي هللا لوسر لاق وأ ءَ هللا لوسر لوق لوقلا اذه :لوقن نأ انلف ءالوق ةيآلا يف

 = مهل نيب قف دك هللا لوسر نأ ىنعمب عوفرملا مكح يف نوكي نأ وهو رخا هجو هلو
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 قالطلا نأ فرعو «كلذ هل نبت «لمأتلا قح نارقلا لّكأت نمو

 هللا عرشی ملو .ةعجرلا هب كلمی يذلا قالطلا وه لوخدلا دعب عورشملا

 نا ترم قالْطلا» : یلاعت لاق «ةتبلا ةدحاو ةلمج ثالثلا عاقيإ هناحبس

 ْنَم» : ةي بنلا لاق امك «نيتبقاعتم الإ نيترملا عرقو اهتخل يف برعلا لقعت الو

 اعبرآ هرّبكو «نیئالئو اثالث هدمحو : َنيِئالْثَو اثالث الص لک ريد هللا حبس

 ولتی لاوتم دیمحتو ٌريبكتو حیبست الإ كلذ نم لقعي ال هناف هرئاظنو ۲۱*ٌنیئالثو

 او «نیئالئو انالث هل دمحلاو ؛نیئالثو ًاالث هللا ناحبس : لاق ولف اضعب هضعب

 هلوق اذه نم ٌحرصأو . طقف تارم ثالث ناكل ءظفللا اذهب نیئالئو اعبرآ ربکا

 هداهم یهسشلآ الإ ُءاَدَهْش ْمُهَل کی ملو ْمُهَجاَوْرَأ َنوُمْرَي نیلاو» :هناحبس
 ينإ تاداهش عبرأ هّللاب ٌدهشأ :لاق ولف [1 :رونلا] 4هللاب تاداهش ُعَبْرَأ مهدحآ

 بر َدَهْشَت ْنَأ َباَدَعلا اَهْنَع ْوَرْدَيَول :هلوق كلذكو ءةّرم تناك «نيقداصلا نمل
 تاداهش َمَبْرَأ هللاب دهشأ :تلاق ولف [۸ :رونلا] (َنيبذاكلا نمل ُهَّنِإ هللاب تاداهش

 بس : ىلاعت هلوق كلذ نم ٌحرصأو .ةدحاو تناك «نيبذاكلا نمل هنإ

 اهتؤن# : یلاعت هلوقب اذه ضقتني الو «ةرم دعب ةرم اذهف [۱۰۱ :ةبوتلا] # نْيَيَدَم

 نيبف #مهيلإ لزن ام سانلل نیبتل# :هلوقب ىلاعت بو امك مهل هر «نارقلا يناعم -

 هنع هلأس ىنعم مهنم دحأ ىلع لكشأ اذإ ناكو ءايفاك ايفاش انایب نارقلا مهل

 هل نيبف هب زحپ ًاءوس لمعي نم :ىلاعت هلوق نع قيدصلا هلأس امك .هل هحضوأف

 *ملظب مهناميإ اوسبلي ملو اونمآ نيذلاإ :ىلاعت هلوق نع يباحصلا هلأس امكو ءدارملا

 اا بساحب فوسف# :یلاعت هلوف نع ةملس مأ هتلأس امكو ءاهانعم مهل نيبف

 فيصلا ةيا ىلع هلاحأف تلالکلا نع رمع هلأس امكو «ضرعلا هنأ اهل نيبف «ًريسي

 ةراتف «نارقلا ريسفت انل اولقن اذإف ءادج ريثك اذهو یاسنلا ةروس رخا يف يتلا

 ةياورلا باب نم مهظافلأب اورسف ام نوكيف «هانعمب ةراتو .هظفلب هنع هنولقتي

 نیهجولا نسحأ اذهو «اهانعمب ةراتو ءاهظفلب ةرات ةنسلا هنع نووري امك «ینعملاب

 .ةباحصلا نم دحأ هفلاخي مل اذإ يباحصلا ريسفتب ذخألا هللا همحر ديق دقو

 .حيحص وهو هجيرخت مدقت )١(
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 نرم مُهَرْجَأ نوت هال :5 هلوقو ۰۲۳۱ :بازحالا] نيت م اهرجآ
 لوک ردقلا يف نالثم امهو نالثملا امهو نافعضلا امه انه . نیترملا ناف

 لک ثتاف# : هل وقو ۰ : بازحألا] ن يفض ُباَذَعلا اهل د فَعاضُي : یلاعت

 تناك ام يفعضو «اهریغ هب بّذعی ام يفعض :يأ .[۲۱۵ :ةرقبلا] «؟نّیفعض

 : يأ «نيترم يب هللا لوسر دهع ىلع ُرمقلا قشنا :سنأ لوق اذه نمو «يتوت
 رمأ اذهو .''ِنْيَقَْف ٌرمقلا قشنا :رخآلا ظفللا يف لاق امك «نيتقرفو نيتقش

 يف نيتّرم نوكي ام َنيب مولعم قرفلاو «ةدحاو ةرم رمقلا قشنا امن هنأ اعطق مولعم
 هيف روصتي :يناثلاف . ةفعاضملا يف نيترمو نيأزجو نّْيَلثِم نوكي ام نيبو «نامزلا

 . كلذ هيف ٌروصتي ال لوألاو «دحاو نا يف نيترملا ٌحامتجا
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 ُتاَّلَطُملاو# :یلاعت لاق هنأ :ةلمج ٌتالثلا عرشي مل هللا نأ ىلع لدي سو
 نا كلذ يف ْنهدرب قحا َنُهَتلوُعُبَو :لاق نأ ىلإ ورق ال نهسشناب نصیر
 لوخدلا دعب قالط لك نأ ىلع لدي اذهف ۰۲۲۲۸ :ةرقبلا] «ًاحالْضإ اوُداَرَ

 : یلاعت هلوق كلذكو ءاذه دعب ةروكذملا ةثلاثلا ىوس ةعجرلاب هيف قحأ قّلطملاف

 جنب اإ : هلوق ىلإ «َنهتَِعل َنُموُقَلَطَم الا ملط اَذإ يلا اهب ايل
 ركذ دقو غورشملا قالطلا وه اذهف 24 ٍِفوُرْعَمب ورا وَ فوژرعمب نوک
 رکذف ءاهماكحأ رکذو «نارقلا يف اهّلک قالّطلا ماسقأ یلاعتو هناحبس هلل

 ءهنع مهفيل ائالث ثیدحلا داعآ نم باب :ملعلا يف ۱۷۲ ۰۱۷۱/۱ يراخبلا هجرخآ )١(
 ثیدح نم هيي دمحم انیبن ةلاسرب نامیالا بوجو باب :نامیالا يف (۱۵4) ملسمو

 نم لجر :نیترم مهرجآ نوتژی ةئالث» :لاف ب هللا لوسر نأ يرعشألا ىسوم يبأ
 ةر |! هلق هاو مچ اف ا يبنلا كردأو ییبنب نما باتكلا لهأ

 «ةمأ هل تناك لجرو «نارجأ هلف .هدیس قحو «یلاعت هللا قح یدآ كولمم دبعو

 هلف .اهجوزتو اهقتعآ مث .اهبدآ نسحأف ءاهبّدأ مث ءاهءاذغ نسحأف ءاهاذغف

 . «نارجأ

 ' «ةيآ لكي يبنلا مهيري نأ نیکرشملا لاؤس باب :ءایبنألا يف 114/1 يراخبلا هجرخآ (۲)

 .رمقلا قاقشنا باب :نيقفانملا تافص يف (۲۸۰۲) ملسمو ءرمقلا قاقشنا مهارأف
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 ةجوزلا م 0 اهنأو «ةثلاثلا ةقلطلا ركذو «هيف ةَّدِع ال هنأو لوخدلا لبق قالطلا
 هامسو « عْلْجلا وه يذلا ءادفلا قالط ركذو .هريغ ًاجوز حكنت ىتح قّلطملا ىلع
 قحأ قلطملا يذلا ّيعجرلا قالطلا ركذو .مدقت امك ثالثلا نم هّبسحي ملو فیدف

 ةئالثلا ماسقألا هذه ادع ام وهو «ةعجرلاب هيف

 ةدحاو ٌةقلط عرشلا يف سيل هنأ ىلع امُهُرْيَغو ٌيعفاشلاو ٌدمحأ جتحا اذهبو
 تناك ةنئاب ةقلط قلاط تنأ :اهل لاق اذإ هنأو «ةنئاب ضوع ريغب لوخدلا دعب

 ۱ .ةفينح وبأ اما .ضوعب الإ اهتابإ كلمي ال نأو «ةنونيلاب اهفصو وغليو ءةيعجر
 ناو :نولوقي روهمجلاو ءاهطقس شنا دقو وال يج هجرلا نل كلذ نيت لاف
 الإ هطاقسإ كلمي الف «هیلع قح اهتوسكو ةيعجرلا ةقفن ةقفن نکل هل اقح ةعجرلا تناك
 دحأ يف ضوع ریغب هنم اهسفن يدتفت نأ اهلاوس وأ .ضوعلا اهلذبو .اهرایتخاب
 . ضوع ریغب علخلا زاوج وهو «نيلوقلا

 ضوعلا اهلذب الو اهلاوس ريغب ةقفنلاو ةوسکلا نم اهقح طاقسا امآو

 . سایقلاو صنلا فالخف

 لجرلل اهعفتأو هوجولا لمكأ ىلع قالطلا عرش هناحبس هللاف اضيأو :اولاق
 املك ةأرملا مهذحآ لطيف .ددع ريغب ةيلهاجلا يف نوقلطي اوناک مهناف «ةأرملا
 تن .ةأرملاب رارضا هیفف «لجرلاب قفر هيف ناك ناو اذهو اهعجاریو یاش
 ضقنت مل ام ةعجرلاب قحأ هلعجو ءاهيلع ٌجوزلا رصقو ثالثب كلذ هناحبس
 ذإ لجرلاب قفر اذه يف ناکف « هيلع تمرح ءهَكّلُم يذلا ددعلا ىفوتسا اذإف ءاهتدع
 فرش اذهف «ثالث نم ٌرثكأ هيلإ لعجي مل ثيح ةأرملابو .ةقلط لوأب هيلع مرحت مل
 ناك اهقّلطي ةقلط لژاب هيلع ْتَمْرَح ولف «هدابعل اهّدح يتلا هدودحو «هتمکحو
 تدحاو كلم امنإ لب «ةلمج ثالثلا عاقیا كلمي مل وهو «هتمکحو هعرش فالخ
 . هيف هل نوذأم ریغ اهيلع دئازلاف

 هعرش ام فالخ وه ذإ ةدحاو ةقلطب اهتنابا كلمي مل هنأ امك اذهو :اولاق

 ٥-۸۵ ج داعملا داز ۳۳۵



 نميف اثالث قالطلا عقب له

 ةدحاو ةملكب هلاق

 . هعرش فالخ وه ذإ «ةعومجم ثالثب اهتنابإ كلمي مل

 .نيعضوم يف الإ طق ًانئاب ًاقالط ةمألل لعجي مل هل نأ ةلأسملا ةتكنو

 «قالطلا نم هادع امو «ةثلاثلا ةقلطلا :يناثلاو .اهب لوخدملا ريغ قالط :امهدحأ

 لوق اذهو «هُريرقت مّدقت امك باتكلا ىضتقم اذه ءةعجرلا هيف جوزلل لعج دقف

 اهتنابإ كلمي ال :اولاق ءرهاظلا لهأو «ّيعفاشلاو دمحأ ٌمامالا : مهنم روهمجلا

 . علخلا يف الإ ثالثلا نودب

 .اهيف ةعجر ال ةقلط قلاط تنأ :لاق اذإ اميف لاوقأ ةثالث كلام باحصألو

 عطقنت ال يهو «ةعجرلا نم هقح عطف هنأل نوشجاّملا نبا هلاق ثالث اهنآ : اهدحآ

 لوق اذه «لاق امك «ةنئاب ةدحاو اهنأ : يناثلا .ةرورض ثالثلا تءاجف «ثالثب الإ

 . قالط هدنع علخلاو «هنودب اهكلمف «ضوعب ةقلطب اهتنابإ كلمي هنأل .مساقلا نبا

 باتکلا هیضتقی يذلا وهو «بهو هبا لوق اذهو تيعجر ةدحاو اهنآ :تلاثلا

 ۱ .نورثكألا هیلعو «سایقلاو ةنسلاو

 اهیف سانلا فلتخاف قدحاو ةملکب ثالثلا عوقو يهو «ةيناثلا ةلأسملا امأو

 . بهاذم ةعبرأ ىلع

 نم ريثكو «نيعباتلا روهمجو «ةعبرألا ةمئألا لوق اذهو عقت اهنأ :اهذحأ

 : هع هلوقل :ةكودرم غدلاو «ةمرحم ةعدب اهنأل ذرت لب عقت ال اهنآ : يناثلا

 نبا دمحم وبأ هاكح بهذملا اذهو “ر رهف اَنرَْأ ِهْيَلَع سل َالَمَع لمع ْنَم»

 .ةضفارلا لوق وه :لاقو «هركنأف دمحأ مامالل يكحو « مزح

 يف ثدحآ نم» ظفلب هجارخإ ىلع اقفتاو ۱۸(۰) (۱۷۱۸) ملسم ظفللا اذهب هجرخآ (۱)

 . در وهف نم سیل ام اذه انرمآ
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 دواد وبأ هرکذ «سابع نبا نع تباث اذهو «ةيعجر ةدحاو هب عقی هنأ : ثلاثلا

 ىلإ دریف ةنسلا فلاخ :لوقی «قاحسإ نبا بهذم اذهو :دمحأ مامالا لاق . هنع

 . ةيميت نبا مالسالا خيش ٌرايتخا وهو «ةمركعو «سوواط لوق وهو «یهتنا «ةنسلا

 ءاهب لوخدملاب ثالثلا عقتف ءاهريغو اهب لوخدملا َنيِب قري هنأ : عبارلا
 بهذم وهو «سابع نبا باحصأ نم ةعامج لوق اذهو قدحاو اهريغب عقيو

 فالتخا» باتك يف يزورملا رصن نب دمحم هنع هاكح اميف هیوهار نب قاحسإ
 . «ءاملعلا

 نيشاهدتعي منم ججح ٌةعدبلاو «مرحم ةعدب قالط هنأب اوُجتحاف تلمج اهعقوُي مل نم امأف

 نا بجول تمرحم ةعدب تناک ول اما رع را دمحم وبآ فرتعا دقو «تدودرم
 «مرحم ريغ زئاج ثالثلا عمج َّنأ يعفاشلا بهذم راتخا هنکلو «لطبتو 1
 .لوقلا اذه ةجح يتأتسو

 ةدحاواهلعجنم ججح هاور امف «صنلا امأف «سايقلاو صنلاب جتحاف .ةدحاو اهلعج ْنَم امأو

 : سابع نبال لاق 9 نأ «هیبآ نع «سوواط نبا نع جیرج نباو «رمعم

 ءركب يبأو لك هللا لوسر دهع ىلع ةدحاو لعجت تناك ثالثلا نأ ملعت ملأ

 . «هحيحصا يف ملسم هاور . معن لاق ؟رمع ةرامإ نم اردصو

 ركب يبأو فاك هللا لوسر دهع ىلع تناك ثالثلا نأ ملعت ملأ : ظفل يفو

 . ىن :لاق ؟ةدحاو ىلإ ذرت رمع ةفالخ قع اردو

 دواد وبأو ۰۳۱۶/۱ دمحأو ثالثلا قالط باب :قالطلا يف )١517( ملسم هجرخأ (۱)

 لاقو ۰۱۹۲/۲ مكاحلاو ۲ «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو (۲۱۹۹)
 :امهدحآ ناقیرط ثیدحلا اذه يف مالسالا ةمئالو «يلبنحلا بجر نبا ظفاحلا

 دارفناو .هذوذشب ثیدحلا دانسإ يف مالکلا ىلإ عجري وهو «هقفاو نمو مامالا كلسم
 ةلع وه «ةقث ناك نإو «ثیدحلاب يوارلا دارفناو .هیلع عباتي مل هنأو ءهب سوواط
 هجو نم هانعم وري مل اذإ اركنمو اذاش نوكي نأو «هیف فقوتلا بجوي ثيدحلا يف
 -نب ىيحيو نيعم نب ىيحيو دمحأ مامالاك نيمدقتملا ثيدحلا ةمئأ ةقيرط هذهو ءحصي
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 ر نبا نآ «قازرلا دبع انئدح .حلاص نب دمحآ انئدح :دواد وبآ لاقو

 نبا نع «ةمرکع نع هي هللا لوسر یلوم عفار يبآ ينب ينربخآ :لاق

 نم ةأرما حکنو «ةناكر مأ  هتوخإو ةناكر وبأ ديزي دبع َقَّلط :لاق «سابع
 ةرعشل ةرعشلا هذه ينغت امك الإ نع ينغُي ام : تلاقف ك ئبنلا تءاجف «ةنيزُم

 مث هتوخاو ةناكرُب اعدف هيمح ةا یبنلا تذخأف « هنيبو ينيب قّرفف ءاهسأر نم اهتذخأ
 اذک هْنم انالفو ءديِزَي دْبَع نم اّدکو اذک ُهْنم ُهِبْشُي انالف نأ َنْوَرَت الآ» : هثاسلجل لاق

 عجار» :لاق مث لعفف .«اهُفلط» :ديزي دبعل ةي ْیبنلا لاق ءمعن :اولاق ؟«اذکو

 تنلَع قا :لاق «هللا لوسر اي ائالث اهئقلط ىنإ :لاقف ««هتوخإو ةَناَكُ أ َكتَأَرْما

 ريغ سابع نبا نع هيوري ام ثيدحلا اذهو ينيدملا نب يلعو ناطقلا ديعس =

 هنع ىور سابع نبا باحصأ لك :روصنم ةياور يف دمحأ مامالا لاق .سوواط

 اذهب تينع دقو ءذاش ثيدح وه : يناجزوجلا قررا یور ام فالخ

 نع حص دقو :بجر نبا لاق مث . . .الصأ هل دجأ ملف رهدلا ميدق يف ثيدحلا

 ةثالثلا موزلو .ثيدحلا اذه فالخب ىتفأ هنأ ثيدحلا يوار وهو سابع نبا

 ةلع اضیآ هذهو :«ينغملا» يف هركذ امك يعفاشلاو دمحأ اذهب للع دقو ءةعومجملا

 ىلع ةمألا عامجإو راكنإلاو ذوذشلا اهيلإ مضنا دقو فيكف ءاهدارفناب ثيدحلا يف

 هحالصو هلضف عم سوواط :«نارقلا ماكحأ» يف يضاقلا ليعامسإ لاقو «هفالخ

 نورکنی ةكم ءاملع ناكو :بجر نبا لاق «ثيدحلا اذه اهنم قرکنم ءايشأ يوري

 .ليواقألا ذاوش نم هب درفني ام سوواط ىلع

 ثيدحلا ىنعم يف مالكلا وهو :هعبات نمو «هيوهار نبا كلسم يناثلا قيرطلا

 .هيوهار نب قاحسإ نع روصنم نبا هلقن ءاهب لوخدملا ريغ ىلع لمحي نأ وهو

 ركب وبأو «هننس» يف مرثألا نب ركب وبأ هيلع بوبو «عماجلا» يف يفوحلا هيلإ راشأو

 نع «دیز نب دامح ةياور نم (۲۱۹۹) «دواد يبأ ننس» يف ام هيلع لدي ءلالخلا

 هتأرما قلط اذإ لجرلا ناك :سابع نبا نع «سوواط نع «دحاو ريغ نع «بويأ

 نم ردصو ركب يبأو ةَ هللا لوسر دهع ىلع ةدحاو هولعج اهب لخدي نأ لبق ًاثالث

 مامإ بويأو .مهیلع نهوزيجأ :لاق ءاهيف اوعياتت دق سانلا ىأر املف ءرمع ةرامإ

 لبق اذه لوقنو «نيليلدلا نيب عمجن :انلق ءةقلطم ةياورلا كلت :ليق نإف ءريبك

 .لوخدلا

۳۳۸ 



 .۳4 َنِهتَّدعِل ْنُوَلطف َءاَسَسلا مث اص ادا نا اه هی ایل :التو «اهنجار ری

 نع «يبآ انئدح :لاق «ميهاربإ نب دعس انئدح :دمحأ مامالا لاقو
 « سابع نبا یلوم ةمرکع نع «نیصحلا نب دواد ينثدح :لاق «قاحسإ نب دمحم

 ًاثالث هتأرما بلطملا ينب وخأ ديزي دبع نب ةناكُر قّلط :لاق «سابع نب هللا دبع نع
 فیک» : هلك هللا لوسر هلأسف :لاق ءاديدش انزخ اهيلع نزحف ءدحو سلجم يف
 :لاق معن :لاق «؟ِدحاَو سلجم يف :لاقف ثالث اهتقلط :لاقف :«اهتْفَلط
 اهنا كر نيا نا ناك باس : لاق ؟«تْئش ْنِإ اهْعِجْراَف ةَدِحاَو كلت امّنإف»
 )رهط لک دنع الطلا

 ةعدبلاو «ةعدبو مّرحم ثالثلا ج نأ مّدقت دقف ءٌسايقلا امأو :اولاق
 نايب يف ۳ ام رئاسو :اولاق تم هللا لوسر رمآ ىلع تسيل اهنأل .ةدودرم
 : یلاعت هلوق الا انعم نكي مل ولو ولت .ةلمج اهعوقو مدع ىلع لدي ميرحتلا

 تامل اَهَْع ُوَرْدَيَو9 :هلوقو 7[۰ :رونلا] 4هللاب ِتاَداَهَش ُعَبْرَأ ممدَحَأ ةداهشق»
 راركتلا هل ربتعُي ام لك كلذكو :اولاق ۸[۰ :رونلا] 4هّللاب ِتاَداَهَش َعَبْرَأ دهشت نأ
 انيمي نیس َنوُفِلْحَتا تک بلا لاق دقو ءةداهش وأ رارقإ وأ فلح نم
 ۳۱ «مکحاص مد َنوُقحَتْسَتو

 ًانيمي تناك «هلتق ًانالف نإ :انیمی َنيسمخ هّللاب فلحن :اولاق ولف
 ةباحصلا ضعب نأ :ثيدحلا يف امك «ینزلاب رارقالا كلذكو :اولاق .ةدحاو

 نوكت نأ لقعُي ال اذهف في هللا لوسر كمجر ءاعبرأ تررقأ نإ :زعامل لاق
 .دحاو مفب ةعومجم هيف عبرألا

 نيب قرف نم ججح ۱ . ناتجح مهلف اهریغو اهب لوخدملا نيب اوقّرف نيذلا امأو
 اهريغو اهب لوخدملا

 .مدقت دقو (105) دواد وبأ هجرخأ 4

 نع هتياور يف الإ ةقث نيصحلا نب دوادو ۲۲۵/۱ (۲۳۸۷) مقر دمحأ هجرخآ (۲)
 . ةمركع

 .۱۰ص مدقت دقو حیحص (۲)

۳۳۹ 



 اثالث اهعقوآ نم ججح

 الجر نآ ؛سوواط نع .حيحص دانساب دواد وبآ هاور ام :امهادح]

 نأ تملع امآ :هل لاق «سابع نبال لاوسلا ريثك ناك ءابهصلا وبآ :هل لاقت

 دهع ىلع ةدحاو اهولعج اهب لخدی نأ لبق ًاثالث هتأرما قلط اذإ 8 لكما

 دق ّسانلا ٌرمع ىأر املف ؟رمع ةرامإ نم اردصو رکب يبأو هيي 345 هللا لوسر

 . هيلع نهوزیجآ :لاق نرو

 يهو ثالثلا ركذ اهفداصُيف قلاط تنأ :هلوقب نیبت اهنآ : ةيناثلا ةجحلا

 ءاهب لوخدملا قح يف وه ثالثلاب رمع مازلإ نأ ءالؤه ىأرو ءوغلتف <

 ةقفاوم قيرفتلا اذه يفف :اولاق .اهب لوخدملا ريغ يف ءابهصلا يبأ ٌثيدحو

 لاوقألا هذه نم لوق لكب لاقو «سايقلا ًةقفاومو «نيبناجلا نم لوقنملا

 مدع نكلو ءهّريغو مزح نبا دمحم وبأ هاكح امك «یوتفلا لهأ نم ٌةعامج

 .تيبلا لهأ نم ةعامج نع ٌهْؤكحو «ةيمامالا ٌبهذم وه ةلمج عوقولا

 .نيماقم يف مكعم ٌمالكلا :ثالثلل نوعقوملا لاق

 ناك ولو ةلمج اهعوقو :يناثلاو .ثالثلا عمج ميرحت :امهدحأ

 لو الا امأف .نيماقملا يف مكعم ٌمّلكتن نحنو 1006

 تاياورلا ىدحإ يف لبنح نب دمحأو .روث وبأو «يعفاشلا لاق دقف

 هلوقب هيلع اوجتحاو ءةنس ثالثلا عمج نإ :رهاظلا لهأ نم ًةعامجو ءهنع

 :ةرقبلا] ريغ جؤر حكت ىّنَح ُدْمَب نم هل لحت ال اهل نم :یلاعت
 نأ زوجي الو «ةقّرفم وأ «ةعومجم ثالثلا نوکت نأ نيب قري ملو ۲

nلا عمج ام  Eیلاعت لاقو .هنيب هللا قرف ام نيب ب: عمجن ال  : 

 :لاقو قّرفي ملو ۲۲۷[۰ :ةرقبلا] 6 هوم ا

 :لاقو قّرفي ملو «ةيالا «َنُهوُسَمَت وُسَمَت مل ام ءاشلا مُنْقَلَط نإ ْمُكْيَلَع َح اتج ال

 . ثالثلا تاقيلطتلا دعب ةعجارملا خسن باب :قالطلا يف (۲۱۹۹) دواد وبأ هجرخأ (۱)

۳۳۰ 



 اَذإ اوُنَمآ يذلا اهُيَأ ای :لاقو ۰۲۲8۱ : ةرقبلا] «ٍفوُرْعَمْلاِ عاتم َتاَقّلْطُمْللول

 ملو 4٩[۰ :بازحألا] *َنُهوُسَمَت ْنَأ لبق نم َنهوُمْتفَلَط من تاتمؤُملا ْمُتْسَكَ
 اثالث هّتأرما قلط نالجعلا ًارميوُع نأ .«نیحیحصلا» يفو :اولاق .قّرفي
 ثالثلا ممج ناك ولف :اولاق .''اهقالطب همای نأ لبق ةي هللا لوسر ةرضحب

 يهو عقو دق نوکی نأ اهقالط ولخی الو لي هللا لوسر هيلع ٌرفَاامل ةيصعم

 ترهاظ هنم ةجحلاف «لوألا ناك نإف .ناعللاب هيلع تمرح نیح وأ «هتأرما

 اما ج ناك ولف هتارما ايتظي. وهو «اهعلط هنأ كش الف «يناثلا تاك ناو

 حیحص) يفو :اولاف .هیلع تمرح دق تناك ناو فا هللا لوسر هل اهي
 اعر نآ «نیتمژملا ما ةشئاع نع «دمحم نب مساقلا ثیدح نم ««يراخبلا

 ؟لوألل لحتا ب هللا لوسر لئسف «تقلطف .ءتجّوزتف ءاثالث هتأرما قلط

 اذهو «كلذ هي ركي ملف ا قا امک اع قودي ی ال: :لاق

 فقوي مل .عقت مل ول ذإ ءاهعوقو یلعو «ثالثلا عمج ةحابإ ىلع لدي
 .اهتلیسع يناثلا قوذ ىلع لوألا ىلإ اهعوجر

 نأ .نمحرلا دبع نب ةملس ۳ ثيدح نم «نیحیحصلا» يفو :اولاق

 اهقّلط يموزخملا ةريغملا نب صفح ابأ اهجوز َّنأ هتربخآ سيق تنب ةمطاف
 اوتأف ءرفن يف ديلولا نب ذلاخ قلطناف نمیلا ىلإ قلطنا مث ایالت

 هّنَأرما قاط صفح ابأ نإ :اولاقف «نینموملا ٌمأ ةّتوميم تيب يف ل هللا لوسر

 َهْيَلَحَو ٌّهَقَمَت اهل سّیل» : ب هللا لوسر لاقف ؟ةقفن نم اهل لهف ءاثالث
 . «ةدعلا

 ملسمو ثالثلا قالطلا زوج نم باب :قالطلا يف ۳۲۱/۹ يراخبلا هجرخآ (۱)

 .دعس نب لهس ثيدح نم ناعللا يف )١547(

 دوسألا ثیدح نم (۲۳۰۹) دواد وبأو ۰۱4۸/۷ يئاسنلاو ۰۳۲۱/۹ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .ةشئاع نع

 .اهل ةقفن ال ًاثالث ةقلطملا باب :قالطلا يف (4۸)و (۳۸) (۱6۸۰) ملسم هجرخآ (۳)

۳۳۱ 



 تيتأف E تلاق :ةصقلا هذه یف «ملسم حسیحصا ىفو

 كل 9 قَدَص» : لاقف ایالت : تلق ؟(كّنَّلُط مک» : لاقف « اَ هللا لوسر

 ساس * چ

 . ؟هممن

 فاخأ يناو ءاثالث ينقلط يجوز نإ !هللا لوسر اي :تلاق :هل ظفل يفو

 . “لع حتمی نأ

 اهل َسْيَل» :اثالث ةقلطملا يف لاق يب عبنلا نأ ءاهنع :هل ظفل يفو
 2۳ الو کر

 نع «ءالعلا نب ییحب نع «هفنصم» يف قازرلا دبع ىور دقو :اولاق

 «تماصلا نب ةدابع نب هللا ديبع نب ميهاربإ نع «يفاّصولا ديلولا نب هللا ديبع

 ءةقيلطت َفلأ هل ةأرما يّدج َقّلط :لاق «تماصلا نب ةدابع نب دواد نع

 هللا یقّنا اَم» : يب ٌيبنلا لاقف «كلذ هل رکذف هلك هللا لوسر ىلإ يبأ قلطناف

 ءاش نا و ناّودعف نوعْستو ٌةَعْبَسَو ةئامٌعْست آو هلم ثالث انآ َكّدَج

 . هل رفغ ءاش ناو «هَبْذَع هللا

 نب هللا ديبَع نب ميهاربإ نع نارمع يبأ نب ةقدص نع مهضعب هاورو

 قلطناف «هتأرما يئابا ضعب قّلط :لاق هدج نع «هیبآ نع «تماصلا نب ةدابع

 هن يبق املا ا یلط ا نا ۱ لوسو اب :اولاقف ةي هللا لوسر ىلإ هونب

 تالقب هم ْتَناَب ءاجَّرْخَم هل َلَعْجَيَف هللا یت ْمَل مکاآ َّنإ :لاقف ؟جرخم نم

 .(۱۸۲) ملسم هجرخآ (۱)

 .(46) (۱ع۸۰) ملسم هجرخآ (۲)

 نب ةدابع نب هللا دیبع نب ميهاربإ نع يتطقرادلا هاورو «فنصملا» يفو لصالا يف اذک (۳)

 .هدج نع «هيبأ نع «تماصلا

 سا | دع تسل کیت وهو: #8110 ينطقرادلاو (۱۱۳۳۹) قازرلا دبع هجرخأ )٤(

 ظ .ابيرق كلذ فنصملا نيبيسو لطاب

۳۳۲ 



 . «هقنع يف مث نوعستو و ةئامعستو ةّْسلا ريغ ىلع

 نب بیعش نع «روصنم نب یّلعم نع «ناذاش نب دمحم یورو :اولاق
Eرمع نب هللا دبع انثدح :لاق «نسحلا نع نع مهثّدح يناسارخلا ءاطع نأ  

 نيتقلطب اهعبتي نأ دارأ مث «ضئاح يهو هتأرما قلط. هنأ .امهنع هللا يضر

 ارم نیا اي» :لاقف فب هللا لوسر كلذ غلبف «نييقابلا نيءرقلا دنع نييرخأ
 اب :تلقف ءهيفو ثيدحلا ركذو .. .هدَّسلا َتأَطْحَأ لا َكَرَمَأ اذكه ام
 نیبت تاک «آل» :لاق ءاهعمجأ نأ يل ناكأ ثالث اهتقلط تنك ول !هللا لوسر

IE20ص  

 نسب ريجع نب عفان نع :«هننس» يف دواد وبأ ىور دقو :اولاق

 بخ قتلا ةميهُس هتأرما قّلط ديزي دبع نب ةناكر نأ «ةناكر نب ديزي دبع
 لاقف ؟«ةَدَحاَو لإ ترا ا هللاو : رای هللا لوسر لاقف «كلذب 32 یبنلا

 يف ةيناثلا اهَقّلطف ي هّللا لوسر هيلإ اهّدرف .قدحاو الا توام لاو هاو
 ."”نامثع نمز يف ةثلاثلاو ءرمع نمز

 نع «ةناكر نب ديزي نب يلع نب هللا دبع نع :«يذمرتلا عماج» يفو
 5 ام» :لاقف ه6 هللا لوسر ىتأف «ةتبلا هتأرما قَّلط هنأ «هدج نع «هيبأ
 ””2َتْدَرَأ ام ىلع وُه» :لاق ءهّللا :لاق .«هللا» :لاق ةدحاو :لاق ؟«اهب
 ا ينعي - ادمحم تلأسو هجولا اذه نم الإ هفرعن ال :يذمرتلا لاق
 . بارطضا هيف :لاقف ؟ثيدحلا اذه نع

 لدف دحاو ةّلبلاب دارآ هنأ هفلحأ هيي هنأ .ثيدحلاب لالدتسالا دن
 .هفلحی مل لاحلا قرتفی مل ولو .هدارأ ام عقول ءرثكأ اهب دارآ ول هنأ ىلع

 ١59/٠١. «یلحملا» يف هركذ (۱)

 .ةتبلا ىف باب :قالطلا ىف (۲۲۰) دواد وبأ هجرخأ (۲)
 .ةتبلأ هترما قلطي لجرلا يف باب : قالطلا يف (۱۱۷۷) يذمرتلا هجرخآ (۳)

۳۳۴ 



 ةمرکع نع عفار يبآ ينب ضعب نع جیرج نبا ثيدح نم ٌحصأ اذهو :اولاق

 ملعآ اا «لجرلا دلو مهنال :دواد وبأ لاق .اثالث اهقلط هنأ سابع نبأ نع

 .ةتبلا اهقلط امنإ ةناكر نأ هب

 هللا ديبع ناک ناف .عفار يبأ ينب ضعب نع هاور امن جيرج نباو :اولاق

 هب موقت ال ةلادعلا لوهجمف ءهتوخإ نم هریغ ناك ناو «فورعم ةقث وهف
 بف و

 هيف مالکلاو ءقاحسإ نبا اهيفف ءدمحأ مامالا قيرط اأو :اولاق

 كالا اله, یرط نكح ناک أ مامالا نأ «باطخلا ىكح دقو «فورعم
 ب

 لاق دقو «سابع نبا نع ءابهصلا يبأ ثيدح مكعم ام حصأو :اولاق

 ملسم هجرخأف «ملسمو ٌيراخبلا هيف فلتخا ام ٌدحأ ثيدحلا اذه : یقهیبلا

 قاس مث «سابع نبا نع تایاورلا رئاس هتفلاخمل هكرت هنظأو «یراخبلا هكرتو

 نب ءاطعو © ريبج نب دیعس هیاور هدهف : لاق من «ثدالغلا عوقوب هلع تاياورلا

 « ثراحلا نب كلامو « رانيد نب ورمعو ةمرکعو «دهاجمو «حابر ىبأ

 شايع يبأ نب ةيواعم نع هانيورو :لاق «ريكبلا نب سايإ نب دمحمو

 . نهاضمأو ثالثلا زاجأ هنأ «سابع نبا نع مهلك «يراصنألا

 4 يبنلا نع ظفحي هنأ سابع نباب َّنظُي نأ زئاج ريغف :رذنملا نبا لاقو

 . هفالخب يتفي مث اثیش

 بسحت تناك ثالثلا نإ :سابع نيا لوق ىنعم ناك ناف : يعفاشلا لاقو

 هبشي يذلاف يب يبنلا رمأب هنأ ينعي ءةدحاو ةي هللا لوسر دهع ىلع

 : يقهيبلا لاق . خسنف ائيش ناك هنأ ملع دق سابع نبا نوكي نأ  ملعأ هللاو -

 ]  يقهيبلا ديري  ليوأتلا اذه ةحصل ٌديكأت اهيف سابع نبا نع ةمركع ةياورو

 د ر

 ثاقلطُملاو» :ىلاعت هلوق ىف ةمركع ثيدح نم «یئاسنلاو دواد وبأ هاور ام

۳۳ 



 هتأرما َلط اذإ ناك لجرلا نأ كلذو . . .ةیالا «ِءوُرُق ةثالث نهسشنآب نصرتی و
 قالطلا# :لاقف كلذ خسنف ءاثالث اهقلط نإو .اهتعجرب قحأ وهف
 .۱۹(ناتّرم

 ینعمب «تقولا اذه نم ةدحاو لعجت تناک تاللا نآ لمتحیف :اولاق
 دعب ةعجارملا نم نکمتی انك اهدعب ةعجارملا نم نکمتی ناك جوزلا نآ
 . كلذ خسن مث .ةدحاولا

 نم صاخ عون يف ءاج امنإ كلذ نوكي نأ نكمُي :'”جيرس نبا لاقو

 تنأ «قلاط تنأ :لوقي نأك ظافلألا نيب قّرفي نأ وهو «ثالثلا قالطلا

 نوقّدصُي اوناكف عادخلاو بخلا مهيف نكي مل مهتمالسو مهقدص ىلع سانلا

 هنع هللا يضر رمع ىأر املف «ثالثلا هب نوديري الو «دیکأتلا هب اودارأ مهنأ

 «رارکتلا ىلع ظفللا لمح نم عنم ترت الاوحأو تری اروا هنامز يف

 .ثالثلا مهمزلأو

 دهع ىلع مهتداع تناك سانلا نأ ثيدحلا ىنعم :ةفئاط تلاقو
 اوداتعا مث ءاهتدع ّيضقنت ىتح اهعدي مث «ةدحاولا عاقی ب هلا لوسر
 قالطلا ناك :اذه ىلع ثيدحلا ىنعمو «هيف اوُعَياتتو ءةلمج ثالثلا قالطلا
 ركب يبأو « ةي هللا لوسر دهع ىلع ةعقوُي اثالث نآلا قلطملا هعقوُي يذلا

 .عورشملا نع ال «عقاولا نع ٌرابخإ وهف «ةدحاو

 .ثالثلا تاقيلطتلا دعب ةعجارملا خسن باب :قالطلا يف )5١45( دواد وبأ هجرخآ (۱)

 .نسح هدنسو ۲۱۲/۱ يئاسنلاو

 مالسالا خيش ةمالعلا مامالا وه جیرس نباو «فیرحت وهو «جیرج نبا لصالا يف (۲)
 يف مهتودقو «ةیعفاشلا مامإ يدادغبلا جیرس نب رمع نب دمحأ سابعلاوبآ يضاقلا

 ةئامعبرآ تغلب هفیناصتو به ۳۲۰ ةنس دادغبب يفوتو «زاریشب ءاضقلا يلو .هرصع
 .۸۱۱ ص «ظافحلا ةركذت» يف مجرتم . فنصم

۳۳۵ 



 ناك يذلا وه يب هللا لوسر نأ نایب ثیدحلا يف سیل :ةفئاط تلاقو

 هلاق امیف الإ ةجخ الو «هيلع ٌرقأف كلذب ملعأ هنأ الو قدحاو تالثلا لعجی

 يف رومألا هذه نم ةدحاو ةحص ملعُي الو «هيلع ٌرقأف هب ملع وأ «هلعف وأ

 .ءابهصلا يبأ ثيدح

 ٌباحصأ هيلع ام ىلإ انرظن «ثيداحألا انيلع تفلتخا اذإو :اولاق

 باطخلا نب رمع نع تباثلا اذإف انرظنف هتنسب ٌملعأ مهتاف قاب هللا لوسر

 نب ةملس نع «يروثلا نايفس نع «قازرلا دبع هاور ام هريغ هنع تبي ال يذلا

 هتأرما قلط لجر باطخلا نب رمع ىلإ عفر هنأ .بهو نب ُديز انثدح «ليهك
 ردع هالعف بلا تنک امن :لاقف ؟كّیأرما تعا :رمع هل لاقف اأ

 .' ثالث كلذ نم كيفكي امنإ :لاقو ةّرَدلاب

 لجر ءاج : لاق « تباث نا نب بیج ن شمعالا نع «عیک و یورو

 تناب :ٌيلع هل لاقف ءافلأ يتآرما تقلط ينإ :لاقف بلاط يبأ نب يلع ىلإ

 . ۳" كئاسن نیب نهرئاس مسقاو ثالثب كنم

 ‹ىيحي يبآ نب ةيواعم نع «ناقري نب رفعج نع ءاضيأ عيكو ىورو

 تناب : لاقف فلآ ىتأرما تقام : لاقف « نافع نب نامثع زا لجر ءاج : لاق

 . ۳"ثالثب كنم

 نع «ةرم نب ورمع نع «يروثلا نایفس نع «قازرلا دبع یورو

 نبا هل لاقف ءافلأ يتأرما تقلط : سابع نبال لجر لاق :لاق ی نبا دعم

 ورخ هكا تایا تذختا ژو كيلع اهو كلف اه ت ثالث : سابع

 .۳۳۶/۷ يقهيبلاو (۱۱۳۶۰) قازرلا دبع هجرخآ (۱)

 .عاطقنا هیفو ۰۱۷۲/۱۰ «یلحملا» يف هركذ (۲)

 . ۱۷۲/۱۰ «یلحملا» (۳)

 .حیحص هدانساو (۱۱۳۵۳) قازرلا دبع هجرخآ )٤(

۳۳۹ 



 نع «ميهاربا نع ؛شمعالا نع «رمعم نع ءاضيأ قازرلا دبع یورو
 ًاعست يتأرما ُتقلط ينإ :لاقف .دوعسم نبا ىلإ لجر ءاج :لاق «ةمقلع
 ا فار « كنم اهنیبت ثالث :دوعسم نبا هل لاقف «نيعستو

 ابأو «سابع نبا نأ «سايإ نب دمحم نع «؟هننس» يف دواد وبأ ركذو

 اثالث اهجوز اهَقّلطُي ركبلا نع اولس «صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو «ةريره
 .)هریغ ًاجوز حکتت یتح هل لحت ال :لاق ولك

 َتالثلا اوعقوأ دق نوعمست امك ی هللا لوسر ٌباحصأ ءالژهف :اولاق

 ال هنإف ءىفكل ««هّدحو ُمَهْلُملا ثّدحملا رمع الإ مهيف نكي مل ولو «ةلمج
 كلذو ءًامّرحم هلعجيف يعجرلا قالطلا نم ی يبنلا هعرش ام ٌرييغت هب نظي
 ههل لحَت ال نمل هتحابإو «هيلع ْمُرْحَت مل نم ىلع ةأرملا جرف میرحت نّمضتي
 ناك ولو «هوقفاوُي نأ نع ًالضف «ةباحصلا هيلع هَّرقأ امل ءرمع كلذ لعف ولو
 يتفيو .اهُفِلاَخُي مل ةدحاو ثالثلا نأ ی هللا لوسر نع ةجح سابع نبا دنع

 نينثالاب مألا بجحو ءلْوَعلا يف هل هتفلاخم ملع دقو ءرمعل ةقفاوم اهريغب
 .كلذ ريغو «تاوحخألاو ةوخالا نم

 ملعآ ْمُهَف ءب هللا لوسر باحصأل عبت ةلأسملا هذه يف حنو :اولات
 رمالاو يفوتو ةدحاو ثالثلا نأ هتعیرش نم ارقتسم ناك ولو «هعرشو هتنسب

 هيف باوصلا اوُمَرْخُي ملو «مهدعب ْنَم هملعیو .مهیلع َفْحَي مل كلذ ىلع
 ةدحاو ثالثلا نوک َربخ اههیقفو ةمألا ربح يوريو مهدعب نم هل قفویو
 . هفلاخیو

 عوقونم نيعناملا ججح ىلإ اهریغو ةلأسملا هذه يف مکاحتلا :ثالثلا عوقو نم نوعناملا لاق
 همُکَحن ىتح مون ال انآ .هرباو مسَق قدصأ یلاعتو هناحبس ُهَّللا مسقآ نم ثالثلا ت

 .حیحص هدانساو ‹تاقث هلاجرو (۱۱۳۶۳) قازرلا دبع هجرخآ )
 . حیحص هدانساو )14۸( دواد وبآ هجرحآ )۲(

۳۳۷ 



 ال ًامیلست هل مٌلسنو جرح هيف انقحلی الو «همکځب یضر مث ءاننيب رج امیف
 هيف كن ال انقیتم اعامجإ هتمآ عمجت نأ الا مهللا «ناك ْنَم ًانئاك هریغ ىلإ

 ىلع ةمألا عمتجت نأ هللا یبأیو ««هفالخ زوجي ال يذلا وحلا وهف «مکح ىلع

 ؛هب ةلأسملا تبثت ام ةلدآلا نم مکاندجوآ دق نحنو ءادبأ هنع ةتباق ةنس فالح

 انومتضراع امیفو «ةلدألا كلت يف هب متنعط اميف مکر ظانن نحنو «هنودبو لب

 نع اتبا اصن وأ هللا نع اصن الإ انسفنأ ىلع مّكحن ال انآ ىلع هب

 «عازنلل ةضرعف اذه ادع امو «هيف كش ال انمیتم ًاعامجإ وأ ةا هللا لوسر

 مکدنع انل افلس ةمدقملا هذه نکتلف «همزال ال عابالا غئاس نوکی نأ هّثیاغو

 «لوشرلاو هللا ىلإ ٌهوُذرَف ءيش يف مشغزاتت ناف :یلاعت لاق دقو

 اهذر ىلإ لیبس الف «ةلأسملا هذه يف متنأو نحن انعزانت دقف ۰۲04 : ءاسنلا]

 اهیف مهب ٌدعسأو «ةباحصلاب قح اننآ يتأيسو «قتبلا هلوسرو هللا ريغ ىلا

 : لوقنف

 نکلو « عازن ةلأسم اهنأ بیر الف «ثالثلا عمج میرحتل مکعنم 2

 . مكيلع ۹ میرحتلا یلع ةلادلا ةلدألا

 لب «ةلوبقم ٌريغ ىوعدف «عمجلا زاوج ىلع لد نآرقلا نإ :مكلوق امآ

 هزئاج معي ال كلذو «قالطلا ظفلل نارقلا قالط) هب متكسمت ام ٌةياغو «ةلطاب

 ءاهرهط يف ةءوطوملا قالطو «ضئاحلا ٌقالط هّبحت لخدي ال امك ءهمحمو

 قالطلا ميرحت يف ةحيحصلا ةنسلا ضراع ْنَم لک الإ كلذ يف مُكلَتَم امو

 لك زاوج ىلع لدي مل نارقلا نأ مولعمو یاوس تاقالطالا هذهب مرحملا

 نع نّيبُملاو «قالطلا ماكحأ ىلع لد امنإو «هقيطُي ال ام هولّمحُت ىتح قالط

 ىف اني امك نارقلا فاطم دعا انآ بیو الو و هلال َنّيَب لجو زع هللا

 . لوخدمل ضوع ريغب انئاب اقالط طق عرشي مل هناحبس هنأو «لالدتسالا ردص

 متکسمت ام ةياغو «مکتیبو انتيب هللا ُباتك اذهو ءددعلا رخآ ّنوكي نأ ا

 .اهماكحأو اهطورش تنيبو «ةنسلا اهتديق ةقلطم ظافلأ هب

۳۳۸ 



 تفت هللا لوسر ةرضحب ًاثالث هتأرما قَّلط َنعالملا نأب مکلالدتسا امأو ۱
 ثالثلا قالطلا زاوج یلع مکلالدتسا نم هدعبآ امو «ثيدح نم هّحصأ امف

 نمم ناك نإ اذهب لدتسملا مث هماودو هژاقب دصقی حاکن يف ةدحاو ةملكب
 وأ ,يعفاشلا هلوقی امك «هدحو جوزلا ناعل بيقع تعقو ةقرفلا نإ :لوقی
 تایاورلا ىدحإ يف دمحآ هلوقی امك .مکاحلا قّرفي مل ناو امهناعل َبيقع

 ناو «اتیش دفي مل وغل ذتنیح ثالثلا قالطلا نأل «لطاب هب لالدتسالاف «هنع
 نال ًاضيأ هب لالدتسالا حصي مل «مكاحلا قیرفت ىلع ةقرفلا فقوُي نمم ناك
 ُدّبؤَمو «ةلازإلا ٌبجاو وه لب .هماودو هئاقب ىلإ لیبس قبي مل حاكنلا اذه
 نأ هتياغ ناف ءهل ررقمو «ناعللا دوصقمل دكؤم ثالثلا قالطلاف «ميرحتلا

 دبالا ىلع هيلع اهمّرحت ناعللا ةقرفو «هريغ اجوز حكنت ىتح هيلع اهمّرحُي
 هذوفن ديبأتلا ىلع ميرحتلا قحتسم سم راص دق حاكن يف قالطلا ذوفن نم مزلي الو

 يهو لاحلا اذه يف اهقلط ول اذهلو «ماودلاو ءاقبلا بولطم مئاق حاكن يف
 حاكنلا اذه نأل يا فیف داخ وطن را ءاسفن وأ «ضئاح
 ريرقتب نوكسمتم تم مكنأ بجعلا نمو «ميرحتلا دبؤم ةلازإلا بولطم

 هبضغو هراكنإب نوكسمتت الو روکذملا قالطلا اذه ىلع لی هللا لوسر

 لب مكف «مدقت امك هللا باتكب ًابعل هتيمستو «نعالملا ريغ نم ثالثلا قالطلل
 هرقأ امل نرم «نيرمألاب نولئاق هللا دمحب نحنو ؟راكنإلا اذهو رارقالا اذه

 .هركنأ امل نورکنم ديو هللا لوسر

 هتأرما َقَّلط الجر نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحب مکلالدتسا امأو
 نو ءال» :لاق ؟لوألل لحت له اک هللا لوقو لتْسف «تجوزتف ایالت

 دقع درجمب یفتکا نم ىلع ٌةجح وه معن .هیف مكغزانن ال اذهف «"ةلْيَسْعلا
 ةجح ٌثيدحلا لب «دحاو مفب ٌتالثلا قّلط هنأ ثیدحلا يف نی نکلو «يناثلا
 دعب ٌةرم :لاقو «لعف نم الإ ًاثالث لاقو ءاثالث كلذ لعف :لاقُي ال هّنإف ءانل

۲۳۹ 



 هفذق :لاقی امك مهمجعو مهبرع ممألا تاغل يف لوقعملا وه اذه قرم

 .اثالث هيلع مّلسو ثالث همتشو ءًاثالث

 بجعلا ّنمَف سیف تنب ةمطاف ثيدحب مکلالدتسا امأو :اولاق

 وهو ؛احیحص ًاليوأت لبقی ال هيف حیرص وه امیف هومتفلاخ مکناف باجّعلا

 E هضراعُي ام مدعو «هتحارصو هتحص عم نئابلل ةوسكلاو ةقفنلا ا

 مكفلعت لطب امم ثیدحلا سفن ام لب + مجم وه امیف هب کھر هل

 يفو فیک «مدقت امك لب ءاهعمج يف حیرصب سيل اثالث اهقّلط : هلوق ناف «هب

 نب هللا دبع نب هللا دیبع نع «يرهزلا ةياور نم هسفن اهربخ يف «حیحصلا»

 ."”اهقالط نم اهل تيقب تناك ةقيلطتب اهیلا لسرآ اًهجوز نأ «ةبتُع

 دنس وهو ۳" تاقیلطت ثالث ّرخا اهقلط هنأ :«حیحصلا» يف ظفل يفو

 «لمجم ظفلب كسمتلا ىلإ هكرت مكل غاس فيكف .سمشلا لثم لصتم حيحص
 . ؟مدقت امك مكيلع ٌةجح ًاضيأ وهو

 هاور يذلا تماصلا نب ةدابُع ثیدحب مکلالدتسا امأو :اولاق

 نع «ءالعلا نب یبحی هقيرط يف نأل ءطوقسلا ةياغ يف ربخف «قازرلا دبع

 ,كلاه نع .«فيعض هللا ديبع نب ميهاربإ نع «يفاّصولا ديلولا نب هللا ديبع

 نم ءيش يف فرعي مل هنأ «هنالطُبو هبذك ىلع لدي يذلا مث ءلوهجم نع

 نب ةدابع دلاو نأ ءاهعطقنم الو اهلصتم الو ءاهميقس الو اهحيحص راثآلا

 ثيدح امأو «كش الب لاحم اذهف ءهدجب فيكف مالسالا كردأ تماصلا

 : هيف يتلا ةلصولاو ةدايزلا هذه نکل «كش الب حیحص هّلصاف .رمع نب هللا دبع

 ةياور نم تءاج امنإ ؟يل لحت تناكأ ًائالث اهّتقلط ول :هللا لوسر اي :ٌتلقف

 و و 5 5 5 5 5 ۰

 «بيعش نب قیرز :لوقیف هبلقی مهضعبو «يماشلا وهو «قیرز نب بیعش

 .(4۱) (۱4۸۰) ملسم هجرخآ (۱)

 .(4۰) (۱2۸۰) ملسم هجرخآ (۲)

۳۰ 



 ول :هلوق نأل ءةجح هيف نكي مل حص ولو "فیعض وهف «ناک امفيكو

 ال امم هوحن وأ ایالت تررقآ وأ ؛ائالث تملس ول :هلوق ةلزنمب اال اهتقلط

 هتأرما قلط ةناكر نأ ءدواد وبأ هاور يذلا ريجع نب عفان تی امأو

 نب عفان ميدقت بجعلا نمف قدحاو الإ دارأ ام هيي هللا لوسر هفلحأف «ةتبلا

 ىلع وه ام الو ءوه نم ىردي الو «ةتبلا هلاح فرعی ال يذلا لوهجملا ريجع
 دهش دقو «ءابهصلا يبأ ةصق يف سوواط نب هللا دبعو ءرمعمو «جيرج نبا

 لاق اذكه ءابارطضا هيف نأب يراخبلا ليعامسإ نب دمحم ثيدحلا لهأ ٌمامإ

 :لوقي ةراتف . برطضم هنأ :رخا عضوم يف هنع ركذو ««عماجلا» يف يذمرتلا

 :دمحأ مامالا لاقو .ةتبلا :لوقي ةراتو ءةدحاو :لوقي ةراتو ءاثالث اهقلط

 .هنع يرذنملا هاكح «يراخبلا ًاضيأ هفعضو «ةفيعض اهّلُك هقرطو

 ثيدح ىلع ةياور لوهجملا ٌبرطضملا ثیدحلا اذه مَّدقُي فيك مث

 «نویعبات هدالوأو اذه « عفار يبآ ينب ضعب ةلاهجل جرج نبا نع قازرلا دبع

 نبا هنع ىور دقو بذکلاب مهتم مهيف سيلو مهّرهشآ هللا ديبع ناك ناو

 بز ليدل هه دلا نارو لو وأ «لوهجملا كارز لش و جیرج

 ءةلاهجلا يف هلثم وه نم ةياور هيلع دیو هفْهضْی نأ اًمأف فلك ةو اليف

 ىلإ لدعیو «نیلوهجملا نیذه اتیاور طقاست نآ رمالا داكن الكف أ وآ

 حیحص هاندج وف «ميهاربإ نب دعس ثيدح يف انرظن «كلذ انلعف اذإو ءامهريغ

 نب دواد ياخ :هلوقب قاحمإ نبدمحم سیلدت ًةلع تلاز دقو «دانسالا
 ص

 اذهب هریغو وه ححص دقو «عضاوم يف هدانسإب دمحآ جتحا دقو ۲۲ نيصحلا

 «بيذهتلا» يف ركذ نكل «ثيدحلا نسح دعي هلثمو .ءیطخی قودص «بيرقتلا» يف (۱)

 ءاطع نع هاور ثيدحلا اذهو «يناسارخلا ءاطع نع هتياور ريغ نم ربتعي هثيدح نأ

 . هللا همحر فنصملا لاق امك فيعض وهف

 . 1/١ دمحأ ةياور يف ثيدحتلاب حيرصتلا 00

۲ ۱ 



 عیبرلا نب ؛ صاعلا يبأ اهجوز ىلع َبنيز در قم هللا لوسر نآ « ةسعب دانسالا

 عش ثدحب ملو لّوالا حا زا

 دقو 7و تحت ةمئألا لزت ملف «ةمركع نع < .نیصحلا نب ر دواد امأو

 ايي ع را نم هب ْمَرْجُي ملو هيف كش اميف اياَرَعلا ثيدح يف هب اوُجتحا

 بطُؤلا عيب نع اهيف ىهن يتلا ثيداحألا فالخ ىلع اهنوك عم اهنود وآ نسوا

 مثحدق ناو «هب نولوقی ال ام ةياور یوس ثیدحلا اذه يف هبنذ امف ءرمتلاب
 امیف ضقانتلا نم هب مکل لب ال ام مکءاج - نولعاف مکلعلو - ةمرکع يف
 هثیدح لاخدال يراخبلا ءاضتراو .هتیاور نم ثیدحلا ةمئأو مثنآ هب متججتحا
 . (هحیحص) ىف

 لصف

 یابهصلا يبأ ثيدح يف اهومتكلس يتلا ةَرْعَولا كلاسملا كلت امأو

 .اهنم ءيش حبب
 «هنع يراخبلا ضارعإو «هتیاورب ملسم دارفنا وهو «لوالا كلسملا امآ

 له مث هایش هب ملسم ٌدارفنا ثیدحلا كلذ رض امو ارام كن رهاط ةاكش كلتف

 لهو «يراخبلا نع ملسم هب ی ثیدح لك يف اذه لثم ٌدحأ وأ «متنآ نولبقت

 تجحب سیل وآ «لطاب وهف «يباتک ی مل ثیدح لك نإ" : ّطق خراخبلا لاق

 يف ركذ اهل سيل حيحصلا جراخ ثيداحأب ٌيراخبلا جتحا دق مكو «فيعض وأ
 رئاس ةفلاخم امأف هحيحص نع جراخ ثيدح نم حّحص مكو ««هحيحص)

 الب نیتحیحص نیتیاور سابع نبا نع نآ بیر الف ؛سابع نبا نع هل تایاورلا
 باور انطقسا ناف «هفلاخت :یرعالاو تیدحلا اذه قفاوت :امهادح| .كش

 نع هثیداحآ :دواد وبآ لاقو رکنمف ةمركع نع یور ام :ينيدملا نب يلع لاق نکل )۲(

 .ةمركع ىف الا ةقث : «بيرقتلا» ىفو ‹ ریکانم ةمركع نع هثيداحأو « همیقتسم هخ ويش

۲۲ 



 ىلع هنع ٌتاياورلا تقفتا ولو . .ملاس هللا دمحب هنأ ىلع ثیدحلا ملَس «ةياورب

 الا له :مکلاس «هیوار هفلاخ ثیدح لّواب سیلو .هلامآ هوس هلف .هتفلاخم

 لوق وهو .هتیاورب ذخألا :متلق ناف ؟هار امب وأ مکدنع يباحصلا هاور امب

 الا :مشلق ناو . باوجلا ةنوومانومتیفک ءاذه ىلع ةمآلا روهمج لب مکروهمج

 سابع نبا نع امیس الو «هعفد يف مکل ةليج ال ام مکضقانت نم م.مکانپرآ :هیارب

 :هفالخ یأرو ءاقالط اهعیب نكي ملو ءاهرييختو ةريرب ثیدح یور هناف ( هسقن

 متلعف الهف «هيأر متکرتو «هتياورب - مّتبصأو  مّتذخأف ؛اهقالط ةمألا عیب نأو

 موصعم ريغ يباحصلا لوقو «ةموصعم ةياورلا : متلفو هیف نحن امیف كلذ

 داقتعا وأ «لیوأت وأ نایسن نم ةديدع تالامتحا لمتحی هاور امل هتفلاخمو

 نم كلذ ريغ وأ .صوصخم وأ خوسنم هنأ داقتعا وأ ءهنظ يف حجار ضراعُم

 كرت الإ اذه لهو ؟تالامتحالا هذه مايق عم هتياور كرت ٌغوسی فيكف تالامتحالا

 ثيدح هنع هللا يضر ةريره وبأ ىور دقو :اولاق ؟لوهجم لب «نونظمل مرام

 ولو .هاوتف متکرتو .هتياورب مثذخأف «هفالخب ىتفأو ۰۲۳ بلکلا غول نم عيبستلا

 . لاطل «هاوتف نود يباحصلا ةياورب هيف مّتدخ ام انعبتت

 4 و

 مواقم ضراعم توبث ىلع ةفوقومف «ثیدحلا خسن مکاوعد امآو :اولاق

 . !؟اذه نيأف «خارتم

 قالطلا دعب ةعجارملا خسن يف سابع نبا نع «ةمركع ُثيدح امأو

 قلی ناك لجّرلا نأ هيف امنإ هنإف ءةجح هيف نكي مل حص ولف «ثالثلا

 عطقنت اهيف 2« ثالث ىلع رصقو «كلذ خسنف «دلع ريغب اهعجاريو هتأرما

 خوسنملا ٌرمتسي فيك مث «دحاو مفب ثالثلاب مازلالا كلذ يف نيأف «ةعجرلا

 ثيدح نم (۲۷۹) ملسمو ۰۲۳۹/۱ يراخبلاو ۰۳/۱ «اطوملا» ىف كلام هجرخأ (۱)

 عبس هلسغيلف مکدحآ ءانإ يف بلكلا برش اذإ» :لاق دات هللا لوسر نأ ةريره يبأ

 تارم عبس هلسغي نأ بلكلا هيف غلو اذإ مكدحأ ءانإ روهط» ملسمل ةياور يفو «تارم

 . حیحص هدنسو ۹/۱ ینطقرادلا هج رخأف «ثالثلاب ها وتف امأو «بارتلاب نهالوأ

YE 



 قمألا هب ملعت ال «رمع ةفالخ نم اردصو «رکب يبأو 5 هللا لوسر دهع ىلع
 دق سانلا نإ : رمع لوقي فيك مث «جورفلا لحب ةقلعتملا رومألا مهأ نم وهو
 هجوب خوسنملا يف ةانآ ةمالل لهو قانآ هيف مهل تناك ءيش يف اولجعتسا

 نب نيسحلا نب يلع هيف يذلا اذهب حيحصلا ُثيدحلا ضراعُي فيك مث !؟ام
5 2 )001 

 1 ؟مولعم هفعضو .لدقاو

 تنأ «قلاط تنأ قلاط تنأ :قّلطملا لوق ىلع ثیدحلا مكلمح امأو
 رو ىلإ هلوآ نم ثيدحلا قايسف «لوألا لعب امب ديكأتلا هدوصقمو « قلاط

 الو فال هللا لوسر ةافوب ریغتی هيلع تیدحلا متلّوأ يذلا اذه ناف .هّدری

 يف هیونی نمو «رهدلا رخا ىلإ ارج ٌعلهو «هئافلخ دهعو هدهع ىلع فلتخی
 ءهتين ىلإ هری لب «بذاکو قداصو «رجافو رب نيب قري ال ديكأتلا دصق
 .ًارجاف وأ ناك رب اقلطم هلبقي ال مکحلا يف هلبقی ال نم كلذکو

 مهل تناك ءيش يف اوعياتتو اولجعتسا دق سانلا نإ :هلوق نإف اأو
 ام اولجعتسا دق سانلا نأب رمع نم رابخإ .مهيلع هانيضمأ انأ ولف تانآ هيف

 اقفرو مهب ًةمحر ضعب نع هضعب ایخارتم ُهَعَرْشو هنم ةحسف يف هللا مهلعج
 هيلع زعّیف «ةلهو لوأ نم هيدي نم هّبیبح بهذيف .قّلطم مدني الئل مهل ةانأو
 تسعلا هثدحأ ام لوريو هيضريو ءاهيف هبتعتسی ةلهُمو ةانأ هل لعجف «هک رادت
 امیف اولجعتساف «فورعملاب هيلع يذلا امهنم لک عجارُيو «قارفلا ىلإ يعادلا
 هنأ هنع هللا يضر رمع ىأرف ءدحاو مفب هوعقوأو «ةلهمو ةانأ هيف مهل لعج

 هيلع مّرحت هنكسو هتجوز نأ قّلطملا َمِلَع اذإف مهل ةبوقع هومزتلا ام مهمزلی
 نوذأملا عورشملا قالطلا ىلإ عجرو .اهنع فک «تالثلا هعمجب ةرم لوأ نم
 امك «ثالثلا قالطلا نم اوُرثكأ امل هتيعرل رمع بيدأت نم اذه ناكو «هیف

 «ثالثلاب همازلإ يف هنع هللا يضر رمع نع راذتعالا دنع هريرقت ذیزم يتأيس

۲: 



 هرکتسملا مكليوأت نم اذه نيأف یریغ هل هجو ال يذلا ثیدحلا هجو اذه

 .هرفانتو «هنع وبنت لب «ثیدحلا ظافلآ هقفاوت ال يذلا دّعبتسملا

 دهع ىلع نالا ثالثلا قالطلا عوقو ناك هانعم نإ :لاق ْنَم لوق امأو

 دهع ىلع سانلا ناك :لیوأتلا اذه ةقيقح ناف تدحاو 3 هللا لوسر

 لير تا ایالت نو اور ايه رم دوغ لغو هنر نرم هک هللا لو

 نایب باب نم ال .فیرحتلاو زاغلالا باب نم ناك ءدحلا اذه ىلإ لصو اذإ
 ءاثالثو ةدحاو نوقّلطُي اولاز ام ّسانلا ناف ءام هجوب كلذ حصي الو «دارملا

 ىلإ اهّدر نم مهنمف ءاثالث ات هللا لوسر دهع ىلع مهءاسن لاجر قّلط دقو

 هیلع ركنأ نم مهنمو «سابع نبا نع ةمركع ثيدح يف امك «ةدحاو

 نم مهيفو «مهيلع هب مكح ام فّرْغی ملو «هللا باتكب ًابعالتم هلعجو «بضَعو
 ام نوكل «ثالثلاب همزلآ نم مهنمو .ناعللا هبجوأ يذلا ميرحتلا ديكأتل هّرقأ

 نوقلطي اولاز ام سانلا نإ :لاقي نأ ٌحِصَي الف .ثالثلا رخا قالطلا نم هب ىتأ

 دق مهنإ :لاقي نأ ٌحِصَي الو ءأثالث اوقلطف ءرمع ةفالخ ءانثأ ىلإ ةدحاو

 مالكلا اذه مئالي الو مهیلع هيضمنف «ةانأ هيف مهل تناك ءيش يف اولجعتسا

 ىلع مکنم ضام هنإف ءام هجوب هدهع نيبو ةي هللا لوسر دهع نيب قرفلا

 .هدهع كعبو هدهع

 ائالث قَّلط نم هنأ ملعت ملأ :ةحبحصلا ثیدحلا ظافلآ ضعب يف نإ مث

 . ی هلل لوسر دهع ىلع ةدحاو ت اوج

 لخدي نأ لبق اثالث هتأرما قّلط ذإ ناك لجرلا نأ َتْمِلَع امآ : ظفل یفو

 ةفالخ نم اردصو «ركب يبأو ی هللا لوسر دهع ىلع ةدحاو اهولعج اهب

 اهب لذي نأ لبق ایالت هتار ما یلط-اذآ لجرلا ناك ىب : نابع دنا لاقف :هزمع
 ‹ رمع دانا نم اردضو ءركب ىبأو ِهْنِيَع هللا لوسر دهع ىلع ةدحاو اهولعج

 .(۲۲۰۰) دواد وبآو (۱7) (۱۷۲) ملسم هجرخآ )۱(

۲: 



 هيلع نهوزیجآ :لاق ءاهيف اوعیاتت دق - رمع ينعي  سانلا ىأر املف
 ليوأتلا نم مّتركذ ام لمتحي ال وهو دانسا حصاب وهو یی اقل اف

 مث «دقتعاف «بهذملل اعبت ةلدألا لعج نم لَمَع هلك اذه نكلو كم هجوب

 هنکمی مل «دقتعا مث «لدتساو لیلدلل ًاعبت بهذملا لعج نم امآو .لدتسا
 . لمعلا اذه

 َوُه ناك ةا هللا لوسر نأ نایب ثیدحلا يف سیل :لاق نم لوق امأو
 كَناَحْبُس :لاقی نأ هباوجف «هیلع هّرقأو هب ملع هنأ الو .كلذ لعجی يذلا
 .هنيدَو هللا عرش رييغتل نئضتملا مارحلا لعجلا اذه ٌرمتسی نأ میظع ناتهب اذه
 ىلع «ٌلالح هيلع وه نم ىلع هٌميرحتو ءٌمارح هيلع وه نمل جزفلا ةحاباو
 الو .هنوملعی الو «هنولعفي مهو ؛قلخلا ريخ هباحصأو هلك هللا لوسر دهع

 مل لی هللا لوسر نأ بهف .هیلع مهّرتی وهو «هيلع لی يحولاو ءوه هملعی
 e و نولدیو ؛هنوملعی ًةباحصلا ناکو «هملعی نكي
 ىلع الاوت هلوسر هللا یفوتی مث هب هملعی الو «هلوسر ىلإ هيحوُي الو
 قیدصلا ةفالخ ةدم مکدنع نیبملا أطخلاو میظعلا لالضلا اذه ٌرمتسيف «كلذ

 ار انا تساوی تا ق سنا تحت طلو نقشت هاهلک
 مانلا ملی نأ هيأرب كلذ دعب ىأر یتح ءرمع ةفالخ نم ار ةت هلا

 هئافلخو مهيبن دهع يف هيلع اوئاک امو «ةباحصلاب لهجلا يف لهف «باوّصلاب
 ا ناکل ءاضحم طخ جاو تولا لعج ناك ول هللاتو ااه حبقآ
 ةلأسملا متكرت ولو «هومتلوأت يذلا ليوأتلاو «هومتبكترا يذلا أطخلا اذه نم
 .ةبوجألاو ةلدألا هذه نم اهنأشل ىوقأ ناكل ءاهتأيهب

 با الو يترك یا ىلإ املا هذه. ىف یاهتلا يلو: ةاولاق
 امنإو «هبناج ىف ٌباوصلا ناك اذإ دّرفتلا نم شحوتسم الو «روهمجلل

 .مدقت دقو حيحص هدنسو (۲۱۹۹) دواد وبآ هج رخآ )

۳:۹ 



 «هعارذ هلینب بخرو «هغاب هنم لاط دق ملعلا يف خسار ىلإ اهيف مکاحتلا

 فرعو «لوسرلا ةاكشم سفن نم ماكحألا یّقلتو «لیلدلاو ةهبشلا نيب قّرفو

 تّرهابلا اهنکحو ةعيرشلا ٌرارسأ هّبلق رشابو «بجاولاب اهیف ماقو «بتارملا

 قیاضملا هذه لثم يف ضاخو «ةرهاظلاو ةنطابلا حلاصملا نم هتنّمضت امو

 .نالكُتلا هيلعو «ناعتسملا هللاو ءاهَججُح نیبناجلا نم یفوتساو .اهججل

 هيلع اميف انرظن «ُثيداحألا انيلع تفلتخا اذإ :مکلوق امأو :اولاق

 ةباصعو مالسالا “كريب الهّیحو هللاو معنف «مهنع هللا يضر ةباحصلا

 .ناميالا

 مهريغبوضْرَيالَيبلقنإف مهد عبضاَوغالا يلبلطتالف

 فلاخمو «هنع رفان لوآ اونوکتو ءيش ىلإ انوعدت نأ مكب قيلي ال نکلو

 لهف «هنم ٌعمَسو هار دق مهّلك نْيَع فلآ ةئام نم رثکآ نع للي ُيبنلا يفوت دقف هل

 E EC نیت او كل

 نع هلقن اوقیطت مل دهجلا لک مَتْدِهَج ولو اذه دحر رعب كالا مدزلب لوقلا

 سابع نبا نع حص دقف «كلذ يف مهنع ٍفالتخا عم ًادبأ مهنم انقل نيرشع

 مكانرئاك ولو «فقوتلا هنع حصو «موزللاب لوقلا دوعسم نبا نع حصو «نالوقلا

 هنع لقن نم فاعضآ اوناکل قدحاو مهدهع یلع ثالثلا ناك نیذلا ةباحصلاب

 ءرمع ةفالخ نم ردص ىلإ تام يباحص لکب مکرثاکن نحنو «كلذ فالخ

 لب «هدهع ىلع ةباحصلا نم هعم ناك نمو مهلضفأو مهريخو ءمهُمَّدقم انیفکیو

 دهع ىلع هيف ْفلَتْحَي مل اميدق ًاعامجإ ناك اذه نإ :انقدصلو ءانلقل انئش ول

 ملف «فالتخالا ثدح ىتح نيعمجملا ٌرصع ضرقنی ال نکلو «نانثا قیدصلا

 ةمالا نيب فالخلا ٌرمتساو «نيلوق ىلع ةباحصلا راص یتح لوألا غامجالا ٌرقتسی

 مهمازلا ىأر لب «همّدقت نم عامج) رمع فلاخُي مل : لوقن مث «مويلاىلإ كلذ يف

 .ةيسراف ةملكلاو .مالسالا عئالط يأ (۱)

۳۷ 



 غئاس اذه نأ بیر الو هیف اوُعياتتو مارح هنأ اوُملَع امل مهل ةبوقع ثالئلاب

 هللا ةصخر هيف اولبقی ملو .مهسفنآ ىلع هب اوقّيض امب سانلا اومزلي نأ ةمئالل

 نب رمع نينمؤملا ريمأب فيكف سعلاو ةدشلا اوراتخا لب .هليهستو لجو زع
 فلتخت ةبوقعلا نكلو هل هبيدأتو «ةمألل هرظن لامكو «هنع هللا يضر باطخلا

 هيلع بقاعملا لعفلا ميرحتب ملعلا نم نكمتلاو ءصاخشالاو ةنمزألا فالتخاب

 نع اذه نإ : مهل لقي مل هنع هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأو «هئافخو
 عاقيإ ىلإ عراستلا نع اهب مهكي ةمألل ةحلصم هار يأر وه امنإو قلك هللا لوسر
 «مهيلع نهوزیجأف» :رخآ ظفل يفو «مهيلع ةانیضمآ انآ ولف :لاق اذهلو ثالثلا

 ملع املو ك هللا لوسر نع راخإ ال ةحلصملل هار هنم يأر اذه نأ یر الفآ
 هب ةمحرو ءقلطملا ىلع هللا نم ةمعن ةصخرلاو ةانألا كلت نأ هنع هللا يضر
 ةانألا نم هل هلعج امو لا ةصخر لبقي ملو ءاهّدضب اهلباق هنأو «هيلإ ناسحإو
 "قفاوم اذهو لاجعتسالاو ةدشلا نم همزلأ ام همزلأو «اهنیبو هنيب لاح نآب هبقاع

 اذإ سانلا نإف «اعرشو ًاردق هقلخ يف هللا ةمكحل قفاوم وه لب «ةعيرشلا دعاوقل
 «جرخملا نم هاقتا نمل هلعج ام مهیلع قّيض ءاهدنع اوفقي ملو وخ اردت
 ول كنإ :ائالث قّلطملل ةباحصلا نم لاق ْنَم هنيعب ىنعملا اذه ىلإ راشآ دقو
 ريمأ رظن اذهف .سابع ٌّنباو «دوعسم نبا هلاق امك ءاجرخم كل لعجل « هللا تيقتا
 اهلالح لعجو « هللا ماكحأ ريغ هللا يضر هنأ ال «ةباحصلا نم هعم نمو «نينمؤملا

 مل متنأو هعم نمو نينمؤملا ريمأ لعفو «صوصنلا نيب قيفوتلا ةياغ اذهف ءامارح
 ماقملا اذه يف نيقيرفلا مادقأ ةياهن اذهف «نيبناجلا دحأ ءاغلإب الإ كلذ مكنكمي

 ) قیفوتلا هللابو ءبعّصلا كرتعملاو كنضلا

 4۰ ۰۳۰/۳ «نيعقوملا مالعإ» يف ةلأسملا هذه نع فلؤملا هبتك ام اضيأ رظناو (۱)
 هللا همحر فلؤملا خيش ةيميت نبا مالسالا خيشلو ۰۱۸۳ ۰۱۵۳ ص «نافهللا ةثاغا»و

 ةقلط ثالثلا قالطلا عوفوب لوقلا ةرصن ىف ةيفاضإ ثوحب ۵ ۰۱۳/۳ «یواتفلا) يف

 . هعجا رف « هب ءاتفالاو « هتیوقتو تدحاو
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 ۰ و و ۳ ی ۲ 3 و سه و

 كلذ دعب قتعي مث «نيتقيلطت هتجوز قلطي دبعلا يف #4 هللا لوسر مكح

 ؟ةباصإو جوز نودب هل لحت له

 نبا ىتفتسا هنأ «لفون ينب ىلوم نسحلا يبأ ثيدح نم :ننسلا لهأ ىور

 له «كلذ دعب اقتع مث «نيتقيلطت اهقلطف «ةكولمم هتحت تناك كولمم يف سابع

 . ی هللا لوسر كلذب ىضق معن :لاق ؟اهبطخي نأ هل حلصي

 . هللا لوسر هب ىضق «ةدحاو كل ْتَيِقَب : سابع نبا لاق : ظفل یفو

 وبأ نم :رمعمل لاق كرابملا َنبا نأ «قازرلا دبع نع :دمحأ مامالا لاق
 رکذ دق اذه نسح وبأو :يرذنملا لاق . یهتنا ةميظع ةرخص لّمحت دقل ؟اذه نسح

 : يئاسنلا لاقو «ثيدحلا رکنم وه :ينيدملا نب يلع لاق دقو a هنع يوارلا نأ ريغ «نايزارلا متاح وبأو ةعرز وبأ هلو دقو ء«حالصو ريخب

 . يوقلاب سیل

 اهقّلط دقو قتُع ناو «ثالثلا مامت كلام «هلابح يف ةجوزلاو ٌدبعلا قتع اذإو

 .ءاهقفلل لاوقآ ةعبرأ اهیفف «نیتنئا

 لوق اذهو «ةمأ وأ تناك ًةرح هريغ اجوز مكنت یتح هل لحت ال اهنآ : اهدحآ

 دبعلا نأو لاج رلاب قالطلا نأ ىلع ءانب نیتیاورلا ىدحإ ىف دمحأو «یعفاشلا

 .ةرح هجوز تناك ولو نیتقلط كلمی امنإ

 تباصاو جوز طارتشا ريغ نم افنأتسم ًادقع اهیلع َدقعي نأ هل نأ : ينالاو

 وهو دمحآ نع نیتیاورلا یدحا اذهو اذه ندي نو ومع تيد هيلع لد امك

 يف ۱۹5۵/3 يئاسنلاو  قالطلا ةنس يف باب : قالطلا يف (۲۱۸۷) دواد وبآ هج رخأ )۱(

 ةمأ قلط نم باب :قالطلا ىف (۲۰۸۲) هجام نباو ءدبعلا قالط باب :قالطلا

 ىبأ نع هبوار بّتعم نب رمع هدنس یفو ۲۰0/۲ مكاحلاو .اهارتشا مث ‹ نيتقيلطت

 . فيعض وهو لفون ينب ىلوم نسحلا
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 امنإ اهناف «قيقد هقف لوقلا اذهلو «ةيعفاشلل نیهجولا ذحأو «سابع نبا لوق
 لصقنلا لاز «ةدعلا يف يهو قتع اذإف «قرلاب هصقنل ناتقیلطتلا هيلع اهتمرح
 هلو «ثالثلا مامت اهیلع كلمف «ةيقاب حاکنلا ٌراثاو «ثالثلا كلم ُببس دجوو

 تباصاو جز نواب هل كلو نم تناب .اهتدع ءاضقنا دعب قتع ناو اهتعجر

 . سایقلا يف دیعبب لوقلا اذه سيلف

 جور نودب اهدعب اهحكني نأو ءاهتدع ىف اهعجتري نأ هل نأ :تلاثلاو

 دبعلا نأ مهدنع ناف . .مهعيمج رهاظلا لهأ بهذم اذهو «قتعی مل ولو .ةباصإو

 . ءاوس قالطلا يف ًرحلاو

 « سابع نبا ىلوم دبعم يبأ نع «رانید نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس ركذو

 سابع نبا هرمأف «نيتقيلطت هتأرما قّلط هل ادبع نأ ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع
 .نيميلا كلمب اهّلحتساف كل یه : سابع نبا لاقف «ىبأف ءاهعجاري نأ

 ناو «ثالثلا امت اهيلع كلم ةرح تناك نإ هّتجوز نأ :عبارلا لوقلاو

 .ةفينح يبأ لوق اذهو «هریغ اجوز حکنت ىتح هيلع تمرح هع

 .لاوقأ ةعبرأ ىلع فلخلاو فلسلا هيف فلتخا عضوم اذهو

 .مهعيمج رهاظلا لهأ بهذم اذهو «ءاوس رحلاو ديعلا قالط نأ :اهدحآ

 «قالطلا يف ةدراولا صوصتلا مومعب اوجتحاو «مزح نبا دمحم وبآ مهنع هاکح

 حص دقف «قیرفتلا ىلع ةمألا عمجت ملو ءدبعو رح نيب اهقيرفت مدعو ءاهقالطإ

 اذه يفو .ةمأ تناكو « نیتقلط دعب هتجوز ةعجرب هل امالغ یتفآ هنأ سابع نبا نع

 نب ورمع نع «جیرج نبا نع یور قازرلا دبع ناف ءرظن سابع نبا نع لقنلا
 نبال ةيراج ةأرما هل تناكو « سابع نبال ناك ادبع نأ هربخآ دبعم اأ نأ «رانيد

 .۲۱لهعجراف كل قالط ال : سابع نبا هل لاقف ءاهّتبف اهقلطف <

 )1١789517(. قازرلا دبع هجرخآ (۱)
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 نبا لأس دبعلا نأ «لضفلا نب كامس نع «رمعم انثدح :قازرلا دبع لاق

 . كسار برض ناو اهيلإ عجرت ال :لاقف ءامهنع هللا يضر رمع

 امك « هذيب هحاكن نأ امك دیس ديب دبعلا قالط نأ «یوتفلا هذه لاف

 «ءاطع نع ‹يرزجلا ميركلا دبع نع «يروثلا نع ‹ يدهم نب نمحرلا دبع ىور

 نب رباج عمس هنأ «ریبزلا يبأ نع «جيرج نبا نع «قازرلا دبع ركذو

 يبأ لوق اذهو ؟۳"قرفیو ءامهنيب عمجي امهدّيس :دبعلاو ةمألا يف لوقي هللا دبع

 اذهف «هديس نذإب الإ اقالط دبعلل نوري ال ةنيدملا لهأ :يبعشلا لاقو «ءاثعشلا

 ادحآ انملع امو هةنأ ك تناک اذ) ثالث دبعلا قالط یرب هنأ ال «سابع ونا دعا

 .كلذب لاق ةباحصلا نم

 امك «نيتنثا هقر ببسب قالطلا ناك قُر نیجوزلا ّىَأ نأ :يناثلا لوقلاو

 هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع «رمع نب هللا دبع نع «ةملس نب دامح یور

 ةرحلا قّلطي ُدبعلاو «نيتضيحب ٌدتعتو «نيتقيلطت ةمالا قلطُي ٌرحلا :لاق امهنع

 . يتبلا نامثع بهذ اذه ىلإو «ضيح ثالث دتعتو «نيتقيلطت

 هتجوز تناك نإو .ًاثالث ٌرحلا كلميف لاجرلاب قالطلا نأ :ثلاثلا لوقلاو

 يف دمحأو كلامو يعفاشلا لوق اذهو «ةرح هتجوز تناك ناو نيتنث دبعلاو «ةمأ

 ‹نينمؤملا يأ ةملس ّمأو «ةشئاعو «تباث نب ديز لوق اذه «همالک رهاظ

 يبأو «ملاسو مساقلا بهذم اذهو «سابع نب هللا دبعو «نافع نب نامثعو

 ءدانزلا يبأو «ةعييرو «ديعس نب ىيحيو ءزيزعلا دبع نب رمعو «ةملس

 . ءاطعو «بّيسملا نباو « بیعش نب ورمعو .راسي نب ناميلسو

 .(۱۲۹۲۳) قازرلا دبع هجرخآ (۱)

 .(۱۲۹۲۶) قازرلا دبع هجرخآ (۲)
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 نب ثعشأ نع ةبعش یور امك «ةدعلاک ءاسنلاب قالطلا نأ : عبارلا لوقلاو
 و و

 ةدعلاو قالطلا :ةنسلا .دوعسم نبا نع «قورسم نع « يبعشلا نع «راوس

 . ءاسنلاب

 نع یسیع نع .دحاو ریغو یحی نب دمحم نع : قازرلا دبع یورو
 اذه ةأرملاب ةدعلاو قالطلا :اولاق یی يبنلا ةباحص نم رشع ينئا نع يبعشلا

 ,E يبعشلاو «ميهاربإو «ةداتقو «نيريس نباو نسحلا لوق اذهو هظفل

 . هباحصأو ةفينح يبأو «يح نب نسحلاو «يروثلاو «دهاجمو

 : دواد وبأ لاق دق :ليق ؟ةلأسملا هذه ىف ةَ هللا لوسر مکح امف :ليق ناف

 .ملسأ نب رهاظم نع .جیرج نبا نع «مصاع وبأ انثدح دوعسم نب دمحم انثدح

 قالط» :لاق لَك ئبنلا نع ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع
 .(«ناتضْیَح اهژزفو ناتقیلطت ةَمآلا

 ةرمس نب لیعامسا نب دمحم انئدح يجاسلا ىيحي نب ایرکز یورو

 .ةیطع نع «یسیع نب هللا دبع انثدح ءيلْسُملا بیبش نب ٌرَمع انثدح .يسمحالا
 2و 0 ی یاد ۳ 5 95 5

 « ناتن ةَمالا قالط» :ِةَي هللا لوسر لاق :لاق ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع

 .۳۱«ناّتضْبح اهتّدعو

 .(۱۲۹۵7) قازرلا دبع هجرخآ (۱)

 (۱۱۸۲) يذمرتلاو .دبعلا قالط ةنس يف باب :قالطلا يف (۲۱۸۹) دواد وبآ هجرخآ (۲)
 مکاحلاو (۲۰۸۰) هجام نباو ناتقیلطت ةمالا قالط نأ ءاج ام باب :قالطلا يف
 ملسأ نب رهاظمو ءاهتدعو ةمألا قالط باب :قالطلا يف ۳۷۰/۷ يقهيبلاو لا

 . فيعض
 نب رمع اذكو ءهفيعضت ىلع قفتم يفوعلا وه ةيطعو ۲۰۷۹(۰) هجام نبا هجرخأو (۳)

 بيبش نب رمع هب درفت : 115١ ص «هنئس» يف هجرخأ ام دعب ينطقرادلا لاقو «بيبش

 رمع نبا نع ملاسو عفان هاور ام حيحصلاو .هتیاورب جتحي ال فيعض وهو يلسملا
 - دقف «نيتقيلطت هتأرما دبعلا قلط اذإ :لوقي ناك ۰۷4/۲ «اطوملا» يف امك هلوق نم

YoY 



 نب دايز نب هللا دبع ّيلإ بتک :لاق «جیرج نبا انثدح :قازرلا دبع لاقو

 مأ ةملس ّمأ نع «عفان نع هربخأ «يراصنالا نمحرلا دبع نب هللا دبع نأ «ناعمس

 ب يبنلا ةملس ٌمأ تتفتساف «نيتقيلطت ةرح هل ةأرما قلط اهل امالغ نأ «نينمؤملا

 «بّتعم نب رمع ُثيدح مدقت دقو ()"هریغ اجور حكت ىَّبَح ِهْيَلَع تَمْرَح» :لاقف
 هذه ريغ ي یبنلا نع فرعی الو «هنع هللا يضر سابع نبا نع «نسح يبأ نع

 .اهرجبو اهرجع ىلع ةعبرألا راثالا

 ثيدح :يذمرتلا لاقو .لوهجم ثيدح وه :دواد وبأ لاقف :لوألا امأ

 ریغ ملعلا يف هل فرعی ال رهاظمو ءملسأ نب رهاظم ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ

 اذه ركذ دعب «هفارطأ» يف ركاسع نبا مساقلا وبأ لاقو .ىهتنا ثيدحلا اذه

 هاتأف «هيبأ دنع اسلاج ناك هنأ «هيبأ نع ءملسأ نب ديز نب ةماسأ یور : ثیدحلا

 كلذ نع هللا دبع نب ملاسو دمحم نب مساقلا لأس هنأ هربخأف جا لرو

 . ظوفحم ريغ عوفرملا ثيدحلا نأ ىلع لدف :ظفاحلا لاق .نوملسملا هب لمع

 سيل :نيعم نب ىيحي لاقو «فیعض ملسأ نب رهاظم :ليبنلا مصاع وبأ لاقو

 : ىقهيبلا لاقو . ثيدحلا ركنم :يزارلا متاح وبأ لاقو فرعی ال هنأ عم ا

 .هتلادع لهجن نم هيوري ًاثیدح تبث ال اَنأ الإ هب انلقل اتباث ناك ول

 وهو ةيطع هيفو «فيعض يلْسَملا بيبش نب رمع هيفف : يناثلا رثألا امأو

 نمحرلا دبع نب هللا دبعو «باذكلا ناعمس نبا هيفف :ثلاثلا رثألا امأو
 .لوهجم

 ۰ ضيح ثالث ةرحلا هدعو ما وأ تناك ةرح هريغ اجوز حكنت ىتح هيلع تمرح <

 ۱ .ناتضیح ةمألا ةدع و

 ۱ .كورتم ناعمس نب دايز نب هللا دبعو (۱۳۹۵۲) قازرلا دبع هجرخآ )۱۱
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 . هيف ٌمالكلا مدقت دقو «بّتعم نب رمع هيفف : عبارلا رثالا امأو

 . سايقلاو مهنع هللا يضر ةباحصلا نع راثالا ةلأسملا يف ملس يذلاو

 يقب «ضعب نم ىلوأ اهضعب سيلف «مدقت امك ةضراعتم يهف راثالا امأ

 فرط ىعار نمف .ةقّلطملا فرطو «قّلطملا فرط :نافرط هبّداجتو «ٌسايقلا

 فّصنتي امك هقرب ُفّصنتيف هديب وهو «قالطلا كلمي يذلا وه :لاق قلطملا

 ءاهيلع عقي قالطلا :لاق «ةقّلطملا فرط ىعار نمو «هقرب تاحوكنملا ٌباصن

 اهقرب فّصن نمو «ةدعلاك اهقرب فّصنَتف ءاهعباوتو ميرحتلاو ةدعلا اهمزلتو

 نمو «نيهبشلا لمعأو «نيرمألا ىعار ناك نيجوزلا نأ قرب فصن نمو «ةدعلاك

 «ضراعتم «ةباحصلا نع لوقنملاو «تبثت مل راثآلا نأ ىأر ًائالث هلعجو ُهلمك

 ىلع ةلادلا صوصنلا قالطإب كّسمتو «كلذ نم ءيشب قّلعتی ملف «كلذك لسایقلاو

 فمأو ةرح َنيِب الو «دبعو رح نيب هللا قّرفی ملو «ناتقلط يعجرلا قالطلا نأ

 نيتنثا يعجرلا قالطلا لعج اهلجأل يتلا ةمكحلاو :اولاق . ايست َكّبَر ناك امو

 نأل ءٌرُحلاك اعبرآ حكني نأ هل نإ :كلام لاق دقو :اولاق تاوس دبعلاو رحلا يف

 لجأك ءالبالا يف هلجأ :دمحأو ٌئعفاشلا لاقو ءرحلا ةجاحك كلذ ىلإ هتجاح

 قالطو هقالط نإ :ةفينح وبأ لاقو .ءاوس نيتروصلا يف ةجوزلا ررض نأل ءرحلا

 اهمومعو «قالطلا صوصن قالطال ًالامعإ نيترح امهاتأرما تناك اذإ ءاوس رحلا

 | .دبعلاو رحلل

 رحلا ٌمايصو ءاهّلك تارافكلا يف هّمايص :هعم ٌسسانلاو لبنح نب دمحأ لاقو

 ٌراثآلا هذه تناك ولو :اولاق .ءاوس رحلا ٌدحو «بارشلاو ةقرسلا يف هّدحو «ءاوس

 مل ةباحصلا را تقفتا ولو «هيلع انومّتبلغ الو «هيلإ انومّتقبس امل ءاتباث اهضعب وأ
 . قیفوتلا هللابو «مهودعي ال قحلا ناف ءاهريغ ىلإ اًمُدْعَن

 هريغ ديب ال جوزلا ديب قالطلا نآب ةي هللا لوسر مكح

 4 َنُموُمْْفَلَط من تاتمؤُملا ُمُتْحَكَن اإ اوُنَمآ َنيِذْلا انآ ای : ىلاعت هللا لاق
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 نشو کسأف نهج نسل 2 َءاَمَنلا مشق اذإو# :لاقو 4۹ :بازحألا]

 نل حکن نمل قالطلا لعجن : [ ۱ :ةرقبلا] 4 فورعمب نهوحرَس زآ فورعمب

 « سابع نبا ثيدح نم : «هننس» ىف هجام نبا یورو .ةعجرلا وهو كاسمالا هل

 نأ دیرُپ وهو م يوزر یس !هللا لوسر ای :لاقف لجر هلك یبنلا ىتأ :لاق
 لاب ام ٌساّنلا اهّيَأ ای» : لاقف نبنملا دام هللا لوسر دعصف :لاق .اهتيبو ينيب قّرفي
 ةا نعل قلا امن «امهتیب قرب نأ دیرب مل ا دع خوري کا
 : ۷ فاسلات

 هللا يضر سابع نبا نع یاطع نع «جيرج نبا نع «قازرلا دبع ىور دقو

 ةدحاو يهف «قرف نإو زاج ءَقَّلط نإ «هدّیس ديب دبعلا قالط :لوقي ناك ءامهنع
 . اغ نا ًاضيأ ديسلا قّلط «هریغل ةمألاو «هل ٌدبعلا ناك ناف ءاعيمج هل اناك اذإ

 دبعلا قالط سيل : هنع .ءاطع نع ‹يرزجلا ميركلا دبع نع ٌيروثلا یورو

 . ءىشب هتقرف الو

 لوقي ارباج عمس ريبزلا وبأ ينربخأ «جیرج نبا انثدح «قازرلا دبع ركذو

 NT قّرفیو امهنيب عمجي امهديس : : دبعلاو ةمألا يف

 امهنع هللا ىضر سابع نبا كراج : عبتپ نأ قحأ ةَ هللا لوسر ءاضقو

 . سانلا لمع هيلعو هد نارثلاف «هيف ام هدانسإ يف ناك ناو مّدقتملا

 2م 2 عرش و
 ‹ثالثلا نود قلط نميف هلي هللا لوسر مكح

 قالطلا ةيقب ىلع اهنأ جوز دعب اهعجار مث
 «بهو ّنب هَ عمس هنأ «هربخأ هنأ مَّسَقم نب نامثع نع «كرابملا نبا ركذ ۴

 وهو «ةعيهل نبا هدنس ىفو «دبعلا قالط باب :قالطلا يف (۲۰۸۱) هجام نبا هجرخآ (۱)
 .سانلا لمعبو نارقلاب هداضتعاب فلوملا هاوق دقو «تاقث هلاجر يقابو « فیعض

 .(۱۲۹۲۰) قازرلا دبع هجرخآ (۲)

 .(۱۲۹6) قازرلا دبع هجرخآ (۳)

۲ ۵ ۵ 



 ةا اه رد “ ا و + هلال ا
 جوز دعب اهعجتری من «ثالثلا نود اهجوز اهقلطي ةارملا يف ىضق ةَ هللا لوسر

 . "قالطلا نم يقب ام ىلع اهنأ

 رکذ امك «ةباحصلا ٌرباكأ هیلعف .لوهجمو فيعض هيف ناك ناو رثألا اذهو

 «بّيسملا نبا نع «يرهُزلا نع «ةئييع نباو «كلام نع ««هفنصم» يف قازرلا دبع

 نب ناميلّسو «دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو «نمحرلا دبع نب ديمحو
 امّيأ :لوقي باطخلا نب رمع تعمس :لوقي ةريره ابأ تعمس :لوقي مهلك «راسي

 توميف «هريغ اجوز حک ىّبح اهكرت مث « نیتقیلطت وأ ةقيلطت اهجوز اهقّلط ةأرما

 . ''اهقالط نم يقب ام ىلع هدنع اهنإف «لوألا اهجوز اهحکنی مث اهقلطُي وأ ءاهنع

(FD) la 

 . كَم یبنلا باحصأ نم رباكألا لوق اذه :دمحأ مامالا لاق

 یلع دوعت . مهنع هللا يضر ‹ سابع نباو « رمع نباو «دوعسم نبا لاقو

 .ديدج ٌقالطو «ٌدیدج حاکن : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق « ۲*!ثالثل

 «كلامو یعفاشلاو دمحأ مهیف « ثیدحلا لهأ للا لوقلا ىلإ بهذو

 يقب ام ىلع يهف اهبصي مل ناف « يناثلا اهباصأ اذإ اذه «ةفينح وبأ يناثلا ىلإ بهذو

 ٌثيدحلا تبث ولو «افالتخا اهيف عمسأ مل :يعخنلا لاقو «عيمجلا دنع اهقالط نم

 نباو ناطقلا ىيحي هكرت يرّبلا مّسقم نب نامثعو (۱۱۱۵۹) قازرلا دبع هجرخأ )١(
 . كورتم :ينطقرادلاو يئاسنلا لاقو ءركنم هثیدح :دمحأ لاقو «كرابملا

 .حیحص هدانسإو (۱۱۱۵۰) قازرلا دبع هجرخأ (۲)

 (۱۱۱۵۷)و (65١١١)و (۱۱۱۵۵)و (۱۱۱۵۶) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخآ (۳)

 .(۱۱۱۵۸)و

 .(۱۱۱)و (۱۱۱۵)و (۱۱۱6)و (۱۱۱۳) قازرلا دبع هجرخآ )٤(

۳۰۹ 



 .ًاضيأ الصف تناکل «ةباحصلا رائآ تقفتا ولو «ةلأسملا يف عازتلا لصف ناكل

 «تالثلا هّتباص) ْتَمَدَه اذإ يناثلا ٍجوّرلا ناف بذاجتمف ةلأسملا هقف امأو

 ل لوقلا ٌباحصأو «یلوآ اهنود امف .دیدج قالطب لوألا ىلإ اهتداعأو

 نمي دب نكي مل لوال ثالث ةقلطملا لح يف ًاطرش يناثلا ةباصإ تناك امل : :نولوقي

 فداصت ملف «ثالثلا نود تّّلط ْنَم امأو «دیدج قالط ىلع اهتداعاو اهمده

 ءائيش ده ملف «لوألل لحلا يف طرش يه الو هليزُي امیرحت اهیف يناثلا ةباصإ

 هل ول امك يقب ام ىلع تداعف «هل اهلالحإو «لوألا ىلإ ةبسنلاب اهمدعك اهدوجوف
 الو ءام هع اود نادي هقالطو «هحاكن الو «ةتبلا اهل رثأ ال هتباصإ نإف ءاهبصي

 هيف اهل ٌريثأت

 لوألل حت ال ًاثالث ةقلطملا يف ب هللا لوسر مکح
 يناثلا ُجوزلا اًمأطي ىتح

 یظرقلا ةعافر ةأرما نأ ءاهنع ُهَّللا يضر ةشئاع نع :«نيحيحصلا» يف تبث
 «يقالط َّتَبَق ,ينقّلط ةعافر نإ !هللا لوسر اي :تلاقف يلي هللا لوسر ىلإ تءاج

 لاقف بدل لثم هعم ام ناو «يظرقلا ريبُرلا َّنب نمحرلا دبع هدعب تحكن ينإو
 تبع يقوذت ىح «آل .ةعافر ىلإ يعجْرَت نأ نیدیرت كّلَعل» : ةَ هللا لوسر

 . 20كتلْيَسُع قويو

 لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع :«يئاسنلا ننسا يفو

 . ")«لزنُي ْمَل ولو غامجلا : َةَلْيَسَعْلا : ال هللا لوسر

 دعب تجوزت مث ءاثالث اهقلط اذإ باب :قالطلا يف ۲ ۰ ۰۸/۹ يراخبلا هجرخآ (۱)

 ةقلطملا لحت ال باب :حاکنلا يف (۱8۳۳) ملسمو ءاهسمي ملف هريغ اجور ةدعلا
 بوثلا فرط :ءاهلا مضب ءةبدهلاو ءاهأطيو هريغ اجوز حكنت ىتح اهقلطمل انالث
 هبشي هركذ نأ تدارأو نفجلا رعش وهو .نیعلا بده نم ذوخأم جسني مل يذلا
 .راشتنالا مدعو ءاخ رتسالا يف ةبدهلا

 د ؟دنسملاا يف ليحل هجرخأو یربکلا يف هلعلو . يئاسنلا نم عوبطملا يف هدجن مل )۲

 ۵-٩۵ ج داعملا داز ۲ ۷



 لخدی نأ لبق اهَقّلطُي مث ءرتّسلا يحريو «بابلا َقِلْغُيَف ءلُجرلا اهُجّوزتيف ءًاثالث
 یی رس

 : ۲۱۷ رخ الا اهَعماَجُي یّتح لّوألل لحت » : لاق ؟اهب

 .اهعامج ىلع ٌردقي ال هنأ لجرلا ىلع ةأرملا لوق لبقُي ال هنأ : اهدحأ

 ىفتكا نمل افالخ «لوألل اهلح يف طرش يناثلا جوزلا ةباصإ نأ :يناثلا

 . اهل درم ال ىتلا ةنسلاب دودرم هلوق ناف «دقعلا درجمب

 قوذ وه يذلا عامجلا ٌدرجم يفكي لب لازنالا طرتشپ ال هنأ :ثلاثلا

 اسا

 ءايفاك ةبغر حاكن وه يذلا دوصقملا دقعلا درجم لعجی مل يَ هنأ : عبارلا

 ءءطولا هب لصتي ىتح روتسلا ءاخرإو «باوبألا قالغاو «هب ةولخلا لاصتا الو

 هيف ةجوزلاو جوزلل ضرغ ال يذلا ليلحتلا دقع درجم يفكي ال هنأ ىلع لدي اذهو

 ةبغرلا دقع ناك اذإ هناف .یلوالا قیرطب لوألل اهلالحإو .دقعلا ةروص ىوس
 راعتسم سيت دقع يفكي فيكف «ءطولا هيف دجوي ىتح فاك ريغ ماودلل دوصقملا

 راعتسملا نييرشعلا رامحک ةيراع وه امناو اهکاسما يف هل ةبغر ال اهّلحيل

 ۱ . ؟بارضلل

 يبأ ىلإ هبسنو ۶ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو «لوهجم هدنس يفو ۲ 5

 هلاجر ةيقبو «ثيدحلا اذه ريغب هفرعأ مل يكملا كلملا دبع وبأ هيفو :لاقو «یلعی

 . حیحصلا لاجر

 دمحأو ۰.۰. .اثالث ةقلطملا لالحا باب :قالطلا يف ۱4۹/5 يئاسنلا هجرخآ (۱)

 نب نامیلس : لاقیو يرمحالا نامیلس نب نیزر هدنس يفو «(۷۷۷٤)و (1۷۷۲)

 . 1۷۸و 1۷۷/۲ يربطلاو .تاقث هلاجر يقابو .لوهجم وهو نيزر نب ملاسو «نیزر

۳۸ 



 قالط ىلع ًادحاو ًادهاش میقُن ةأرملا يف ةَ هللا لوسر ٌمكُح

 ظ . رکنم ُحوَّرلاو اهجوز
 نب ريهز نع تملس يبأ نب ورمع نع « میرم ۳ نبا نع حاضو نبا ركذ

 نع «هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «جیرج نبا نع «دمحم
  دحاو دهاشب كلذ ىَلَع ثَءاَجَف ءاهجؤر قالط املا تعا اذ» : لاق ياب ّيبنلا

 هلوكنف لكن نإو دهاشلا ةداهش ُهْنَع تلطَب فلح ناف .اهجزز فلختسا .لذع

 . رومأ ةعبرأ ٌمكحلا اذه نّمضتف ۲۱«هقالط ٌَراَجَو را هاش ةر
 نيمي عّم الو «قالطلا يف دحاولا دهاشلا ةداهشب ىفتكي ال هنأ :اهذحأ

 يف مقي ال ةصاخ لاومألا يف نوكي امنإ نيميلاو ٌدهاشلا :دمحأ مامالا لاق «ةأرملا
 ةياور يف صن دقو .لتق الو «ةقرس الو «قاتعإ الو .قالط الو «حاكن الو ءّدح

 «هدهاش عم فلح ءدهاشب ىتأو «هقتعأ هّديس نأ ىعّدا اذإ دبعلا نأ ىلع هنع ىرخأ
 دحاو لک ىعَّذا دبع يف نيكيرش يف دمحأ صنو «يقرخلا هراتخاو راو

 لك عم فلحي نأ دبعللف «نیلدع َنْيَرسِعُم اناکو «هنم هّقح قتعأ هکیرش نأ امهنم

 ال نكلو ارح هفصن ریصیو ؛امهدحآ عم فلحیو ءارح ٌريصيو «امهنم دحاو

 . نیمیو دهاشب تبثپ قالطلا نأ هنع فرعی

 ۱ «جوزلا لوکنو دهاشب تی هنأ ىلع اذه بیعش نب ورمع ثیدح لد دقو

 نع «هيبأ نع «بیعش نب ورمع ثیدح ناف «یلاعت هللا ءاش نإ باوصلا وهو
 ضعب يف هفلاخ ناو هيلع ینبو «هب جتحا نم الإ مالسالا ةمئأ نم فرعی ال دج

 يف هب جتحم ةقث «جيرج نبا نع يوارلا «دمحم نب ريهزو «عضاوملا

 يف هب جتحم « يسينتلا صفح وبأ وه «ةملس يبأ نب ورمعو ««نيحيحصلا»
 . هثيدح حصأ نم اذهف . بیعش نب ورمع ثيدحب ٌجتحا نمف ءاضيأ «نيحيحصلا»

 تاقث هلاجرو ء.قالطلا دحجي لجرلا باب :قالطلا ىف (۲۰۳۸) هجام نبا هجرخأو (۱)

 .«دئاوزلا» ىف يريصوبلا هححصو

۲9۹ 



 نکل «ةنيب هب ةأرملا ْمَقَت مل اذإ قالطلا یوعد يف فلحتسُي جوزلا نأ : يناثلا

 . دهاشلاب ىوعدلا بناج ةوق عم هفلحتسا امنإ

 يف دمحأو «هیلع ىعّدملا لوكنو «دهاشب قالطلا يف مكحي هنأ :ثلاثلا

 تعا اذإف «دهاش ريغ نم لوکللا دّرجمب هعوقوب مكحي هنع نيتياورلا ىدحإ

 يضق «لكتف «نيتياورلا ىدحإ يف اهل هانفلحأو قالطلا اهجوز ىلع ةأرملا

 ءاضقلاف ءاهاوعد مدع ىلع جوزلا فلحي ملو ًادحاو ًادهاش تماقأ اذإف هيلع

 .ىوقأ ةروصلا هذه يف هيلع لوكنلاب

 ةأرملا تماقأ اذإ الإ لوكنلاب جوزلا ىلع مكحُي ال هنأ :ثيدحلا رهاظو

 درجمب هيلع مكحُي ال هنأو كلام نع نيتياورلا ىدحإ وه امك «ادحاو ًادهاش

 «ةنيب امإو «ٌرارقإ امإ لوکنلا :لوقي هب هيلع يضقي نم نكل «هلوکن عم اهاوعد

 باجیو «صاصقلا ىوعد يف لوکللاب هيلع اذه ضقتني نكلو «هب مكحُي امهالكو

 حاكنلا نود اهقوقحو لاومألا وهو «لدبلاب حابي اميف هب ينغتسا لدب لوكتلا نأب

 . هعباوتو

 ةنيبلا رطش وهو ادحاو ادهاش تماقآ املف «ةنيبلا ةلزنمب لوكنلا نأ : عبارلا

 .اهمامت ماقم ءامئاق لوکنلا ناك

 بالجلا نب مساقلا وبآ لاقف «ةلأسملا هذه ىف سانلا بهاذم ٌركذن نحنو

 ناف اهاوعدب فّلَحُي مل اهجوز ىلع قالطلا ةأرملا تعدا اذإو :«هعیرفت» یف

 ىلع قالطلا تْيثي ملو ءاهدهاش عم فلحُت مل «ًادحاو ًادهاش كلذ ىلع تماقآ

 لحي كلو :لاق :ةعيزألا ةمئألا نيب عازن هيف ملعُي ال هلاق يذلا اذهو ءاهجوز

 .اهاوعد نم ءىرب «فلح ناف ءاهجوز اهل

 .دمحأ مامالا نع ناتياور امهو .ءاهقفلل نالوق هيف اذه : تلق

 يبأو كلامو «يعفاشلا بهذم وهو اهاوعدل فا هنأ :امهادحإ

۳۹۰ 



 «فلحب :انلق ناو .لاكشإ الف .فلحي ال :انلق ناف . فلحی ال : ةيناثلاو . ةفينح

 كلام نع ناتیاور هيف ؟لوکنلاب هتجوز قالطب هيلع یضقی لهف «نيميلا نع لکنف
 ”ايتخا اذهو «ثيدحلا اذهب المع لوکنلاو دهاشلاب هيلع ”قلطت اهنأ ی

 «نیتفلتخم نيتهج نم ناببس لوکتلاو دهاشلا نال قوقلا ةياغ هيف اذه .بهشآ
 . سايقلاو رثألا یضتقم اذهف «هل مکحف ءامهب يعدملا بناج يوقف

 ج لاط ناف «سبخ «نیمیلا نع لکن اذإ جوزلا نأ : هنع ةيناثلا ةياورلاو

 ةأرملا یوعد يف لوکنلاب یضقی له «دمحأ مامالا نع ةياورلا تفلتخاو .

 هيلع تعدا اذإ لب «دحاولا دهاشلا ةماقال هدنع رثآ الو .نيتياور ىلع ؟قالطلا

 اهاوعدل نكي مل .فلحتسُ ال :انلق ناف .هفالحتسا يف ناتياور هیفف قالطلا
 يتأيسو ,ناتیاور هيف ؟قالطلاب هيلع مكحُي لهف ىبأف «فلحتسي :انلق ناو ءرثأ

 ماقم مئاق وأ لدب وأ رارقإ وه لهو «لوكتلاب ءاضقلا يف مالكلا ىلاعت هللا ءاش نإ

 . ؟باتكلا اذه نم هعضوم يف ةنيبلا

 هعم ماقُملا نيب هجاوزأ رييخت يف هَ هلي هللا لوسر مکح

 هل نهتقرافم نيبو

 ا ما اهل :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع «نیحیحصلا» يف تبث
 يلَجْعَت الأ ْكِيَلَع الق ارم كل رکاذ ينإ» :لاقف يب أدب هجاوزآ رییختب هلي هللا
 مث هقارفب ينارمأيل انوكي مل يوبأ نأ ملع دقو :تلاق .هكِيَوَبَأ يرماتشت ىح
 میلان هتيزو ایل الا نفر نا تجاوال ل يلا اه ت 3
 دَعَا َهَللا َّنِإَف ةرخالا َراَدلاو ُهلوُس رو هللا َنْذرُث شک ناو ٠ .الیمج ًاحاَرَس ۱ آو
 ؟يوبأ رمأتسأ اذه يف :تلقف ۸ : : بازحألا] 4ًاميظَع ارج نکنم تاتسخملل
 لثم ةا يبنلا اوز لّعف مث :ةشئاع تلاق .ةرخآلا َرادلاو هلوسرو هللا دیرآ ينإف
 .قالط كلذ نكي ملف تلعف ام

 اهيأاي» :هلوق باب :بازحألا ةروس ريسفت ىف ۳۹۹/۸ يراخبلا هجرخأ ()
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 ماقملا نبي رسختلا ناك

  قارقلاو هعم

 بم

 تناکو تهاغ امت نهم او ترا ۶ تاهش راز میز لاق

 . یهتنا . اهب لخد ناك دق : بیبح نبا.لاقو ءاهلهأ ىلإ تعجر ةيرماعلا

 EO : لوقتو ءرعبلا كلذ دعب طقتلت تناکو ءاهب لخدي مل : لیفو

 ءيش يأ يف :امهدحأ .نيعضوم يف «رييختلا اذه يف ٌسانلا فلتخاو

 ماقملا نيب ناك هنأ روهمجلا هيلع يذلاف :لوألا امأف همکح يف :يناثلاو ؟ناك

 امنإ ىلاعت هللا نأ ءنسحلا نع ."هفنصم» يف قازرلا دبع ركذو «قارفلاو هعم

 لوقو «نارقلا قايسو ۰۳ قالطلا يف ّنُهْرّيْخُي ملو «ةرخآلاو ايندلا نيب هری
 هلوسرو هللا نيب نهرّيخ هناحبس هنأ بير الو «هلوق دری اهنع هللا يضر ةشئاع

 هلوسرو َهَّللا نهرايتخا بجوُم لعجو ءاهتنيزو ايندلا ةايحلا َنيِبو «ةرخآلا رادلاو

 نهن نأ ابرو ابتلا :قهراشتا ترسم لور عم ماقملا ةرخآلا َرادلاو
 لس ریپ و

 . عازن الو كش الب قالطلا وهو «ًالیمج احارَس نهَحرسُيو

 رايتخا مكح يف :امهدحأ .نيعضوم يفف «همكح يف مهفالتخا امأو

 باحصأ ٌمظعم هيلع يذلاف : لوألا امأف «سفنلا رايتخا مكح يف :يناثلاو «جوزل

 نوكي الو «قلطت مل اهجوز تراتخا نم نأ ةمالا مظعمو 5 هژاسنو يبنلا

 «سابع نباو «دوعسم نباو «رمع نع كلذ حص . ءاقالط هدرجمب ٌرييختلا

 ّمأ نعو ءاقالط هّدعن ملف «هانرتخاف اب هللا لوسر انرّيخ :ةشئاع تلاق .ةشئاعو

 ظ ظ ركل يا ن ی هو اوستا ةيرتو مكن

 هنع اهاور ليوا نع ةياورو ‹نسحلا لوق وهو « ةيعجر ةقلط يهف ءاهجوز

 ال هتأرما رييخت نأ نايب باب :قالطلا يف (۱8۷۵) ملسمو #۰ . . .كجاوزأل لق ىبنلا ج

 . ةينلاب الإ اقالط نوكي

 )١١985(. قازرلا دبع هجرخأ (۱)

۳۹ 



 ناو «ةعجرلا كلمي ةدحاوف «اهجوز تراتخا نإ :لاق روصنم نب قاحسإ
 لمعلاو ءروصنم نب قاحسإ اذهب درفنا : رکب وبأ لاق .ثالثف ءاهسفن تراتخا
 ةيانك رييختلا نأ ةياورلا هذه هجوو :«ينغملا» بحاص لاق .ةعامجلا هاور ام ىلع

 ةشئاع هب تحرص يذلا وه اذهو «هتايانك رئاسك اهدّرجمب عقوف .قالطلا اهب یون
 هجاوزأ هراتخا امل هَ هللا لوسر ناف ءهّدرو هراكنإب اهعم قحلاو ءاهنع هللا يضر

 حص دقو ءرييختلا نأشب ةمألا ملعأ يهو «نهعجارُي ملو «ةقلط نكب عقو :لقي مل
 هدعن مل» : ظفل يفو ءًاقالط كلذ نكي مل :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 هك هللا لوسر انرّيخ : ظفل ىفو . (اقالط .“«؟اقالط ناكفأ ءا ۱

 كلمت الو «كيلمت رييختلا نأ ةيعجر ةقلط اهنإ :لاق نم هظحل يذلاو

 ىلع ينبم اذهو «قالطلا عوقول مزلتسم ُكيلمتلاف «تقلط دقو الإ اهسفن ةأرملا
 عوقو ٌمِزلتسي كيلمتلا نأ :ةيناثلاو .كيلمت ٌرييختلا نأ :امهادحإ .نيتمدقم

 مل اکیلمت ناك ولو «كيلمتب رییختلا سيلف «ةعونمم نیتمدقملا الكو «قالطلا

 ناك امك ٌةجوزلا هكلمت نأ هرمآ ةياغ ناف «هكلم نم عاقيإ لبق قالطلا عوقو مزلتسی
 نأل ءًانئاب ناكل «هورکذ ام حص ولو هکلم نم عاقيإ نودب عقي الف .هکلمی جوزلا

 .اهسفن كلمت ال ةيعجرلا

 هضعب وأ «ليكوت وأ كيلمت وه له :رييختلا يف ءاهقفلا فلتخا دقو
 بهاذم ىلع ؟ةتبلا هل رثأ ال ٌوْغل وأ ءزّجنم قيلطت وه وأ لیکوت هضعبو .كيلمت
 سوژر» يف باطخلا وبأ لاق .كلامو دمحآ بهذم وه ترلاس
 : لاق اذإ : هيف «ينغملا» بحاص لاقو لوبقلا ىلع فقی كيلمت وه :«لئاسملا

 «لیکوت «كدیب كرمآ» نأل ءيش عقی مل تلبق :تلاقف «يراتخا وأ «كديب كّرمأ

 لاق ول امك ءءيش عقي ملف «ةلاكولا لوبق ىلإ فرصنی تلبق : هباوج يف و
 كلذکو «هانعم يف :يراتخا :هلوقو «تلبق :تلاقف كدیب يتأرما دما : ةيبنجال

 .(55)و (۲۵)و )۱٤۷۷( )۲٤( ملسم دنع ثالثلا تایاورلا (1)

۳ 

 مزلتسي رييختلا له
 ؟قالطلا



 ناب لاق نم ججح

 لیکوت هناب لاق نم ججح

 لاق اذإ ءیناه نب ميهاربإ ةياور يف دمحآ امهیلع لخد «يرمأ تذخأ : تلاق نإ

 :تلاق اذإ :لافو «نّیبتی یتح ءیشب سیل «تلبق :تلاقف كديب كرمأ : هتآرمال

 تلبق :تلاقف ءيراتخا :هتأرمال لاق اذإو :لاق ءیشب سيل «يرمأ ٌتذخأ

 نيبو «يراتخا» نيب كلام قرفو .ىهتنا .نيبأ ناك «یسفن ترتخا وأ «ىسفن

 لاق اكلت 0 «يراتخا»و ؛اکیلمت «كدیب كّرمأ» لعجف .«كديب كّرمأ»

 . ليكوت وهو : هباحصأ

 .هباحصأ دنع حيحصلا وهو «كيلمت هنأ :امهدحأ .نالوق یعفاشللو

 ةعامججو خلا لاقو .كيلمت :ةيفنحلا تلاقو میدقلا وهو ليكوت هنأ :یناثلاو

 نبا ةياور يهو ءاهتعجر هلو « ةزّجنم ةدحاو هب عفت قيلطت وه : ةباحصلا نم

 .دمحأ نع روصنم

 تراتخا ٌءاوس «قالط هب عقي ال :ةباحصلا نم ًةعامجو رهاظلا لهأ لاقو

 . قالطلا عوقو يف رييختلل رثأ الو ءاهجوز تراتخا وأ ءاهّسفن

 .اهيلإ ةراشالا هجو ىلع لاوقألا هذه ذخام ركذن نحنو

 ناك «جوزلل ناك ام دعب اهيلإ دوعي عضُبلا ناك امل : كيلمتلا ٌباحصأ لاق

 . كيلمتلا ةقيقح اذه

 ةأرملاو «هيف لَكَ ام ةرشابمل ليكولا ةيلهأ ٌمزلتسي ليكوتلاف ًاضيأو :اولاق
 يف حصي مل «هتجوز قالط يف ةأرما لكو ول اذهلو «قالطلا عاقيال لهأب تسيل
 لكوُي نأ حصي امك :اولاق هوححص نيذلاو «قالطلا رشابت ال اهنأل «نيلوقلا دحأ

 .اهقالط يف ةأرما لكوي نأ ٌحصَی «هتأرما قالط يف ًالجر

 فرصتي يذلا وه لیکولا َّنِإف ءانه اه هانعم لقعُي ال ليكوتلاف اضيأو :اوُلاق

 فرصت يفاني اذهو ءاهظحلو اهسفنل فّرصتت امنإ انه اه ةأرملاو «هسفنل ال هلكومل

 ال ليكوت هنإ :مهلوقو :«ينغملا» بحاصل ظفللاو «ليكوتلا ٍباحصأ لاق .ليكولا

 هریغ هيف بونی امنإو «جوزلا نع لقتني الو «هكيلمت حصي ال قالطلا ناف عصي

 يي



 . ريغ ال ًاليكوت ناك «هیف هریغ بانتسا اذإف  هنع

 وهو ءاهعضُب يف اهيلإ كلملا لاقتنا هاضتقم ناكل اکیلمت ناك ولو :اولاق
 ولو ؛جوزلل ال اهل رهملا ناك ةهبشب تئطُر ول اذهلو ءاهنع جّرخي مل هناف «لاحم
 .هل ةعفنملا كلت ضوع ناك نيع ةعفنم كلم نمک هضوع كل «عضُلا كل

 بجي ذئیحو «قالطلل ةكلام ٌةأرملا تناکل ءًاكيلمت ناك ولف اضيأو :اولاق
 نيكلامل اكلم هئازجأ عيمجب دحاولا ءيشلا نوک ةلاحتسال اکلام ٌجوزلا ىقبي ال نأ
 هل ةكلام يه نوک الف «رييختلا دعب قالطلل كلام جوزلاو ءدحاو نمز يف

 . هنع ةليكوو ةبئان يهو ءاكلام جوزلا ناك «ةبانتساو ليكوت وه :انلق اذإ ام فالخب

 تقلطف قلی ال نأ فلح مث «كفن يقَلط :اهل لاق ولف ًاضيأو را
 . قلطملا وه هنأو هنع ةبئان اهنأ ىلع لدف «ثنح اهسفن

 ا ا اه اهلا هیات نأ اما كل هنإ : مکلوقف اضيأو :اولاق

 «تلبق :اهلوق درجمب قالطلا عقي نأ مکمزل لوالا متدرآ ناف «قّلطُت نأ اهکلم
 متدرأ نإو لوبقلا هب لصتاو «هکلم نع اهعضب جورخ يضتقي امب ىتأ هنأل
 .ةرابعلا تیغ ناو .ليكوتلا ىنعم وهف «يناثلا

 لاق اذإ : كلام ٌباحصأ مهو  «ضعبو هروص ضعب نيب نوقّرفملا لاق
 : لاق اذإو . كيلمت كاذف «كرمأ كثکلم وأ .كيلإ كّرمأ تلعج وأ كديب كّرمأ :اهل
 نألف .ةقيقحلا امأ ا قدح امهم لاو رنا رتو نرالا
 « نيرمأ نيب ؛ اهرّيخ امنإو ءاهسفن اهكلمُي مل «اهرییخت نم ٌرثكأ نمضتي مل «يراتخا»

 اذإ هنالف .مكحلا امأو .هتکلام يهو الإ اهديب نوكي ال هنإف كدیب كرم : هلوق فالخب

 :لاق اذإو «هنیمی عم هلوق لوقلاف «ةدحاو هب ُثدرأ :لاقو كديب كّرمآ :اهل لاق
 و نأ الإ ةدحاو در :لاق ولو .تعقو ءاثالث اهّسفن تقلطف «يراتخا
 نأ اهل نأ یضتقی رييختلا نأل :اولاق . ةدحاولا هتدارإ يف هلوق لوقلاف ءاهب لوخدم

 صضعیو

 5 الإ نبت مل اوي الوخدم تناك ناف «ةنونيبلاب الإ كلذ اهل لصحي الو اهسقن راتخت

۳۵ 



 ۱ كفا : فالخب اذهو ةدحاولاب تناب ءاهب ًالوخدم نكت مل ناو « ثالثلاب

 نم ٌّمعأ وهو ءاهرمأ اهكيلمت لب ءاهجوز نيبو اهسفن نيب اهرييخت يضتقي ال هنإف

 هیلمتحم دحآ اهب دارأ ناف ءاهتدع اهب يضقنت ةدحاوب وأ ثالثب ةنابالا اهكيلمت

 ةنونيبلا راتخت نأ نم معأ هناف ««يراتخا» يف مهيلع دری هنيعب اذهو .هلوق لبق

 ثالثلا كيلمت يف حرصأ «كديب كرمأ» :لب ءاهتدع اهب يضقنت ةدحاوب وأ ثالثب

 «يراتخا» فالخب .اهرمأ عیمج معيف «هیلا فاضمو فاضم هنأل ««يراتخا» نم

 ءدمحأ مامالا صوصنم اذهو ؟ثالثلا هنم دافتسُي نيأ نمف «هل مومع ال قلطم هنإف

 «جوزلا ةينب الإ ةدحاو ةقلط نم َرثكأ ةأرملا هب كلمت ال هنإ :يراتخا ىف لاق هنإف

 هب كلمت اهنأ ىلع :«قالطلا يف كتلكوو «كديب كقالطو «كديب كرمأ» يف صنو

 . هتينب الإ اهكلمت ال اهنأ :ىرخأ ةياور هنعو . ثالثلا

 . هفعضو هلوق هجو مِّدقت دقف ءازّجنم اقیلطت هلعج نم امأو

 نأ هل سيلف «دبعلا رایتخاب هللا عرش ٌرّيغتي الو «لاجّرلا ديب هلعج امنإ ءءاسنلا

 .ةتبلا قالطلا هيلإ هللا لعجی مل نم ىلإ قالطلا لقن راتخي

 نب ٌبیبح انئدح شایع نب ركب وبأ انثدح :مالس نب مساقلا دیبع وبأ لاق

 رمأف «تیبلا اذه ىلإ لدعلا اذه تلخدآ نإ :هل ةأرمال لاق الجر نأ «تباث يبأ

 باطخلا نب رمع ىلإ كلذ َمفُرف قلاط يه :تلاق مث «هئلخدأف «كديب كتبحاص

 ىلإ مهب بهذف «هوربخأف «دوعسم نب هللا دبعب اوُرمف «هنم اهنابأف «هنع هللا يضر

 ىلع َنيماوق لاجّرلا لعج ىلاعتو كرابت هللا نإ :نينمؤملا ریمآ اي :لاقف مع

 :لاق ؟ىرت امف :رمع هل لاقف «لاجرلا ىلع تاماوق ءاسنلا لعجي ملو «ءاسنلا

 .ةدحاو اهلعجف «كلذ ىرأ انأو :لاق .هتأرما اهارآ

 نوكيو  كدیب كتبحاص رمأف :جوزلا لوقب ةدحاو اهلعج هنأ لمتحي : تلق

 لعجي ملو «قلاط يه :اهترض لوقب ةدحاو اهلعج هنأ لمتحيو «قالطلا يف ةيانك

۲٦ 



 تبهذ امل لیلد اذه يف سيلف «جوزلا ىلع ةماوقلا يه نوکت الثل ءاهتنابإ ةرضلل

 .اهیلع ةجح وه لب «ةقرفلا هذه هیلا

 يبآ نب ديزي نع «ةعيهل نبا نع «دواد نب رافغلا دبع انثدح : دیبع وبآ لاقو
 ءركب يبأ نب نفحرلا دبع نب دمحم تحت تناك ةيسراقلا مر نأ بخ
 «تأطخأ :نافع نب نامثع لاقف تارم ثالث قلاط تنأ :تلاقف ءاهرمأ اهكلمف
 .قّلطت ال ةأرملا نأل ءاهل قالط ال

 ىلإ هتفاضأ اهنأل قالطلا عقوي مل امنإ هنأل قفل هذيل لو ااو
 هاور ام ریظن اذهو «قلاط كنم انآ :لقي مل وهو «جوزلا وهو هلحم ريغ

 الجر نأ یربخآ ًادهاجم نأ ریبزلا وبأ ينربخآ «جيرج نبا انثدح «قازرلا دبع
 ثالث ينشقلطف ءاهرمأ يتأرما تکلم :لاقف ءامهنع هللا يضر سابع نبا ىلإ ءاج
 .۱)«كيلع اهل سيلو ءاهيلع كل قالطلا امنإ ءاهءون لا اَطخ» : سابع نبا لاقف

 ؟كديب كّرمأ :هتأرمال لوقي لجرلا نع «هللا دبع ايأ تلأس :مرئالا لاق

 : تلاق ناف :تلق تضق ام ءاضقلا :امهنع هللا يضر لغو نامثع لاق :لاقف
 «اتالث كیقلط :تلاق ناف : تلق .تضق ام ٌءاضقلا :لاق اثالث يسفن تقلط دق

 هللا اطح» :امهنع هللا يضر سابع نبا ثیدحب جتحاو ءقّلطت ال ةأرملا :لاق
 «هنع هللا يضر سابع نبا نع «مکحلا نع «ةبعش نع «عیکو نع هاورو .«اهءون

 : سابع نبا لاق ءًاثالث كتقلط دق :تلاقف ءاهدي يف هتأرما رمأ لعج لجر يف
 ۱ : لاقف اسوا ت :دمحا لاق .)اهسفن تقلط الفا «اهءون هلا اطخ

 نب هللا دبع تلأس :لاق .جیرج نبا نع «قازرلا دبع یور نکلو «اهوف هللا

 قّلطُت نأ ُكلمتأ ءاهّرمأ هتأرما كم لجر يف لوقي كوبأ ناك فيك «سوواط

 :هلوقو ۱۲۰/۱۰ «ىلحملا» يف وهو ءحيحص هدنسو (۱۱۹۱۸) قازرلا دبع هجرخآ 9
 .عقي مل اهجوز تقلط ثيحف «عقول كهسفن تقلط ول هانعم :اهءون هللا أطخ ۱

 . هيلع رطمی الف «ءونلا هئطخي نمک تناکف

 ۰۳۹۹/۷ «هننس» ىف یقهیبلا هجرخأآو ()

۳۷ 



 ناك فیکف :هل تلقف قالط ءاسنلا ىلإ سیل :لوقي ناك :لاق ؟ال مأ ءاهسفن

 . “ال : لاق ؟اهَقّلَطُي نأ لجرلا ُكِلْمَيَأ «هتأرما رمآ الجر كّلم لجر يف لوقي كوبآ

 اهرمآ ةجوزلا كيلمت نأو «جوزلا الإ قلطُي ال هنأ سوواط بهذم نم حیرص اذهف

 يبآ لوق اذهو :مزح نب دمحم وبأ لاق .قالطلا يف هريغ هلیکوت كلذکو ءوغل

 .انباحص عیمجو ؛نامیلس

 نود جوزلا ىلإ قالطلا َّرمأ لعج امنا هناحبس هللا نأ : ءالوهل ةيناثلا ةجحلا

 ةوهشلا نهب بهذتو هفسلا نهیلع بلاغلاو «نيدو لقع تاصفان نهنأل یاسنلا

 لاجرلل ْمقتسي مل «نهيلإ قالطلا ُرمأ لمج ولف .بهذم لک لاجرلا ىلإ لیملاو
 مل هنأ هثمحرو هثمکح تضتقاف «نهجاوزأب میظع ررض كلذ يف ناکو «رمأ نهعم

 لقن جاوزألل زاج ولف .جاوزالا ىلإ هلعجو «قارفلا رمآ نم ًائيش نهيديأب لعجی
 امنا ثیدحلاو :اولاق .جاوزألل هرظنو «هّتمحرو هللا ةمكح ضقانل «نهيلإ كلذ

 هجاوزأ َّنك عقو امك ةرخآلا ّرادلاو هلوسنرو هللا نرتخا ناف «طقف رييختلا ىلع لد

 لیمجلا ٌحارَّسلا وهو هسفنب وه نهقلطو نهعتم «َنُهَسْفنَأ نرتخا ناو «نهلاحب

 . یرت امك روهظلا ةياغ يف اذهو «قالطلا سفن وه نوکی نهسفنأل نهرايتخا نأ ال

 نع حصف «ادیدش افالتخا ةفلتخم كلذ يف ةباحصلا نع لاو : ءال وه لاق

 اهسفن تقلطف اهدیب هتأرما رمآ لعج لجر يف تباث نب دیزو «دوعسم نباو ءرمع

 ا ءاضقلا نأ ا يضر نامثع نع حصو ‹ ةيعجر هرج ةقلط اهنأ ءاثالث

 نع حصو .ريبزلا نبا نع هريغو «رمع نبا نع ءروصنم نب ديعس هاورو «تضق

 ءاهسفن تراتخا نإ اهنأ :مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامجو «دیزو «يلع

 . ةيعجر ةلحاوف اهجوز تراتخا ناو «ةنئاب ةدحاوف

 :لاح لكب ثالثف ءاهسفن تراتخا نإ اهنأ :ةباحصلا ضعب نع حصو

 . ءيشب سيلف ءاهقلطف رخا ديب هتأرما رمأ لعج نميف دوعسم نبا نع يورو

 . ۱۲۰/۱۰ «یلحملا» يف وهو (۱۱۹۹)و (۱۱۹۱۳) قازرلا دبع هجرخأ 01(

۳۹۸ 



 ب مقیهنآ ةباحصلا نم هنعانیور نم انیصقت دقو : رس نیم و

 ءاوفلتخا مث «ةعبس الإ هنع حص مل نمو «هنع حص نم نيب اونوكي ملف «قالطلا
 نم هانيور ام الإ ءاهنم ءيش يف رثأ الو «ضعب لوق نم ىلوأ مهضعب دعب لوق سیلو
 انثدح «برح نب نامیلس انثدح «يمضهجلا يلع نب رصن انربخأ «يئاسنلا قيرط
 كرمأ» يف لاق ادحأ تملع له :ينايتخسلا بويأل تلق :لاق «دیز نب دامح

 نع ةداتق هب ينثدح ام الإ ارفع مهللا ءال :لاق ؟هسحلا ريغ ثالث اهنإ :«كديب
 :لاق لب يبنلا نع «ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع ««ةرمس نبا ىلوم ريثك
 تعجرف فرعی ملف «هتلأسف ترمس نبا ىلوم اريثك تيقلف :بويأ لاق . ثالث

 «لوهجم ةرمس نبا ىلوم ريثك :دمحم وبأ لاق . يسن :لاقف (ةتريخأف .ةداتق ىلإ

 هتاور ضعب هفقوأ دقو ءَربخلا اذه انفلاخ امل ظفحلاو لا اروهشم ناك ولو
û 1د  E 

 ۰ یهتنا .ةريره يبا ىلع

 تراتخاف «ترّيخ ةأرما يف لوقت ام هللا دبع ابأ تلأس :يذورملا لاقو
 هلو ةدحاو اهنإ هب هللا لوسر باحصأ نم ةسمخ اهيف لاق :لاق ؟اهّسفن
 ريغ لاق «رخآ ركذو .ةشئاعو مع نباو ؛دوعسم نباو مع :ةعجرلا
 . تباث نب ديز وه : يذورملا

 وأ «قالطلا تراتخا وأ ءاهّسفن تراتخاف «هتأرما ريخ نمو دمحم وبآ لاق
 قلطت الو «ءاوس كلذ لو ءيش ال كلذ لكف ءائيش رتخت مل وأ اهجوز تراتخا

 يه ترركو نییختلا رّرك ولو .مكح كلذ نم ءيشل الو هیلع مرحت الو «كلذب

 لعج وأ ءاهسفن اهكّلم نإ كلذکو ترم فلأ قالطلا ٌرايتخا وأ ءاهسفن ٌرايتخا
 قرف الو .اهديب اهرمأ

 نع الو نارقلا يف تأي مل ذإو يك هللا لوسر نود دحأ يف ةجح الو

 .۱۱۹ ۰۱۱۸/۱۰ «ىلحملا» (1)

 ۰۱۱۷/۱۰ «ىلحملا» (۲)

۳۹۹ 



 وآ كرمآ كتکلَم دق وآ كدب كرم :هتارمال لجرلا لوق نآ لكك هّللا لوسر ٠

 الف ءاقالط َراتخت وأ ءاهسفن قّلطت نأ اهل نأ وأ ءاقالط نوكي نأ بجوُي «يراتخا

 اهبجوي مل لاوقأب 4 هلوسرو هل ىلاعت ُهَّللا هحابأ جرف لجرلا ىلع َمَّرَحُي نأ زوجي
)00 

 همالك ىهتنا .نايبلا ةياغ ىف اذهو ها الو « هللا

 لدي ضعبل اهضعب ةضراعمو ءاهضقانتو «نيعقوملا لاوقأ ٌُبارطضاو :اولاق
 ملو «ضقانتت ملو «هٌعورف تدرطال احیحص لصألا ناك ولو ءاهلصأ داسف ىلع

 . مهفالتخا نم فرط ىلإ ريشن نحنو ۰ فلتخت

 ؟اهسفن راتخت ىتح ٌعقي ال وأ «رييختلا درجمب قالطلا عقي له :اوفلتخاف

 كرمأ :هلوق درجمب هنوعقوُي ال نيذلا فلتخا مث امهتیاکح مدقت :نيلوق ىلع

 ؟أطي وأ «خسفي مل ام اهدي يف نوكي وأ «سلجملاب اهژایتخا صتخي له :كديب
 «يعفاشلاو «ةفينح يبأ لوق اذهو «سلجملاب دّيقتي هنأ ءامهدحأ .نيلوق ىلع

 ءأطي وأ خسفی ىتح ادبآ اهدي يف هنأ : يناثلا .هنع نيتياورلا ىدحإ يف كلامو

 لاق مث . كلام نع ةيناثلا ةياورلاو .روث يبأو ءرذنملا نباو ءدمحأ لوق اذهو

 ىّدعتي نأب كلذو « هتكرت اهنأ نيبتي ىتح َلْطَت مل ام كلذو اض: ضعي

 . نیلوق ىلع ؟ال مأ «تكرت اهنأ :نيمي اهيلع له اوفلتخا مث «نيرهش

 قاحسإو دمحأ لاقف ءاهيلإ لعج اميف جوزلا عجر اذإ اوفلتخا مث
 .اهرایخ لطي ‹كلذ هل :ءاطعو دهاجمو «يبعشلاو «يعازوألاو

 موج را هل ین :يفرشتلاو..«يفووفلاو ةا اولا لاو

 «كيلمت وأ .عوجرلا لکوملا كلميف «ليكوت هنأ ىلع ينبم ٌفالخ ةيعفاشللو

 هنإ انلق ناو .غوجرلا ٌعنتمي الو :كيلمتلا باحصأ ضعب لاق هکلمی الف

 . عیبلاو ةبهلاك هيف عوجرلا زاجف «لوبقلا هب لصتي مل هنأل .كيلمت

 ةدحاو يعفاشلاو دمحأ لاقف .اهسفن اهرايتخا نم مّرلی اميف :اوفلتخاو

 . ۱۲/۱۰ «ىلحملا» (۱)

۳۷ 



 «دیبع وبأ هراتخاو ؛سابع نباو .دوعسم نباو ءرمع نبا لوق وهو ةيعجر
 «تباث م نب دیز نعو ةفينح يبأ لوق وهو «ةنئاب ةدحاو :يلع نعو .قاحساو

 ناو .ثالثف .اهب ال دم تناك نإ : كلام لاقو «ثیللا لوق وهو « ثالث

 .ةدحاولا یوعد هنم لبق ءاهب لوخدم ريغ تناك

 دمحآ لاقف ؟ال 3 ةين ىلإ كديب كرمأ :هلوق ٌرقتفي له :اوفلتخاو

 تین ىلإ ٌرقتفي ال كلام لاقو «ةين ىلإ ٌرقتفي :ةفينح وبأو يعفاشلاو

 وأ «يسفن تی : تلاق اذإ ةأرملا ةين ىلإ قالطلا غوقو ٌرقتفي له :اوفلتخاو

 یون اذإ اهتين ىلإ قالطلا عوقو رقتفی ال :ةفينح وبأ لاقف ؟كحاکن تخسف

 لاق مث «ةيانكلاب تراتخا اذإ اهتين نم دب ال :يعفاشلاو دمحأ لاقو .جوزلا

 ولو قالطلا مزل «يسفن تلبق وأ « يسفن ترتخا : تلاق نإ : كلام تاحصآ ۱

 تدارآ ناف ؟تدارآ امع تلئس «یيرمآ تلبق .تلاق ناو ا مل :تلاق

 :اهل لاق اذإ : كلام لاق مث . اقالط نكي مل ةذرت مل نإو ءاقالط ناك قالطلا

 نكت مل ناو «هنيمي عم هلوق لوقلاف «ةدحاو ةقلط ثدصق :لاقو كديب كرم
 تدحاو تدرأ :لاقو «یراتخا :لاق اذإو ا ا عقوي نأ هلف «ةين هل

 .هلوق لبقي الو ثالث تقلط ءاهسفن تراتخاف

 باتک نم اهيلع ليلد ال بارطضالا ةياغ ةبرطضم ةريثك ٌعورف انه اه مث
 هتمصع لاوز ىلع ليلد موقي ىتح هتجور ةجوزلاو عامج) الو .تنس الو ۱

 .اهنع

 «قالطلا نم الو «حاكنلا نم ائیش ائيش ءاسنلا ىلإ ُهَّللا لعجی ملو :اول

 ىلع نيماّرق لاجرلا هناحبس هللا لعج دقو .لاجرلا ىلإ كلذ لعج امنإو
 لعجي نأ لجرلل زوجي الف ءاوقلط اوژاش ناو ءاوكسمأ اوؤاش نإ «ءاسنلا
 عمجأ ولو :اولاق .تقلط تءاش نإو «تكسمأ تءاش نإ «هیلع ةماّوق ةأرملا

 انبلطف ءاوفلتخا نكلو .مهعامجإ دعتن مل ءيش ىلع ة4 هللا لوسر باحصأ
 .لوقلا اذه ىلع الإ ٌموقت ةجحلا دجن ملف ءاهريغ نم مهلاوقأل ةجحلا

۳۷۱ 



 يف عامجالا یعدا نم لطبآ دقو ءاضيأ هفالخ هنع يور دق هنع يور نم ناك

 موقت ال ةجحلاو هانیکح امك نیعباتلاو ةباحصلا نيب تباث عازنلاف .كلذ

 لجرلا كيلمت نإ :الاق دق «نافع نب نامثعو «سابع نبا اذهف «فالخلاب

 رخا ديب هتأرما رمآ لعج نمیف لوقی دوعسم باو «ءيشب سیل اهرمآ هتأرمال
 ىلإ سیل :اهرمآ هتآ رما كلم نميف لوقي سوواطو ۰۶ يشب سیل : اهقلطف

 ؟اهقلطی نأ لجرلا كلميأ «هتأرما رمآ الجر كلم نمیف لوقیو «قالط ءاسنلا

 . ال :لاق

 ادنس هيف نعطم ال حیرص حیحصف «سوواط نع لوقنملا امآ :تلق

 يلع ةقفاوم هنع لقنف .فلتخمف .دوعسم نبا نع لوقنملا امأو .ةحارصو

 كدیب كرمآ نأ :يبعشلا نع یلیل يبآ نبا هاور امك عوقولا يف دیزو

 :هتأرمال لاق نمیف هنع لقنو .دیزو دوعسم نباو يلع لوق يف ءاوس يراتخاو

 ملو .هتأرما اهنآ هتلعفف «تیبلا لدعلا اذه تلخدأ نإ كديب ةنالف ُرمأ

 ةأرملا تفاضأ اذإ امیف وه امناف «نامثعو سابع نيا نع لوقنملا امأو

 عم كلذ نالوقی كلامو دمحأو .قلاط تنأ :تلاقو «جوزلا ىلإ قالطلا

 نع فرعی الف ءاهسفت تقلط وأ ءاهسفن تراتخا اذإ قالطلا عوقوب امهلوق

 نبا نع ةياورلا هذه الإ فتبلا كيلمتلاو رییختلا ءاغلإ ةباحصلا نم دحأ

 عوقوو «كلذ ٌرابتعا «ةباحصلا نع تباثلاو ءاهفالخ هنع َيوُر دقو «دوعسم

 ال كلذ نأب لوقلاو مدقت امك ةأرملا هب ُكلْمَت اميف اوفلتخا ناو ءهب قالطلا

 لوقنملا يف دمحم وبأ مهو امنإو «ةتبلا ةباحصلا نم دحأ نع فرعي ال هل رثأ

 ام ءاطع نع لقن دقو «سوواط بهذم اذه نكلو «نامثعو سابع نبا نع

 لاق لجر :ءاطعل تلق «جيرج نبا نع «قازرلا دبع ىورف «كلذ ىلع لدي

 لسرأف :تلق .ءيشب اذه سيل :لاق «نيموي وأ موي دعب كديب كرمأ :هتأرمال

 اذه نظآ ام ؟اذه ام يردآ ام :لاق عاس وآ امري اهدیب اهرمآ نأ الجو اهنلإ

۳۷۳۲ 



 لاق «اهرمآ رذنملا اكلم نيد ةصفح ةشئاع فكلما :ءاطعل تلق لاس

 . "اهرمأ اهکلمت ملو ءال مأ اهقلطتأ اهیلع تضرع امنإ ءال : ءاطع

 نکلو لوقلا اذه نع اَنْلَدَع امل ات هللا لوسر باحصا ةبيه الولو

 نمض يفف ءرييختلا مكح يف اوفلتخا ناو ةودقلا مه ةي هللا لوسر ٌباحصأ
 «كلذ يف ةدسفم الو «هئاغلإ مدعو «رييختلا رابتعا ىلع مهقافتا مهفالتخا

 كلذ ناك ول نوکت امنإ ةأرملا ديب قالطلا نوک يف اهوُمتركذ يتلا ةدسفملاو

 هل ةحلصملا نوكت دقف ءاهب لقتسملا وه جوزلا ناك اذإ امأف ءًالالقتسا اهديب

 ناو ءهعم تماقأ «هتبحأ نإ ةنيب ىلع اهعم هلاح ريصيل ةأرملا ىلإ اهضيوفت يف
 هللا عرش رييغت يضتقي ام اذه يف سيلو ءاهلو هل ةحلصم اذهف «ُةتقراف «هتهرك

 الو «يبنجألا ليكوتو اهسفن قالط يف ةأرملا ليكوت نيب قرف الو «هتمكحو

 .ملخلاو حاکنلا يف هليكوت حصي امك «قالطلا يف يبنجألا ليكوت عنمل ىنعم

 نإ قاقشلا دنع نيجوزلا لاح يف ٌرظنلا نيمكحلل هناحبس هللا لعج دقو

 ريغ نم خسف وأ قالط وهو ءاعمج «عمجلا ايأر ناو ءاقّرف قيرفتلا ايأر
 امه :ليق نإ هاضر ريغب وأ نالیکو امه :ليق نإ هاضرب اما «جوزلا

 ةباينلا قيرطب عضاوم يف جوزلا ىلع قّلطي نأ مكاحلل لعج دقو .نامكح

 مكحل رييغت اذه يف نكي مل «ملاخی وأ «هنع لی نم ْجوزلا لكو اذإف «هنع
 دقو «هليكوب وأ ءهسفنب ام قلی يذلا وه َجوزلا نإف .هنیدل ةفلاخم الو هللا

 ُملعأ وه ام هيلإ ضوفيف «هتحلصمب ملعأو ءهسفن نم لجرلل ارظن ّمتأ نوكي

 علخلاو «حاكنلاو قتعلا يف ليكوتلا زاج اذإو ءهنم هيف ةحلصملا هجوب

 ةمصاخملاو ءاهئافيتساو اهتابثإو اهب ةبلاطملا نم قوقحلا رئاسو ءاربالاو

 اميف لكوملا ماقم موقي ليكولا معن ؟قالطلا يف ليكوتلا مّرح يذلا امف ءاهيف

 يفف ءهيلع مرحي امو ءهنم هل لحي امو «هکلمی الامو «قالطلا نم هكلمي

 .(954١١)و (۱۱۹۵6) قازرلا دبع هجرخأ (۱)
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 .هلیکوب وأ هسفنب ام! جوزلا الإ طی مل ةقيقحلا

 ىلاعتو كرابت هبر نع هنّيب يذلا يي اسر

 هعاتم وأ هتجوز وأ هتمأ مّرح نميف

 كجاوآ تاَضْرَم يفتت كَ هلال ام مر لَّا اه ابا اي :ىلاعت لاق

 ن ا جاا *مُكَناَمْيَأ لح کل هللا ضرف ذق ٌميحر روم ُهّللاو

 هيلع تلاتحاف ت بنیز تیب نم السع برش ةي هنأ 4 نیحیحصلا)

 ."”تفلح دقو : ظفل يفو .4ُهَل َدوُعَأ ْنَل» : لاق یتح تصفحو ةشئاع

 اَهيَأ اي : لجو زع هللا لزنأف ءاهّمَرح یتح ةصفحو ةشئاع هب لزت ملف ءاهّؤطي ةمأ

 .۳(كل هللا ّلحأ ام مرحت مل بلا

 مرح ادا : لاق كمهنع هللا يضر سابع نبا نع ك حيحص) يفو

 ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك ق لاق كافكا ريع يهف ما یا
(6) 

 نجلا ىف لّعجو لالخ َماَرَحْلا َلَعَجَف مّرحو هئاسن نم خي هللا لوسر

 .أطخ وهو «ةنوميم :لصألا يف )١(

 هللا لحأ ام مرحت مل يبنلا اهيأ اي باب :ريسفتلا يف ۰۰۳/۸ يراخبلا هجرخآ (۲)

 : قالطلا يف (۱ع۷) ملسمو «اماعط مرح نم باب :روذنلاو ناميألا يفو ۰.۰. . كل

 .قالطلا وني ملو هتأرما مرح نم ىلع ةرافکلا بوجو باب

 لاق امك حیحص هدانساو قریغلا باب :ءاسنلا ةرشع يف ۷۱/۷ يئاسنلا هجرخآ (۳)

 ۵۱۳ /۸و ۳۲۸/۹ «حتفلا» يف ظفاحلا

 )٤( (۱ع۷۳) ملسمو ۰۰۰۳/۸ يراخبلا يف وهو (۱۹) (۱6۷۳) ملسم هجرخأ )۱۸(

 ةوسأ هللا لوسر يف مکل ناك دقل :لاقو .اهرفکی نيمي مارحلا يف» ظفلب هثیدح نم

 . (ةئسح

۳۷ 



 «قورسم نع ١ یبعشلا نع «دواد نع .ةمقلع نب ةملسم هاور اذكه وا

 وهو السرم 5# يبنلا نع « يبعشلا نع «هريغو ءرهسم نب يلع هاورو «ةشئاع نع

 «لسعلا وهو همّرح يذلا ءيشلا لعج : يأ «ًالالح َمارحلا لعج :اهلوقو

 .هايإ هميرحت دعب ًالالح «ةيراجلا وأ

 نع «ةريبه نب هللا دبع نع «بیبح أ نب دیزی نع دعس نی تیللا لاو

 لاق نمع «مهنع هللا يضر رمع نباو «تباث نب دیز تلأس :لاق «بيؤذ نب ةصيبق

 نع «قازرلا دبع لاقو . "نيمي ةرافک :اعيمج الاقف مارح ىلع تنآ «هتأرمال

 يف لاق « هنع هللا يضر دوعسم نبا نع «دهاجم نع «حیجن يبآ نبا نع «ةنييع نبا

 . "”اهرمكي ٌنيمي يه : ميرحتلا

 .نينمؤملا َّمأ ةشئاعو «قيدصلا ركب يبأ نع كلذ يورو :مزح نبا لاق

 رمع نبا ىلوم اعفان تلأس :لاق «مزاح نب ٌريرج انثدح :لاهنم نب جاجحلا لاقو

 هلي هللا لوسر مرح دق سيلوأ ال :لاق ؟وه قالطأ مارحلا نع هنع هللا يضر

 . هيلع اهمّرحي ملو «هنيمي نع رفکی نأ لجو زع هللا هرمأف «هتيراج

 «ينايتخسلا بويأو رک ىلا نب یی نع «رمعم نع :قازرلا دبع لاقو

 . *"میرحتلا ينعي نیمی يه :لاق باطخلا نب رمع نأ ةمركع نع امهالك

 نع «ديز نب دامح انثدح :ُئِمَّدَقُملا انثدح :قاحسإ نب ليعامسإ لاقو

 .ءاليالا باب :قالطلا ىف (۱۲۰۱) يذمرتلا هجرخأ )١(

 ۱ ۱ .تاقث هلاجر (۲)
 .حیحص هدنسو (۱۱۳۷) قازرلا دبع هجرخآ (۳)

 ۱ . تاقن هلاجر (8)

 ۰۰/۷ «يقهيبلا ننساو (۱۱۳۲۰) «فنصملا» يف وهو «تاقث هلاجر (۵)

Vo 



 مل رحت يف سائلا بهاذم

 وأ هتجوز وأ هتمآ لجرلا
 هعاتم

 وغل میرحتلا ناب لاق نم
 هيف ءيش ال

 يق ميرحتلا نأب لاق نم

 ثالث قالط ةجوزلا

۱) 
 و اب

 هللا يضر سابع نبا عمس هنأ «ریبج نب ديعس نع :«يراخبلا حیحصا يفو

 هللا لوسر يف مكل ناك دقل :لاقو «ءيشب سيل .هتأرما مّرح اذإ :لوقي امهنع

 سيل هنأ دارأ امنإ :لیقو .سابع نبا نع ىرخأ ةياور اذه : ليقف """ةنسح ةوسأ

 ءرهظأ يناثلا اذهو فک هللا لوسر لعفب جتحا اذهلو «نيمي ةرافك هيفو قالطب
 اههوجو ركذنو ءاهركذن نحنو «سانلل ابهذم نورشع اهيف ةلأسملا هذهو
 .هقيفوتو ىلاعت هللا نوعب اهنم حجارلاو ءاهذخامو

 ال ءاهريغ يف الو «ةجوزلا يف ال هيف ءيش ال وغل میرحتلا نأ :اهدحأ

 .دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «عیکو ىور ءراهظ الو َنيمي الو الی الو قالط
 رکذو .دیرث نم ةعصق وأ يتأرما تمّرح يلابآ ام :قورسم نع «يبعشلا نع

 ميرحت يف لاق هنأ «يبعشلا نع ملسم نب حلاص نع «يروثلا نع وا
 . يلعن نم يلع نوهأ يهل :ةأ

 ء«نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع «میرکلا دبع ينربخأ «جيرج نبا نع ّرکذو
 لأس :ةداتق لاقو .رهنلا ءام تمّرح وأ «هتأرما ينعي اهّتمّرح يلابأ ام :لاق هنأ
 دف : یلاعت هللا لاق :لاقف ؟كلذ نع «يريمحلا ¿ نفحرلا دبع نب ديمح لجر

 بهذاف .بعلت لجر تنأو ۷ :حرشن ملأ] 4ْبغْراَف كبَر ىلإو تّصناف تر

 . مهّلك رهاظلا لهأ لوق اذه «بعلاف

 هلاق :مزح نبا لاق . ثالث قالط ةجوزلا يف ميرحتلا نأ : يناثلا بهذملا

 نب دمحمو «نسحلا لوق وهو «رمع نباو «تباث نب ديزو «بلاط يبآ نب يلع

 .كل هللا لحأ ام مرحت مل باب :قالطلا يف ۳۲۸/۹ يراخبلا هجرخآ (۲)
 .(۱۱۳۷۸) قازرلا دبع هجرخآ (۳)

۲۷ 



 نب دیز نع تباثلا : تلق . ةبيتع نب مکحلا نع يورو یلیل يبأ نب نمحرلا دبع

 «بيبح يبأ نب ديزي نع .دعس نب ثيللا قيرط نم وه هاور ام مع نباو « تبأث

 .هتأرمال لاق نمع رمع َنباو تباث نب دیز لأس هنأ تصيبق نع «ةريبه يبأ نع

 امأو كد فالخ امهنع حصي ملو ‹ نيمي ةرافک :اعمج الاقف مارح يلع تنآ

 نب لیعامسا انئدح «ناطقلا ىيحي قیرط نم «مزح نبا دمحم وبآ یور دقف « يلع

 ار دم لو اا انآ اع لع لا ااو اف كلو لاق ا لاو ر ةر

 نم دمحم وبأ ىور دقف «نسحلا امأو .رخأتف تثش ناو مّدقتف تئش نإ «كيلع

 طلغ دمحم ابآ لعلو .نيمي وهف «مارح يلع لالح لك : لاق هنأ «هنع ةداتق قيرط

 مهنع ىكح دمحأ ناف «ةتبلاو ةيربلاو ةيلخلا ةلأسم نم رمع نباو ديزو يلع ىلع

 : يف هاكحو ءدمحم وبآ مهوف ‹ حيحص رمع نباو يلع نع وه «لاقو . ثالث اهنأ

 نیمی هنأب هيف اوتفأف «ميرحتلا نيب اوقّرف مهناف ءرهاظ مهو وهو «مارح يلع تنأ
 .لاح لكب ثالث هنإ :لاق ادحأ ملعأ الو «ثالثلاب اهيف اوتفأف ةيلخلا نيبو

 ثلاثلابهذملا نإو «كلذ ٌريغ هنم لبقی ال اهب لوخدملا قح يف ثالث هنأ :ثلاثلا بهذملا

 .قلطأ ناف .ثالثو نيتنثاو ةدحاو نم هاون ام عقو ءاهب لوخدم ريغ تناك

 لبق هيلإ هفرص زوجي مالك مّدقت دق ناك ناف ءاقالط درأ مل :لاق ناو «ةدحاوف
 .ءىشب سيلف هعاتم وآ هماعط وآ هتمأ مرح ناو «لبقي مل ءادتبا ناك ناو 4 هلم

 عبارتابمذملا  ثالثلا هب یون نإ مث ءاقالط ناك قالطلا یون نإ هنأ : عبارلا بهذملا

 مل ناو «ةرافك اهیف نيمي وهف انيمي یون نإو «ةنئاب ةدحاوف اهنود یون ناو « ثالثف

 نكي ملو ایتفلا يف قّدص «ّبذكلا یون ناف . ءالبالا مکح هيف ءاليإ وهف ءائيش وني
 وهف «هریغو ماعطلاو ةمالا ةجوزلا ريغ فداص نإو ءءاليإ ءاضقلا يف نوکیو ءائيش

 . ةفينح يبأ بهذم اذهو ءاهترافك هيف نيمي

 سماخلا بهذملا ناف هاون ام عقیو ءاقالط ناك «قالطلا هب یون نإ هنأ :سماخلا بهذملا

YY 



 سداسلا بهذملا

 عیاسلا بهذملا

 نماثلا بهذملا

 ناك ء«َنيميلا ىَوَن ناو «اراهظ ناك ناهظلا یون ناو ةدحاو تعقو «قلطا

 مل ناو «نیمی ةرافک هیلعف «راهظ الو قالط ريغ نم اهنیع میرحت یون ناو «انیمی"

 ناو . نيمي ةرافک همزلی : یناثلاو .ءیش هُمزلي ال :امهدحآ .نالوق هیفف ءائيش وني

 ةرافک ظفللا سفنب همزل اهمیرحت یون ناو «قتعلا عقو اهقتع یونف «ةيراج فداص

 ةرافک همزلی لب : لیقو «ءيش همزلی ملو .حصی مل .اهنم راهظلا یون ناو «نيمي

 هيلع : يناثلاو .ءيش هُمزلي ال :امهدحآ «نالوق هیفف ءائيش وني مل ناو «نيمي

 الهو ‹ءيش هب همزلي ملو مرحی مل ةمألاو ةجوزلا ريغ فداص ناو .نيمي ةرافك

 ةينلاب هفرصَي نأ الإ «هونی مل وأ هاون «هقالطاب راهظ هنأ :سداسلا بهذملا

 هنعو .دمحأ بهذم رهاظ اذه «هاون ام ىلإ فرصنيف «نيميلا وأ «قالطلا ىلإ

 ُفرصنيف «قالّطلا وأ راهظلا ىلإ ةينلاب هفرْصَي نأ الإ نيمي هقالطإب هنأ : ةيناث ةياور
 هيفو « هريغ یون ولو لاح لکب راهظ هنآ :ةثلاث ىرخأ ةياور هنعو هاون ام ىلإ

 . نئاب قالط هنأ ««هعورف» يف نيسحلا وبأ اهاكح ةعبار ةياور

 ‹قالط هنأ :امهادحإ .ناتیاور هيف هنعف قالطلا هب ینعآ :هلوقب هلصو ولو

 اضيأ راهظ هنأ : ةيناثلاو «نيتياور ىلع ؟ةدحاو وأ ¿تاللا همزلت له اذه یلعف

 .هبهذم صیخلت اذه «قالطلا هب ىنعأ : ىمأ رهظك ىلع تنآ :لاق ول امك

 یهف «ةدحاو هب یون ناو ثالث یهف ءاثالث هب یون نإ هنأ : عباسلا بهذملا

 ءیش ال ةبذك يهف ءائيش وني مل ناو نیمی یهف «ءانيمي هب یون ناو هنئاب ةدحاو

 . مزح نبا دمحم وبآ هنع هاکح «یروثلا نايفس بهذم اذهو ءاهيف

 نب دامح بهذم اذهو «لاح لكي ةنئاب ةدحاو ةقلط هنأ :نماثلا بهذملا

 . ناميلس ىبأ

 وني مل وأ تدحاو یون ناو «ثالثف اثالث یون نإ هنأ :عساتلا بهذملا

 . مزح نبا دمحم وبأ هنع هاكح «يعخنلا ميهاربإ بهذم اذهو «ةنئاب ةدحاوف ءائيش

۳۷۸ 



 رکب وبآ هبحاصو عابصلا نبا هاكح ( ةيعجر ةقلط هنأ : رشاعلا بهذملا

 . باطخلا نب رمع نع «يرهزلا نع يشاشلا

 رشاعلا بهذملا

 رشع يداحلا بهذملا ءالؤه ركذي ملو « طقف كلذب هيلع تمرح اهنأ :رشع يداحلا بهذملا

 ده دنع مورس نبا لاق: ك بخرم خرما ل انيمي الو اط الو ارا

 حصو .ةريره يأ نعو ءاؤَّمسي مل ةباحصلا نم لاجرو «بلاط يبآ نب يلع نع

 اهبانتجاب هورمآ مهنآ «ةداتقو ءديز نب رباجو ورمع نب سالخو «نسحلا نع

5 ۱ 

 الو «جوزلا ىلع يتفملا اهمّرحُي ال كلذ يف فقوتلا :رشع يناثلا بهذملا

 «كيلع اهمّرحم الو اهلحمب انأ ام :لاق هنأ يلع نع يبعشلا هاور امك «هل اهلّلحي

 . رخأتف تئش ناو «مدقتف تئش نإ

 رشع يناثلا بهذملا

 رشع ثلاثلا بهذمنا اقيلعت : اقلعم وآ ازجنم میرحتلا مقوی نآ نيب قرفلا : رسع ثلاثلا بهذملا

 هب یون ولو لاح لكب راهظ :لوألاف «نيميلا حرخم هجرخُي نأ نيبو ءادوصقم

 «نيمي ةرافك هب همزلي نيمي :يناثلاو .قالطلا هب ينعأ :هلوقب هلصو ولو «قالطل

 اذإو ءراهظف «مارح ّيلع تنأف «ناضمر لخد اذإ وأ «مارح یلع تنأ :لاق اذإف

 «مارح يلع يتأرماف ءانالف تملک وأ ماعطلا اذه ُتلكأ نإ وأ «ٌترفاس نإ :لاق

 هذه يف بهاذملا لوصأ هذهف «ةيميت نبا مالسالا خيش ٌرايتخا اذهو «ةرفكم نيميف

 . ابهذم نيرشع نم رثكأ ىلإ ٌعَرفتتو «ةلأسملا

 مل هناحبس هللا نأب اوُجتحاف «هيف ءيش ال وغل هلك میرحتلا :لاق نم امأف

 اب اجل نقلا تاعالا يطانق هل لف اهتز و ال لو دلا ایت
 اذك تمّرح :هلوق درجم امأو «قتعلاو عيبلاو «حاكنلاو قالطلاك مرحتو ْنيعلا

 بذَكلا مُکتتسلآ فصت امل اووف الو :یلاعت لاق .هيلإ سيلف «مارح َيلع وهو
2 
 :یلاعت لاقو ١١7[« :لحنلا] «َتبذَكلا هللا ىلَع اوُدَتفَتل ٌماَرَح اًذهو ٌلداَح اده ٠

۳۷۹ 

 ناب لاق نم ججح

 وغل میرحتلا



 لعجی مل هناحبس ناک اذإف [۱ : میرحتلا] كَل هللا َلحأ ام ّمَرَحُت مل ينل اب اَي
 ميو ا واكو

 اهو رنا هلع َسْيَل لَمَع لک» : لبي بنا لاق دقو :اولاق
 .ًالطاب ادر نوكيف «كلذک ٌميرحتلا

 اذه نأ امكو مارحلا ليلحتو «لالحلا ميرحت نيب قرف ال هنألو :اولاق

 .لوألا كلذكف «هل رثأ ال وغل يناثلا

۲ 
5 

 وه :هماعطل هلوق نيبو «مارح ّىلع تنأ :هتأرمال هلوق نيب قرف الو :اولاق

 . مارح يلع

 رابخالا وأ ءاهميرحت ءاشنإ هب ديري نأ اما «مارح يلع تنأ :هلوقو :اولاق

 لحأ نم ىلإ وه امنإ «هیلا سيل هنإف .لاحم ميرحت ءاشنإو مارح اهنأب اهنع
 ام وهف «بذك وهف ءرابخإلا دارأ ناو «ماکحالا عرشو «َمارحلا مّرحو «لالحلا

 .لوقلا نم وغل امهالكو «لطاب ٌءاشنإ وأ «بذاك ٌربخ
 دری ةضراعتم ةبرطضم ًالاوقأ اهانيأرف .لوقلا اذه یوس امهیف انرظنو :اولاق

 دق نوکنف «هلوسرو هللا نم ناهرب ریغب اهنم ءيشب ةجوزلا مرحي ملف اضعب اهضعب
 یتح حاكنلا ًءاقب لصألاو «هريغل اهلالحاو «لوألا ىلع اهّميرحت : نیرمآ انبکترا
 اذهف ءهب لوقلا نیعتیف «هلاوز ىلع هلوسرو هّللا نم ناهرب ّيتأي وآ فمألا عمجت

 قیرفلا اذه ةجح

 میرحتلا ناب هل ٌجتحيف «هنع اذه تبث نإ «لاح لكب ثالث هنإ :لاق نم امأو 0 ثالاهئابراقنم عج
 هعاونأ ىلعأ ىلع لمحُيف ثالثلا میرحت هعاونأ ىلعأو «قالطلا يف ةيانك لعج

 . ۲۰۵ص مدقت دفو حيحص )۱,

۳۸۹۰ 



 ةرافکلا هليزُت ٌميرحت وه له :انککشو «كلذب میرحتلا امت اف اضيأو
 میرحتک ةباصاو جوز الإ هليرُي ال وأ ملخلاک دقعلا ٌديدجت هلیزُی وأ راهظلاک
 ۱ . كشلاب لحي الف «هيف ٌكوكشم هنود امو «نّقيتم اذهو ؟ثالثلا

 وه :دمحأ لاق .ثالث اهنأب ةيربلاو ةيلخلا يف اْوَتفَأ ةباحصلا نألو :اولاق

 «ميرحتلا ىلإ ريصت نأ ةيربلاو ةيلخلا ةياغ نأ مولعمو «حيحص رمع نباو يلع نع

 همهو ىلإ قبسی ال مرحملا نألو ءاثالث نوت نأ ىلوأ يهف «ةياغلاب حرص اذإف

 . ثالثلا عاقيإ يف ةيفرُع َةقيقح َراص ظفللا اذه نأکف «ثالثلا نودب هتأرما ٌميرحت

 اهدييقت دنع وأ «لوخدلا لبق وأ «ضوعب الإ ٌمرحت ال ةدحاولاف ًاضيأو

 دقي ملو «میرحتلا قلطأ اذإف ءدّيقم اهب میرحتلاف «هأري نم دنع ةنئاب اهنوکب
 وهو هريغو ضوعبو «هدعب وأ لوخدلا لبق تبثي يذلا قلطملا ميرحتلا ىلإ فرصنا
 . ثالثلا

 لصف

 ءاهريغ قح يف ةنئاب ةدحاوو ءاهب لوخدملا قح يف اثالث هلعج نم امأو

 اهمرحت اهب لوخدملا ُيغو «ثالثلا الإ اهُمّرَحُي ال اهب لوخدملا نأ هتجحف
 لوخدملا نأ ءالؤه ىلع دروأف «ميرحتلا مزاول نم تسيل اهيلع ةدئازلاف «ةدحاولا

 نأ وهو ءائيش مهيلع يدجُي ال امب اوباجأف «ةنئاب ةدحاوب اهتنابإ ٌجوزلا كلمي اهب
 هب ةنابالا ناف «ميرحتلا فالخب «ةدّيقم ةنابإ ةنئاب اهنأب ةفوصوملا ةدحاولاب ةنابالا
 نإف «مازلالا اذه نم مِهّصّلخُي ال ٌردقلا اذهو «ثالثلاب الإ كلذ نکن الو ةقلطم
 نأ ةنئابلا ةياغ ناف «ةنئاب ةقلط قلاط تنأ :هلوق نم ادييقت مظعأ ميرحتلا ةنابإ

 ةقلط قلاط تنأ :هلوق نم ةنابالاب ىلوأ وهف «ميرحتلاب حّرص دق اذهو ءاهمرحت
 . ةنئاب

 لوقلا اذه ذخأمف ءاهريغو اهب لوخدملا قح ىف ةنئاب ةدحاو اهلعج نَّم امأو

۸۱ 

 ثلاثلا بهذملا ججح



 اهنأب لاق نم ججح

 ةيعجر ةدحاو

 نع لاسب :لاق نم ججح

 ُكِلمَي وهو «میرحتلا اهب لصحی ةنوئيب يضتقت امنإو ءاهعضوب اددع دیفت ال اهنآ
EP Eرییس یی یی تک ی  

 هذخأي ضوعب اهتناب] كلم اذإ هنألو < تطقس اهطقسأ اذإف ل ا ناف

 هيلع ال هل قحتسم ضوعلا نالو «هکرتب نسحم هناف هنودب ةنابالا كلم ءاهنم

 . كلذ هلف ءاهنابأو هطقسأ اذإف

 لصف

 عاطقنا قلطم ديفُي میرحتلا نأ هذخأمف ءةيعجر ةدحاو اهنإ :لاق نم امأو

 يف ضّرعت الف ءاهيلع داز امو «ةدحاولا وهو هنم نّقيتملاب قّدصي وهو «كلملا

 دقف دقف ةدحاولا يف ذ ظفللا لامع) نكمأ اذإو ؛بجوم ريغب هاب عوسي الف هل ظفللا

 نرم ا ىلع را نهر ”اولاق . اهل بجوم ال هیلع ةدايزلاف «هبجومب یفو

 میرحت وأ «ةيعجر میرحت نم ٌّمعأ میرحتلا :لوقنف ذئنیحو قمرحم ةيعجرلا لعجی
 مزلتسي ال معالا : : تلق تئش ناو ءصخألا ىلع لی ال معألا ىلع لادلاف «نئاب

 . ّصخألا جتني ال معألا وأ معالا مزاول نم صخألا سيل وأ «ٌصخألا

 لصف

 وأ ءمّرحم وأ .يعجر قالط وأ راهظ نم دارأ امع لأسُي :لاق نم امأو

 ةصاخ قالطلا عاقيال عضوُي مل ظفللا نأ هذخأمف «كلذ نم دارأ ام نوكيف «نيمي

 هلمعتسا دقف ةينلاب اهضعب ىلإ فر اذإف «ءاليالاو راهظلاو قالطلل لمتحم وه لب
 الو هب زواجتي الو «هدارآ ام ىلإ فرصنیف «هتينب هيلإ هفرصو هل حلاص وه امیف

 نم ءالیالا یون ول كلذكو «تقتع «كلذب هتمآ قتع یون ول كلذکو هنع رصقی

 همزل ءاهنيع میرحت یون اذإ امأو :اولاق یاون ام همزل ءةمألا نم نيميلاو «ةجوزلا

 ملسم هاور يذلا سابع نبا ثیدحو .نارقلا رهاظل اعابتا ني نيمي ةرافك ظفللا سفنب

 مُكَل ناك ذَقْل» :التو ءاهرّمكي نيمي يهف هتأرما لجرلا مّرح اذإ :«هحيحص» يف
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 همزلي هنإ :راهظلا يف دهاجم هلاق ام هبشُي اذهو ,'74ُةَنَسَح ٌةّوْسَأ هللا لوس يف

 هناف هللا همحر يعفاشلا لوق ةقيقحلا يف وهو «راهظلا ةرافك هب ملكتلا درجمب
 ءاشنالا لمتحي ظفللا نألو :اولاق .روفلا ىلع هّبيقع قّلطُي مل اذإ ةرافكلا بجوُي

 دارأ ناو .هنم لبقيف «هل حلاص وه اميف هلمعتسا دقف «رابخالا دارأ ناف رابخالاو

 وأ «ةدحاو وأ اثالث تدرآ :لاق ناف .هب اهمرح يذلا ببسلا نع لئس ءاشنالا

 كلذک ناك «راهظلا یون ناو «هتینب هنارتقاو هل ظفللا ةيحالصل هنم لب «نیتنئ
 اذاف «ميرحتلا هبجوم يمآ رهظک ّيلع تنآ : هلوق نال یوم مالا

 هلامتحا ىلع ٌديزي ال ةينلاب قالطلل هلامتحاو ءاراهظ ناك میرحتلا ظفلب كلذ یون

 اهنم عانتما هنأل «ةرفكم نيمي وهف ءًاقلطم اهميرحت دارآ ناو ءاهب راهظلل

 . نیمیلاب اهنم هعانتماک وهف «ميرحتلاب

 لصف

 ظفللا نأ :هلوق ذخأمف ءاقالط هب يوني نأ الا راهظ هنإ :لاق نم امأو

 ميرحتلا هيلإ سيل دبعلا ناف ءروزو لوقلا نم ركنم وهف «ميرحتلل ٌعوضوم

 هللا لحأ ام مّرح اذإف «كلذ اهيلع بتري يتلا بابسألا ءاشنإ هيلإ امنإو «ليلحتلاو

 نأ ىلوأ اذه لب «یمآ رهظك ىلع تنأ : هلوقك نوكيف «ّروُرلاو ركذُملا لاق دقف «هل

 اذإف موزللاب میرحتلا یلع لد «هيلع مرحت نمب اههبس د هنال اراهظ نوکی

 نوکی نأ یلوآ وهف .راهظلا ظفل يف هیبشتلا بجومب حرص دقف «اهمیرحتب حرص

 يف ًةيانك حّلصي هنأل ءاهب هيلإ هانفرصف «ةينلاب ًاقالط هانلعج امنإو :اولاق .اراهظ

 هب یون اذإف راهظلا ىلإ فرصني هنإف «هقالطإ فالخب ةينلاب هيلإ فرصنيف «قالطلا
 نیمی «هوحنو ماعطلا میرحت نآ لوقلا اذه بابرآ لصأ نم ذٍ انيمي ناك نبا

 .هنم لبقف  ظفللا هل حّلصي ام یون «نیمیلا ةجوزلا میرحتب یون اذاف .ةرفکم

 .مدقت دقو (۱8۷۳) ملسم هجرخآ (۱)
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 راهظ هناب :لاق نم ججح
 اقالط هب يوني نآ ال!



 راهظ هناب :لاق نم ججح

 نیم هناب لاق نم ججح
 لاح لكب ةرفكم

 لصف

 هب ينعأ :هلوقب هلصو وأ «قالطلا هب یون ناو راهظ هنإ :لاق نم امأو

 ًاراهظ هنوك نع جرخی الو اراهظ هنوك ريرقت نم انركذ ام هلوق ذخأمف قالطلا

 هب ينعأ :لاق وأ قالطلا هب ىونو يمأ رهظك یلع تنأ :لاق ول امك «قالطلا ةينب

 ىلع الإ :نيرثكألا دنع اقالط ٌريصيو راهظلا نع كلذب جرخي ال هنإف .قالطلا

 راهظلا لعج نم ةيلهاجلا يف هيلع رمألا ناك ام هتقفاومل هيلإ تفتلي ال ذاش لوق

 هلطبأ ام یون دقف «ٌقالطلا هب یون اذإف ءهلاطبإو «كلذل مالسالا خسنو ءاقالط

 یون دقو «اقالط راهظلا ظفل قالظإ دنع ةيلهاجلا لهآ هیلع ناك امم هلوسرو هللا

 هب مکح يذلا هللا ٌمكح هيلع ٌرقتسا ام رييغت يف هتین رثوت الف ءاعرش هلمتحي ال ام

 كلذ عاقيإ نيب ةيوستلا نم «هلصأ ىلع هباحصأو دمحأ ىرج مث .هدابع نيب

 يف هلصأ ىلع نيبابلا نيب مالسالا خيش قّرفو «قاتعلاو قالطلاك هب فلحلاو

 ْنَمو «هللا امهمحر دمحأو يعفاشلا قرف امك «فلحلاو عاقیالا نيب قیرفتلا

 هزجني نأ نيبو «ةرفكم انيمي نوکیف «هب فلحی نأ َنيِب رذنلا يف نیبابلا نيب امهقفاو

 يف هژیرقت يتأيس امك ءافولا مزال ًارذن نوكيف .هعوقو دصقي طرشب هقّلعي وأ
 «ميرحتلا ءاشنإ نيب اوقّرفي نأ اذه ىلع مهمزيلف :لاق .ىلاعت هللا ءاش نإ ناميألا

 وأ هزيجنت يفو «نيمي ةرافك همزلي افلاح هب فلحلا يف نوكيف «فلحلا نيبو

 نبا نع لوقنملا ىضتقم اذهو ءراهظلا ةرافك هٌمزلي ارهاظم دوصقم طرشب هقيلعت

 .انيمي هلعج ةرمو اراهظ هلعج ةرم هنإف ءامهنع هللا يضر سابع

 لصف

 لالحلا ميرحت نأ :هلوق ذخأمف «لاح لكب ةرفكم نیمی هنإ :لاق نم امأو
 ناف «ةباحصلا راثاو .ىنعملاو «صنلاب رفکت نيمي سابللاو بارشلاو ماعطلا نم

 كازا تاَضرَم ین كل هللا َّلَحأ اَم مرح مل تل اهبآ اي :لاق هناحبس هللا
۳ 

 مرو 9

 دب الو ۰۲و ۱ : میرحتلا] 4مُكَناَمْيَأ ةَّلِحَت ْمُكَل هللا ضر دَ ٌمیحَر ٌروُفَغ ُهّللاو
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 لحم ٌصيصختو هيس هنال .ضرفلا اذه تحت ًالخاد لالحلا میرحت نوکی نأ
 الخل صح ولف «الوأ نایبلاب دوصقملا وه ذإ ءاعطق عنتمم ماعلا ةلمج نم ببسلا
 هنع تلأسف «ةوقلا ةياغ يف لالدتسالا اذهو «عنتمم وهو نایبلا نع مکحلا ٌببس

 اهترافک ةجوزلا يف یربک نيمي میرحتلا عن :لاقف «یلاعت هللا همحر مالسالا خيش
 اذهو :لاق . هللاب نيميلا ةرافك اهترافك اهادع امیف یرغص نيميو «راهظلا ةرافك

 رفکت نيمي عیرحتلا نإ ءمهَدْعَب ْنَمو ةباحصلا نم هریغو سابع نبا لوق ینعم
 ىلع  ىفخي الو ًالالدتسا اهریرقتو ءًالقن ةلأسملا هذه يف بهاذملا ٌريرحت اذهف
 لاوقألا نم هيلع ينب ام ةرصنو بصعتلا بناجو «فاصنالاو ملعلا رثا نم

 . ناعتسملا هللابو حوجرملا نم حجارلا

 لصف

 ريغ ميرحت يف فالتخالا با رشلاو ماعطلا نم ةجوزلا ريغ نیش مرح نم نأ ءانركذ امب نيبت دقو

 ۳ يف فالخ اذه يفو نیمی ةرافك هيلعو «كلذب هيلع ْمّرْحَي مل هتمأ وأ «سابللاو
 . عضاوم ةثالث

 هناب ةفينح يبا لوق امیرحت مرحي : ةفينح وبأ لاقو روهمجلا لوق اذهو «مرحي ال هنأ :اهدحأ
 دین هرس کم یتح اهوطو هل لحی ال هناف E «ترافکلا هلی ادیقم
 یلع لدف حلا بجوُي ام يهو ؛ٌةّلحَت كلذ يف ةرافکلا یّمس هناحبس هللا نالو
 4 كل ُهّللا َّلَحَأ ام ام م مرح ملل : ل :ِللَع هيبنل لاق هناحبس هنالو ءاهلبق ميرحتلا توبث

ONتیر  

 مرحي دهن لاق نم در دقعلا ٌّدض وه يذلا لحلا نم هلحتةرافکلا تیمُس ان ؛نولوقپ هوعزانمو
 :هلوق امأو ءاهدقع دعب نيميلا لخت يهف .ميرحتلا لباقم وه يذلا لحلا نم ال

ad؛هنم هسفن عنمو وری ار ی ا  

 ولف «مارح َيلع تنأ :هلوقب وأ ۳۳
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 يف ناك ذإ «راهظلا ىلع اسایق ثنحلا ىلع ریفکتلا ٌميدقت بجول «سايقلا اذه حص

 «نيرمأ دحأ مزلي :مهلوق ىلعف «ثنحلا دعب الإ ریفکتلا زوجي ال مهدنعو «هانعم

 مرحسلا ذوک ن نبا كيف ف ضرف دقو امارح هلعفی نآ از دب ال
 فولحملا لعفب الإ َةّلحَّتلا ىلإ لصَي ال هنأل 2 شرور ة روض محلا ف ورتم

 اهب دیفتسیف «ةرافكلا ٌميدقت زوجي ال هنأل «الالح هلعف ىلإ هل لیبس ال هنأ وأ «هیلع

 . نیبناجلا نم ةلأسملا يف ليق ام اذه «عنتمم مارح وهو هيلع همادقإو «لحلا

 نم ةلزنمب وهف ءائيش مرح نم ناف «ضومغو ةقد اهيفو «روغ اهلف «ٌدعبو
 هب فولحملا ةمرح كته هل زجَي مل «هکرت ىلع فلح ولو «هکرت ىلع هللاب َفَلَح
 « ؛هيلع ٍفولحملا لعف لع ٌمادقالا هل زاج ءاهمزتلا اذإف «ةرافكلا مازتلاب الإ هلعفب

 هيلع فلح ام لعف ىلع مادقالا هل حيبي ال عراشلا نإف «ةرافكلا كرت ىلع مزع ولف

 نوكيف «ةرافكلا نم هللا ضرف ام مزتلا اذإ هحيبُيو هيف هل ُنذأي امنإو «هيف هل نذأيو

 ةمعنو «هل هللا نم ةصخُر ميرحتلا وأ فلحلاب هنم هعانتما دعب هتحابإو «هيف هل هنذإ

 . عنملا يقب همزتلی مل اذإف ةرافکلا نم هل ضرف يذلا همكحل همازتلا ببسب هيلع هنم

 مزتلاو «هاقتا نمع راصآلا عفر امنإ هللا نإف «هیلع ًارصإ هسفن ىلع هّدقع يذلا

 «ثنحلا زوجي الو ءاهب ٌءافولا مّدحتي انلبق نَّم عرش يف ُنيميلا تناك دقو همکح '

 لبق ال ْرّمكُي مل اذإف «ةرافكلا طرشب ثنحلا اهل زّوجو ءةمألا هذه ىلع هللا عّسوف

 . .رفكي ىتح مرحي هنإ :هلوق ىنعم اذهف «ثنحلا يف هل عّسوُي مل دعب الو

 دمحأ بهذم يف نيلوقلا دحأ وه لب «ةفينح يبأ تادرفم نم اذه سيلو

 عنمو «هلعفل هسفن نم عنم :ناعنم هب قّلعت دق فلحلاو َميرحتلا اذه نأ : هحضوُي

 هعنمل نكي مل «هنيمي وأ هميرحت همّرحُي مل ولف «ةرافكلا نودب ثنحلل عراشلا نم

 اذهب هتمذ يف بجوآ عراشلا نأ رمألا ٌةياغ ناك لب ءرثأ هل عراشلا عنمل الو هسفن

 «ةتبلا هميرحت الو هيلع فولحملا لح هيلع فّقوتی ال ًاموص وأ ًاقتِع وأ ًةقدص عنملا

 ال «ةتبلا رثأ ةرافكلل نوكي الف «قرف ريغ نم ءاوسلا ىلع هدعبو عنملا لبق وه لب .
 ۱ .هداسف یفخی ال اذهو «نذالا يف الو «هنم عنملا يف
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 هباوجف «ةرافکلا میدقت زوجي ال ٌثيح همیرحت عم هيلع مادقالاب همازلإ امأو
 ءاقب نم عنم ریفکتلا ىلع همزعف «ریفکتلا ىلع همزع دنع مادقالا هل زوجي امنإ هنأ

 ال اهمازتلا عمو «ةرافكلا مزتلی مل اذإ ًاتباث ميرحتلا نوکی امناو هیلع همیرحت
 . میرحتلا ٌرمتسي

 نم لوق اذهو «نیمیلا ةلزنمب وهو «میرحتلاب ةرافک همزلي نآ : يناثلا

 امهناف «اکلامو َيعفاشلا الا ثیدحلاو يأرلا ءاهقف لوقو «ةباحصلا نم هانیمس
 . كلذب هيلع ةرافك ال : الاق

 هناحبس هللا ناف ءاهوطقسأ نیذلا نم صنلاب ٌدعسأ ةرافکلا اوبجوأ نیذلاو

 نأ يف حیرص اذهو « كل لا َلَحَأ امم ام مرح ركب ملال هلوق بقع ناميألا َةّلِحَت ركذ

 ا يا ب وب

 قّلعُيو «ةرافكلا مكح نع قايسلا يف ةروكذملا ةرافكلا ُببس ىلخُي نأ زوجي الف
 ظ 1 . عانتمالا رهاظ اذهو «هريغب

 نإف «ىوقأ لب «نيميلاب هنم عنملاک ميرحتلاب هلعف نم عنملا ناف ًاضيأو
 هعرش ةمرح كته نمضت ٌميرحتلاف «هناحبس همسا ةمرح كته نمضت نإ نيميلا

 ام ةمرحل ًاكته هميرحت ناك «فلكملا همّرحف ًالالح ءيشلا عرش اذإ هنإف «هرمأو

 الو ءمسالا ةمرح كته نيميلا يف ثنحلا نمضتي مل :لوقن نحنو «هعرش
 دساف لیلعت وهو «ءاهقفلا نم لوقی نم هلوقی امك ءعرشلا ةمرح كنه ميرحتلا
 نآ علا دحال او «؛بحتسم و بجاو اماو «زئاج اما تنحلا ناف «ادج
 اذإ هنأ كي ٌئيبنلا ربخأو ؛ةرافکلا عم ثنحلا هدابعل عرش دقو همسا ةمرخ كتي

 مولعمو «هيلع فولحملا ىتأو :هنیمی نع رفک اريخ اهریغ ىأرو نیمی ىلع فلح
 اهامس امك ةراقكلا امنإو طق ةعيرش يف حبُي مل یلاعتو كرابت همسا ةمرح كته نأ

 اذهو ءالإ سيل نيميلا هب دقع ام لخت يهف «لحلا نم ةلعفت يهو ةّلحت ىلاعت هللا

YAY 

 میرحتلا ةرافك



 ةمالا میرحت يف مکحلا

 هللا ضرف دق :یلاعت هلوق ٌرس رهظو «میرحتلاب نوکی نيميلاب نوکی امك ٌدقعلا

 هک تل هللا َّلَحَأ ام مرح ملل : هلوق بیقع 4 منا ةَّلِحَت مُک

 دنع اهریغو ةمألا نيب ةجوزلا ريغ يف میرحتلا َنيِب قرف ال هنأ :ثلاثلا

 ذإ «نيمي ةرافك ةصاخ ةمألا ميرحت يف بجوأ ءهّدحو ّيعفاشلا الإ روهمجلا

 . اهريغ نود هدنع عاضبألا يف ريثأت هل ميرحتلا

 نع ببسلا لحم ج رد الف «ةيراجلا میرحت ةيالا لوزن بیس ناف تند

 میرحتب نيميلا ةَّلِحَت ضرف قلع صنلا :نولوقی هوعزانمو «هريغب قّلعتیو «مكحلا

 اهببس دجو ثيح ةرافکلا بجتف ءاهريغو ةمالا میرحت نم ٌّمعأ وهو «لالحلا

 . هریرقت مدقت دقو

 كلاب يقحلا : هتأرمال لُجَرلا هلوق يف يب هللا لوسر ٌمكح

 اي هللا لوسر ىلع تلخد امل نْوَجلا ةنبا نأ :«يراخبلا حیحص» يف تبث

 .©0«كلْهأب يقَحلا ميظَعب تذَع» :لاقف كنم هّللاب ذوعأ : تلاق اهنم اتو

 لوسر هاتأ امل هنع هللا ىضر كلام ّنب بعك نأ :«نيحيحصلا» ىف تبثو

 .''”كلهأب ىقحلا :اهل لاق .هتأرما لزتعي نأ هرم دَ هللا لوسر

 هتأرما لجرلا هجاوي لهو قلط نم باب :قالطلا يف ۳۱۱/۹ يراخبلا هجرخأ (۱)

 . قالطلاب

 يفو «هلام ضعب فقوو قدصت اذإ باب :ایاصولا يف ۲۸۹/۵ يراخبلا هجرخآ (۲)

 يفو هالي يبنلا ةفص باب :ءایبنالا يفو ءاهريغب یّروف «ةوزغ دارآ نم باب :داهجلا

 :يزاغملا يفو «ةکمب ل يبلا ىلإ راصنألا دوفو باب : و يبنلا باحصأ لئاضف
 نيذلا اهيأ اي باب :ةءارب ةروس ریسفت يفو «كوبت ةوزغ بابو «ردپ ةوزغ ةصق باب
 نم ىلع ملسی مل نم باب :ناذگتسالا يفو «نيقداصلا عم اونوکو هللا اوقتا اونما

 .. كلام نب بعک ةبوت ثیدح باب :ةبوتلا يف (۲۷۹) ملسم هجرخأو ءابنذ فرتقا

۳۸۸ 



 هاون قالطب سیل لاق نم قالطلا هب ٌعقي الو «قالطب اذه سيل :ةفئاط تلاقف ءاذه يف ٌسانلا فلتخاف
 ةنبا ىلع دقع نكي مل ةي ٌيبنلاو :اولاق .رهاظلا لهأ لوق اذهو «هوني مل وأ هاون
 حیحص» يف ام كلذ ىلع لدو :اولاق .اهبطخَيل اهيلإ لسرأ امنإو ءنْوَجلا
 هلك هللا لوسر عم ناك هنأ هی نع ءديسأ يبأ E : «يراخبلا

 اهعمو لخن يف ليحارش نب نامعنلا تنب ةميمأ تيب يف تلزنأف «ةينوَجلاب ي ی دقو

 بهت لهو : تلاقف «كسفن يل يبَه» : لاقف ی هللا لوسر اهیلع لخدف اهتباد

 كنم ِهّللاب ْدوُعَأ : تّلاقف نکس ای حل یوم قول اهن کلم
 اَهَفِحْلَأو نّییقزار اهسکا :دْيَسُأ اب ای» :لاقف رخ مث ءهذاَعَمِب تذع ذق» :لاقف
 . «هلفاب

 ی وا ی و و لا ةأرما
 ةسكنم ةأرما اذإف :اهیلع لخخد اهءاج ینح رج نا لوسر جرخف :ةَدِعاَس ينب مُجَأ

 اولاقف ا م كُتْذَعَأ رق : لاق «كنم هللا ذوعأ : تلاق ءاهملك اّملف ساو

 كيطخيل كءاج ل هللا لوسر اذه :اولاق ءال :تلاق ؟اذه ْنَم نیردتآ :اهل
 .(۲)كلذ نم یقشآ تنك انآ :تلاق

 هدحاو ماقم يف «ةدحاو ةأرما يف «ةدحاو ةصق نع ٌرابخأ اهلك هذهو :اولاق
 .اهبطخیل اهيلع لخد امنإو دعب اهجژزت نكي مل ي هللا لوسر نأ ةحيرص يهو

 هاون نا عقی لاق نم قالطلا ظافلآ نم اذه لب : مهريغو ةعبرألا ةمئألا مهنم - روهمجلا لاقو

 ميهاربإ نب ر لیعامسا انابآ نآ : : «يراخبلا حیحص) يف تبث دقو «قالطلا هب یون اذإ

 هتأرما لجرلا هجاوي لهو قلط نم باب :قالطلا يف ۳ ۰۳۱۱/۹ يراخبلا هجرخأ (۱)
 . قالطلاب

 رصَی ملو «دتشي مل يذلا ذيبنلا ةحاب باب :ةبرشالا يف (۲۰۰۷) ملسم اجرا )۲(
 رک

 ۱۰۵ -ج داعملا دار ۲ ۸ ۹



 ءةبتعلا تنآ : اهل لاقف «هياب تعریف هیرم» : مي ميهاربإ اهل لاق امل هتأرما هب قّلط

 اي هنأ يف حیرصلاک ةشئاع ثيدحو ' '”كلهأب يقحلا «كّقرافأ نأ ينرمأ دقو

 ا E : تلاق اهنإف ءاهيلع َدَقَع ناك

 .اهنم اندو :اهلوق

 J اذه یا يل ييو EE دیس نبأ ثیدح ا

 ال لوخّدلل  هنم ًءاعدتسا اذه نوكي نأ زاجو ءاهل هخاکن ز مدقتي مل هنأ

۳ 

 هيف نف دقع دجو نكي مل هنأ يف اهحرصأ وهف .دعس نب لهس ثيدح امأو

 يه اهنأ ٌرهاظلاو «كبطخيل ءاج هللا لوسر اذه :اوُلاق اهيلإ ءاج امل يب هنأ

 .اهيلإ لسراف ءاهيلإ لسْرُي نأ ا ابآ رمأف : هثيدح يف لاق الهس نأل «ةينوجلا

 نع ل وسا يبأو اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع تراد ةدحاو ٌةصقلاف

 نيبو «كبطخیل ءاج :هلوق نيب ضراعتلا ىقبيو «ةبراقتم اهيف مهظافلأو ءاهاور
 لوخدلا وأ ءامهو نيظفللا ٌدحأ نوكي نأ امإف :اهنم اندو ءاهيلع لخد املف : هلوق

 . لمتحم اذهو «ماعلا لوخدلا لب «هتأرما ىلع لجرلا لوخد سيل

 اذه لزي ملو «حيرص ليعامسإ ةصق يف امهنع هللا يضر سابع نبا ثیدحو

 لب كي يبنلا هريغي ملو «مالسالاو ةيلهاجلا يف اهب لی يتلا ظافلألا نم ٌظفللا

 مارح تنأب : ةودقلا ٌمُّهو قالطلا ٤ هللا لوسر ُباحصأ عقوآ دقو هیلع مهرقأ

 تناو «ينم تولخ دقو ةيلخ تنأو «كلهأل كتبهوو .یراتخاو كديب كرُمأو

 يلع لاقف . ٌجرحلا تنأو «كيراغ ىلع كلبحو «ةأّربم تناو «كتأربأ دقو ةيرب

 نيب ةيواعم قّرفو ءاهب قحأ وهو «ةدحاو :رمع لاقو «ثالث ٌةيلخلا :رمع نباو

 هللا يضر رمع نباو يلع لاقو «ةيلخ تنأف تجرخ نإ :اهل لاق هتأرماو لجر

 هللا ذختاو# :یلاعت هللا لوق باب :ءايبنألا يف 584 ۰۲۸۳/٦ يراخبلا هجرخأ (۱)

ee 
 مه يو -

۳۹۰ 



 وهو ةدحاو يه :هنع هللا يضر رمع لاقو . ثالث اهن : ةيربلا يف دیزو ءامهنع

 رکذ مدقت دقو ةدحاو :رمع لاقو ثالث يه :جرحلا يف يلع لاقو ءاهب قحأ

 .مارح تنأو «كديب كرمأ يف مهلاوقأ

 ام ىلإ ّسانلا در هنأ ملعف ءاظفل هل نيعُي ملو قالطلا ركذ هناحبس هللاو

 . تلا عم قالطلا هب عقو «هب مهفرع ىرج ظفل ّيأف ءاقالط هنوفراعتي
 ظفلب مّلكت اذإف ءاهظفال دصاقم ىلع ةلالدلل لب ءاهنيعل دارت ال ظافلالاو

 نم قالطلا عقي اذهلو «همكح هيلع بّترت «ینعملا كلذ هب دصقو «ینعم ىلع لاد

 ةيبرعلاب قالطلا حیرصب مهدحأ قلط ول لب < یهتنسلاب يدنهلاو يكرتلاو يمجعلا
 ءهدصق الو هانعم مهفي ال امہ ملکن هناف ءاعطق ءيش هب عقي مل .هانعم مهفی ملو

 . ةينلاب الإ هلاثمأو ظفللا اذهب ٌمقي ال قالطلا نأ ىلع كلام نب بعك ثیدح لد دقو

 نيب قرف الو ءاهتيانكو اهحیرص ظافلألا رئاس يف راج كلذ نأ ُباوصلاو
 ف يتم وأ «شحاوفلا يتأي ال ٌرح ٌمالغ يمالغ :لاق ولف «قالطلاو قتعلا ظافلأ

 ءاعطق كذب قذف ةعي مل «هاون الو قتعلا هلابب رطخي ملو ءّروجفلا يغبت ال ةرح
 :لاقف ؟َكتأرما نیا :هل ليقف ««اقرتفاف قيرط يف هتآرما هعم تناك ول كلذكو
 اذإ كلذک . قلطت مل «اقالط در ملو اهتحرس :لاقو اهرعش حّرس وأ ءاهتقراف

 كلذکو «كلذب قلطت مل قلاط اهنا : كلذب اهنع ارابخإ هریغل لاقو .قلطلا اهبرض
 .قاولا نم دارآو «قلاط تنآ :اهل لاقف هنم تقلطأف قاثو يف ةأرملا تناك اذإ

 هيلع صن ام ريظن اهضعبو ءروصلا هذه ضعب يف دمحأو كلام بهذم هلك اذه
 نع نيرمألا ذحأ درفنا ولف هیلع لاد ظفلب ج يتأيو «هّيوني ىتح هب قالطلا ٌعقي الو
 ناك نو ةيانكو حيرص ىلإ ظافلألا میسقتو «قاتعلا الو «قالطلا عقي مل ءرخألا

 ةنمزألاو صاخشألا فالتخاب فلتخي نكل ؛ عضولا لصأ يف ات دس
 دنع ةيانك موق دنع حیرص ظفل برف ءهتاذل ظفلل ًاتباث امكح سيلف ۰ تنکمالاو

 عقاولاو ناکملاو نامزلا كلذ ريغ يف ٌةيانك ناکم وأ نامز يف حیرص وأ فا
 الو احيرص ال قالطلا يف هلمعتسي ٌدحأ داكي ال حارّسلا ظفل اذهف «كلدب دهاش

۲۹۱ 

 ناب فنصملا حيجرت

 اهحي رص ظافلألا عيمج

 ةينلاب الإ عفت ال اهتيانكو



 .هوني مل وأ هاون هتأرما قالط همزل ءهب ملكت نم نإ :لاقی نأ ٌغوسي الف «ةيانك

 اه هلطا فروع نه قزف ا عرشلا فرع هل تبث هنآ يعديو

 دقف «عرشلا امأو «ةتبلا هب قلطی ٌدحأ داكي الف .لامعتسالا امأ «الامعتساو

 تامل مثخکن اَذِإ اوما نیا اب ای۶ : یلاعت رقت تالا يق یو

 َنْهوُعَتَمف اهنوذتفت ِةَدِع نم ْنِهیلَع ْمُكَلاَمَف َنُموُسَمَت نأ لبق نم َنُموُمْثفَلَط هُ

 اظ قالطلا ريغ حارسلا اذهف 8٩[۰ :بازحألا] «ًاليمج ًاحارَس َنهوخرسو

 اذإ | ٌيبنلا هی اي :ىلاعت هلوقک «قالطلا ريغ يف عرشلا هلمعتسا قارفلا كلذکو

 نهوکسنأف َّنُهَلَجَأ َنْفَلَب اإ5 :هلوق ىلإ «ْرهتدمل نو هات ملَ
 تعجرلا :انه كاسمالاف [۲ :قالطلا] *فوُرْمَمِب َنُهوُقراَف وأ فوُرْعَمِ

 ذيول يحل

 يف امهالكو .مهفي مل وأ هانعم مهف «هتجوز تقلط هب ملكت نم نإ :لاقُي نأ

 .قيفوتلا هللابو ءءاوس نالطبلا

 راهظلا يف ةَ هللا لوسر مکح

 ةرافكلل بجوملا دوعلا ىنعمو « هيف هللا لزنأ ام نايبو

 اهنا نإ مهناهتآ نم ام ْمهئاَسن نی مُكنم َنوُرِهاظ نیل : یلاعت لاق

 ژوفغ وعل هللا نو ًاروُرَو ٍلْوَقلا نم م ًاركذم َنوُلوُقَيَل ْمُهَنِإو مهنذلو يئآللا لإ

 عام نآ لب نقرر اولا اِ نرو م مهان نم نورها نیل

 نم نیما نْيَرْهش مایصف ذج مل ْنمَك . . ريبخ ن نوت ام لاو هب َنوظَعوُت كلذ

 كلتو و هلو هل ام كلذ نیکشم نیس ُماَعْطِإَف غطت مل نق امامك أ نأ لبق

 .[4  ؟ :ةلداجملا] 4 میل ٌباَذَع نيرفاكللو هللا هود

 E دم ره تا : سوآ نأ : «دیناسملا»و «ننسلا» يف تبث

 هللا ىلإ تكتشاو ع هللا لوسر هيف تلداج يتلا يهو «ةبلعث نب كلام تنب

 نب سو نإ !هللا لوسر اي :تلاقف «تاوامس عبس قوف نم اهاوكش هللا عمسو

 ينلعج «ينطب هل ترثنو «ينس الخ املف ءّيف بوغرم ةباش انأو ينجّوزت تماصلا

4۲ 



 ينإ مهللا :تلاقف «يش كرمآ يف يدنع ام» : 3م هللا لوسر اهل اقف «هدنع ِهّمأك
 . كلا وكشأ

 مهتممض ناو ءاوعاض هيلإ مهمض نإ ًاراغص ةيبص يل نإ : تلاق اهنآ يوُرو
 . نارقلا لزنف ءاوعاج لا

 تنبٌلوخ تءاج دقل «تاوصالا همس َمِسَو يذلا هل محلا ةسئاع تلاقو
 ءاهمالك ضعب يلع ىَفْحَي تيبلا رك يف انأو هل لوسر ىلإ وکشت ةبلعت
 هللا ىلإ يكتشتو اَهِجْوَر يف َكَلداَجُت يتلا لو قلا مس ذَقل لجو رع هللا لزنأف
 3 ٌيبنلا لاقف ۰۳۳۲۱ :ةلداجملا] صب ٌعيمس هلا 95 امكَرُواحَت من لاو
 اي : تلاق 1َنْيعباَتَتُم نْیرهش موصيف» :لاق ءدجي ال :تلاق ««ةبقر قتغبلا
 : تلاق ««انيكشم نیس ر ْمِعْطْيَلف» :لاق میس رو ام ربك حض هنإ !هللا لوسر
 اي :تلق هفت نم ٍقرَعِب ذئتعاس يتأف» : تلاق ,هب قّدصتی ءيش نم هدنع ام

 ست نیس هع يمعطأف ا تنسخآ :لاق ءّرخآ قرعب هنيعأ ينإف « هللا لوسر
 .۳)«كْمَع نا ىلإ يعجزاو

 رهش ةدم هتأرما نم ه رهاظ يضايبلا رخص نب ةملس نأ : (ننسلا) يفو

 «ةملَس اي ای َكاَدب تنآ» : : يبنلا هل لاقف .هخالسنا لبق ةلبل اهعقاو من «ناضمر

 ۰1۸۱/۲ مکاحلاو ءراهظلا باب : قالطلا يف (۲۰۹۳) هوحنب هجام نبا هجرخآ (۱)
 دالوألا هل ترثکآ :يأ «ينطب هل ترثن :اهلوقو .تاقث هلاجرو ۰۳۸۲/۷ يقهيبلاو
 .دالوألا ةريثك :روثن ةأرها : لاقی هدنع دال والا دلت ةباش تناك اهنا دیرت

 : یلاعت هللا لوق باب ا يف ۳۱۱/۱۳ «هحیحص» يف يراخبلا هضعب قلع (۲)
 : قالطلا يف ۱۱۸/۲ يئاسنلا الوصوم همامتب هجرخأو «اریصب ًاعيمس هللا ناكو#
 .حیحص هدانسإو ۵/۲۸ ریرج نباو ۰11/1 دمحأو «راهظلا يف باب

 يقهيبلاو ۰0/۲۸ ریرج نباو (۱۳۳۶) نابح نباو (۲۳۱) دواد وبآ هجرخآ (۳)
 يقابو نابح نبا ريغ هقثوي مل ةلظنح نب هللا دبع نب رمعم هدنس يفو 2۳۳۹/۳۷
 راسي نب ءاطع نعو ۰۳۹۲/۷ يقهيبلا دنع سابع نبا نع بابلا يفو .تاقث هلاجر
 ۳۹۰ 0۳۸۹/۷ اضيأ هدنع ًالسرم

۳۹۳ 



 داود ةبقر كلمآ ام ین "وحلاب كثعب يالاو : تلق فر 5 : لاق لب

 يذلا تبصآ ۳9 : لاق («نیعباتتم نرهش مصف» : لاق 2 نیر

 ل ین یا لات« نام نیت ات دل حلب بي

 سوك م
 ر 0

 َكَلاَيِعو تأ لكو رم نم اقش انيكنم نیس طاق كل ی قْيبُر ين

 ءيأرلا وسو قيضلا مکدنع تذجو : تلقف « يموف ىلإ تحرف : لاق .«اهتیتب

 ۱ .' مكتقدصب يل رمآ دقو «يأرلا نم نحو ةَعَسلا يَ هللا لوسر دنع تدجوو

 هتأرما نم رهاظ دق د 7 لا ىتأ الجر نأ «سابع نبا نع ؛يذمرتلا عماج» يفو

 :رفکآ نآ رق اهیلع تعقوف « «يتأرما نم ترهاظ ينإ هّللا لوسر اي : لاقف < اهیلع عقوف

 : لاق ملا ءوض يف اهلاخلع ْتْيَأَر : لاق لا َكُمَحْرَي كلذ یلع َكَلَمَح اّمو» : لاق

 . حیحص بيرغ نسح ثیدح اذه : لاق "هللا َكَرَمَأ ام لَعْفَت ی اهئَرْفَت القد

 هجام نباو «هنسحو (۳۲۹۵) يذمرتلاو ۲۲۱۳(۰) دواد وبأو ۰1۳1/۵ دمحآ هجرخآ (۱)

 نع «ءاطع نب ورمع نب دمحم نع قاحسا نبا ثیدح نم ۰۳۸۰/۷ يقهيبلاو (۲۰۲۲)

 نأ عم يبهذلا هرقأو ۰ ۳/۲ مكاحلا هححصو «رخص نب ةملس نع «راسپ نب ناميلس

 كردي مل راسي نب ناميلس نأ يراخبلا نع يذمرتلا لقنو «قاحسإ نبا ةنعنع هيف

 نب دمحم قيرط نم هوحنب (۱۲۰۰) يذمرتلا هجرخأ ام هيوقي نكل :رخص نب ةملس

 هلاجرو «رخص نب ةملس نع «نمحرلا دبع نب ةملس يبأو «نابوث نب نمحرلا دبع

 :هلرقو «دوراجلا نباو ةميزخ نباو ۰۲۰۶/۲ مكاحلا هححصو «يذمرتلا هنسحو تاقث

 «نيشحو انتب» :هلوقو هل بكترملاو كاذب ململا تنأ :هانعم «ةملس اي كاذب تنأ»

 . شاحوأ موقو «شحو لجر :لاقي ءانل ماعط ال نيرفقم انتب :هانعم

 نب مكحلا ثيدح نم ١77/7 يئاسنلاو (۲۲۲۳) دواد وبأو (۱۱۹۹) يذمرتلا هجرخآ (۲)

 ا يل ل ار

 ةدهاش ىرخأ قيرط «رازبلا دنسم» يفو : ظفاحلا لاق «لاسرالاب يئاسنلاو متاح وبأ هلعأ

 هللا لوسر اي :لاق الجر نأ سابع نبا نع ءاطع نع فيصخ قيرط نم ةياورلا هذهل

 رفک» :لاق ؟رثکا نأ لبق اهتعقاوف «رمقلا يف اهقاس تيأر يتأرما نم ترهاظ ينإ

 . «دعت الو
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 نأ لبق عقاوُي رهاظملا يف ۰47 يبنلا نع ءرخص نب ةملس نع :اضيأ هيفو

 نيب عاطقنا هيفو «ىهتنا «بيرغ نسح :لاقو .۱هدحاَ ٌةَراَفَك١ :لاقف یشکی

 نع «رانيد نب ورمع نع «ملسم نب ليعامسإ نع ««رازبلا دنسم» يفو
 :لاقف د : هللا يبنلا ىلإ لجر ىتأ : لاق «هنع هللا يضر سابع نبا نع «سوواط
 ۳ : 8 هللا لوسر لاقف کا نأ لبق اهيلع ٌتعقو مث «يتأرما نم ٌترهاظ ينإ
 یّتح اهنع كسْمأ» :لاقف ءيشَبَجْعأ :لاقف ؟«اًساَمتي ْنأ لیت نم :هللا لقي

 نب لیعامسا نأ یلع «اذه نم نسحآ دانساب یو هملعن ال :رازبلا لاق زنك
 .ملعلا لهأ نم ةريثك ةعامج هنع یورو «هيف مّلکت دق ملسم

 .ًارومأ ٌماكحألا هذه تنمضتف

 نوک نم مالسالا ردص يفو «ةيلهاجلا يف هيلع اوناك ام لاطبإ اه رخ
 «قالطلا هب ينعأ «يمأ رهظک ّيلع تنأ :لاقف «هل هتینب حّرص ولو ءاقالط راهظلا
 صن دقو «ذاش فالخ نم هاسع ام الإ قافتالاب اذهو اراهظ ناكو اقالط نكي مل
 ًاراهظ ناك «ًاقالط ديرُي رهاظ ولو :يعفاشلا لاق .امهريغو يعفاشلاو دمحأ هيلع
 فالح هبهذم ىلإ بست نأ زوجي الف «هظفل اذه ءقالط ناك ًاراهظ ديرُي قّلط وأ
 هنأ قالطلا هب ينعأ يمأ رهظك يلع تنأ :لاق اذإ هنأ ىلع :دمحأ صنو ءاذه

 جي ملف «خسنف «ةيلهاجلا يف ًاقالط ناك راهظلا نال اذهو «هب قلطت الو «راهظ
 . خوسنملا مكحلا ىلإ داعي نأ

 هيلع ناك ام ىلع قالطلا هب یون امنإ تماصلا نب سوأف اضيأو

 ۱ . قالطلا نود راهظلا مکح هيلع ىرجأو

 يذلا مکحلا يف ةيانك هلعج زجی ملف «همكح يف حیرص هناف اضیاو

 .(۲۰۲6) هجام نباو (۱۱۹۸) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 .۳۸۱/۷ «يقهيبلا ننس» رظنا (۲)

۲۹ 

 لهأ هيلع ناك ام لاطبا

 راهظلا نوک نم وجل

 هد یون نإ اذک و اقالط
 قالطلا



 راهظلا ةمرح

 .بجوأ هّلل مکحو «قحأ هللا هاضقو «هعرشب لجو زع هلطبا

 رکنم هنع هللا ربخآ امك هنأل هيلع ٌمادقالا زوجي ال مارح راهظلا نأ اهنمو

 هنوک ةهجو ارکنم هنوک ةهج نيب قرفلاو مارح امهالکو «روزو لوقلا نم

 هءاشناو «كلذب اهنع هرابخإ نمضتی يمآ رهظک يلع تنآ :هلوق نأ وز

 روزلا ناف «رکنم ءاشناو ژوز ربخ وهف ءًءاشنإو اها نمضتی وهف ءاهميرحت

 هناحبس متخو «فورعملا فالخ رکنملاو «تباثلا قحلا فالخ لطابلا وه

 يذلا مثالا ببس مايقب راعشإ هيفو . روَُع وفعل هللا نو :ىلاعت هلوقب ةيآلا

 .هب ذخال هترفغمو هلا وفع ال ول

 لهو دوعلاب بجت امناو «راهظلا سفنب بجت ال ةرافكلا نأ :اهنمو

 :لاق سوواط نع «حیجن يبأ نبا نع «يروثلا یورو ءروهمجلا لوق

 نع رفح یورو: جی ۳ نبا ةیاور هذهو «همزل دقف «راهظلاب ملكت

 هيلع اهلعج :لاق اولا امل َنوُدوُعَي عي من :ىلاعت هلوق يف هيبأ نع «سوواط

 هنأ :دهاجم نع سانلا ىكحو .ةبقر ريرحتف ءاهؤطيف ءدوُعي مث «همآ رهظك

 «يتبلا نامثعو «يروثلا نع مزح نبا هاكحو «راهظلا سفنب ةرافكلا بجت

 وه مهدنع دوعلا نکلو «ةرافكلا يف طرش دوعلا نأ مهيلع فخي مل ءالؤهو

 ءازج يف ىلاعت هلوقك «رهاظتلا نم ةيلهاجلا يف هيلع اوناك ام ىلإ دوعلا

 دعب دايطصالا ىلإ داع :يأ [45 :ةدئاملا] «ُهْنم لا ُمقَنيَف َداَع نمو# : دیصلا

 نالو :اولاق [۹۵ :ةدئاملا] فلس اَمَع ُهّللا اَفَع» :لاق اذهلو «هميرحت لوزن

 نود ٌراهظلا وهو «روزلاو رکنملا نم هب ملكت ام ةلباقم يف تبجو امنإ ةرافکلا

 هنع یهنو «راهظلا مّرح امل هناحبس هللا نالو :اولاق «هيلع مزعلا وأ یطولا

 نو مُكَمَحْرَي نأ میر ىسع# :یلاعت لاق امك «هنع يهنملا لعف وه دوعلا ناك

 ءةبوقعلا ىلإ اندع «بنذلا ىلإ متدع نإ :يأ [۸ :ءارسالا] 4اَنْدُع متد

 . هنع يهنملا لعف سفن انه دوعلاف

 قالطلا نم هّمکح لقنف «ةيلهاجلا يف ًاقالط ناك راهظلا نألو :اولاق

۲۹٦ 



 يضتقي اذهو فك نفت ةجوزلا ميرحنو «ريفكتلا هيلع بترو .راهظلا ىلإ

 . قالطلاک هظفلب !ربتعم همکح نوکی نأ

 ظفل درجم ءارو ٌرمأ دوعلا نإ :اولاقو «كلذ يف روهمجلا مهعزانو
 .هجوأ ةئالثل مالسالا يف هيلإ دوعلا ىلع ةيالا لمح حصي الو راهظلا

 اهیف ىتأ اذهلو .مالسالا يف رهاظُي نم مکحل نایب ةیالا هذه نأ :اهدحآ
 راهظ مکحل ًانايب اذه ناك اذإو نورها :لاقف البقتسم لعفلا ظفلب
 ینعم نأو «نودوعی مث :هدعب لوقی فیکف ؛دوعلا فن مکدنع وهف «مالسالا
 . ؟مکدنع راهظلا ريغ ريغ دوعلا اذه

 .يضاملا ینعمب ٌعراضملا ناكو «مترکذ ام دوعلا ناك ول هنأ :يناثلا
 تبجو املو مالسالا يف اوداع مث < مهئاسن نم اورهاظ نیذلاو :هریدقت ناك
 نيأ نمف «مالسالا يف داع مث ةيلهاجلا يف رهاظت نم ىلع الإ ةرافکلا
 راهظ :نیرمآ انه ناف ؟دئاع ريغ مالسالا يف راهظلا ادتبا نم یلع اهنوبجوت
 اولعجت نأ الإ ةيلكلاب نآلا راهظلا مکح لطبي كلذو ءهيلإ دوعو .قباس
 ءيضاملا ظفل نع ًابئان عراض اضملا ظفلو «ةقرفل نودوعيو ةقرفل «نورهاظي»

 .ةحاصفلا نع جرخمو «مظنلل فلاخم كلذو

 رخص نب ةملسو ءتماّصلا نب نموآ رمأ ة4 هللا لوسر نأ :ثلاثلا
 ملو :مّتلق ناف ؟ال مأ ةيلهاجلا يف ارهاظت له :امهلأسي ملو «ةرافكلاب
 :ليق .هنع امهلأسل ءًاطرش ناك ولو ءاطرش هنولعجت يذلا دوعلا نع امهلأسي
 هيف قالطلا عوقو نکنی انمز راهظلا دعب كاسمإلا ف دلا ای نع اا
 «مزعلاو ءطولا وه دوعلا لعج نمو «هتجح سفن وهو «هلوق ىلع راج اذهف
 اوكسمأ امنإو «ءطولا مهذصق ناك نيرهاظتملا نأ يف نّیب ةصقلا قايس :لاق
 ۱ .یلاعت هللا ءاش نإ كلذ ٌريرقت يتايسو «هل

 نکلو كلذک وه معنف اروزو لوقلا نم ارکنم راهظلا نوک امأو

۲۷ 



  4rاضلا خا 0 + *>

 دقشللا ةداعإ یآ دوعلا

 دوعلابو «هب :نیرمأب روزلاو رکنملا اذه يف ةرافکلا بجوأ امن لجو زع هللا

 .امهدحآ ىلع ال ءطولا یلعو هيلع بترتي امنا ءالیالا مکح نأ امك

 اف

 يف اوفلتخا مث «راهظلا دعب دوعلاب الإ ةرافكلا بجت ال :روهمجلا لاقو

 لاقف «نيلوق ىلع ؟هءارو رمأ وأ «هنيعب راهظلا ظفل ةداع وه له :دوعلا ىنعم

 فلسلا نم دحآ نع اذه اوکحی ملو «راهظلا ظفل ةداع وه : ملک رهاظلا ما

 نم بهذم داكي ال ةاكّشلا هذه تناك ناو ءهيلإ اوقبسُي مل لوق وهو «ةتبلا
 ال داعملا راهظلاب الإ ةرافكلا هتاحبس ُهَّللا بجوي ملف :اولاق .اهنع ولخی بهاذملا

 .هوجو ةثالث نم ةيالاب لالدتسالاو :اولاق .أدتبملا

 ةرم هلثم لعف الإ ءيشلا ىلإ وعلا اهتاغل يف لقعُي ال برعلا نأ :اهدحأ

 لاق .مكتيبو اننیب برعلا ٌمالكو «هلوسر ٌمالكر هللا تاتک اذهو :اولاق «ةيناث

 يف ءاوس ةيالا ُريظن اذهف ([۲۸ :ماعنألا] دنع اوهن امل اوُداَعل اوُدو ولو : یل

 لاقو «آلوأ هب اوتآ ام لثمب ةيناث ةرم مهئابتا وهو اللاب دوعلا لعف ىّدع هنأ

 ۱۲۲9 ل ۳ ا «اندع منع ناو و۶ : یلاعت

 نع اوُهن امل ن ودوني من یوحنا ن E يذلا 1 زن ملا : یلاعت هلوق هنمو

 هناف «هیف دوعلا نم دارملا نيبي وهو ءاهسفن ايار ةروس يف اذهو [۸ :ةلداجملا]

 .هرکذب بيرق دهعلاو «ةدارإو ًالعف هریظن
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 نايتإلا وه لوقلا ىلإ دوعلاف «راهظلا ظفل وه :هولاق يذلاف ءًاضيأو :اولاق
 ام ظفللا راركت ادع امف ًاضيأو :اولاق .اذه ريغ برعلا لقعت ال ةيناث ةرم هب

 ءادوع هب نايتالا نوكي الف «لوقب اهنم دحاو سيلو «لعف امإو «مزع امإو «ٌكاسمإ

 اهب نایتالا نوكيف «آراهظ سيل كاسمالاو ءطولاو مزعلا نألو «ىنعم الو ًاظف ال

 . راهظلا ىلإ ًادوع

 داع «لاقي امك هسفن هنم عنم يذلا ءيشلا يف عوجرلا دوعلاب ديرأ ولو :اولاق

۳۹۸ 



 .هتبه ىف ٌدْئاَعلا» :ثیدحلا يف امك «اولاق امیف نودوعی مث :لاقل «ةبهلا يف
 .«هثیف ىف دئاعلاک

 هللا لزنأف هتجوز نم رهاظ ءهّمَمَل هب ّدتشا اذإ ناکف ممل هب ناك تماصلا
 حصي الو :لاق ی الو َراركتلا يضتقي اذه :لاقف . ۲" 'راهظلا ةرافك هيف لجو زع
 هب لی مل لوقلا اذه نأب انيلع مكٌعينشت امأو :لاق .هّدحو ٌربخلا اذه الإ راهظلا يف
 وأ «مزعلا وأ «ءطولا وه دوعلا نإ :لاق نم ةباحصلا نم انورأف «ةباحصلا نم دحأ

 «ةباحصلا نم دحاو لجر نع ولو ةيلهاجلا يف راهظلا ىلإ دوعلا وه وأ كاسماالا

 .ًادبأ انم #8 هللا لوسر باحصأب دعسأ نونوکت الف

 لصف
 اس

 لولا ظفللا ةداعإ دوعلا ىنعم سيل :اولاقو «كلذ يف ٌروهمجلا مهعزانو

 همالک داعآ :لاقی هنال «اولاق ام نودي مث :لاقل دوعلا وه ناك ول كلذ نآل
 اذهف «هتبه يفو .هلعف يف داع : لاقی امك لاعفالا يف وه امناف «داع انها 2 هیت

 هناسحا یلاو «هلاح یلاو «هتیالو ىلإو هلمع ىلإ داع :لاقیو .«يفاب هلامعتسا

 .اضیآ هل داعو «كلذ وحنو هتءاساو

 دعأ» : 9 ىبنلل ةبلعث نب """دامض لاق امك هداعآ : لاقي امنإف : لوقلا امأو

 «مزالب سيل اذهو « هللا لوسر اپ 2 اًمدعَأ» : ديعس وبأ لاق امكو «َكتتاَمِلَك َيَلَع

 ملسمو «هتبه يف عجري نأ دحأل ا باب :ةبهلا يف ۱۷۳ /۵ يراخبلا هجرخآ (۱)

 . سابع نبا ثيدح نم ةبهلاو ةقدصلا يف عوجرلا میرحت باب :تابهلا يف 0
 ةدشو ءاسنلاب ماملالا :انه اه ممللا ینعم :يياطخلا لاقو (۲۲۱۹) دواد وبأ هجرخآ (۲)

 هب ناک ولو «نونجلاو لبخلا انه اه هانعم سیلو «نهیلا ناقوتلاو نهیلع صرحلا
 .اهریغ الو ةرافک نم ءيش همزلی نكي مل ةلاحلا كلت يف رهاظ مث .كلذ

 (۸۲۸) «هحیحصا يف ملسم هجرخأ اذه هثیدحو فیرحت وهو «مامض :لصألا يف (۳)
 .ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب :ةعمجلا يف
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 ىلع روهمجلا در
 كد رها



 ینعمب ««هتلاقمل داعف» : ثیدحلا يفو «هتلاقمل داعو «هتلاقم داعآ :لاقي هناف

 ةداعاک .لاحم لوقلا ةداعا نأب مهيلع دَر ْنَم در اذه نم دسفأو «ءاوس اهداعآ

 لوقلا ةداعٍ ناف «داسفلا ةياغ يف اذهو «نینامز غامتجا أيهتي ال هنأل :لاق . سمأ

 بضعتم نم ُ؛بجعلاو «هنيعب ال لوألا لثمب نایتالا يهو «لعفلا ةداعإ سنج نم

 مهیلع ریو ثوحبلا هذه لثمب مهعم ُثحبيو «ةیرهاظلا فالخب ی ال : لوقب
 ریظن سیل هناف «هتبه يف دئاعلا لثمب مهيلع در نم در كلذکو ءّدرلا اذه لثمب

 نع اوُهت امل َنودوُعَي من ىَوْجَنلا نَع اوه نیل رت ْمَلَأظ اهثيظن امنإو «ةيآلا
 امل مهدوع نإف «راهظلا ةيا نم دارملا نيبت ةيالا هذهف اذه عمو «[۸ : ةلداجملا]

 ةداعإ هب دارملا سیلو «یوجنلا وهو «هنع يهنملا سفن ىلإ مهغوجر وه «هنع اوه

 يف یلاعت هّلوق كلذکو «هنع يهنملا ىلإ ههعوجر لب ءاهتيعب یوجنلا كلت

 وهو «لوعفملا ىنعمب ردصم وهف .مهلوقل :يأ كاوُلاَق امل َنوُدوُعَي# :راهظلا

 :هلعف وهو «هيلإ ٌدوعلا وه مرحملا ىلإ ٌدوعلاف «ةمّرحملاب اههيبشتب ةجوزلا میرحت
 طولا ها + لاق هم دا ايف

 دوعلاو «ميرحتلا وه لوقملاو «لوقملا ىنعم يف لوقلا نأ :ةلأسملا ةتكنو

 دعاوق ىلع راج اذهو «هميرحت دعب هيلإ ادئاع هتحابتسا وهو «هيلإ ٌدوعلا وه هل

 لاق امك «فلخلاو فلسلا روهمج هيلع يذلا اذهو اهلامعتساو ةيبرعلا ةغللا

 دحأ نع فرعي الو «مهريغو «كلامو «ٌیرهزلاو «نسحلاو سوواطو «ةداتق

 الو «نيعباتلا نم الو «ةباحصلا نم ال ةتبلا ظفللا ةداعاب ةيآلا رسف هنأ فلسلا نم

 ىلإ دوعلا نأ وهو ءظفللا ةداعإ هلعج ْنَم ىلع یفخ ”مأ انه اهو «مهدعب نم

 اهیلع ناك يتلا لاحلا ىلإ هدوعو «نآلا اهيلع وه يتلا لاحلا ةقرافم ٌمزلتسي لعفلا

 مهدوع نأ ىرت الأ ۸ : ءارسالا] تدع مند ناو : یلاعت لاق امک الو

 : رعاشلا لوقکو «ةءاسالا ىلإ مهدوعو «ناسحالا نم هيلع مه ام ةقرافم

 دَمحآ دوعلاق ناسحالل داَع ناو

 ءطولا ةحابإ اهیلع ناك يتلاو «راهظلاب ميرحتلا نآلا اهیلع وه ىتلا لاحلاو

 ۳۶ و



 كلذو «راهظلا لبق هيلع ناك لح ىلإ ٌدوع رهاظملا ُدْوَعَف ءلحلل بجوملا حاکتلاب
 رس رهظو «هتقرافم دعب هيلإ دوعی ارمأ يضتقي دوعلاف «هلمأتف ةرافكلل بجوملا وه
 ىنعمب ةبهلا داف نهاظملا لاق امل دوعلا َنيبو «ةبهلا يف دوعلا نيب قرفلا
 لوا ناك امك «هیف هقّرصتو هكلُم يف هلاخدإ هيف هدوع نّمضتي نيع وهو بوهوملا
 E ة ميرحتلاب هناف رهاظملا فالخب

 ءاذكل داع :لاقی نأ قیلالا ناکف «ميرحتلا لبق اهعم اهیلع ناك يتلا لاحلا ىلإ
 «تماصلا نب ّسوآ 3 ئيبنلا رمأ دقو «اهبلا داع :ةبهلا یفو .هیلا داع : ينعي
 نع كلذب اربخُي مل امهتإف «نيترم هب اظفلتي ملو الا دك رخص نب ًاملسو
 امهلأس الو «ةباحصلا نم ّدحأ الو ءامهنع امهجاوزآ هب ربخأ الو ءامهسفنأ
 . هنايب لمهأ امل ًاطرش ناك ول اذه لثمو ؟نيترم وأ ةرم كلذ امُتلق لَه : هي ٌينل

 الو «هنع دومی ًارمأو «هيلإ دوعي ارمآ :نيرمأ نمضتي دوعلا نأ ةلأسملا ٌرسو
 هراثيإ نّمضتي هيلإ ٌدوعي يذلاو «هلاطبإو هضقن نّمضتي هنع دوعي يذلاف امهنم ُب
 اذهو «هتداراو هدض راثیاو هلاطبو راهظلا ضقن يضتقي رهاظملا دوعف «هتدارإو
 : لوقی مهضعبو قباصالا وه دوعلا نإ : : لوقی مهضعبف تیالا نم فلسلا مهف نیع

 .مزعلا :لوقی مهضعبو «سمللا :لوقي مهضعبو «ءطولا

 داعملا هب متدرآ نإ «داعملا راهظلا يف ةرافکلا بجوآ امنإ هنإ : مكلوق امأو
 لاق امل هيف َداعملا َراهظلا هب متدرأ ناو «هومتمهف ام بسحب یوعدف طبل
 . لوألا ظفللا ةداعإ كلذ متنی مل ءٌرهاظملا

 هّحصأ امف «تماصلا نب سوأ راهظ ىف اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح امأو

 هرجم وه له :هيف اوقلتخا ظفللا ةداعإ ريغ ارمآ دوعلا اولعج نيذلا م
 ًانمز اهكاسمإ وه :ةفئاط تلاقف .نيلوق ىلع ؟هريغ رم وأ .راهظلا دعب اهكاسمإ

۳.۱ 

 وه دوعلا ناب لاق نم
 عستی انمز اهكاسمإ

 قلاط تنآ هلوقل



 وه دوعلا نأب لاق نم
 عطولا ىلع مرعنا

 لوق وهو «ةرافكلا هتمزل «راهظلاب قالطلا لصَي مل یتمف «قلاط تنآ : هلوقل مستی

 فا اذه ناف «یروگلاو دفاع لوق ینعملا يف وهو :هوعزانم لاق «يعفاشلا

 اه بحر يا يف ی را ی

 ا ال وب وا

 ا ءزجلا اذه يف ء 2 اا فرم يف الو برعل ةنل فال دوم

 . ؟هتقیقح وأ دوعلا ینعم نم نامزلا نم

 كلذ ناف « هنیعب ظفللا ةداعا وه :لاق نم لوق نم ىوقأب سیل اذهو :اولاق

 نم مهفی الف «نامزلا نم ءزجلا اذه امأو «ةقيقحو ًةغل ٌدوعلا هنم مهفي لوقعم لوق

 اذه لاق نم : ةيرهاظلا هب مُثبلاط امب مكبلاطُ ٌنحنو :اولاق .ةتبلا دوعلا هيف ناسنالا

 ةلادلا «مث» فرحب دوعلاب ةرافكلا بجوأ هناحبس ُهَّللاو :اولاق ؟يعفاشلا لبق لوقل

 قیخارتم ةدم راهظلا نيبو دوعلا نيب َنوكي نأ دب الف «راهظلا نع يخارتلا ىلع

 مل ام ادئاع راص يمأ رهظك يلع تنأ :هلوق ءاضقنا درجمبو مكدنع عنتمم اذهو

 مل يعفاشلاو ؟راهظلاو دوعلا نيب ةلهملاو يخارتلا نيأف «قلاط تنأ : هلوقب هلصي

 فیالاب يناعملا ىلوا هنأ خا اأو «نیعباتلاو ةباحصلا نم دحأ نع اذه لقني

 رهاظملا ىلع تتأ اذإ هنأ ««اولاق امل نودوعي) يف تغمَس اعم ُتَْقَع يذلا : لاقف

 ةرافکلا هيلع تبجو «هب مرحي يذلا قالطلاب اًهْمّرحُي مل راهظلاب لوقلا دعب ةدم

 «لاق امل داع دقف «لالح هنأ هسفن ىلع مّرح ام كسمأ اذإ هنأ ىلإ نوبهذي مهنأك

 . ىهتنا . اذه نم هب ىلوأ ىنعم هل ملع الو مرح ام لحأف هفلاخف

 ىدحإ يف كلام لاقف «هيف اوفلتخا كاسمالا َءارو ًارمأ هولعج نيذلاو

 رصتخم» نع لقني فلؤملاو ۰۲۰6 ۰۲۰۳ ص «ينزملا رصتخم»و ۵ 2 0



 يبآ يضاقلا لوق اذهو عطولا ىلع مزعلا وه :ديبع وبأو «هنع عبرألا تایاورلا
 هتمزل عمجآ اذإ :لوقی : كلام لاقو .دمحآ مامالا هركنأو «هباحصأو ىلعي

 نوكي نأ الإ ةرافك هيلع ناكأ ءعمجُي ام دعب اهقّلط ول اذه نوكي فيكف «ةرافكلا
 . ؟قالطلا لثم همزل راهظلاب ملكت اذ سوواط لوق ىلإ بهذي

 «مزعلا دعب قَّلط وأ ءامهُدحأ تام ول اميف لوقلا اذه بابرآ فلتخا مث
 .ةرافكلا ٌرقتست :باطخلا وبأو كلام لاقف ؟ةرافكلا هيلع رقتست له ءءطولا لبقو
 ىلع مزعلا هنأ :ةيناث ةياور كلام نعو ٌيقتست ال :هباحصأ ةماعو يضاقلا لاقو
 ءطولاو كاسمالا ىلع مزعلا هنأ :هلك اذه فالخ «ًأطوملا» ةياورو هدحو كاسمالا

Egلاق دقو .دمحأو ةفينح يبأ لوق اذهو هسفن ءطولا هنأ  
 «یشغی نأ دارأ اذإ نایشغلا :لاق او لات امل نودوعب مث :یلاعت هلوق يف دمحأ
 ءطولا هنأ هریغ هنع فرعی ال يذلا هّبهذم لب «ةياور فالتخاب اذه سیلو فک
 هيلع مزعلا دنع هلبق اهجارخإ همزلیو

 نأ لْبَق نم# :ةرافکلا يف لاق هناحبس هللا نأب لوقلا اذه بابرأ جتحاو
 ريغ دوعلا نأ يف حيرص اذهو «سامتلا لبقو دوعلا دعب ةرافكلا بجوأف ةاًسامتي
 هنالو :اولاق .اهیلع امد هئوک زوجی ال یرافکلا لبق مرحي ام نأو «سامتلا

 راهظلا نألو :اولاق .هدصق اميف دوع اهئطو ىلع مزعلاو ءاهميرحت راهظلاب دصق
 نيذلا لاق .ًادئاع ناكف «ميرحتلا كلذ يف عجر دقف ءاهتحابتسا دارأ اذإف «ميرحت
 يهن اميف دئاعلاو «هريرقت مدقت امك هلوق ٌدض لعف دوعلا نأ بير ال : ا
 نع | E ودوغب مر : یلاعت لاق امك «هدیرم ال هلعاف وه : :هلو هیلاو هنع
 هب مهمزلآ ام لوقلا اذه بابرآ مزلی الو هتدار ال هسفن هنع يهنملا لعف اذهف

 مهف «هنع رخأتم ءطولاو ریفکتلا مدقتي دوعلا نإ :مهلوق ناف «مزعلا تباحصا
 لاق امك دوعلا نودیرپ : يأ #اولات امل نودومب : یلاعت هلوق نإ :نولوقي
 ةالصلا ىلإ ْمُثْمَق اذإ# : ىلاعت هلوقكو هل ذعتساف ا : ىلاعت

 هتدارإ ىلع هيف لعفلا قلطي امم هرئاظنو «[7 :ةدئاملا] 4 مکهوجو | اولسغاف

۳۳ 

 ىلع مزعلا هنأم لاق نم
aتا  Nىلع مزعلا وأ كأسنم زا آرم 9 14  

 اعم ءطولاو كاسمالا

 اف لص ولأ های لاق نش

 مریلا دنا لاق نم ججح

 ءطولا دا لاق نم ججح



 مل ةرافكلا نع زجع نم
 هكيع طق ص

 كاسمالابو «لوألا ظفللا سفنب دوعلا ريسفت نم ىلوأ اذهو :اولاق .اهب هعوقول

 ناف «هدعب قّلط ول دّرجملا مزعلابو راهظلا ظفل رارکتبو ءراهظلا دعب ادحاو اسم

 ةعيرشلا دعاوقو ظفللا ةلالد ىلإ لاوقألا برقأف ءاهفعض نيبت دق اهلك لاوقألا هذه

 . قیفوتلا هللابو .اذه وه «نيرسفملا لاوقأو

 ناعآ 45 يبنلا ناف .هنع طقست مل «ترافکلا نع زجع نم نأ :اهنمو

 يل فاو رک ىتح هلثمب هتأرما هتناعأو ءرمت نم قّرعب تماصلا نب سوآ

 نع نيتياورلا دحأو «يعفاشلا لوق اذهو «هیلع ًانید هتمذ ىف ىقبت لب ءاهجارخإب

 ءاهنع هزجعب تابجاولا طقست امك «زجعلاب اهطوقس ىلإ ةفئاط تبهذو

 . اهلادبإ نعو

 نم اهّريغو طفشت نب هتمذ یف یقبت ال ناضمر ةرافك نآ ةفئاط تيهذو

 . ةيميت نبا تاکربلا وبأ هححص يذلا اذهو « طقست ال تارافکلا

 لجرلا ناف «هيلإ تفرص امل «زجعلا عم تبجو ول اهنأب اهطقسآ نم ّجتحاو
 لوألا لوقلا ٌبابرأو .هتاکزل ًافِرصَم نوکی ال امك .هترانکل افرصَم ُنوكي ال

 فرص امك هیلاری نأ زاج ءهنع ُديغلا رفكو ءاهنع زجع اذإ :نولوق
 رخص نب ةملسل حابأ امكو «هلهأ ىلإو هيلإ ناضمر يف عماج نم ةرافك يب يبنلا
 بهذم اذهو هموق ةقدص نم هنع اهجرخأ يتلا هترافك نم هّلهأو وه لكأي نأ

 رئاس يف هنعو .ناضمر يف هلهأ ءىطو نم ةرافك يف هنع ةدحاو ةياور «دمحأ

 .ناتياور تارافكلا

 هترافك فرص زاج «ءهٌريغ هنع َرّمكو «ةرافكلاب رسعأ اذإ هنأ ىلع لدن ةنسلاو

 ۱ . هلهآ یلاو هیلا
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 نأ اهيلإ جاتحي ةاكز هیلعو لايع هل اریقف ناك اذإ هل زوجي لهف :ليق ناف
 هيلع قحتسملا جارخالا مدعل كلذ زوجي ال :ليق ؟هلايعو هسفن ىلإ اهفرصي

 نع نيتياورلا حصأ يف هنم اهضبق دعب هيلإ هتاكز عفدي نأ يعاسلا وأ مامالل نكلو

 .لوخأ

 امهنيب قرفلاو «هيلع صن ءال :ليق ؟هنع اهطقسي نأ هل لهف :ليق ناف

 . حضاو

 ؟هسفن قتعي نأ هل لهف «قتعلاب ريفكتلا يف هدبعل ديسلا نذأ اذإف :ليق نإف

 نع لقتني نأ هل له «لاملاب ريفكتلا يف هل نذأ اذإ اميف ةياورلا تفلتخا :ليق

 : ةيناثلاو مایصلا هضرفو «كلذ هل سيل هنأ :امهادحإ نيتياور ىلع ؟هيلإ مايصلا

 هل :انلق اذإف «هیف نذأ دقو ءديسلا قحل عنملا َّنأل هلی الو «هيلإ لاقتنالا هل
 هجوو «ناتياور كلذ يف هنعف «دمحأ نع هيف ةياورلا تفلتخا ؟قتعلا هل لهف .كلذ

 هل نأ هّريغو ركب وبأ راتخاو «ءالولا دمعي قتعلاو «ءالولا لهأ نم سيل هنأ : عنملا

 زاوجلا ٌةجوو «بهذملا يف نالوق هيف ؟هسفن قتع هل له ءاذه ىلعف «قاتعالا

 ول امك «هريغ قاتعإ ىلإ فرصنی قاتعالا يف نذالا نأ عنملا جوو نذالا قالطا

 .هريغ ىلع ةقدصلا ىلإ نذالا فرصنا ةقدصلا يف هل نذآ

 لصف
 يف انه اه فلتخا دقو ریفکتلا لبق اهنم رهاظملا ءطو زوجي ال هنأ :اهنمو

 هنأ :يناثلاو ؟ال مأ ریفکتلا لبق جرفلا نود اهترشابُم هل له :امهدحأ .نيعضوم

 نالوق نيتلأسملا يفو ؟ال مأ هلبق ءطولا هل لهف یاعطالا هترافك تناك اذإ

 . يعفاشلل نالوقو «دمحأ نع ناتياور امهو .ءاهقفلل

 ال نيبال :یلاعت هلوق ةا «ءطولا ریفب عاتمتسالا منم هجور

 ةيانك َسسامَّتلا نأ زاوجلا هجوو «هیعاودو اهوطو مرحي نمب اههبش هئالو , 4 اًسامَتَي

 مرحي ضئاحلا ناف «هيعاود ميرحت عامجلا ميرحت نم مزلي الو عامجلا نع
 مرحي ةيبسملاو «هيعاود نود ءط ولا هنم مرحي مئاصلاو «هیعاود نود اهعامج

۳۰۵ 

 رهاظملا ءطو زوجي ال
 ریفکتلا لبق اهنم



 عیادت سملا لطبيب له

 ؟ مایسهلا

 ۰ عاطل ی و و
 . ةفينح يبأ لوق اذهو هبعاود نود اهؤطو

 زاوجلا هجوف «ماعطالاب ناك اذإ : ريفكتلا لبق اهؤطو يهو ةيناثلا هتل اه
 يف هقلطأو ءمايصلاو قتعلا يف سیسملا لبق هنوکب ريفكتلا دّبق هناحبس هللا نأ

 يف هركذ امك هركذل «ماعطالا يف دييقتلا دارأ ولف همکح امهنم لكلو ماعطالا

 الو ةدوصقم ةدئافل لب ءاثبع اذه قلطيو اذه ديقي مل هناحبس وهو «مايصلاو قتعلا
 امم هقلطأ ام مكح ةدافتسا عنملا ٌهجوو . هقلطأ ام قالطاو «هدّيق ام دييقت الإ ةدئاف
 وهو «نیتروصلا نيب قرافلا هيف يغلأ دق اسایق امإو :حیحصلا ىلع ناب اما « هدبق

 هداعآ ولف «نیترم سامی نآ لبق نمر : ركذ دقو «نيلئامتملا نيب قرب ال هناحبس

 هركذ ولو «تارافكلا يف همكح رركت ىلع نيترم هركذب هّبنو «مالکلا هب لاطل ءاثلا
 لوأ يف هركذ ولو «ةريخألا ةرافكلاب هصاصتخا مهوأل تدحاو ةرم مالكلا رخا يف
 مالكلا حصفأ ناكو «ليوطت ةرافك لك يف هتداعإو یلوالاب هصاصتخا مهوأل ةرم

 . عقو ام هزجوأو هغلبأو

 ةجاحلا ةدشو «هنمز لواطت عم موصلاب سيسملا لبق ريفكتلاب هبن هنإف اضيأو
 . ىلوأ هنمز لوطي ال يذلا ماعطالا يف همدقت طارتشا نأ ىلع ةجوزلا سيسم ىلإ

 اليل ٌسيسملا مي كِلذو < «سيسملا لبق مايصلاب رمأ هناحبس هنأ :اهنمو

 امناو ءاراهنو اليل ل موصلا نمز يف اهئطو ميرحت يف ةمئألا نيب فالخ الو ءاراهنو
 يبأو كلام لوق وهو لطبي :امهدحأ .نالوق هيف ؟هب عئاتتلا لطبي له ءاوفلتخا
 يف دمحأو «يعفاشلا لوق وهو «لطبي ال :يناثلاو «هبهذم رهاظ يف دمحأو «ةفينح

 . هنع ىرخأ ةياور

 نیعباتتم نیرهشب رمآ هناحبس هناف «نارقلا 9 اولظيأ نیذلاو
 aS نا یی یا یاس تب یر ی

 اور نوکیف وا © شا لوسر
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 : يناثلاو نیرهشلا عباتت ها  نیرمآ بجو هناحبس نأ ةلامهلا رسو

 .نيرمألا عومجمب الإ هب رمآ امب ىتأ دق نوکی الف «سامتلا لبق امهمایص ْعوقو
2 ۱ 

 بنت يبيح لو «ردقب هديقُي ملو نیکاسملا ماعطإ قلطأ یلاعتو هناحبس هنأ :اهنمو
 وجود اد مت وأ بح كيلمت ريغ نم مهاشعو مهاًدغف مهمعطأ ول هنأ يضتقي كلذو «عباتت

 ا اس یاب ولا تو ناز م

 . نيقرفتم وأ ةلمج مهمعطأ ءاوسو «هنع نيتياورلا ىدحإ

 ناك هب مل اموي نيتس ادحاو معطأ ولف ( نیتسلا دلع ءافيتسا نم دب ال هنأ :اهنمو

 یدحا ىف دمحأو «ىعفاشلاو كلام : روهمجلا لوق اذه «دحاو نع الا هزجي

 بهذم وهو دحاول ولو ءانيكسم نيتس ماعطإ بجاولا نأ : ةيناثلاو . هنع نيتياورلا

 یهو هبهذم رهاظ وهو یآزجآ الاو زجی مل هريغ دجو نإ : ةثلاثلاو . ةفينح ىبأ

 . لاوقالا حصآ

 لصف

 ينال نکند ل ءارقفلا مهيف لخديو «نيكاسملا ىلإ الإ ةرافكلا ٌمفد هئزجي ال هنأ :اهنمو

 هرتنا  مهریغو اًباحصأ ممعو «قالطالا دنع ءارقفلا ظفل يف ُنيكاسملا لخدي امك

 نباو «نيكاسملاو ءارقفلا : ةعبرأ مهو «هتجاحل ةاكزلا نم ذخأي نم لك يف مکحلا

 «نيكاسملاب اهصاصتخا نارقلا رهاظو .بتاكملاو .هتحلصمل ٌمراغلاو «ليبسلا

 لصن

 اارتشا فنصملا عيجرت يف اهدّيقو «ناميالاب اهديقُي ملو ءانه اه ةبقرلا قلطأ هناحبس هللا نأ :اهنمو

 02007 ءلعقلا ةرافك ريغ يف ناميالا طارتشا يف ءاهقفلا فلتخاف «ناميالاب لتقلا ةرافك

 وبأ هطرتشي ملو «هبهذم رهاظ يف دمحأو كلامو ؛ٌنيعفاشلا هطرشف :نيلوق ىلع

۳۷ 



 هنّيبل اطرش ناك ول :اولاق نامیالا اوطرتشی مل نیذلاو هاظلا لها الو «ةفینح
 لمعیف «هديق ام دیقیو «هقلطآ ام قلطی لب ‹ لتقلا ةرافک يف هنیب امك «هناحبس هللا

 وهو «صنلا ىلع ةدايز نامیالا طارتشا نأ ةّيفنحلا تدازو .دیقملاو قلطملاب

 رتاوتم ربخ وأ نارقلاب الإ خس ال نارقلاو سن

 ةنموم لتقلا ةبقر ىف هناحبس هللا طرش :يعفاشلل ظفللاو :نورخالا لاق
 ام نأ ىلع هب انللدتساف .مضاوم يف دوهشلا قلطأو تداهشلا يف لدعلا طرش امك
 ىلع نیملسملا لاومآ هللا در امنإو طرش ام ینعم لثم ىلع تاداهشلا نم قلطآ
 نینموملل الإ زجت ملف .تاقدصلا هللا ضرفو نیکرشملا ىلع ال نیملسملا

 ناسل نأب ثیعفاشلا لدتساف ۰" نمؤمل الا زوجي ال باقرلا نم ضرف ام كلذکف
 عرشلا فرع لمحف هسنج نم ناك اذإ دیقملا ىلع قلطملا لمح يضتقي برعلا
 . مهناسل یضتقم ىلع

 . سايق ال نایب دیقملا ىلع قلطملا لمح نأ :امهدحآ .نارمآ انه اهو
 ال نأ :يناثلاو .مکحلا داحتا :امهدحأ .نيطرشب هيلع لمحي امنإ هنأ : يناثلا
 هقالط لمحُي مل «نيفلتخم نيلصأ نيب ناك نإف .دحاو لصأ الإ قلطملل نوكي
 الإ هزجُي مل ةقلطم ةبقر رذن ولو :يعفاشلا لاق .هنيعي ليلدب الإ امهدحأ ىلع
 عرشلا بجاو ىلع لومحم رذنلا نأو .لصالا اذه ىلع ءانب اذهو «ةنمؤم
 لاق يي يبنلا نأ ءاذه ىلع لدي اممو . ملسملا قتعب الإ ىدأتي ال قتعلا بجاوو

 يف :تلاقف ؟للا َنيأ اهلأسف ءاهب ينتئا :ةروذنم ةبقر قتع يف ىتفتسا نمل
 . "ةئمؤُم اهنإف اهقتعأ :لاقف «هّللا لوسر تنأ :تلاق ؟انآ نم :لاقف یامسلا
 . یهتنا اهقتعب رمأ نامیالا تفصواملف :يعفاشلا لاق

 )١( ص «ینزملا رصتخم» ۰۲۸۰/۰ «مألا» 7١4.

 ) )۲ثيدح نم ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب :دجاسملا يف (۵۳۷) ملسم هجرخأ

 . ىملسلا مكحلا نب ةيواعم
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 ةنموم ةبقر يف الا فرجت ال اعرش هب رومأملا قتعلا نآ ج رهاظ اذهو

 صخألا ناك مکحلل ةلع ناك یتم معألا ناف ةدئاف نامیالاب لیلعتلل نكي مل الإو

 . ریثأتلا ميدع

 نم هصيلختو «هبر ةدابعل هغیرفت ملسملا قاتعا نم دوصقملا ناف اضيأو
 عراشلل ٌدوصقم ٌرمأ اذه نأ بير الو «قلاخلا ةيدوبع ىلإ قولخملا ةيدوبع

 هتدابعل دبعلا غيرفت هلوسرو هللا دنع يوتسي فيكو .هّواغلا زوجي الف هل بوبحم

 هناحبس نّیب دقو «رانلاو رمقلاو سمشلا وأ «بيلصلا ةدابعل هغیرفتو «هدحو

 طارتشا نّيب امك «هنايب ىلع هنع تكس ام لاحأو «لتقلا ةرافك يف نامیالا طارتشا

 بلاغ كلذكو «هنیب ام ىلع هنع تكسو «هقلطأ ام لاحأو «نيدهاشلا يف ةلادعلا

 هلوق :اهنمف «ركذت نأ نم ٌرْثكأ يهو ءاهلمأت نمل هتاديقمو هناحبس همالك تاقلطم

 كلذ لعب نمو :سانلا نيب حالصإ وأ «فورعم وأ «ةقدصب رمآ نميف ىلاعت

 رخ عضوم يفو ء[١٠١ :ءاسنلا] «ًاميظَع ارج هيتؤث َفْوَسَف هّللا تاضرَم ءافتبا

 كلذکو .هعضوم يف روکذملا طرشلاب ءافتکا لمعلا سفنب رجألا قلعي عضاوم لب

 4هِيْعَسل نارفک الق ُنِمْؤُم َوُهَو تاحلاّصلا نم ْلَمْعَي ْنَمَف# :ىلاعت هلوق

 ملع امب ًءافتكا ةحلاصلا لامعألا سفنب ءازجلا َقّلعُي عضوم يفو «[95 :ءايبنألا]

 ۱ .ديعولاو دعولا صوصن ىف بلاغ اذهو «نامیالا طرش نم

 لاوقآ ةثالث اذه يفو «ةبقرل اقتعم نكي مل نیتبقر يفصن قتعأ ول هنأ :اهنمو

 نإ هنأ :اهحصآ وهو اهللاثو یازجالا اهینا «دمحآ نع تایاور یهو « سانلل

 : نأ «ةبقر روح هنأ هيلع قدی هناف الف الاو هأزجآ نیتبقرلا ىف ةيرحلا تلمکت

 . ةيرحلا لمکت مل اذإ ام فالخب ةرح اهلعج

 یه لب « فعاضتت الو «ريفكتلا لبق ءطولاب رک ال ةرافکلا نآ :اهنمو

۳۰۹ 

 مل نینبق ر يفصن قتعأ ول

 ةبقرل اقتعم نكي

 ءطولاب ةرافكلا طقست ال
 فعاضتت الو ريفكتل | لبق



 لاق مدقت يذلا ۶ هللا لوسر ٌمكح هيلع لد امك «ةدحاو ةرافك اهلاحب

 «رفکی نأ لبق عماجي رهاظملا نع ء ءاهقفلا نم م ةرشع تلأس :رانيد نب تلصلا

 کیو «قورسمو «نیریس نباو نسحلا مهو :لاق .ةدحاو ةرافک :اولاقف

 فات هارآ رشاعلاو :لاق .ةمرکعو دهاجمو ؛سوواطو یاطعو «ةداتقو

 .ةعبرالا ةمئالا لوق اذهو

 نب دیعس رکذو «نیترافک هيلع نأ صاعلا نب ورمعو «رمع نبا نع حصو

 هيلع : رفکی نأ لبق اهوطی مث .رهاظی يذلا يف ميهارباو «نسحلا نع ءروصنم
 ةرافکلا نأ .فسوی يبأو «ريبج نب دیعسو «يرهزلا نع رکذو «تارافک ثالث

 . سیسملا لبق اهجارخ| ىلإ لیبس هل ند ملو «اهثقو تاف هنآ اذه هجوو «طقست

 ةالصلاك ةّمذلا يف بجاولا طقسُ ال ءادألا تقو تاوف نأ ءاذه باوجو
 نرتقا يذلا راهظلل امهادح| نأ نیترافکلا بوجو هجوو «تادابعلا رئاسو مایصلاو

 الو «مرحملا ءطوکو «ناضمر راهن يف ءطولاک مّرحملا ءطولل ةيناثلاو دوعلا هب

 مکحو «مارحلا ىلع همادقإ ىلع ةبوقع ٌنوکی نأ الإ .هجو ثالثلا باجیال ملعُي
 . ملعأ هللاو «لاوقألا هذه فالخ ىلع لدي 4 هل

0 5 
 .دلیالا ف لنت هللا ل 0-2

 5 ع 5 5 ر ۱ مم رس أ

 اي :۱ولاقف 58 بل نیرو مس هل رفع يف ماف 7

 و : لاقف ی تلا : هللا لوسر

 اقر ناف رهشآ هم صرت مهلاسن نم نولي نیل : هناحبس لاق دقو

 يف ۳۷۹۱/۹و .اوموصف لالهلا متيأر اذإ باب :موصلا يف ۱۰۱/4 يراخبلا هجرخآ (۱)
 بم نولوب نیذلل۶ :یلاعت هللا لوق باب :روذنلاو نامیالا يف 1۹۳/۱۱و قالطلا

 . ةف رغلا : هبرشملاو # : رهشأ ةعبرآ , عبرت مهئاسن

TI 



 و ہا ہت 7 1 ا ل ۳ بر لا لف 25 هرن 0 ی

 .[۲۲ ۲ :ةرقبلا]

 نيميلاب عانتمالاب عرشلا فرع يف لصخو «نيميلاب عانتمالا :ةغل :ءاليالا

 ی ا ا یک ار یر تر
 هم جاوزألل هناحبس لعجو ««ىلع» ماقم «نم» ةماقإ نم نسحأ وهو مهئاسن

 امإو «ءيفي نأ امإف تضم اذإف «ءالیالاب مهئاسن ءطو نم اهیف نوعنتمی رهشآ ةعبرآ

 لاح يف نوکی امنإ ءالیالا نأ «سابع نباو «يلع نع رهتشا دقو «قلطُي نأ

 عم نارقلا رهاظو .هئاسن عم 352 هللا لوسرل عقو امك .یضرلا نود بضغلا

 .نوييجلا

 ىلع جتحاف « رحا لجرو ايريس نب كلوت ةلأسملا هذه يف رظانت دقو

 .تکسف فیالاب دمحم هيلع جتحاف «يلع لوقب دمحم

 . ماكحأ ىلع ةيالا تلد دقو

 مل رهشأ ةعبرأ نم لقأ ءطولا كرت ىلع فلح نم نأ :اهنمو .اذه :اهنم

 نوا اف لوف تفت ملا لوق ادو ا کت

 رهشآ ةعبرأ نم رثكأ ىلع فلخی ىتح ءاليالا مكح هل تبثي ال هنأ :اهنمو

 مهل لعج هللا نآل .ءاليالا مكح هل تبثپ مل رهشآ ةعبرأ عانتمالا ةدم تناك ناف

ETEلوك ادفع هاروت اه نإ نإ یا عيد  

 رهشأ ةعبرأب ايلؤم ةفينح وبأ هلعجو «كلامو .يعفاشلاو «دمحأ .مهنم ءروهمجلا

 ءاهئاضقناب قالطلا عوقول لجأ ورضا ةدملا نأ هلضا ىلع ءاي اهو ءار

 هيف فلتخا عضوم اذهو «ةبلاطملا قاقحتسال ًالجأ ةدملا نولعجي روهمجلاو

 انثدح « یعفاشلا لاقف .مهدعب ْنَمو نیعباتلاو مهنع هللا يضر ةباحصلا نم فلسلا

 رعایت ككرد | 013: مزار ا ند: يح ا

۳۹ 

 يج ورد المال هک تنثن ا

 نم ةطددتسملا ماكجح 4

 الف تإ

 هک سس 3

 رهسشا کف زا



 قالطلا عقوآ نم ججح

 یورو .رهشآ ةعبرآ دعب : ينعي , يلوملا فقوي مهلك «ةباحصلا نم الجر

 باحصأ نم ًالجر رشع ينثا تلاس :لاق «هيبأ نع «حلاص يبأ نب ليهس

 .'رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح ءيش هيلع سيل :اولاقف «يلؤملا نع 45 هللا لوسر
 . مهدعب نمو «نيعباتلاو ةباحصلا نم روهمجلا لوق اذهو

 ءىفي ملو رهشأ ةعبرأ تضم اذإ : تباث نب دیزو «دوعسم نب هللا دبع لاقو
 ةفينح يبأ لوقو «نيعباتلا نم ةعامج لوق اذهو ۰" اهيضمب هنم تقلط ءاهيف

 الإو ءاف ناف رهشألا ةعبرألا يضم لبق ةبلاطملا قحتسی ءالؤه دنعف «هباحصأو

 ‹رهشألا ةعبرألا يضمت ىتح ةبلاطملا قحتسي ال ءروهمجلا دنعو .اهيضمب تقلط

 امإ «قالطلا عاقيإب دخ .ءیفی مل ناو «قلطُت نأ امإو «ءيفت نأ امإ :لاقي ذئنيحف

 . قّلطي ىتح هسبحب امإو «مكاحلاب

 ةثالث نم كلذ ىلع لدت ءاليالا ةيا :ةدملا يضمب قالطلل نوعقوملا لاق
 .هجوأ

 «ٌمیحَر ٌدوُمَع هللا ناف ّنهيف اوژاف ْنِإَف» :أرق دوعسم نب هللا دبع نأ :اهدحأ

 ىرجت نأ امإ ةءارقلا هذهو ءاهيف ةئيفلا قاقحتسا ىلع لدت ةدملا ىلإ ةئيفلا ةفاضإف
 نأ امإو نارقلا نم اهنوك بجوت مل ناو «لمعلا بجوتف «دحاولا ربخلا یرجم

 . ةتبلا اذه ريغ اهیف زوجي ال همکح یقبو هظفل خسن انارق نوکت

 ةكفلا تناك ولف رهنكأ ةعبرآ ءالیالا ةدم لعج هناحبس هللا نآ يناثلا

 . زئاج ريغ كلذو « صنلا ةدم ىلع تدازل كهدعب

 .حیحص هدانساو ۰۳۸۱/۲ يعفاشلا هجرخآ (۱)

 .يوق هدانساو ۰4۵۱ ص ينطقرادلا هجرخآ (۲)

 سابع نبا نع بابلا يفو «حیحص هدانساو دوعسم نبا نع ۳۷۹/۷ يقهيبلا هجرخآ (۳)
 هدنسو «عامجلا ءيفلاو هشالا ةعبرالا ءاضقنا قالطلا ةميزع» ةبيش يبأ نبا دنع

 .۳۷۹/۷ «يقنلا رهوجلا» يف امك حیحص
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 ىلع لدف «اهعقوم ةئيفلا تعقول «ءاليالا ةدم يف اهئطو ول هنأ :ثلاثلا

 . اهيف ةئيفلا قاقحتسا

 :لاق مث «رهشآ ةعبرآ صبرت مهل لعج یلاعتو هناحبس هللا نألو :اولاق

 میسقتلا اذه نأ اذه رهاظو هک َقالْطلا اوُمَرَع ناو میحر هوُمَع هللا َّنِإَف اوژاف ناق

 ةعبرأ ينيدب كيلع ربصأ :هميرغل لاق اذإ امك «صبرت اهيف مهل يتلا ةدملا يف

 ءةدملا هذه يف ينتيفو نإ الإ اذه نم مهفُي الو .كتسبح الإو ينتيفو ناف «رهشأ

 ةءارقو «رهشآ ةعبرأ نم رثكأ ربصلا ةدم تناك الإو ءاهدعب ينتيفو نإ هنم مهفی الو

 .ًاريسفت نوكت نأ اهبتارم لفأو «ةدملا يف اهنأب ةئيفلا ريسفت يف ةحيرص دوعسم نبا
 َبرض يذلا لجألاكو «ةدعلاك ةقرفلا هبقعتف «ةقرفلل بورضم لجأ هنألو :اولاق

 . قلاط تنأف رهشآ ةعبرأ تضم اذإ :هلوقك «قالطلا عوقول

 . ةلدأ ةرشع ءاليالا ةيا نم انل :روهمجلا لاق

 اهلعجي ملو هل ازت «جاو زالا ىلإ ءالیالا هدم فاضآ هنأ : اهدحأ

 بجوآ نمو «نيّدلا لجأك «اهذعب لب ءاهيف ةبلاطملا قحتسي الأ بجوف «مهيلع

 مهيلع قحتسيو مهل الجأ اهنوك لقعُي الو مهل الجأ هدنع نكي مل اهيف ةبلاطملا

E 

 دعب ةئيفلا ركذف ۰ (ةيحَر ٌروُفَغ هللا ناف اوؤاق ْنِف#» :هلوق : يناثلا ليلدلا
 ا ا او لا دعي وكي أ يضتقي اذهو «بیقعتلا ءافب ةدملا

 دعب اذهو .[۲۲۹ :ةرقبلا] «ٍناَسْحِِب ٌحيِرْسَت وأ ٍفوُرْعَمِب لاَسماف نا هم قالطلا)

 .اعطق قالطلا

 دق : لیق ؟ةدملا دعب ال ءالیالا دعب نوكي نأ بجوت بيقعتلا ءاف : ليق ناف

 تبجوآ اذإف «ةئيفلا رکذب اهبقعأ مث «ةدملا رکذ هالت مث «ءالیالا رکذ ةيالا يف ٌمّدقت

 بجوو «نیروکذملا دعبأ ىلإ دوعي نأ زجي مل .هّركذ مدقت ام دعب بیقعتلا ءافلا

 .امهبرقأ ىلإ وأ امهيلإ اهدوع

۳۱۳ 

 مدعب روهمجلا ججح
 ةدملا يضمب قالطلا عاقبإ
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 مزعلاامناو ۷ ۰ ةرقبلا] 4ٌقالطلا | اوُمَرَع نإو# :هلوق :ثلاثلا ليلدلا
 غلي یتح حاکنل | ةدقَع اوُمزعن دوش : یلاعت هلوقک ا ىل ا مزع ام

 :لیق ؟قالطلا ىلع مزع ةئيفلا كرتف : لیق ناف ۲۳۵[۰ :ةرقبلا] 6 هجا باتکلا

 درجمب قالطلا نوعقوت متنآو هکرت وأ هيلع موزعملا لعفل ةمزاج ةدار وه ٌمزعلا
 ىلع مزع ول لب «هکرت ىلع الو ءطو ىلع ال مزع هنم نكي مل ناو ةدملا يضم

 متردق امفیکف «قالطلا مزعی ملو «ةدملا ّیضمب هيلع متقلط عماجی ملو «ةئيفلا

 . مکیلع ةجح ةيآلاف

 «قالطلا وأ ةئيفلا : نیرمآ نيب ةيالا يف هرّيخ هناحبس هللا نأ : عبارلا لیلدلا

 ؛نیتلاح يف ناك ولو «تارافکلاک ةدحاو ةلاح يف الإ نوكي ال نيرمأ نيب د رييختلاو

 قالطلا ٌمزعو «ةدملا سفن يف مكدنع ةئيفلاف ءاذه ررقت اذإو «ًارييخت ال ابيترت ناكل

 .ةدحاو ةلاح يف رییختلا عقي ملف «ةدملا ءاضقناب

 نوكيف «ةئيفلا كرتي نأ م نيبو «ةدملا يف ءيفي نأ نيب رّيخم وه :ليق نإف

 نوكي امنإو قالطلل ًامزع نوكي ال ةئيفلا كرت :ليق .ةدملا يضمب قالطلل امزاع
 ةتبلا ةئيفلا نيبو قالطلا مزع نيب ُرييختلا ىَّنأتي الف «ةدملا تضقنا اذإ مكدنع امزع
 «ةئيفلا هنكمي ةدملا يفو :ةئيفلا هنكمي الف مكدنع قالطلا عقي ةدملا يضمب هنإف

 سماخ ليلد اذهف ذئنيحو «ةدملا يضم وه يذلا قالطلا مزع تقو رضحي ملو

 حصيل «هيلإ امهّلعف نوكي نأ يضتقي نيرمأ نيب ريبختلا نأ : سداسلا ليلدلا

 . هيلإ سيل ةدملا يضمو ؛هرایخ مكح لطبل الإو «هک رتو امهنم لك لعف رایتخا هنم

 4 میلع ٌميِمَس هللا ناف قالطلا اوُمَرَع ناو :لاق هناحبس هنأ : عباسلا ليلدلا

 . عمسلا ةفصب ةيآلا متخ نسحيل «عمسُي ًالوق قالطلا نوكي نأ ىضتقاف

 تلبق «ينتيفو ناف هشآ ةعبرآ لجأ كل :همیرغل لاق ول هنأ :نماثلا لیلدلا

۳ 



 : اهيف ال ةدملا دعب سبحلاو ءافولا نأ هأضتقم ناك < «گسبح ير مل نا ‹ كنم

 .اذه َريغ بطاخملا لقْعَي الو

 عيبلا تخسف ناف «مايأ ةئالث رايخلا كل : هلوق ریظن هيف نحن ام : لیق ناف

 یوقآ نم اذه :ليق ؟اهدعب ال ثالثلا يف عقي امن خسفلا نأ ٌمولعمو «كمزل الاو

 مایآ ةثالث ةدم يف رایخلا هل لعجف موزللا دقعلا بجوم ناف .مکیلع انججح

 اهل ةجوزلا اذکهو ءٌموزللا وهو همکح ىلإ ذقعلا داع «خ خش يا اذاف

 يذلا لم َنُهَلَو# :یلاعت لاق ءاهيلع قح هل امك یطولا يف جوزلا ىلع قح

 ی ا ةعبرأ عانتما عراشلا هل لعجف ۲۲۸[۰ :ةرقبلا] :؟فوژرعملاب َنِهْبلَع

 ال ةبلاطملا وهو «دقعلا بجومب اهنح یلغ تداع ةدملا تضقنا اذاف «نهیف اهل

 مهل يذلاف نیئیش يدعو ؛انیش نیلملل لعج هناحبس هنآ : رشاعلا لیلدلا

 مهيلع سیل مکدنعو «قالطلا امإو ةئيفلا امإ مهیلع يذلاو «ةروكذملا ةدملا صبرت

 هناحبس هيلإ وه امناو «مهيلإ الو لب «مهيلع سيلف «قالطلا امأو «طقف ٌةئيفلا الإ
 نأ مولعمو «ىبأ وأ ءاش ةدملا ءاضقنا بیقع اهقالطب مکحیف «ةدملا ءاضقنا دنع

 نيمي اهنألو :اولاق .صنلا رهاظ ٌفالخ وهو «هيلع الو يلوملا ىلإ سيل اذه
 اهردق ةدم اهنألو «ناميألا رئاسك قالطلا اهب عقی ملف ةرافکلا بجوت یلاعت هللاب

 حصي ال ظفل هنألو «نيتعلا لجأك «ةنونیب اهب عقي الف «ةقرفلا اهمدقتت مل غرشلا

 اقالط ناك ءالیالا نألو راهظلاک لّجؤملا هب عقي ملف ءلّجعملا قالطلا هب عقی نأ

 مكحلل ءافيتسا هنأل قالطلا هب عقي نأ زوجي الف راهظلاک خسنف «ةيلهاجلا يف

 . ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك املو «خوسنملا

 «قالّطلاب :ءايشأ ةثالثب ُفلحَت ةيلهاجلا قرفلا تناك :یعفاشلا لاق

 ىف هيلع اناك امع راهظلاو ءاليالا ىلاعتو هناحبس هللا لقنف یالیالاو ها

 رشت ىف اهي دوام سا هم نا یا ىلع هوا سا قب ةيلهاجلا

۳۱۵ 

 لهأ هبنع ان لاطبإ

 ءالبإلا لعح نم ةيلقاجلا

 اقللح راهظلاو



 يلوملا نأ يف ةجحلا

 دوعلاو قالطلا نيب ٌرّدخم

 ۲ نإ :هلوق يف ةلاسم

 اثالث قلاط تناف كتئط نطو

 .'هظفل اذه «هيلع ناك ام ىلع قالطلا مكح يقبو

 اه ءالیالا سیلو «ةیانکلاو حیرصلاب عقی امنإ قالطلا نألو :اولاق

 ولو هدّيق نإ ىّمسم لجأ ىلإ وأ «هقلطأ نإ ًالّجعم عقول ءاحيرص ناك ول ذإ ءامهنم
 نود ّمسفلا بجوُي هنإف «ناعللا اذه ىلع دری الو «هتين ىلإ هيف عجرل «ةيانك ناك

 .لوقلاب الإ عقي ال قالطلاو «لوق ريغب عقي خسفلاو «قالطلا

 ةدم يف ةئيفلا زاوج ىلع لذت نأ اهثیاغف .دوعسم نبا ةءارق امأو :اولاق

 . هكتن ال قح اذهو «ةدملا ىف اهب ةبلاطملا قاقحتسا ىلع ال «صیرتلا

 لا وهف ا احا ىلع لوا ف ا ارج هکلرف اما.

 ۱ . جوملا ِنْيَدلاب

 سیلف رهشآ ةعبرآ ىلع تدازل «ةدملا دعب عقلا تناک ول هنٍا :مکلوق امأو

 ءةبلاطملا هيف قحتسی ال يذلا ربصلا نمزل ةدم رهشالا ةعبرألا نال «حیحصب

 هّرظْن نأ اًمإو .هب ةبلاطملا لّجعت نأ اهلف قحلا هيلع قحتسی اهئاضقنا درجمبف

 لر نایت اهانت e وب a يتابع اذهب

 .ءاوس ءالیالا لجأ اذکف «لجالا ىلع ةدايزلا ٌمِزلتسي كلذ نإ : لاقي

 لصف
 ىتح لؤم وهف «فلح نيمي ّيأب ءاليالا هنم حص ْنَم لك نأ ىلع ةيالا تلدو

 نم لوقي نم هيلإ بهذ امل ٌةجح اذه يف ناكف «َقّلطُي نأ امإو «ءيفي نأ امإ رَبي

 نمو «َقّلطي نأ امإو «ءيفي نأ امإ «قالطلاب نيميلاب يلؤملا نإ :فلخلاو فلسلا
 اذإ هنإف «ءاليالا مكح يف نيميلا هذه لاخدإ هنكمُي مل لاح لك ىلع قالطلا همزلي

 : هل قول رقي ال رهشآ ٌةعبرآ تضم اذاف «ائالث قلاط تنأف «ةنس ىلإ كتتطو نا : لاق
 ءاهأطت مل ناو «تقلط اهتئطو نإ : هل نولوقي لب اط نآ اماو ال نأ امإ

 . هوحنب ۳۷۷/۵ «مألا» ۱(

۳۹ 



 يف ءطولا ءزج وه يذلا عزنلا عوقول جالیالا نم هنکمی ال مهّرثكأو «كيلع انقلط
 هوفقو الف : لاقیف ذئئيحو «لؤم ريغ هنأب :لاقی نأ الإ اذه نع باوج الو «ةيبنجأ

 ءامئاد قالطلا نيميب اهئطو نم عنتمي نأ هل نإ :اولوقو «رهشألا ةعبرألا يضم دعب

 ملو ًايلؤم هومتلعج نإو «نيمي ريغ نم ءاليإلا مكح هل متبثأ «لجألا هل متبرض ناف
 ىلع ءالؤه ججح ضعب اذهف «صنلا بجومو ءءاليإلا مكح متفلاخ هوزیجت
 . مهيعزانم

 قلاط تنأف «كتتطو نإ :لاق اذإ يهو .ةلأسملا هذه مكح امف :ليق ناف

 امهو «نيلوق ىلع ؟ال مأ ايلؤم نوكي له ءاهيف ًءاهقفلا فلتخا :ليق
 بهذم وهو ءًايلؤم نوكي هنأ :ديدجلا يف يعفاشلل نالوقو ءدمحأ نع ناتياور
 باحصأل ناهجو هيف ؟جاليالا نم ُنَكمُي لهف :نيلوق ىلعو .كلامو «ةفينح يبآ
 ۱ .يعفاشلاو دمحآ

 مهدنع قلطت جالیالاب اهنال «هیلع ٌمرحي لب نم نكمي ال هنأ :امهدحآ

 اذإ مئاصلاک اذهو ءًامرحم جالیالا نوكيف ءامرحم جالیالا دعب ام ٌريصيف ایالت

 هيلع مرَح «هجارخ| نود رکذلا جالیا ردق الإ رجفلا عولط ىلإ قبي مل هنأ نقيت
 اه كلذک ءرظحلا نمز يف جارخالا دوجول «ةحابالا نمز يف ناك ناو «جالیال

 . هدعب جارخ الا دوجول قالطلا لبق ناك ناو «جالیالا هيلع مّرحي انه

 رئاس لوق وهو :يدرواملا لاق «جاليإلا هيلع مرحي ال هنأ :يناثلاو
 تقلط ناو .كرت هنأل «جارخالا هيلع مرحي الو هتجوزاهنال ءانباحصأ

 اذهو «عزتلاو ءادتبالا ال حالیالا ةمادتسا ءطولا اذهب مرحملا نوكيو «جالیالاب

 هجرخأو عماجم وهو مئاصلا ىلع ٌرجفلا علط ول :لاق هنإف «يعفاشلا صن رهاظ

 باتك يف لاقو .ٌرّمكيو «رطفأ «هجارخإ ريغب ثكم ناف «هموص ىلع ناك هناکم
 بيغ اذإف ءءاف ناف «فقو ءاثالث قلاط تنأف «كّتنطو نإ :لاق ولو :ءاليالا

۳۷ 



 : ءالؤه لاق .اهلثم رهم هیلعف «هلخدأ مث هجرخآ ناف ءاثالث هنم تقلط ةفشحلا

 لوخدلا حابتسا مقت الو «يراد لخدا : لجرل لاق ول الجر نأ زاوجلا ىلع لدیو

 ناو جورخلا نوکیو ماقملا نم هعنمل جورخلا هيلع بجوو «نذإ نع هدوجول

 جلوی نأ حیبتسی يلؤملا اذه كلذک كرت هنال ءاحابم رظحلا نمز يف ناك

 رجفلا لبق جالیالا يف فالخلاو «جاليالا ةمادتسا هيلع مرحیو « عزني نأ حیبتسیو

 لبق جالیالا مئاصلا ىلع مرحي :ليقو «يلؤملا يف فالخلاك مئاصلل هدعب عزنلاو

 ريغب مئاصلا ىلع أرطي دق ميرحتلا نأ قرفلاو «يلؤملا ىلع مرحي الو ءرجفلا

 ريغب ميرحتلا هيلع أرطي ال يلؤملاو «جاليإلا هيلع َمُرحي نأ زاجف «جالیالا
 .اقرتفاف «جاليالا

 لب «ةجوزلا هيلع قّلطت الو ءٌءطولا هيلع ٌمُرحي ال :ةثلاث ةفئاط تلاقو

 نوكي فيكو :اولاق . قلطت نأ اماو ءيفت نأ ام! هللا رمآ ام : هل لاقیو «فقوُي

 قالطلا هب عقو ءاهنم نکم ناو «قالطلاب مزلی لب «ةئيفلا نم نكمي الو ايلؤم

 لاقي لب «نارقلا رهاظ فالح اذهف ؟ايلؤم هنوك عم نيريدقتلا ىلع هب عقاو قالطلاف

 نم ٌبهذم اذهو «قالطلاب ملأ ««يفي مل ناو ءٌقالطلا هب عقي مل ءاف نإ :اذهل
 لهأ لوق وهو «نيمي.ةرافك هئزجُي امنإو ءاقالط بجوُي ال قالطلاب َنيميلا ىري

 مالسالا خيش رايتخاو «ثيدحلا لهأ نم ةعامجو «ةمركعو .سوواطو «رهاظلا

 ناعللا يف ةي هللا لوسر مکخ ۱ و رخ ا م ل

 میشم الإ ءاَدَهَش مهل نکی لو مجاور َنوُمْرَي َنيذّلاو# :یلامت لاق
 هيلع هللا ل 3 ةَسماَخلاو . نيقداصلا نمل نا للاب تاداهش عبزآ مه ْمِهدَحَأ هداهشت

 نيل ا تاَداَهَش بر دهن را كادت 6 و ا نه ناك نإ

 EET :رونلا] # نيتداصلا نم ناک نإ اهل هللا بضع َّنأ ةسماخلاو . نیبذاکلا

 تنالجعلا ًارمْيَوُع نآ «دعس نب لهس ثيدح نم : (نیحیحصلا) يف تبثو

۳۸ 



 مأ «هنولتقتف هلتفیآ الجر هتأرما َعَم َدَجَو الجر نأ ول تیرآ : يدع نب مصاعل لاق

 هلي هّللا لوسر هرکف نت هللا لوسر لأسف هم هللا لوسَر يل لسف ؟لعفی فيك

 ارمیوع نإ مث 7 لا لوسر ْنم عمَس اَم مصاع ىلع رب یتح «اهباعو لئاَسَملا
 تأف «ْبَهْذاف «کلتبحاص يفو كيف لر ذق» :لاقف «كلذ نع ِةكَم هّللا لوسر لأس

 ES : لاق اغرف اًمَلَف ب هّللا لوُسَر َدْنِع اتعالتف هاب

 َكْلَت تناکف : ٌيرهزلا لاق .ذ هللا لوسر هر أي نأ َلْبَق ائالث اهقّلطف ءاهّتكسمأ

 یا با تاماَح تناکو : لهس لاق . نیعالتملا ةنس

 .اهل ُهَّللا ضرف ام ُهْنم ترتو اهئری نأ َةنّسلا

 .:«نیعالتم لک نب قيِرْمتلا مكاذ»

 .يرهزلا لوق نم يراخبلا دنع وه هرخا ىلإ ًالماح تناکو : لهس لوقو

 ملا جم مما دج ۱ 00 تر

e 1اًهْبلع بک ذم الإ ارم ع »» TT 

 yT لوسر هب تعن يذلا تل

 "!اهّلمح رکنأف الاخ تناکو : ظفل یفو

 اي : لاق نالف نب نالف نآ رمع نبا ثيدح نم : (ملسم حیحصا يفو

 ملکت نإ .عنصی فيك «ةشحاف ىلع هت هتأرما اندحأ و ول تنارآ !هَللا لوسر

 ,ناعللا دعب قلط نمو ناعللا باب :قالطلا يف ۳۹۸ ۰۳۹۳/۹ يراخبلا هجرخأ )١(
 .(۳)و (۲)و (۱) ناعللا لوأ يف (۱8۹۲) ملسمو «دجسملا يف نعالتلا بابو

 نومرب نیذلاو» :لجو زع هلوق باب :رونلا ةروس ریسفت يف ۳۶۰/۸ يراخبلا هجرخأ (؟)
 نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو :بابو #ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ

 ةبيود :ةرحولاو ءامهميظع :نيقاسلا جلدخو .داوسلا ديدشلا محسألاو .نيبذاكلا

 .ٌرحو :اهعمج ضرألاب قزلت ةغزولا هبش

۹ 



 ملف هلك مبنلا تکسف ؟َكلذ لثم ىلع تكس «تکس نإو «ميظع رمأب مّلكت

 لزنأف «هب تيل دق ُهْنَع كلاس يِذّلا دل :لاقف هاتأ «كلذ دعب ناك املف جی

 نهالتف «4ْمُهَجاوُرَأ َنوُمْرَي َنيِذَّلاو# :روُثلا ةَروُس يف تایالا ءالزم لجو ّنَع هل
 ال :لاق .ةرخالا باذع نم نوهآ ایندلا تاذع نأ هربخآو هرکذو هظعوو هیلع

 نأ اهربخأو ءاهركذو .اهظعوف اهاعد مث .اهیلع تبذك ام قحلاب كّنَعَب يذّلاو

 «ٌبذاكل هنإ قلاب كّتَعَب يدّلاو ال :تّلاق «ةرخآلا باذع نم نوهأ ایندلا ٍباذع

 هللا ةنعل نأ ةسماخلاو «نيقداصلا نمل هنا هّللاب تاداهش عبرآ دهشف ٍلْجّرلاب أدبف

 نمل هّنِإ هّللاب تاّداهش غبرأ ثّدهشف «ةأرملاب ىّ مث «َنيبذاكلا نم ناك نإ هيلع
 قّرف مث «نيقداّصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بغ نأ ةسماخلاو «َنيبذاكلا
3" 

 یلَع امکباسح» : نینعالتملل لي هللا لوسر لاق «هنع «نيحيحصلا» يفو

 ال :لاق ؟يلام !هّللا لوسر اي :لاق ءااَهْيَلَع كل لیبَس ال .بذاک اَمُكُدَحَأ هللا

 تک تنک ْنِإَو «اهجرف نم َتْلَلْحَتْسا اّمب َوُهَف .اهیلع تفدَص تنک نا كَل لام

 نإ هّللاو» :لاقو «نیتعالتملا َنْيب هام هللا لوسر قّرف :امهل ظفل يفو

 . ؟۹۳۲«بلات امكن لهف تذاک ا

El ۰س 9 0006 4  Eا و م  

 ال هللا لوسر قرفف ‹ اي هللا لوس دهع ىلع نعال الجر نأ : هنع امهيفو

 . ماب دلولا قحلأو هام

 ةصق نيف هلع هللا یضر د وعسم نبا ثيدح نم : «ملسم حيحصالا ىفو

 .(۱4۹۳) ملسم هجرخأ (۱)
 امكدحأ نإ :نينعالتملل مامالا لوق باب :قالطلا يف 4۰۳/٩ يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(5)و (5) )۱٤۹۳( ملسمو «بذاک

 .(۱4۹4) ملسمو 4۰5 ۰808/٩ يراخبلا هجرخأ . (۳)
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 ةسماخلا نعل مث نیقداصلا َنمل ُهَّنِإ هللاب تاداهش عبرآ لجرلا دهشف «نينعالتملا
 5 هللا لوسر اهل لاقف علل تبهذف «نيبذاكلا نمناک نإ هيلع هللا ةنعل نأ
 هب تءاجف اد دوس هب ءيجت نأ اهلعل : لاق «ربدأ املف < و تَیأف (ُهَم»

 a د وسا

 فذق ةيمأ نب لاله نأ «كلام نب سنآ ثيدح نم «ملسم حيحص» يفو
 لجر لوا ناک و مال كلام نب ءاربلا اخآ ناکو یامحَس نُب كيرشب هتآ رما

 اطبَس َضَيْيَأ هب ْتَءاَج ناف اًَموُرِصْيَأ» 395 يبا لاقف «مالسالا يف نعال
 ا ا ۳ نر تیم نب لالهل رهف ٠ نّیتیعلا ءيضق و ر

 ادع لحكأ هب تءاج اهنآ ا : لاق ءا نب كيرشل وهف نّیفاَسلا

0 
 نيقاّسلا شُمح

 هل لاقف تصقلا هذه وحن سابع نبا ثيدح نم : «نیحیحصلا) يفو

 تفجرل هيَ ربغب ادحأ تفجر زل» : ب هللا لوسر لاق يتلا ةأرملا يهأ : لجر

 ا مالْسإلا يف رهظن تناك ةأرما كلت ءال :سابع نبا لاقف ««هذه (۳)ر

 امُهَتَْب هو هللا لوسر قّرفف یو ی ص كرس كا يتحرى يب 3

 ءاهامر و ءاهُدلو ىِمرُي الو «یمرت الو «بأل اهّدلو ىعدُي ال نأ ىضقو
 لجأ نم توق الو «هيلع اهل َتْيَب الأ یضقو «ٌدحلا هيلعف ءاهدلو ىمر وأ
 الاهنع ىفوتم الو «قالط ريغ نم ناقّرفتي امهنأ

 )١590(. ملسم هجرخأ )۱(

 .كلذ ريغ وأ ةرمح وأ عمد ةرثکب امهدساف : نینیعلا ء ءيضقو (۱8۹7) ملسم هجرخا )۲(
 ملسمو «نّيب مهللا :مامالا لوق باب :قالطلا يف 1 ۰۰۵/٩ يراخبلا هجرخآ (۳)

(۱۶۹۷). 

 يسلايطلاو (۲۱۳۱) دمحأو «ناعللا يف باب :قالطلا يف (۲۲۵1) دواد وبأ هجرخآ ()
 ءوسل فیعض وهو روصنم نب دابع هدنس يفو ۱ ۰19/۱۸ يربطلاو )
 لالخلا للع نع ۲۲۷/۳ «صیخلتلا» يف ظفاحلا رکد نکل هسیلدتو هریغتو هظفح

 .هوحن هدج نع «هيبأ نع بیعش نب ورمع رکذ قاحسإ نبا قیرط نم

  5١ج داعملا داز ۱۱۸-۵



 یعدی امو رصم ىلع اریمآ كلذ دعب ناکف :ةمرکع لاق ةصقلا يفو

e 

 337 هللا لوسر دنع هئأرما فذت ةسأ نب لالم نآ :يراخبلا رکذو

 اي :لاقف .«كرهظ يف ٌدَح وأ ُهئيبلا» :355 بنا لاقف ءءاَمْحَس نب كيرشب

 لعجف ؟ةنیبلا لتلبي قلطنی السر هتأرما یلع ةيذعلا یأر اذا هللا لور

 قحلاب كثعب يذلاو : لاقف «َكِرْهَظ يف ٌّدَح لاو ةسلا» : لوقی 6 هللا لوسر

 هيلع 10 لزنف ءَّدذَحلا نم يِرْهَظ + ربا اه هللا لرل قداصل ينإ

 فرصتك هاا .4 ... . مُهَجاوُرَأ نو نیو :هلع لزنأو «مالسلا

 نأ ملي هللا نإ :لوقي 5 ٌیبنلاو دهشف لاله ءاجف ءاهيلإ 4 ٌیبنلا

 ةسماخلا دنع تناك املف تّدهشف ؟«بئات امکنم ْلَهَف ٌبْذاَك اَمُكَدَحَأ

 تأكلتف :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق ءةّبِجوُم اهنإ :اولاقو ءاهوُمَّقو

 «مويلا َرِئاَس يمرَق حضفأ ال :تلاق مث «عجرت اهنأ اًئنظ یّتح تّصكنو
 ری ری

 ْعباَس ءِنْينْيَعلا لک هب ْتَءاَج ْنِإَف اًموُرِصْبَأ» : ئبنلا لاقف ءْتَضَمَن ی 7
 لاقف «كلذك هب تءاجف ««ءاَمْحَس نب كرس ره «نيقاشلا جّلَدَح ال
 ام اَهَلَو يل ناك هللا باتک نم: يضم ام الؤلا 2 يبنلا

 ےس

 تارا ور ا لف اع رح نا وجا يفو

 یلب :ٌدْعَس لاقف ءال :للك هللا لوسر لاقف ؟هلثقیآ الجر هتأرما عم ٌدجَي لُجَرلا

 ا 9 ىلإ اوعمْسا» قم هّللا لور ل اقف نکلا قلق يذّلاو

 يتآ تخ هلهنآ الجر يتأرما عم تدجو نإ !هللا لوسي نيرا ظفل يفو

 مل الجر يلْهَأ عم تدَجو ول :رخا ظفل يفو .«معن» :لاق ؟ءادهش ةعبرأب

 يذّلاو الك :لاق  «معن) : اي هللا ليس لاق ؟ءاَدهش اب تا یّتح هجهآ

 نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلا باب :رونلا ةروس ريسفت ىف ۸ يراخبلا هجرخآ (۱)

 «نسداكلا نم ناک

TT 



 وا هللا لوسر لاق «كلذ 7 اا ٌهلجاعال تنک نا ا قحلاب :كنع
 .«يلم ری لاو «ةنم ُرَيْغأ اتأو ول ها مكْدُيَس لوقي ام ىلإ اوعَمْسا2

 لاقف «حفضن رخ فيلا هئبرضل الجر يتأرما عم تیآر ول : ظفل يفو

 یم ا كم نا هللارف دعس ةَّرْيَغ ْنم نوح : ةكَع بلا

 نم ُرَيْغَأ صخش الو ءَّنَطَب امو اًهْنم ٌرَهظ ام شحاّرفلا مرح كلذ لجأ ْنِمو
 َنيِلَسْرُملا هللا َتَعَب كلذ لجأ نم ءهّللا نم ُرْذُعلا هل بح ٌصْخش الو هللا

 َدَعَو كلذ لجأ نم ءهّللا نم ةَحدملا هّیلا بح E نیرو َنيِرْشَبُم
 ۱ 7لا هللا

 . ماكحأ ةّدع ٌيوبنلا مكحلا اذه نم دیفتساو

 وأ نيملسم اناك ًءاوس نیجوز لک نم ٌحِصَي ناعللا نأ :لوألا مکحلا

 اخد وآ «نیدودحم ريغ وأ «فذق ىف نيدودحم نيقساف وأ نيلدع ت رفاک

 «نوُنِعتلي جاوزألا ٌعيمج :روصنم نب قاحسإ ةياور يف دمحأ مامالا لاق «كلذك

 «ةجوز تناك اذإ ةمألاو ةرحلا نم دبعلاو «ةجوز تناك اذإ ةمألاو ةرحلا نم رحلا

 نب ديعس لوقو قاحسإو كلام لوق اذهو ««ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم ملسملاو

 .راسي نب ناميلسو «ةعيبرو «نسحلاو «بيسملا

 ةوكر ال ةادللا نأ ىلإ هام «یروثلاو یعازوألاو يآرلا لهأ بهذو

۱ 

 هامس دقو تداهشلاو َنيميلا :نیفصو عمجی ناعللا نأ «نيلوقلا ذخأمو

 ءهلتقف الجر هتأرما عم ىأر نم باب :دودحلا يف ۱۵۵ ۰۱۵/۱۲ يراخبل هجرخآ (۱)

 .(۱4۹۹)و )۱٤۹۸( ملسمو

۳۲۳ 

 نيقساف اناک ناو نیجوز
 وآ فذق يف نیدودحم

 نیرفاک

 ناعللا ناب لاق نم
 نیجوز نيب الا نوکی ال

 نیرح نیلدع نیملسم
 فذق يف نیدودحم ريغ



 ناکل ناَمیالا الّول» : لوقی ثيح ًانيمي لا لوسر هامسو ةداهش هناحبس هللا

 : هنیمی حصي نم لک نم ٌحصَی :لاق ناميألا مکح هيلع بّلغ نمف ا

 eS '4مُهَجاوُرَأ : نوُمرَي نیل لاجل ۶ مرمعلو ”:اولاق
 دكؤملا مسقلا ركذ ىلإو لا مسا ىلإ رقتفم هنألو :اولاق . انيمي هلي هللا لوسر

 ناك ولو :اولاق .ةداهشلا فالخب یئنالاو ٌركذلا هيف يوتسي هنآلو :اولاق . هباوجو

 ناميأك «رارکتلا اهيف عرشي دق هنإف «نيميلا فالخب طفلا ناك اهل دات

 يفنو ناعللا ىلإ ةداهشلا هنم حصت ال يتلا جوزلا ةجاح نألو :اولاق .ةماسقلا

 «ناعللا ىلإ وعدي امم هب لزني يذلا رمألاو ءءاوس هتداهش حصت نم ةجاحك «دلولا

 اجرف هل لعجتو «نيعونلا دحأ ٌررض عفرت ال ةعيرشلاو ءرحلا لدعلاب لزني يذلاك

 لزن امم هل جرف ال «لالغألاو راصالا يف رخآلا عونلا ٌعدتو «هب لزن امم اجرخمو

 رمأب مّلكت َمّلكت نإ ءراجُي الف ٌرييجتسيو «ثاغُي الف ثیفتسی لب «جرخم الو «هب
 حص نم تعسو يتلا ةمحرلا هنع تقاض دق «هلثم ىلع تكس تكس نإو «ميظع

 .ةحمسلا هل همانا هما ما ات هو دا

 3 نی لو جو نومي َنيِدَلاَو9 :یلاعت هللا لاق :نورخآلا لاق

 رو مس سم
 ةثالث نم لیلد ةيالا يفو « “4 هّللاب ٍتاَداَهَس ٌعَبْرَأ ممدحآ ةَداَهَسَق ٠ مُهُسُفَن الا ُءاَدَهش

 . هجوأ

 ءاعطق َلِصّتم ًءانثتسا اذهو ءادهشلا نم مهسفنآ ىنثتسا هناحبس هنأ : اهدحأ

 اشرف سنا دو

 : لاقف 2 اذه هناحبس داز مث ةداهش مهناعتلا ناب حرص هنآ : يناثلاو

 4 َنيِبْذاَكلا َنمَل ها للاب ِتاَداَهَش َعَبْرَأ َدَهْشَت نآ بالا اهن ورد

 . مهمدع دنع مهماقم امئاقو ؛دوهشلا نم الدب هلعج هنأ :ثلاثلاو

 اس ّيبنلا نأ «هدج نع هما نع «بيعش نب ورمع یور دقو :اولاق
 تسر

 . «ديهمتلا» يف ربلا دبع نب رمع وبأ هركذ ««نْيَرفاک نْيكولْمَم َنْيَب ناعل ال»

۳۲ 



 و :اعوفرم هدج نع ییبآ نع ءاضيأ هثیدح نم ينطقرادلا رکذو

 وه نا وفا نك لوم تامل ةمالاو خلا نشل نال هت
 .(۱«ْناَل هَ ةناَرْضنلاَو ملْسُملا نيب سلو ' ال ةّيدوُهَيِلاَو ملسَملا

 3 نبك نك يف دلا ةيصو نم :لاق «باهش نبا نع ««هفنصم) قازرلا دبع ركذو
 .؟'7هانعم ركذف عبرآ نيب ناعل ال نأ تا نب باّتعل

 می الف اهمدع دنعاهتقم امئاقو یداهشلا لدب له ناعللا نالو :اولاق
 ةلزنم هناعلل ًاليزنت اهلوکنو «جوّرلا ناعلب ةأرملا دحت اذهلو «هنم حصت نمم الإ
 . دوهش ةعبرآ

 أش اَهَلَو يل ناک «ناّمْيألا نم ىضَم ام الولا ؛تیدحلا امأو رولا
 .«هحیحصا يف يراخبلا ظفل اذه «هلا باتک نم یضم ام الول :هيف ظوفحملاف
 هيف ملكت دقو هروصتمنپ ا ةیور نم اا لو اما

 ایا

 ىَعّدملا ىلع َنيميلاو «يعّدملا ىلع ةنيبلا نأ ةعيرشلا ةدعاف ترقتسا دقو
 تاج عر مل انيمي ناک لو ,ةداهش هئاعلف عدم انه اه جوزلاو هيلع

 فّللاب كنا .هنيمي يف نعتلملا لوقلف داف هست اھا ”قولوالا لاق

 هيف حّرصم وهو فيكو :اولاق .اهظفلب ًارابتعا انيمي ناك ناو «ةداهش كلذب يمسف

 كورتم وهو يصاقولا نمحرلا دبع نيود هدنس يفو ۰۱۱۳/۳ ينطقرادلا هجرخآ (۱)
 ءاطع نب نامثع هیفو رخآ قیرط نم (۲۰۷۱) هجام نباو وه هجرخآو «ثيدحلا
  نامامإ امهو  حيرج نباو يعازوالا نع يورو اه بی ی قو يناسارخلا
 (۱۲۰۰۸) «فتصملا» رظنا «هاعفری ملو هلوق هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع نع
 . «ينطقرادلا ننساو

 .(۱۲۵۸) قازرلا دبع هجرخآ (؟9

۳۳ 



 یون ءاوس «كلذب هثیمی تدقعنا «هّللاب دهشآ :لاق ول كلذکو «هباوجو مسقلاب

 : سيق لاق . اهلامعتساو اهتغل يف انيمي كلذ دعت برعلاو «قلطأ وأ َنيميلا

 0 روس خرم بروس تر سو مه E مارا و ره ع

 ۳ اهدنع امف یدنع اهل اذهف اهتیحأآ ینآ هللادنعدهشآف

 : لقب مل ولو «نيميلا هب دقعنت ادهشآ» : هلوق نإ : لاق نمل ةجح اذه يفو

 وهو « ةینلاب الا نیمی نوکی ال ةیناثلاو .دمحآ نع نیتیاورلا ىدحإ وه امك «هّللاب

 . هقلطمب نیرثکالا دنع نيمي هللاب دهشآ : هلوق نأ امك . نیرثکالا لوق

 اه «الإ» :الوآ لاقیف ءادهشلا نم مهسفنآ هناحبس هانثتسا امآو :اولاق

 ««اريغ» ناف مهسفنآ ريغ ءادهش مهل نكي ملو : ینعملاو «ریغ ینعمب ةفص :انه

 «الإ» یا او (ریغاب ینشتسیف «ءانثتسالاو ءةيفص و لا ناضواعتی (الاو»و

 .«ریغ» یلع ًالمح (۷۱»- فص ویو

 نوکی نأ زوجي نکلو «ءادهشلا نم ینثتسم «مهسفنآ» نإ :اینا لاقیو

 مهو زاجحلا لهأ لدبي امك «عاطقنالا يف نولدبُي مهناف «ميمت ينب ةغل ىلع ًاعطقنم

 . لاصتالا يف

 لوبق يف مهتلزنم مهلژن هنال ءادهشلا نم «مهسفنآ) :متتتسا اننإ : اثلاث لاقيو

 وهو تلکن اذإ جوزلا ناعتلاب ةأرملا مجري نم لوق ىلع ًادج يوق اذهو «مهلوق

 عمجي مهناعل نأ :حيحصلاو .ىلاعت هللا ءاش نإ هريرقت يتأي امك «حيحصلا

 ةظّلغم نيميو «راركتلاو مسقلاب ةدّكؤم ةداهش وهف «ةداهشلاو نيميلا «نيفصولا

 ديكأتلا نم هيف ربتعا اذهلو ءرمألا ككا الا مایا رارکتلاو ةداهشلا ظفلب ةداهشلا يف دیکأتلا عاونآ

 ناعللا یلع
 . عاونآ ةرشع

 .ةداهشلا ظفل رکذ :اهدحآ

 .اهعلطم يتلا هتدیصق نم ۳۰۰ ص هناوید يف تیبلا (۱)

 ایهان وهللا ىلع یشخن ال مايو ایلاوخلا نينّسلاو یلیل تّرکذت

۳۳۹ 



 هئامسأ يناعمل اهعمجأو هناحبس پرلا ءامسآ دحأب مسقلا رکذ :يناثلا

 .هرکذ لج هللا مسا وهو « ىنسحلا

 هنايتإو "ماللاو «نإ» نم : هيلع مسقملا هب دكؤُي امب باوجلا ٌديكأت :ثلاثلا
 . بذكو قدص وه يذلا لعفلا نود بذاكو قداص وه يذلا لعافلا مساپ

 . تارم عبرآ كلذ ٌراركت : عبارلا

 . نییذاکلا نم ناك نإ هللا ةنعلب ةسماخلا ىف هسفن ىلع هؤاعد : سماخلا

 ایندلا باذع نآو «هللا باذعل ةبجوملا اهنآ ةسماخلا دنع هژابخ| : سداسلا

 ور الا تاذع نم نوهآ

 وأ ٌذحلا اما وهو ءاهيلع باذعلا لوصحل یضتقم هناعل لعج :عباسلا
 :اهنع تاذعلل ائراد اهناعل لعجو سبحلا

 يف امإو ءايندلا يف امإ امهدحآ ىلع باذعلا بجوُي ناعللا اذه نأ : نماشا

 .ةرخالا

 نا تاب اه یک یا ارم یا نب قيرفتلا ا

 ناعللا اذه ْنَأش ناك املف ءامهنيب میرحتلا ماودو ةقرفلا كلت دیبأت : رشاعلا
 نعتلملا لعجو ؛نیمیلاب ةنورقم ةداهشو «ةداهشلاب ًانورقم انیمی لمج «نآشلا اذه
 هثداهش تدافآو «ْتّدحو هتداهش تضم «ةأرملا تلکن نإف «دهاشلاک هلوق لوبقل

 تضراعو ةأرملا تنعتلا نإو .اهیلع هبوجوو «هنع دحلا طوقس : نیئیش هنیمیو
 :داهش ناکف «اهیلع هبوجو نود هنع دحلا طوقس هئاعل دافآ اهنم رخا ناعلب هناعل

 نو «هفلح درجمب ا ال یهف ةضحم ی ناک نٍ هنأل اهنود هیلا ا
 یوق «اهلوکن كلذ ىلإ مضنا اذاف . هدحو اهیلع هتداهش درجمب ٌذحت الف ةداهش ناك

 هقدص ىلع ًارهاظ ًاليلد ناکف ءاهلوكنو هدّكأتب هقح يف نيميلاو ةداهشلا بناج
 ٌرسْحَأ نمو «مکحلا نم نوكي ام ٌنسحأ اذهو ءاهيلع هبجوأو «هنع دحلا طقسأف
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 ةداهشو تداهشلا ینعم اهیف نيمي هنأ اذهب رهظ دقو «نونقوُي موقل امکح هللا نم

 . نيميلا ینعم اهيف

 ناك ول هتلالد نیبآ امف «هدج نع هیبآ نع تستر ا

 نب نامثع ثیدحلا قیرط یلعف «ينطقرادلا هاور يذلا رخآلا هثیدح امأو

 . ةعوطقم هب قیرطلاف .مهعامجاب كورتم وهو «يصاقولا نمحرلا دبع

 ءاهب ُحَتْحُي ال ةفيعض مهدنع ٌيرهزلا ليسارمف «قازرلا دبع ٌثيدح امأو

 الو ٌيدوهي ةكمب نكي ملو ءةكم ىلع 6 خببنلل ًالماع ناك ديسأ نب باّتعو

 . امهنيب نعالی ال نأ هّيصوي ىتح ةتبلا ينارصن

 «نأش اهلو ىل ناكل ءناميألا نم ىضم ام الول» :هلوقل يكد راامأوب :اولاق

 ىلع هيف مكقّلعت امأو هب ساب ال هدانساو ؛"هننسا يف دواد وبآ هاور ثيدح وهو

 بجوي ال اذهو «''”ردقلا ىلإ ةيعاد ٌيردق هنأ هيلع بيع ام رثكأف «روصنم نب داّبع

 نمم ةعيشلاو ةئجرملاو ةّيردقلا نم ةعامجب حاجتحالا :حیحصلا يفف «هثیدح در

 الولو» ««ىلاعت هللا باتک نم یضَم ام الول» :هلوق نیب يفانت الو ۰" هّقلص َملُع

 لب رخالا ىلع همیدقتو «نیظفللا دحأ حیجرت ىلإ جاتحیف «نامیألا نم یضم ام

 .ةرخأب ريغت دقو سلدمو ظفحلا ءيس وه لب )

 لثم «ةاورلا نم بهاذملا نولحتنملا امأو :۱۲۰/۱ :«هحیحص» يف نابح نبا لاق )

 يذلا طرشلا یلع تاق اوناک اذإ مهرابخأب حتحن اناف ؛امههبشآ امو ضْفرتلاو ءاجرالا

 نأ الإ ءالعو لج هللا ىلإ مهقلاخ نيبو مهنیب امیف هودلقت امو مهبهاذم لکنو هانفصو

 ؛هيف امام ريصي یتح هنع باذلاو هبهذم ىلإ يعادلا ناف ءاولحتنا ام ىلإ ةاعد اونوکی

 هيلع دامتعالا ملعتملل انغوسو ءاقيرط هبهذمل عابتالل انلعج ءهنع انیور مث «ةقث ناك ناو
 مهنم ةاورلا تاقثلاب جاجتحالاو یهنم ةاعدلا ةمئآلا ةياور كرت طایتحالاف .هلوق یلعو

 ۱ . انفصو ام بسح یلع
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 نيب هب مکح يذلا هّمكح یلاعت هللا ٌباتكو هللا باتک يف يه ةروکذملا نامیألا

 دارأو «نینعالتملا «نيتعالتملا نيب لصف يذلا هّللا مكح نم ىضم ام الول : ةي

 رشا ناش ايل ناکل

 بناج يف ةداهشلا نأ ىلع تّرقتسا ةعيرشلا ةدعاق نإ :مکلوق امأو :اولاق
 نأ :اهدحأ ءهوجو نم هباوجف «هیلع ىعَّدملا بناج يف نيميلاو «يعّدملا

 «َنيعّدملا ناميأب أدبي نأب ةماسقلا يف ترقتسا دق لب ءاذه ىلع ٌرقتست لا

 یوقآ ةبنج نم نوكت نيميلا نأ ةعيرشلا ةدعاقو «ثؤًللاب مهبناج ةوقل اذهو
 ةيمبلا تعرش یلصالا ةءاربلاب ايوق هيلع یعّدملا تاج ناك املف + نییعادتملا

 :هبناج يف نيميلا تناك ثوللاب ةماسقلا يف يعدملا بناج يوق املف «هبناج يف

 لاقیف «هبناج يف نیمیلا تراص «لوكنلاب هبناج ّيوق امل حیحصلا ىلع كلذكو
 بسحب حلاصملل هئاضتقاو عراشلا ةمكح لامك نم اذهو «قحتساو فلحا :هل
 حجارلا بناجلا ةوق تبهذل ءامئاد دحاو بناج نم ْنیمیلا تعرش ولو «ناكمإلا
 .ةحلصملاو ةمكحلا ٌةياغ وه هب ءاج يذلاف «كلذ یبأت عراشلا ةمكحو ءارده

 رک ةأرملا ناف ءاهبناج نم ىوقأ انه اه جوزلا بناجف ءاذه فر اذإو
 ٠ ةبسنو «هشارف داسفإو «هتمرح كته يف ضرغ هل سيل ٌجوزلاو «هتهبتو ءاهانز
 ءًارهاظ ًاثول اذه ناكف «هيلإ ءيش هركأو هیلع شوشآ كلذ لب «روجفلا ىلإ هلهأ
 «مهّماعو مهّصاخ سانلا بولق يف ادج ٌرمألا يوق ةأرملا لوکن هيلإ فاضنا اذإف

 نكت مل امل نكلو «هناعلب ْتَدُحف ءاعرش اهيلع ىنزلا مكح توبثب كلذ لقتساف
 ارد اهلثم یرخآ نامیأب اهضراعُت نأ اهل ناك «ًةقيقح ةعبرألا ءادهشلا ةلزنمب هنامیآ

 نم ةفئاط اَمُهَباَذَع ُذُهشیلو : یلاعت هلوق يف روکذملا ٌدحلا باذع باذعلا اهب اهنع
 هایش اهنع اهناميأ تعفد امل «ةقيقح َةنيب هئاعل ناك ولو [۲ :رونلا] #َنيِنِمْؤُملا

 مل اذإ ةأرملا نأ وهو ايب هللا لوسر ءاضق نم دافتسملا يناثلا لصفلاب حضتی اذهو

 لاقف .ءاهقفلل نالوق هيف ؟نعالت وأ رقت ىتح ٌُسّبحت وأ ٌدَحَت لهف «ْنعتلت
 .زاجحلا لهأ لوق وهو ءٌدَحَت :فلخلاو فلسلا نم ةعامجو «يعفاشلا
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 لهف ةأرملا نعتلت ملاذإ

 رقت یتح سبحت وأ دحت
 ؟ نعالت وأ



 سیحت :لاق نم ججح

 : ةبناث ةياور هنعو .قارعلا لهأ لوق وهو <« نعال وأ رقت یتح نسخت :دمحأ لاقو

 .اهلیبس یلخیو سّبحت ال

 ءاهيلع ّدحلا ٌبجوت ةنيب لجرلا ناعل ناك ول : مهقفاو ْنَمو قارعلا لهأ لاق

 .ةعبرآ اهیلع دهش ول امک ةنیبلا بیذکتو «ناعللاب ك

 ال نألف «ةداهشلا هذهب دحت مل «هریغ ةئالث عم اهیلع دهش ول هنألو :اولات

 دس ؛بجوپ الف «نینعالتملا دعا هنالو :اولاق .یرحأو یلوآ هدحو هتداهشب ا

 .هّدح اهناعل بجوُي مل امك ؛رخالا

 اه جوزلا نأ بير الو . (۳«يعَدملا ىلَع ةَيَبلا» : ب يبنلا لاق دقو :اولاق

 ءاهيلع دحلا باجیا ال هسفن نع دحلا طاقسإ هناعل بجوم نألو :اولاق

 «جوزلا فذق بجوم ناف + هظ يف دخ لاو ةلا» : ةو يبنلا لاق اذهلو

 نم ی لا افیرط هل اا لوت ا رهو ی لا فذق رک

 وأ دوهش ةعبرأ اما :نيرمأ ذحآ ةأرملا ىلع دحلا ةماقإ قیرط لعجو «ناعللاب

 و نوت بالا و فا وو ای يع ا ااف

 نم لك ىلع ْبجاو مجرلاو : ةي هللا لوسر ربنم ىلع باطخلا نب رمع لاق دقو

EEE e es 

 العجي مل ةثالث دحلا قیرط العجف «هنع هللا يضر يلع لاق كلذكو ۰"""فارتعالا

 . ناعللا اهيف

 اهانز ققحت نأل .دحلا اهیلع بجي الف ءاهانز ققحتی مل هذهف اضيأو :اولاق

 عماج» يف يلبنحلا بجر نبا ظفاحلا هجیرخت یفوتسا هدهاوشو هقرطب نسح ثیدح 60

 . 606 ۰۲۹6 ص «مکحلاو مولعلا

 يف )١191١( ملسمو «ىنزلا يف فارتعالا باب :دودحلا يف ۱۲۲/۱۲ يراخبلا هجرخآ (۲)

 . ینزلا يف بيثلا مجر باب :دودحلا
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 املو ٌحلا اهناعلب طقسي مل «هب ققحت ول هنأل ءهّدحو جوزلا ناعلب نوکی نأ امإ

 ال ّدحلا نآل .اضیآ اهلوکنب ققحتی نأ زوجي الو «اهفذاق ىلع دح كلذ دعب بجو

 «لوكنلا ناف .لوکنلاب بجي فيكف تالا اردن الا ناف «لوكتلاب تمشي

 ماقملا كلذ يف اهشهدل وأ ءاهناسل ةلقعل وأ ءاّمرفَح ةدشل نوكي نأ لمتحي

 يف َربتعا يذلا دحلا تبثي فيكف «بابسألا نم كلذ ريغل وأ «يزخملا حضافلا

 ةنسلاب تارم عبرأ هرارقإ يفو «دودحلا رئاس يف ربتعا ام فعض ددعلا نم هتنيب

 لعفلا فصو نّمضتي نأ ةنيبلاو رارقالا نم لك يف َربتعاو «ةحيرصلا ةحيحصلا

 السوتو ءاهدكاو قرطلا غلبأب حلا تابثال اعفدو «رتسلا يف ةغلابم هب حیرصتلاو

 يف وه يذلا لوكتلاب هيف یضقی نأ زوجي فیکف «ةهبش ىندأب ّدحلا طاقسإ ىلإ
 ادع اميف الو ةتبلا تابوقعلاو دودحلا نم ءيش يف هب ىضقي ال ةهبش هسفن

 . ؟لاومألا

 و اهدعبآ و رومألا مظعأ يف هب یضقی فيكف «ريزعت ىندأ يف الو هنود

 ءذحلا اهیلع بجي مل «تعجر من ءاهناسلب تّرقآ ول اهنالو اطوقس اهعرسآو

 ريثأت ال هنأ رهظ اذاو یلوآ اهتءارب ىلع نيميلا نم اهعانتما درجمب بجي ال نألف

 . نیهجول امهب هققحتب لاقي نأ زجی مل ءاهانز ققحت يف امهنم دحاول

 ىلإ امهدحآ مضب لوزی ال ةهبشلا نم امهنم دحاو لک يف ام نأ :امهدحأ

 ماقملا كلذ ةبيهو ءاهئايح طرفل اهلوكن لامتحا ناف « قساف ةئام ةداهشك ءرخآلا

 جوزلا ناعلب لوزي ال اهناسل ةلقعو ‹قطنلا نع اهزجعو ی نك عمجلاو

 . اهلوکنب الو

 لوکنلا عم نيميلاب هيف یضقی ال ةدرفملا نيميلاب هيف یضقی ال ام نأ : يناثلا

 . قوقحلا رئاسک

 انه اه باذعلاف دهشت نأ ِباذعلا اهنع ٌوَرْدیَو ۰ ىلاعت هلوق امأو :اولاق
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 دحلل نییجوملا ججح

 ةدارإ نيعتي الف «ةبولطملا ةبوقعلاو ٌنسبحلا هب داری نأو ءّذحلا هب داري نأ زوجي
 ىندأو «جراخ نم ليلدب الإ ديقملا ىلع لدي ال قلطملا ىلع لادلا َنِإف «هب ّدحلا
 نم مدقت امب اذه حجری دقو .همايق عم ّدحلا تبثي الف «لامتحالا كلذ تاجرد

 وأ فارتعالا وأ ةنيبلاب نوكي امن دحلا نإ :امهنع هللا يضر يلعو رمع لوق

 اخ

 ةأرملا تبأ اذإ :دمحأ لاقف «نعالت مل اذإ اهب عنصي اميف ءالؤه فلتخا مث

 اهنأل .مجرلاب اهيلع َمكخأ نأ تّبهو هيلع اهتربجآ «لجرلا ناعتلا دعب ّنعتلت نآ
 هللا همحر هنعو ؟ناعللا تبآ اذ] فیکف «تعجر اذإ اهمجرآ مل اهناسلب ترفآ ول

 زلال بالا رک را هراس یخ ةقاثأ ةناوو ناس

 هتل امکت مل ول امک اهلیبس ةيلخت بجیف حيف

 ًالدب جوزلا ناعتلا لعج ىلاعتو هناحبس هللا نأ ٌمولعم :ٌّدحلل نوبجوملا لاق
 .مّدقت امك ءادهش نينعتلملا جاوزألا لعج لب ‹ مهماقم امئاقو .دوهشلا نع

 دهشت نأ باذعلا اَهْنَع وردو . : هلوقب كلذ حضوأو تداهش مهناعل نأب حّرصو

 ال هنأو جو دق يويندلا باذعلا ببس نأ ىلع لدي اذهو ,4هّللاب تاداهش عَبْدَ

 : ىلاعت هلوق يف روُكَذَملا وه اهناعلب اهنع عوفدملا باذعلاو ؛اهناعل الا اهنع هعفدی

 ءافاضم هركذف اع دخلا تاذع اذهو یی َنيِنمْؤُملا نم ةن ةفئاط اَمُهَياَذَع دهشیلو#»

 لد الو ظفللا يف ركذُت مل ةبوقُع ىلإ فرصنی نأ ٌروجي الف .دهعلا مالب افّرعمو
 شب بیات اهتم ارز اهلیبس یخی فیکف «هريغ وأ سبح نم ام هجوب اهیلع

 . ؟نارقلا رهاظل ا الا اذه لهو «ناعل

 ناعل لعجو «هنع فذقلا دحل ائراد جوزلا َناعل هناحبس هللا لعج دقو :اولاق
 َدَح ٌدحُب نعالُي مل اذإ جوزلا نأ امكف ءاهنع ىنّرلا ٌدح باذعل اثراد ةجوزلا
 .ٌدحلا اهیلع بجي نعالت مل اذإ ةجوزلا كلذکف «فذقلا
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 كلمت مل اهیلع ّدحلا بجوت ةنّيب ناك ول جوزلا ناعل نإ :مكلوق امأو :اولاق

 . ىبنجألا ةداهشك «ناعللاب هطاقسإ ىه

 ماكحأ لا دودرم ريغ هسفنب لقتسم ٌمكح ناعللا مکح نآ : باوجلاف

 ماکحالا نم زین رم يلوم دم تت سارع «تانّيبلاو ىواعدلا

 ال دوهشلا نع ًالدب جوزلا ناعل ناك املو «مارحلاو لالحلا لّصف يذلا ءهلّصفو

 هتضراعم ةأرملل لعجو «ةنيبلا مكحب هّدحو لقتسي ملف تنیبلا ةبترم نع لزن مرج

 نأ ملعي هللاو ءانل رخآلا ىلع نيناعللا دحأ حيجرت رهظي الف ذئنيحو «هريظن ناعلب

 هتضراعم نم تنكُم اذإف «جوزلا ناعل درجمب ةأرملا دحل هجو الف «بذاك امهدحآ

 ی و ی ین ناو
 نم اهصلخپ امع اهضارعاو ةأرملا لوكا يهو هتدک و هتّوق ةنيرق هيلإ فاضناو

 ۱ اهنع هور 3 باذعلا

 :ةداهشلا هذهب دَ مل هريغ ةثالث عم اهيلع دهش ول هنإ :مكلوق امأو :اولاق
 تّدُح امنإو «ةدّرجم ةداهشب دحُت مل اهنأ هباوجف ؟هدحو هتداهشب ٌدحت فيكف

 نم ٌماقف ءاهيلع اهتردق عم هتضراعم نع اهلوكنو .تارم نسخ هناعل عومجمب
 هنم دافتسملا ٌنظلاو «هلوق ةحص ىلع ةوقلاو روهظلا ةياغ يف ليلد كلذ عومجم

 .دوهشلا ةداهش نم دافتسملا نظلا نم ريثكب ىوقأ

 اهثاعل بجوُي مل امك ءرخآلا دح ٍبجوُي الف «نيناعللا دحأ هنإ : مكلوق امأو
 وردپ دیو# . : یلاعت لاق امك «باجيالل ال ‹عفدلل عرش امن] اهناعل نآ هباوجف رب

 نیما ۳ هع

 اهناعلو «دحلا باجیال ضتقم هناعل نأ ىلع صنلا لدف دهن نأ َباَذَعلا اهن
 یر ام نيب عمج رخالا ىلع نیناعللا دحأ سايقف «بجوم ال ءىرادو عفاد

 «يِعّدُملا ىَلَع ةنّيبلا» .ل عدلا لوق امأو :اولاق ی ی

 ةنيب ررکملا روکذملا جوزلا ناعل نأ بير الو زا سا غوا

 دنع نیعدملا ةنيب یرجمو «موق دنع اهرارق| یرجم يراجلا اهلوکن اهيلإ مضنا دقو

۳۳۳ 



 ٌدَح ًالإو ةنيبلا» : هل لاق ب حبنلا نأ هيلع لدیو .تانیبلا ىوقأ نم اذهو «نیرخا

 ةلصفنم ةنيب نع هزجع دنع هلقن امناو ءاذه هناحبس لا لطيب ملو ««كرهظ يف

 اهنود تناك املو ءاهتماقإ نم نكمتي ةنيب ىلإ ءاهتماقإ نع زجعي هنع دحلا طقس
 عم اهتضراعمو ءاهعفد نع ةأرملا لوكن وهو ؛لصفنم وقم اهل ربتعا «ةبترلا يف

 ال هسفن نع دحلا طاقسإ هناعل بجوم نأ :مكلوق امأو :اولاق ءاهنكمتو اهتردق

 هسفن نع دحلا طاقسإ هبجوم نم نأ متدرأ ناف «هرخآ ىلإ اهيلع ّدحلا ٌباجيإ
 هاوس هل بجوم الو هبجوم عيمج طقسي هنع ّدحلا طوقس نأ مّتدرآ ناو «قحف

 وأ ءدّبْؤملا ميرحتلاو قيرفتلا بوجو وأ «ةقرفلا عوقو نإف ًاعطق لطابف

 بوجوو «ناعللاب هيفن يف ىفتكملا وأ «هيفنب حرصملا دلولا يفنو «تقؤملا

 نحر م للا اک خلا باذخ نأ هنعلا فاذع اما ةجوزلا یلع باذعلا

 طقف جوزلا نع فذقلا دح طوقس بجوي امنإ :لاقي نأ حصي الف «ناعللا

 امإ :ءايشأ ةئالث دحأب ىنزلا ّدح اولعج ةباحصلا نإ :مکلوق امأو :اولاق

 مكيعزانم نأ :هّباوجف ءاهنم سيل ناعللاو ءِلَبَحلا وأ «فارتعالا وأ «ةنيبلا

 OE ماه تا ندا نادل ال دنا :تاجیا OE در رقن

 مکل غرس يذلا امف ءرهظأو مهفالخ يف لخدآ لبحلاب ّدحلا طاقسإ ناف

 مکیعزانم ىلع مّرحو یهتفلاخم حیرصو لبحلاب هوبجرآ ٌّدح طاقسإ
 ةثالثل کنم ٌرذعأ مهنآ عم «تئالثلا هذه ریغب دحلا باجيإ يف مهتفلاخم

۴ 

 .هجوأ

 موهفمل ةفلاخم وه امناو مهلوق حيرص اوفلاخی مل مهنأ :اهذحأ

 ۱ . مهلاوقأ حیرص متفلاخ متنأو مهتوکسل ةفلاخم وهف «هنع اوتکس

 عج ی نع حیرص هفلاخ دق ٌموهفم هوفلاخ ام ةياغ نأ :يناثلا

 ال ؛اقوطنم مُتفلاخ متن ةنأو تباحصلا هيلع عمجآ ام اوفلاخی ملف ءّدحلا باجیاب

 نع ظفحُي الف «لبحلاب حلا ٌباجيإ وهو ءانه اه ةتبلا فلاخم هيف مهل ملعب

 Nel يل ادن 36 نشر ناطر ريع الا انج را ياعم

۳۳ 



 «تمّدقت يتلا ةّلدألا كلت قوطنمل موهفملا اذه اوفلاخ مهنأ :ثلاثلا

 اذه نأ بیر الو «[4 :رونلا] *(َدَهشَت نأ َباَذَعلا اَهْنَع ُؤَرْديَول :هلوق موهفملو

 وأ لبحلا وأ ةنيبلا تناك اذإ :مهلوقب دحلا طوقس موهفم نم ىوقأ موهفملا

 دق اوناك ول اذه وأو هنم یوقآ وه امل اموهفم اوکرت مهف «فارتعالا

 لوکن عم َناعللا نإف ؟ةباحصلا لاوقأل قفاوم مهلوقو فیکف «ةباحصلا اوفلاخ

 .ررقت امک تاتیبلا یوقآ نم ةأرملا

 متدرأ نإ هّباوجف ءهرخآ ىلإ اهانز ققحتی ْمَل :مکلوق امآو :اولاق

 ولو «دحلا ةماقإ يف طرتشی ال اذهف «تامرحملاک هب عوطقملا نیقیلا قیقحتلاب

 ىنّرلا لعجت ال مهتداهش ذإ «ةعبرأ ةداهشب ٌدحلا میقآ امل ءاطرش اذه ناك

 یاوسلا ىلع هيف ٌكوكشم هنأ ققحتلا مدعب مّثدرأ نإو .رابتعالا اذهب اققحم

 أرّدملا ُباذعلا اهيلع بجو امل الاو ءًاعطق لطابف :هُئوبث حّجرتي ال ثيحب
 اهضارعإ عم رّركملا دكؤملا هناعل نم دافتسملا قّقحتلا نأ بير الو ءاهناعلب

 ىف اضرغ مهل لعلو «دوهش عبراب ققحتلا نم یوقآ هنم ةنکمم ةضراعم نع
 .اهنم كلذ يف هل ضرغ ال جوزلاو .اهجوز ىلع اهداسفاو اهکتهو اهفذت

 وأ ءاهلوكنب وأ «جوزلا ناعلب ققحتی نأ امإف .ققحت ول هنإ :مکلوقو
 دحلاب نيرمألا دحأ لالقتسا مدع نم مزلي الو ا تست هنأ "هوجن انس

 مكحلاب لقتسی مل درفم لك ناش اذه ذإ ءاعم امهلالقتسا ٌمدع هنع هفعضو

 . هب هتوقل هريغ عم هب لقتسيو «هسفنب

 يضقيو «مهرد يف لوكنلاب يضقي ال فيك ٌيعفاشلل ابجع : مکلوق امأو

 ال عضوم اذهف تب لمكأ هل ربتعاو «هرتس يف مرا لا لح ةماقإ يف هب
 الو ءاذه اتباتک عضو اذهل سيلو ‹ةمئألا نم هريغل الو يعفاشلل هيف رصتني

 زا هللا لوسر يده دّرجم هب اندصق امنإو «نيملاعلا نم دحأ 0 هب اندصق

 .هريغل ٌدوصقم عبتف «كلذ ىوس نّمضت امو «هماکحأو هتيضقأو هتريس يف

۳۳۵ 



 0 و عا 5 5 5 ۰ ۰

 ۳ ۳ ٣ ل رم رس رسم ۵

 .(اهْراَع كنع رهاظ ةاکش كلتو

 درجم لوکن نيب قرف هناف «ضقانتی مل یلاعت هللا هّمحَر ّيعفاّشلا نأ ىلع

 اقم جوزلا قح يف ميقأ ٌرَّركم دكوم ناعتلا هتراق دق لوکت نيبو «هل ةوق ال

 بارخو ءاهتحيضفو .هتأرما ىنزل جوزلا ةهاركب لاحلا ةداهش عم ةنيبلا
 ىلع وعدي نيملسملا دهشمب ميظعلا ماقملا كلذ يف هبحو هسفن ةماقاو هتب

 نمل هنإ تارم َعبرأ هنامیآ َدْهَج هللاب هفلح دعب ًابذاک ناك نإ ةنعللاب هسفن
 نمف .هنأش اذه ام هنراق دق لوکنب مكح امنإ هللا همحر يعفاشلاو «نيقداصلا

 . ؟درجم لوکنب مكحي نأ همزلي نيأ

 الا اهنع طقسل .تعجر مث ینزلاب تّقآ ول اهنإ :مکلوق امآو :اولاق
 : اهنا ررقت ام :هباوجب ؟نیمیلا نم اهعانتما دّرجمب نحر فیکف

 وأ سبحلا باذع وه اهناعلب اهنع ًاَرْدُملا باذعلا َّنِإ :مکلوق امأو :اول

 یقرخالا باذع وأ ءايندلا ٌباذع اما توکذملا ِباذعلا نأ :هباوجف «هريغ

 بجو اذإ هؤردي ال اهناعل ناف ءاعطق لطاب ةرخآلا باذع ىلع ةيالا لمحو
 ءادف وهو دودحملا ٌباذع هناف اعطق ٌدحلا وهو ایندلا باذع وه امنإو ءاهيلع

 «باذعلا كلذ نم ةيدفو ةريط هناحبس هعرش اذهلو «ةرخآالا باذع نم هل

 . هردص و كتيب زجع )۱(

 ةديصق نم بیزذ يبل ۲۱ ص نيلذهل اید يف وهو

 معيب حو الا ويسود مت دقو

 امناو «هنم ايحتسي اراع سيل همأ بقلب هايإ هرييعت نأ دارآ . . .ةاكش كلتو :لاقف ءركب

 اهقاطن تقش نيح ةرجهلا ثيدح یف ل هللا لوسر هب اهبقل بقل هنآل هرخافم نم وه

 ۱ . يقابلاب ةبرقلا مف تدشو بارجلا هنم ةعطقب تطبرف «نيفصن

۳۳۹ 



 نم ةفئلاط امُهَياَذَع ذهشيلول :هلوقب ةروسلا لوآ يف هب حرص دقو فيك
 اذهف ۰ تاَذَعلا اَهْنَع ٌَردیو# :هلوقب هنیعب هداعآ مث «[۲ :رونلا] #نينمؤُملا

 8 از یف تاع انه نیا اھا هند نی اهم رهشملا باما وه
 الو «هاوس ٌدقتعن ال يذلا حیحصلا لوقلا وه اذهف ءاذه نّيبت اذإو ؟هب ةيالا

 . قیفوتلا هّلابو «هايإ الإ يضترن

 :انلق ؟هلوکن مکح امف .هفذق دعب ناعللا نع جوزلا لكن ولف :ليق ناف

 ىعفاشلا لوت وهو «فلخلاو تهاتسلا خوف ءاملعلا روهمج دنع فذقلا ني

 ىتح سبحپ : لاقو ةفينح ونا كلذ وق فلاخو «مهباحصأو نوجا و كلامو

 جوزلا فذق بجوم نأ ىلع ينبم فالخلا اذهو «ةجوزلا رقت وأ ءَنِعالُي
 ناعللا هبجوم وأ «ناعللاب هطاقسإ هلو یيبنجألا فذقك .دحلا وه له هتأرمال
 مومعب هيلع اوُجتحاو ءةفينح يبأ لوق :يناثلاو .روهمجلا لوق :لوألاف ؟هسفن

 مودلات اتش رب وب مل مف تاتضخشل نور نیل :ىلاعت هلوق
 يف ٌّدَحْوَأ ةتيبلا» :ةيمأ نب لالهل زنم هلوقبو ۰[ :روتلا] (ةَدلَج نینامن

 هلاق اذهو «۲)«ةرخالا باذع نم نّوهأ اّیندلا باذع» هل هلوقبو ۰۲۱)« كل رهظ هرم و ۶ و۶ هو ريب تس ی

 یبجألاک اهفذقب ٌدحف «د وقلا اهنیبو هيب يرجي ةفيفع ةرح و هنأبو « ینعم

 نأ ىلع لدف .ٌكحلا هيلع بجول ءاهناعل دعب هسفن بذكأ مث ءاهنعال ول هنأبو
 امل اببس نكي مل ول ذإ «ناعللاب هطاقسا هلو هيلع دحلا بوجول بیس هفذق

 بجوت ىوعد اهل هفذق :لوقي ةفينح وبأو «ناعللا دعب هسفن هباذكإب بجو
 الإ «نعالی ىتح سبح «نعالي مل اذإف ءاهرارقإ امإو «هناعل امإ «نيرمأ دحأ
 هل رح ال هنإف «یبنجالا فذق فالخب اذهو «یوعدلا ٌبجوم لوزيف ّرقت نأ
 هنم ةيانج ف لب :نولوقي روهمجلاو ات افذاق ناعف تفوذقملا دنع

 . ۳۲۲ ص حيحص وهو هجيرخت مدقت )۱(

 .حیحص وهو هجیرخت مدقت (۲)

۳۳۷ 



 ةطينتسملا ماكحألا نمو

 ناعللا ثيداحأ نم

 ىضقد ناك امنإ د هنأ

 ةرضحب ناعللا نوكي
 هبئان وأ مامالا

 ةبئاش ايف ناك املو .یبنجألا فذقک اعلا اهبجوم ناکف .اهضرع یلع

 نم فذقلا هبجوُي ام طاقسإ كلم «هيف اهتنایخو هقحل اهفالتاب اهيلع یوعدلا
 لمع نم هنکمتو ناعللا ىلع هتردق عم نعالي مل اذإف « هناعلب ٌدحلا

 هللابو ءهل ضراعم ال ذإ ءّدحلا باجیاب لقتساو ءهّلمع فذقلا یضتقم

 . قیفوتلا

 لصف
 اغا las ‹يحولاب يضقي ناك امنإ هيَ ٤ هللا لوسر نأ :اهنمو

 لاقف ةنارقلا لزنو .ٌيحولا هءاج ىح نینعالتملا نيب ضقی مل ةا هنإف وه

 ال» : ل لاق دقو ««اهب تأف بهذاف ٠ كتباحص يفو كيف لزن دق» : هلا

 هةيضقالا يف اذهو (اهب زموآ هن قف اهنتشآ هل نع عونا ا

 .ماكحأ ىلإ عجزت ال يتلا ةيئزجلا رومألا امأو ءةيلكلا ننسلاو «ماكحألاو

 ةرواشملاب قلعتم وه امم كلذ وحنو «نّیعم لجر ریمأتو «نّيعم لزنم يف لوزنلاك

 اهیف يأرلل كلتف ۰۲۱5۹ :نارمع لا] «رمألا يف مهزواشو : هلوقب اهب رومأملا

aاذهف .۳هثیآر آر وه اَمَّنإ» : لخنلا حيقلت نأش يف هر لورق اذه نيو  

 . رخآ ءيش ةيلكلا نتسلاو ماكحألاو ‹ءيش مسقلا

 لصف
 نایب اذه يف ناكف «هترضحب انعالتف ٠ اهب ّيتأي ناب هرمأ دل هِي یبنلا نأ : :اهنمو

 نعالي نأ ةيعرلا داحال سیل هنآو «هبئات وأ مامالا 2 وک امنا ناعللا نآ

 . هبئان وأ مامالل وه لب «دحلا ةماقإ هل سيل هنأ امك ءامهنيب

 .انیدیآ نيب يتلا ةنسلا بتک نم ءيش يف هيلع فقن مل (۱)

 «رشب انآ امناف «يبأر نم ءيشب مکترمآ اذإ» ظفلب هجیرخت مدقت دقو «ظفللا اذهب هدجن مل )۲(

 ادا نکلو « نظلاب ينوذخات الف كط تنيظ ينإ» ظفلبو «مکایند رومأب ملعأ متنأ» ظفليو

 نباو EST «ملسم حيحص» يف اهلكو «. . هب اوذخف ائیش هللا نع مکتئدح

 .«يلإف مكنيد رومآ نم ناك ناو «مكنأشف مكايند رمأ نم ائيش ناك نإ) )۲٤۷۱( هجام

۳۳۸ 



 لصن

 نبا ناف «هنودهشی سانلا نم ةعامج رضحمب نعالتلا نسي هنأ :اهنمو

 ىلع كلذ لدف «مهنانسأ ةثادح عم هورضح ءدعس نب لهسو مع نباو « سابع

 لاق .لاجرلل اعبت رمألا اذه لثم نورضحي امنإ نايبصلا نإف «ريثك ممج هرضح هنأ

  ملعأ هللاو اذه ةمكحو .3 يبنلا دنع سانلا عم انأو انعالتف :دعس نب لهس

 يف غلبأ ةعامجلا يف هّلعفو ءرجزلاو عدرلا يف ًةغلابم ظيلغتلا ىلع ينب َناعللا نأ

 . كلذ

 لصف

 : هل لاق هَ ئبنلا نأ ةيمأ نب لاله ةصق يفو «امايق نانعالتي امهنأ :اهنمو

 . هللاب تاداهش عبرأ دهشاف مق

 ماق اذإ هنألو «تدهشف تماق مث «ةأرملا ةصق يف :«نیحیحصلا» يفو

 «رخا رس هيفو «سوفنلا يف َعقوأو «هترهش يف غلبأ ناكف .نوضاحلا هدهاش

 هيف تذفن امئاق هيلع ٌوعدملا تفداص اذإ اهّتباصإ بلطُت يتلا ةوعدلا نأ وهو

 ةيواعم نايفس وبآ ذخأ .هوبلص نيح نيكرشملا ىلع ٌبيبخ اعد امل اذهلو

 "”ةدعدلا هنع تّلز «ضرألاب ءىطل اذإ لجرلا نأ نوري اوناكو «هعجضأف

 لصف

 ولف «هب هلوسرو لجو زع هللا أدب امك ناعللا يف لجرلاب ةءادبلا :اهنمو

 هناحبس هللا ادب دقو . ديس ربا بار رووا عام مت یک

 هةدلج ةئام اّمهنم دحاَو لک اوُدلجاف ين لاو ةَيناَّرلا# : لاقف ةأرملا رکذب ٌدحلا يف

 نم ینزلا نا سالا ةياغ يف اذهو «جوزلا رکذب ناعللا يفو ۰[ :رونلا]

 قیلعتو ؛اهلعب شارف داسفا هللا قح كته ىلع دیزت اهنال «لجرلاب هنم حبقآ ةارملا

 .مالسالا اهرقی ال يتلا مهتامعز نم وهو )

۳۳۹ 

 سانلا نم ةعامج

 ةنعالملا دنع مایقلا

 ناعللا يف لجرلاب ةءادبلا



 ناعللا لبق امهظعو

 نم لقآ امهنم لبق ال

 ىلع ةدايزلا بحتست ال

 يف ةروکذملا ظافلالا

 ةنسلا و باتکلا

 «جوزلا قح ضحم ىلع ةيانجلاو ءاهبراقأو اهلهآ ةحيضفو هيلع هريغ نم بس

 نم كلذ ريغو «يغبلا كاسمإب هرييعتو «سانلا دنع هتمرح طاقسإو «هیف هتنایخو

 يذلا وه ٌجوزلاف :ناعللا امأو «َّمهأ ّدحلا يف اهب ةءادبلا تناكف ءاهانز دسافم

 اهموق دنع اهحضفو «ةميظعلاب اهامرو ءاهضرع كتهو «ناعلل اهضرعو اهفذق
 ىلوأ ناعللا ىف هب ةءادّبلا تناكف نعالی مل اذإ ٌدحلا هيلع بجي اذهلو ءاهلهأو

 .اهب ةءادبلا نم

 ظعوُيف «ناعللا يف عورشلا ةدارإ دنع نينعالتملا نم دحاو لك ظعو :اهنمو

 هةسماخلا دنع ناك اذاف ةرخالا باذع نم نوهآ ایندلا باذع : هل لاقیو رکذیو

 . اذهو اذهب ةنسلا تحص امك .امهیلع كلذ َديعأ

 الو تأرملا نم الو «تارم سمخ نم لقآ لجرلا نم لبقي ال هنأ :اهنمو

 ةنعللاب بضغلا لادنإ اهم الو طخشسلاو داعبالاو بضغلاب ةنعللا لادب هنم لبقی

 اذهو «اردقو اعرش كلذ نم هل هللا مسق امب امهنم لك يتأي لب .طخسلاو داعبالاو

 .امهریغو كلامو دمحأ بهذم يف نیلوقلا حصآ

 ءائيش ةنسلاو نارقلا ىف ةروكذملا ظافلالا یلع ديري نأ رقتفی ال هنأ :اهنمو

 ملاع وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دهشآ :لوقی نأ جاتحي الف كلذ بحتسي ال لب

 هیفکی لب «كلذ وحنو ءةينالعلا نم ملعی ام رسلا نم ملعي يذلا ةداهشلاو بیغلا

 نمل هَّنِإ هللاب دهشآ :لوقت يهو «نیقداصلا نمل ينإ هللاب دهشآ :لوقي نأ
 هنإ : يه لوقت نأ الو «ینزلا نم هب اهتيمر اميف :لوقي نأ جاتحي الو «نيبذاكلا

 : ةيؤرلا ىعَّذا اذإ لوقي نأ طرتشُي الو «ینزلا نم هب ينامر اميف نيبذاكلا نمل
 هلوسر ةنس الو هللا باتک ىف كلذل لصأ الو «ةلححُملا يف دّورملاک ينزت اهتيأر

 :هیلع ةدایز فلکت نغ هب انرمآو انل هعرش امب انافک هتمکحو هملعب هناحبس هلا ناف

۳:۰ 



 نم : «هحاصفإ» يف ةريبه نب دمحم نب یبحی وهو «حاصفالا» بحاص لاق

 «ىنزلا نم هب اهتيمر اميف :نيقداصلا نم هلوق دعب دازي نأ طرتشا نم ءاهقفلا
 هارأ الو :لاق .ىنزلا نم هب ينامر اميف :لوقت نأ اهسفن نع اهيفن يف طرتشاو

 . طارتشالا اذه ركذي ملو «هنيبو كلذ لزنأ ىلاعت هللا نأل «هيلإ جاتحی

 نب قاحسإ نإف «ناعللا يف ىنزلا ركذ طرتشي ال هنأ «دمحآ مالك رهاظو
 عبرآ لوقي هللا باتك يف ام ىلع :لاق ؟ عالي فيك :دمحأل تلق :لاق روصنم

 ةسماخلا دنع فقي مث «نيقداصلا نمل هب اهتيمر اميف ينإ للاب دهشأ :تارم
 . كلذ لغم ةأرملاو «نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل :لوقيف

 الو يه هلوقت الو «ىنزلا نم :لوقي نأ طرتشُي ال هنأ صنلا اذه يفف

 نيذلاو «هب ينامر اميف : يه لوقتو هب اهّئيمر اميف :ةسماخلا دنع لوقي نأ طرتشُي
 ديحوتلا ةداهش يف نيقداصلا نمل ينإ :ىون امبر :اولاق نأ مهتجح كلذ اوطرتشا

 ام اركذ اذإف ءرخآ نأش يف نيبذاكلا نمل هنإ :تونو «قداصلا ربخلا نم هريغ وأ

 . ليوأتلا اذه ىفتنا «ىنزلا نم هب تیمر

 ملاظلا نإف ءامهتينب ناعفتني ال امهنإف فلز ايت اههنأ به ؟نورخالا لاق

 اهيف ًارهاجم ناك اذإ هب هللا رمآ امب هُئيميو همصخ ةين ىلع هنيميو «ةليوأت هعفنی ال
 هناف هوني مل وأ «متركذ ام یون «بضغلا وأ ةنعللا هيلع هبجوم بذکلاو «لطابلاب

 .اذه لثمب ىفخأو رسلا ملعی نم ىلع هّومي ال

 لصف

 ينم لمحلا اذه امو :لوقي نأ ٌجاتحی الو .هناعلب يفتني لمحلا نأ :اهنمو
 باحصأ نم زيزعلا دبع ركب يبأ لوق اذه ءاهتأربتسا دقو :لوقي نأ جاتحي الو
 لجرلا جاتحی : ئعفاشلا لاقو «رهاظلا لهأو كلام باحصأ ضعب لوقو «دمحأ

 ىلإ ناجاتحي :هریغو يقرخلا لاقو «هركذ ىلإ ةأرملا جاتحت الو .دلولا ركذ ىلإ
 وهو .يّتم وه سيلو ىنز نم دلولا اذه : لوقي نأ طرتشي :يضاقلا لاقو «هركذ

۱ ۳ 

 لمحلا يقتني له
 «ناعللاب



 . ةتباثلا ةنسلا لدت هیلعو «لاوقألا حصأ ركب يبأ لوقو .يعفاشلا لوق

 نأ كمهنع هللا یضر رمع نبا نع «عفان نع «كلام ىور دقف : ليف ناف

 اول

 و ناف اس . دعس نب لهس ثیدح يفو

 اهنوک لاح هل اشارف تناك هذهو ۳ «شارفلل دلولا نأب» هک مکح دقو

 . هيفنب الإ هنع یفتنی الف ءهل ٌدلولاف «الماح

 ام ىلع اقباس ناك نإ لمحلا نأ وهو «هنم دب ال لیصفت ٌمضوم اذه : لیق

 «هناعلب هنع يفتني الو ءاعطق هل دلولاف «هنم لماح يهو تنز اهنأ ملعو «هب اهامر

 نان مت یا نا E انف «ناعللا يف هنع هّيفني نأ هل لح الو

 اهانز لاح اهلمح ملعی مل ناو «هب هقوحل مکح ليِزُي ال اهانزف «هب ًاقحال لمحلا

 يذلا ینزلا نم رهشآ ةتس نم لقأل هب تءاج ناف هیف رظنی اذهف هب اهفذق دق يذلا

 ینزلا نم رهشآ ةتس نم رثکال هتدلو ناو هناعلب هنع يفتني الو «هل ذلولاف «هب اهامر

 ناك ناف ءاهئربتسي مل وأ ءاهانز لبق اهآرربتسا نوکی نأ امإف ءرظن «هب اهامر يذلا

 هركذ نم دب الو ءهفني مل وأ یافن ءاوس «ناعللا درجمب هنع دلولا ىفتنا ءاهأر بتسا

 نأو «هنم دلولا نوكي نأ نكمأ انه اهف ءاهئربتسي مل ناو «هركذ طرتشي نم دنع

 هم نو کما نال تیل لاو نفقا ناعللا يف هافن ناف «ينازلا نم نوكي

 . هفنی ملو

 يف ٩۰/۹ يراخبلاو «ناعللا يف ءاج ام باب :قالطلا يف ۵1۷/۲ كلام هجرخآ (۱)

 .ناعللا يف )١595( ملسمو «ةنعالملاب دلولا قحلی باب : قالطلا

 مث ءاهيلإ یعدی اهنبا ناکو :همامتو «رونلا ةروس ریسفت يف ۳4۰/۸ يراخبلا هجرخآ (۲)

 . اهل هللا ضرف ام هنم ثرتو اهثري نأ ثاریملا يف ةنسلا ترج

 . ةشئاع ثیدح نم هيلع قفتم (۳)

ET 



 بشی ءاج نإ هنأب دلولا یفنو «ناعللا دعب مکح دق 5 ئبنلاف : ليق ناف

 مکلوق امف «هل وهف «هب تیمر يذلا هبشُي ءاج ناو هل وهف شارفلا بحاص جوزلا

 له «ههبشپ دلولا ءاج مث ءاهدلو نم یفتناو هتأرما نعال اذإ ةعقاولا هذه لثم يف

 بجومب المع هنم هبسن عاطقناب نومکحت وأ تفاقلاب ًالمع هبشلاب هب هنوقحلت

 يضتقملا ناعللا تا بذاجت قّيض عضومو ءُّكْئَض لاجم اذه :ليق ؟هناعل

 لادلا هبشلاو بل ىعدي الو همال ىعدُي هنأو .دلولا ءافتناو .بسنلا عاطقنال

 ىلع هب تءاج نإ اهنآب  یبنلا ةداهش عم «هنبا هنأو «جوزلا نم هبسن توبث ىلع
 هصعسملا الا يع ا ال قیضم اذهف :اهیلع بذک هنأو فل دلولاف «ههبش

 ىلإ همه هب ترفاس يذلا هقرفو هعمجب ٌريبخلاو هرارسآو عرشلا ةلداب ریصبلا

 ءاذه يف رهظی يذلاو مارحلاو لالحلا رهظ اهنم يتلا ةاکشملاو «ماكحألا علطم

 ةلزنمب هعم راصو «هبشلا مکح عطق ناعللا مکح نأ نالکتلا هیلعو ناعتسملا هللاو

 رييغت يف ناعللا مکح يضم دعب هبشلل ةربع الف ءامهفعضأ عم نیلیلدلا یوقآ

 ناعللا مکح كلذب ريغيل ههبشو دلولا نأش نع ْربخُي مل ع یبنلاو «هماكحأ

 ةنعللا بجوتسا دق يذلا بذاكلا نم امهنم قداصلا نيبتيل «هنع ربخأ امنإو

 ررقت دعب بذاكلا نم قداصلا هب نيبتي نوک يردق رمأ نع رابخإ وهف .بضغلاو

 هيلع لديو « كلذ ىلع الیلد دلولا يف لعجيس هناحبس هللا نأو «ينيدلا مكحلا

 الإ هارأ الف ءاذكو اذك هب تءاج نإ» :لاقو «دلولا نم هئافتنا دعب كلذ لاق 5 هنآ

 ىلع هب تءاجف ««اهيلع بذك الإ هارأ الف ءاذكو اذك هب تءاج ناو ءاهيلع قدص

 «ناعللا مكح خسفي ملو ءاهل ضرْعَي ملو ءاهيلع قّدَص هنأ ملعف هورکملا تعنلا

 ىلع هب تءاج ول كلذكف ءاهيلع قدص هنأب ملعلا عم ةينازلا مكحب اهيلع مكحيف

 قحليو جوزلا دحيف «ناعللا مكح كلذ ريغُي الو ءاهيلع َبَذَك هنأ ملعي جوزلا هبش

 يف هب هل ًاقاحلإ ةيمأ نب لالهل وهف اذكو اذك هب تءاج نإ :هلوق سيلف «دلولا هب

 اذك هب تءاج نإو :هلوق نأ امك «هب ةبسن عطقناو «ناعللاب هافن دقو فيك «مکحلا

 نع ٌرابخإ وه امنإو .هنبا هلعجو «هب اقاحلإ سيل .هب تيمر يذلل وهف ءاذكو

۲ 



 هتأرما فذق اذإ دحب له

 ؟هنیعب لجرب ینزلاب

 بذک ىلع لدت ةيا هناحبس هللا رهظآ مث ةَماَسَقلا ناميأب مکح ول امك اذهو عقاولا

 مث «نيميب یوعدلا نم ةءاربلاب مکح ول اذکو «كلذب اهُمكُح ضقتی مل «نیفلاحلا
 . كلذب مکحلا لطبي مل «ةرجاف نیمی اهنآ ىلع لدت ةيا هناحبس هللا رهظأ

 لصف

 طقس ءاهنعال مث «هنيعب لجرب ىنزلاب هّتأرما فذق اذإ لجرلا نأ :اهنمو
 لكل هيلعف «نعالُي مل نإو «هناعل يف لجرلا ركذ ىلإ جاتحي الو ءامهل هنع ٌدحلا
 نعالي :كلامو ةفينح وبأ لاقف هیف فلتخا عضوم اذهو ةا امهم كاا

 او اغ :هیلوق دحآ يف يعفاشلا لاقو يبنجالل دحیو «ةجوزلل

 دحی هنأ :يعفاشلل يناثلا لوقلاو «دمحأ لوق وهو .هناعلب امهل دخلا نع طقسیو

 یلعف هرکذی مل ناو «ٌدحلا طقس «هناعل يف فوذقملا رکذ ناف ادح دحاو لكل

 : يناثلاو . هل ّدح «هركذي مل ناف «هيف هرکذیو «ناعللا فنتسی :امهدحآ «نيلوق

 .ةجوزلا ٌدح طقسی امك «هناعلب هّدح طقسي هنأ

 ا نا الو اهدحو ةجوزلل فذقلا :دمحآ تاحصأ ضعب لاقو

 بجي لهو ءامهل ٌدحلا بجي :يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو .دحلا الو ةبلاطملا

 دحاو أح الإ بجي ال :هباحصأ ضعب لاقو «نيهجو ىلع ؟ناّدح وأ ءدحاو ٌّدح

 هنأ :هناعل يف يبنجألا ركذو نعال اذإ هنأ هباحصأ نيب فالخ الو ادو

 . طقسب ال هنأ : مهدنع حیحصلا :نيلوق یلعف هركذي مل نإو «هّمكح هنع طقسي

 هادج ةيوقو ةرهاظ مهُتجح «ناعللاب يبنجالا فذق مکح اوطقسأ نیذلاو

 نورخآلا باجأو احیرص هامس دقو «ءامحس نب كيرشب جوزلا دحي مل ال هناف

 تا رعنا ےل اک ناك توت نا ةامهدعا < ارا قع
 . ةبلاطملا دعب ماقُي امنإ فذقلا دحو «هب بلاطُي مل هنأ : يناثلاو .رفاكلا

 يدوهي هنإ :لاق نم لوق :اولاقو «نیباوجلا نيذه نع نووخألا باجأو

 را نیوتن لا تلخ وهو ت هما وه نیت ایر عنف اب
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۱ 

 :قحلا دبع ماکحأل هحرش يف "" ةزيزب نب زیزعلا دبع لاق .همال كلام نب ءاربلا

 وهو ايدوهي ناك هنإ : ليقف «فوذقملا ءامحس نب كيرش يف ملعلا لهأ فلتخا دق

 كلام نب ءاربلا وخآ وهو «راصنألا فيلح ةدبع نب كيرش هنأ :حيحصلاو «لطاب

 ال هنأ هدنع ّرقتسا امل هنأل «مكيلع ةَّجح بلقني وهف «يناثلا باوجلا امأو .همأل

 ةءارب نع تكسي فيك الاو هل ضّرعتي ملو «هب بلاطي مل «فذقلا اذه يف هل قح

 نم ةفئأو ةيمح ّدشأ اوناك موقلاو «هفذاق ذحب اهراهظإ ىلإ قيرط هلو «هضرع

 دوهشلا نم ًالدب لعجو ةجاحلل ةنيبلا ماقم َميقأ ناعللا نأ مّدقت دقو ؟كلذ

 ةلزنمب ناك اذإف «تلکن اذإ اهيلع ّدحلا بجوی هنأ حيحصلا ناك اذهلو «ةعبرألا

 دحت نأ لاحملا نمو ءرخالا فرطلا يف اهتلزنمب ناك نيفرطلا دحأ يف ةداهشلا

 قدص ىلع ةنيبلا ماقآ دقو فذقلا دح فذاقلا دحي مث «تلكن اذإ ناعللاب ةأرملا

 تأرد «ةجوزلا فرط نم ّدحلا هنع تأرد امك اهنإف انيمي هانلعج نإ كلذكو «هلوق

 هيلع دسفأ امل ينازلا فذق ىلإ ةجاح هب هنأل «قرف الو .فوذقملا فرط نم هنع

 امك «هفذاق قدص ىلع هل دلولا هبشب لدتسيل هركذ ىلإ جاتحي امبرو «هشارف نم

 نأ بجوف «ءامحس نب كيرشب دلولا هبشب لاله قدص ىلع ی ٌئبنلا لدتسا

 دح الاو ةنيبلا» : حوزلل ةي يبنلا لاق دقو ءاهفذق مكح طقسأ ام هفذق مكح طقسي

 ناف «فذقلا ّدحب بلاطت مل ةأرملاو اذه .ناّدح الإو :لقي ملو .«كرهظ يف

 نا :مهلوق نع رخا باوج اذهو «هبوجو يف ال احلا ةماق) يف طرتش ةبلاطملا

 هو ةبنلا هل لاق دقو «هب بلاط مل اضيأ ةأرملا نإف .ٌحلاب بلاطُي مل اكيرش

 . «كرهظ يف ٌّدَح الإو ةنيبلا»

 ةزيزب نباب فورعملا يسنوتلا يميمتلا يشرقلا دمحأ نب ميهاربإ نب زیزعلا دبع وه ۷
 نبا وه قحلا دبعو ‹ يتكبتلل ۱۷۸ «جاهتبالا لین» يف مجرتم ه 11۲ ةنس یفوتملا

 ثیذحلا يف ةعفانلا تافلوملا بحاص ةجحلا ةمالعلا ظفاحلا يليبشالا نمحرلا دبع

 یرغصلا حرش امنإ ةزيزب نباو «یرغصو یربک ناتخسن ماكحألا يف هل قئاقرلا ةغللاو

 . ۱۳۵۲ ۰۱۳۵۰ ص «ظافحلا ةرکذت» يف مجرتم مه (۵۸۲) ةنس يفوت

۳:۵ 



 كب ینز :لاقف ؟هامس لجرب ینزلاب ةيبنجآ فذق ول :نولوقت امف : لیق ناف
 امهنم دحاو لكل فذاق هنال .نادح هيلع بجي انه اه : لیق ؟هب تينز وأ «نالف

 ىلإ ةبسنلاب ةنيب انه سیل ذإ «همکح هيلع بجوف هفذق بجوم طقسُي امب تای ملو
 .اهّماقم ٌموقي ام الو ءامهدحأ

 لصف

ENملو < ىهتس اهلمح نم یفتناو «لم يهو اهنع ۵1 اهنمو یفتنا اهلمح نم یفتناو هنع یفتنا رم ىفتنا اح ال اذإ هنأ :اهن  

 اذهو «ٌةحيرصلا ةحيحصلا ةنسلا هيلع تلد امك هعضو دعب نعالی نأ ىلإ جتخِی تىل تحيا ع
 لامتحال عضَت ىتح هيفنل نعالُي ال : هللا همحر ةفينح وبأ لاقف . هيف فلتخا عضوم
 يقرخلا هركذ يذلا وه اذهو «ینعم ذتنیح ناعلل نوکی الو شف اسير نوکی نآ
 دنع هّيفني یتح هنع فتني مل هناعتلا يف لمحلا یفن ناو : لاقف «!هرصتخما يف

 يسدقملا دمحم وبآ مهفلاخو كلذ ىلع ٌباحصألا هعبتو «نعالیو هل اهعضو

 ًادامتعا لمحلا لاح يف عالی نأ هل :ملعلا لهآ ٌروهمج لاقو .همالک يتأي امك

 يفنو «لمحلا لاح ناعللا يف ةحيحص ةحيرص اهناف «ةيمأ نب لاله ةصق ىلع
 الف ءاَذَكو اذك ةّفص ىلع هب تءاج نإ» :4 يبنلا لاق دقو .لاحلا كلت يف دلولا
 كلام لاقو :«ينغملا» يف خيشلا لاق . تیدحلا «۰ . .اهيلع قدص دق الإ هارآ

 نیجتحم «هنع يفتنيو لمحلا يفن حصي : زاجحلا لهأ نم ةعامجو «يعفاشلاو

 هنأ ءافخ الو الاب هقحلأو لک بلا هنع هافنف .اهلمح یفن هنأو لاله ثیدحب

 نألو :لاق اذکو اذک هب ْتَءاَج ناف ءاهورظنا» :ِِكي ملا لاق اذهلو ءالمح ناك
 لئاحلا اهيف فلاخت ٌماكحأ لماحلل تبثت اذهلو «هیلع لدت تارامأب نونظم لمحلا
 ءاهنع صاصقلا ریخأتو ءاهيلع ٌدحلا ةماقإ كرتو «مايصلا يف رطفلاو ةقفنلا نم

 .هعضو دعب دلولاک ناکف «لمحلا قاحلتسا ٌحصَیو هرکذ لوطي امم كلذ ریغو
 ٌتيدحلا فلاخ امو «ثیداحألا رهاوظ هتقفاومل حیحصلا وه لوقلا اذهو : لات
 ىلإ ُجاتحي الو «شارفلا لاوزب دلولا يفتني : رکب وبآ لاقو ناك ام انئاك هب أبحُي ال

۳: 



 الو «لمحلا ٌيفن لقنی مل ثيح «ثيداحألا رهاظب اجاجتحا نامللا يف هرکذ

 . هيفنل ضرعت

 هيلع ناعللاو لمحلا ْيفن حصي ال هنإف « هللا همحر ةفينح يبأ بهذم امأو

 نأل ءالصأ هیفن نم نکمتی ملو «هدنع همزل «دلولاب تتأ مث «الماح اهنعال ناف

 .اهلمح لاح ىف اهناعلب تناب دق هذهو «نیجوزلا نیب الا نوکی ال ناعللا

 نم ءافتنالا باب ٌدسو منم سیل ًادلو لاول هیف اذه :هل نوعزانملا لاق

 لات اهم EEE یر عنف ناهي ناو وا

 هب يتأت يذلا دلولا نأل ءاهيف اهيلإ ینزلا فاضآ يتلا لاحلا يف ةيجوزلا ربتعت امنإو

 كلمف «لاحلا كلت يف هتجوز تناك هذهو .هیفن ىلإ جاتحیف «هفني مل اذإ «هقحلي

 مامت ىلإ ةدالولا نيب ام لمحلا يفني نأ هل :دمحمو . فسوي وبآ لاقو .اهدلو يفن

 نأ الإ لمحلا يفنل نعالپ ال :نوشجاملا نب كلملا دبع لاقو .اهنم ةلبل نیعبرآ

 نم مکاحلا هنكمأف لمحلاب ٌملَع اذإ :ٌیعفاشلا لاقو .ةدالولا دعب ةينا هَيفني

 . دعب ةّيفني نأ هل نكي مل «نعالی ملف «ناعللا

 اذه :لاقف «ىنزلاب اهفذقو «لمحلا قحلتسا ول :نولوقت امف :ليق ناف
 هذه يف ءاملعلا فلتخا دق :ليق ؟ةلأسملا هذه مکح ام «تنز دقو ينم ذلولا

 .لاوقأ ةثالث ىلع ةلأسملا

 فاعلا هن مل كل وجع لولا دهب قسما ها اه

 .دلولا يفتنيو ,نعالي هنأ : يناثلاو

 نع تاياور ةثالثلاو ءدلولا هقحليو .فذقلل نعالي هنأ :ثلاثلاو

 حصی ال امک دلولا قاحلتسا عب ال هنآ :دمحآ نع صوصنملاو كلام

 . هیفن

 :لاق «هیفن حصي ال :لاق نمف .لمحلا قحلتسا ناو :دمحم وبآ لاق

 حصي :لاق «هیفن زاجآ نمو .دمحآ نع صوصنملا وهو .هقاحلتسا حصي ال

۳:۷ 

 قحلتسا ول اميف ةلاسم

 ینرلاب اهفذقو لمحلا



 ةقفنلا بوجو لیلدب هدوجوب موکحم هنآل يعفاشلا بهذم وهو هقاحلتسا

 دعب هیفن كلمي مل .هقحلتسا اذإو «دولوملاک هب رارقالا حصف ثاریملا فقوو
 ول :لاق «هئاحلتسا حصي ال :لاق نمو .عضولا دعب هقحلتسا ول امك «كلذ |

 سیلو «عامجالاب كلذ هزلي الو «دولوملاک هيفن كرتب همزلل .هقاحلتسا حص
 دعب امب صتخم كلذو «ةنعالُملا ثیدح لیلدب .قاحلالا يف ٌرثأ هّبشلل
 دعب هافن مث ؛هقحلتسا ول اذه یلعف .هب قاحلالا ةحص صتخاف .عضولا
 همزلی مل هقحلتسی ملو هفنی ملف هنع تكس نإ امأف .كلذ هل ناك هعضو

 نأ الا هذوجو حتی ال هنأل لمتحم هکرت هنال .هلوق انملع دحآ دنع
 .هانفلسأ ام ىلع َدلولا همزلآ ةفينح ابآ ناف «اهنعالپ

 اهدلو ىعدي الأ یضفو امهتیب لي هللا لوسر قّرفف : سابع نبا لوقو

 اهل تيب ال نأ یضقو نجلا لعق هاهتلو قفوتوأ اهامر نمو ا بال

 .اهنع یفوتم الو قالط ريغ نم ناقرتفی امهنآ لجأ نم .توق الو «هيلع

 فتو نيا ريشا تینا تنم ءهمأ ىلإ ىعدُي اهنبا ناکف : لهس لوقو

 . اهل هللا ضرف ام

 .ًادبأ ناعمتجی ال مث ءامهنيب قّرفی نأ نینعالتملا يف ةنسلا تضم : هلوقو

 ال : لاقو ءامهنيب وَ هللا لوسر قرف :دعس نب لهس نع «يرهزلا لاقو

 فقد نإ «كل لام ال» : لاق ؟یلام ! هللا لوسر 5 : جوزلا لوقو

 كل ٌدعبأ وهف .اهیلع تبذک تنك ناو ءاهجرف نم تللحتسا امب وهف .اهیلع
 . (اهنم

 .ماكحأ ةرشع ةلمجلا هذه تنمضتف

۳:۸ 



 . بهاذم ةسمخ كلذ یفو «نینعالتملا نيب قیرفتلا : لوالا مکحلا

 روهمجلاو ليغ يبأ لوف اذه «فذقلا درجمب لصحت ةقرفلا نأ :اهدحآ

 يبا نب دمحمو «يّتبلا نامثعو «ديز نب رباج لاقف «اوفلتخا مث «كلذ يف هوفلاخ

 :ةرفص يبأ نبا لاقو «ةتبلأ ٌةقرف ناعللاب عقیال :ةرصبلا ءاهقف نم ةفئاطو «ةرفص
 «ناعللا دعب ّقالطلا هيلع ركي مل ی ّىبنلا ناب اوجتحاو .ةمصعلا ُمَطْقَي ال ناعللا
 موقی نأ وأ «تنز اهنأب فرتعا دق نم َكسْمُي نأ هسفن هژنو ءاهقالط أشنأ وه لب

 روهمج ءالؤه عزانو .ةنس هلعف ي بلا لعجف ءاهكاسمإب بذك ليلد هيلع
 . بهاذم ةثالث ىلع اوفلتخا مث «ةقرفلا بجوُی ناعللا :اولاقو ءاملعلا

 اذهو قآرملا نعتلت مل نإو هدحو جوزلا ناعل درجمب عقت اهنآ :اهدحأ

 لوقب تلصحف «لوقلاب ةلصاح ةقرف اهنأب هل جتحاو «يعفاشلا هب دّرفت امم لوقلا
 . قالطلاك هدحو جوزلا

 تعقو ءامهناعل كت اذإف ءاعيمج امهناعلب الإ لّصحت ال اهنآ : يناثلا بهذملا
 هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ ْبهذم اذهو «مکاحلا قيرفت ربتعُي الو تقرفلا
 امنإ عرشلا نأب لوقلا اذهل جتحاو رهاظلا لهأو كلام آرا

 قّرف امناو هدحو جوزلا ناعلب نینعالتم نانوکی الو «نینعالتملا نيب قیرفتلاب درو

 لولدمل ٌفلاخم هلبق ةقرفلا عوقوب لوقلاف ءامهنم ناعللا مامت دعب امهنیب ةي بل
 نامیآ اما هناف ر یضتقی ال ناعللا ظفل نأب اوُجتحاو هو يبنل لعفو ةنسلا

 قیرفتلاب عرشلا درو امنإو «ةقرف يضتقي ال امهالکو «هب ةداهش امإو ءاهانز ىلع
 نیجوزلا نيب لعج هناحبس هللا نأ يهو قرهاظ ةحلصمل امهناعل مامت دعب امهنیب
 ماقم اهماقأو «فذقلاب اذه لاز دقو یا داك عجور «ةنحرو ةدزم

 ءادلاب اهامرو «اهتهبو اهحضف دقف ابذاک ناك نإ هناف ةحيضفلاو راعلاو يزخلا

 تناك ناو .داهشالا سوژر ىلع اهکتهو ءاهموق سوژرو اهسأر نسکنو «لاضُعلا
 .يغب جوز هنوکب راعلاو يزخلاو ةحيضفلل هتضّرعو « هشارف تدسفآ دقف «ةبذاك

۳۹ 

 فذقلا درجمب قرفی نم

 ناعللاب عقب ال :لاق نم

 ةقرف

 لصحت :لاق نم لوق
 عورلا ناعل درجمب ةقرفلا

 2 دح و

 ةقرفلا نإ :لاق نم لوق
 ناعللا دعب لصحت



 ةقرفلا نإ :لاق نم لوق
 مامتب الإ لصحت ال

 مکاحلا قیرقتو امهناعد

 ام نکسلاو ةمحرلاو ةدوملا نم امهنیب اذه دعب لصحي الف «هيلع هريغ دلو قیلعتو

 ميرحتلاو ءامهنيب قیرفتلا مالسالا ةعيرش نساحم نم ناکف «حاكنلاب ٌبولطم وه

 ضعب ىلع ٌبّترتي ال امك ناعللا ضعب ىلع اذه بترتی الو «هرکذنس ام ىلع دبؤملا
 امهدحآ نامیأب تبثي ملف «نیفلاحتم ناميأب تبث خسف هنالو :اولاق جوزلا ناعل

 . فالتخ الا دنع نیعیابتملا فلاختل خسفلاک

 مکاحلا قیرفتو ءامهناعل مامتب الا لصحت ال ةقرفلا نأ : ثلاثلا بهذملا

 «يقرخلا مالک رهاظ يهو .دمحأ نع نیتیاورلا ىدحإو «ةفينح يبآ ٌبهذم اذهو

 ُباحصأ جتحاو .ادبآ اعمتجی مل ءامهنيب ٌمكاحلا قرفو «انعالت یتمو : لاق هنإف

 يضتقي اذهو .امهنیب ةا هللا لوسر قّرفف :هثیدح يف سابع نبا لوقب لوقلا اذه

 «هللا لوسر اي اهیلع تبذک :لاق ًارميوع نأب اوجتحاو «هلبق لّصحَت مل ةقرفلا نأ

 «نيهجو نم ٌةجح اذهو ها هللا لوسر ُهَرّمْأي نأ لبق اثالث اهقلطف ءاهتكسمأ نإ

 ةقرفلا تلصح ولو «قالطلا عوقو :يناثلاو .اهكاسمإ ناكمإ يضتقي هنأ :امهدحأ

 اهقلط هنأ :دعس نب لهس ثيدح يفو «نيرمألا نم ذحاو تبث امل «هدحو ناعللاب
  EUاع + و ۶

 ۱)دواد وبأ هاور . دا هللا لوسر هذفناف «اثالث .

 يضتقي ّىنعم ناعللا : مکاحلا قيرفت نودب ناعللا مامتب ةقرفلل نوعقوملا لاق

 :اولاق «عاضرلاک مكاحلا قيرفت ىلع فقي ملف «هرکذنس امك «دّبؤملا میرحتلا

 ناجوزلا ههرک اذإ قيرفتلا كرت غاسل «مكاحلا قيرفت ىلع تعقو ول ةقرفلا نألو

 .ةثالث ًارومأ لمتحي نت يبنلا قّرف : هلوقو :اولاق «راسعالاو بيعلاب قيرفتلاك

 ةقرفلا نم اهبجومب هٌمازلإ :ثلاثلاو .اهب مالعالا : يناثلاو .ةقرفلا ءاشنإ : اهدحأ

 ا

 دعب اهكاسمإ نأ ىلع لدي ال اذهف ءاهتكسمأ نإ اهيلع تبذك :هلوق امأو

 هدانساو ۰۱۰/۷ ىقهيبلاو «ناعللا ىف باب :قالطلا ىف (۲۲۵۰) دواد وبآ هجرخآ )١(

۳۵۰ 



 رداب ام لإ ارئاص رمالا ناک ناو «اهقارف ىلإ رداب وه لب اعرش هیف دو ناعللا

ollهیلع تمرح اهناف «ادیکأت الا ةعقاولا ةقرفلا داز امف «ّتال هقالط امأو  

 .اذه دعب يل لحت ال :لاق هنأكو «میرحتلا اذهل دیکأت قالطلاف «ًادّيؤم اميرحت

 ناعللاب هل لحت مل اذإ اهناف «میرحتلا نم هبجومل ریرقتف هيلع قالطلا ذافنإ امأو
 املف «هذافنإ ینعم اذهف ناعللاب عقاولا میرحتلل ادیکأت ثالثلا قالطلا ناك ءًادبأ

 ىك يلا نم ًاذافنإ اذه لعج ,هبجوم یلعو هب ملکتلا ىلع هاو «هيلع هركني مل
 مدعو ةَّصقلا دهاش امنإو .كقالط عقو :لاق هنأ هك هبنلا ظفل كحي مل لهسو

 ءرابتعالا نم انرکذ امب حیحص وهو ءاذيفنت كلذ نظف «قالطلل ةي يبنلا راكنإ

 . ملعأ هللاو

 لصف

 بهذ اذه یلاو «قالطب تسیلو «خسف ناعللا ةقرف نأ :يناثلا مکحلا

 دبوم امیرحت بجوت ٌةقرف اهنأب اوجتحاو امهلوقب لاق نمو دمحأو ٌئعفاشلا
 الو .قالطلا يف احيرص سيل ناعللا نأب اوجتحاو «عاضرلا ةقرفك اخسف تناکف

 يف احيرص ناعللا ناك ولو :اولاق «قالطلا هب عقي الف «قآلطلا هب ٌجوزلا یون

 ةأرملا ناعل ىلع فقوتی ملو «جوزلا ناعل درجمب عقول «هيف ةيانك وأ «قالطلا

 هب ونی ملا ضوع ریغب اهب لوخدم نم قالط وهف «اقالط ناك ول هنالو :اولاق

 ناو «قلط ءاش نإ «جوزلا ديب قالطلا َّنألو :اولاق .ایعجر نوکی ناکف .ثالثلا

 ةنسلاب تبث اذإو :اولاق «هرايتخا ريغبو عرشلاب لصاح خسفلا اذهو ءٌكسمأ ءاش

 عم خسف يه لب «قالطب تسيل علخلا ةقرف نأ نارقلا ةلالدو «ةباحصلا لاوقأو

 . ؟اقالط ناعللا ًةقرف نوکت فیکف «امهیضارتب اهنوک

 لصف

 .ادبأ اهدعب ناعمتجي ال اديؤم اميرحت بجوت ةقرفلا هذه نأ :ثلاثلا مكحلا

 ةصق ركذف «دعس نب لهس نع «يرهزلا انثدح «يديبزلا انثدح :يعازوألا لاق

 ناعمتجي ال :لاقو امهنيب 39 هللا لوسر قرفف :لاقو «نينعالتملا

۳۰۱ 

 خسف ذ ناعللا ةقرف

 ةقرفلا هذه بجوت
 ةمكحلاو ًادبؤم ًاميرحت

 كلذ نم



 : لاق ةي یبنلا نع مع نبا نع ریبج نب دعس ثيدح نم يقهيبلا ركذو
 . ادا ناعمتجی ال اقرفت اذإ نانعالتملا )۲۲ ۱

 تشم الاف .مهنع هللا يضر سابع نب هللا دبعو ‹ ىلع نع انيورو : لاق

 )۳۳ ۶ مي

 .دمحأ بهذ اذه ىلإو ' ادبآ ناعمتجي الو امهنيب قرفي :لاق هنأ هنع هللا يضر 000 ۱ EF) ء 505 ا
 .فسوی قبأو «ديبع وبأو «ٌیروثلاو «كلامو «يعفاشلاو

 هشارف داعو ءهل تّلح ءهسفن بذكأ نإ هنأ :ىرخأ ةياور دمحأ نعو 0

 اهاور ادحأ ُمّلعن ال : ركب وبأ لاق .هنع لبنح اهب دش ةذاش ةياور يهو «هلاحپ

 قّرفی مل اذإ ام ىلع ةياورلا هذه لمحت نأ يفبنيو :«ينغملا» بحاص لاقو «هریغ
 .هلاحب حاكنلا ءاقبل هجو الف امهنیب مکاحلا قیرفت عم امأف . امهنیب

 ةقرفلا ناف «میرحتلا ماود يف مکاحلا قیرفتل رثأ الو ةقلطم ةياورلا : تلق
Nُباذكإ ناك اذاف .مکاحلا قیرفتب ةلصاحلا ةقرفلا نم ىوقأ ناعللا سفنب  

 يف روی نألف ءاهنم ءىشانلا ميرحتلل ًاعفار «ةيوقلا ةقرفلا كلت يف ارثوم هسفن

 . ىلوأ امهیرحت عفريو ءاهنود يه يتلا ةقرفلا

 نأل ءمكاحلا قيرفتب ةقرفلا نم ىوقأ ناعللا سفنب ةقرفلا نإ :انلق امنإو

 قيرفتلا نانعالتملاو ٌمكاحلا يضر ٌءاوس ءهلوسرو هللا مكح ىلإ دنتست ناعللا ةقرف

 .تاقث هلاجرو 4۱۰/۷ يقهيبلا هجرخأ )۱(

 .«حیقنتلا» بحاص لاق امك ديج هدنسو ۲ ينطق رادلا هجرخأو 7
 يفو ۰4۱۰/۷ يقهيبلاو (۱۲4۳-) قازرلا دبع هنع هللا يضر يلع ثيدح نع هجرخآ )۳)

 .(۱۲۳۶) قازرلا دبع دنع دوعسم نبا نع بابلا

 .تاقث هلاجرو ۰۱۰/۷ يقهيبلاو (۱۳۳۳) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخآ 0
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 ةقرف فالخب «هرايتخا الو مهنم دحآ ىضر ريغب عراشلا نم ةقرف يهف هؤبأ وأ 7 5 7 معا ع

 ِِع

 هیلع هناطلسو هتوقل قيرفتلا هسفنب ىضتقا دق نوكي ناعللا نإف او

 .ةقرفلا ءاضتقا ىلع هسفنب وقی مل هناف ؛مکاحلا قیرفت ىلع فوت اذإ ام فالخب
 ناف : لاق «بیسملا قب دیعس بهذم يه ًةياورلا اذهو ءاهيلع ناطلس هل ناك الو

 ىلع اذهو «دمحمو ةفينح يبآ بهذمو باّطخلا نم ٌبطاخ وهف ءهّسفن بذكأ
 «هسفن بذکآ نإ : ریبج نب ٌديعس لاقو .قالط هدنع ناعللا ةقرف نال ءدرطا هلصأ
 .ةدعلا يف تماد ام هیل تر

 لاوقأو «ٌةحيرصلا ةحيحصلا ةنسلا هيلع تلد يذلا لوألا لوقلا :حیحصلاو
 ناف هاوس يضتقت الو «ناعللا ةمكح هیضتقت يذلا وهو .مهنع هللا يضر ةباحصلا
 دنع هيب يبنلا لاق اذهلو ءةلاحم ال امهدحأب لح دق هّبضغو یلاعت هللا ةنعل
 تّلح ْنَم َنيع ملعن ال نحنو «ديعولا اذهل ةبجوملا يأ ؛«ةَبجوُملا اهنإ» :ةسماخلا
 هللا ةنعل هيلع تبجو دق يذلا ْنوعلملا وه نوكي نأ ةيشخ امهنيب قرفف ءانيقي هب
 هلی نأ تبأ امك ءاذه ىبأت عرشلا ةمكحو «ةنوعلم ريغ ةأرما ولعیف ءاهب ًءابو
 . ةفيفع ينازلاو ةملسم ٌرفاكلا

 . ؟هنيعب متركذ امل اهريغ جوزتيالا بجوي اذهف :ليق ناف

 نأ انققحت امنإو «نوعلملا وه هنأ ققحتن مل انأل .كلذ تجوب ال ل
 اما هدب الو نيرمألا ٌدحأ همزل ءاعمتجا اذإف «هنيع يف انككشو «كلذك امهدحآ

 امأف هب تءابو «هللا بضغ اهیلع بجو دق اهيلع ابوضغم ًةنوعلم هكاسمإ امإو اذه
 .امهيف ةدسفملا هذه ققحتت مل ءاهريغب جّرزت وأ «هریغب تجّوزت اذإ

 لوزت ال هبحاص ىلإ امهنم دحاو لك ةءاسإ نم ةلصاحلا ةرفنلا نإف اضیاو
 سس سویا ات جساادا لجرلا ناف ءادبأ
 بسن عطقو .بضغلاو يزخلا اهیلع ققحو يزخلا ماقم اهماقأو .داهشالا
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 ةنعالملا قادص طقسب ال
 لوخدلا دعب

 عال كد لق
 عقو اذإ رهملا فصنب

 لوخدلا لبق ناعللا

 قارحاو تميظعلا ةيرفلا هذهب اهّتهب كلذ ىلإ فاضأ دقف «ابذاک ناك ناو اهدلو

 تبجوأو ءاهشالا سوژر ىلع هتبذكأ دقف ةقداص تناك نإ ةأرملاو .اهب اهبلت

 هتمزلأو ءاهسفن يف هتناخو هشارف تدسفأ دقف «ةبذاك تناك نو .هللا ةنعل هيلع

 نم امهنم دحاو لكل لصحف «يزخُملا ماقملا اذه ىلإ ةتجوحأو «ةحيضفلاو راعلا

 ادب[ ادیب همت هاگن ال اهب مالا درو ع لاو ملا ام

 ءامهنيب ةقرفلا مّثحت ةمحرو لدَعو ةحلصمو ٌةَمُکح هلك ُهُعْرَش ْنَم ةمكح تضتقاف

 . ةدسفم ةضحمتملا ةبحصلا عطقو

 اص

 نأ ىغبني الف ءاهيلع ابذاك ناك اذإ هنإف اضيأو

 نأ ىغبني الف اقداص ناك نإو ءاهيلإ حيبقلا نم ّعَنَص

 ام عم اهكاسمإ ىلع طّلس

 ءاهلاحب هملع عم اًهكسمُي
 ۶ اذ 4

 كلمب اهؤطو هل لحي له ءاهارتشا مث ةمأ تناك ول :نولوقت امف :ليق ناف

 نألو «عاضرلاك اهيرتشم ىلع تمرحف ءدّبؤم ميرحت هنأل هل لحت ال :انلق ؟نيميلا

 نأل «ىلوأ انهاهف «ةباصإو جوز لبق هل َلحَت مل هتقلطم ىرتشا اذإ ًاثالث قّلطملا

 .دبؤم ريغ قالطلا ميرحتو «دبؤم میرحتلا اذه

 لصف

 ناف ءاهيلع هب مجری الف «لوخدلا دعب اهُقادص ْطُقْسَي ال اهنأ : عبارلا مكحلا

 یلراپ باک ناك ناو عقاتسلا فرع اش وس رسما دقن: ایوانکا
۶ 

 .یرحاو

 هيلع نومکحت له لوخدلا لبق ناعللا عقو ول :نولوقت امف :ليق ناف

 . ؟ةلمج طقسي :نولوقت وأ رهملا فصنب

 ةقرفلا نأ :امهذخأم دمحأ نع ناتیاور امهو «ءاملعلل نالوق كلذ يف : ليق

 لبق اهجوزل اهئارشک «يبنجأ نمو امهنم وأ امهناعلک نیجوزلا نم ببسب تناك اذإ
 وه یا تبع سم تاک از اکانت ت ا نوع
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 هعاب يذلا دیسلاو «طاقسالا ببس يف كراشملا وه هنآو ا القت هدفت

 لبق نم تءاج ةقرف لكو .نالوق هيف لصألا اذهف ؟اهايإ هعیبب هطاقسإ ىلإ ببستم
 هنإف ءهْطَرَش طرش تاوف وأ ءاهبيعل هخسف الإ «هقالطك قادصلا تفَصن جوزلا

 . یلع هل ةلماحلا يهو اهنم خسفلا ببس نآل ؛خسف يذلا وه ناک نو لک طقسب

 ةجوف .نیتیاور ىلع ؟هفصنت وأ .هنع طقسی لهف «همالساب ةقرفلا تناك ولو

 يهف ءاهيلع بجي ام لعف نم ةعنتمملا يهو «هيلع بجاولا لعف هنأ «هطاقسإ

 ببس نأ فيصنتلا هجوو «مالسالا نم اهعانتماب اهقادص طاقسإ ىلإ ةببستملا

 . ؟هطقسی وأ هفصنی له : علخلا يف نولوقت امف : ليق ناف

 هيف :انباحصأ لاقف «خسف وه :انلق ناو هفّصن قالط وه :انلق نإ :ليق

 ببسي لقتسي مل هنال هطقسي :يناثلاو ناسا ا ك :اههدخأ .ناهجو

 هيفف ءاهعم ناك ناو «ًادحاو اهجو هفصن يبنجأ عم ناك نإ هنأ يدنعو «خسفلا

 . ناهجو

 له :اهدیس نم هتجوزل هئارشب ةقرفلا تناک ول :نولوقت امف :لیف ناف

 . ؟هفصنی وأ هطقسی

 ىلإ بست اهرهم قحتسم نأل .هطقسی :امهدحآ :ناهجو هيف :لیق

 تءاج ةقرف لكو «ءارشلاب هیل ببست جوزلا نأل هفصنی :يناثلاو ءاهعيبب هطاقس)

 وأ هراسعإل اهخسفو ءاهحاكن هعاضرإ خّسفي نم اهعاضرإو ءاهتدرك اهلبق نم

 .اهرهم طقسي نإف «هبيع

 ذإ ءاهرهم طقس جوزلا يف بيعل تخسف اذإ ةأرملا نإ : متلق دقف : لیق ناف

 ملو ءاضيأ طقس ةأرملا يف بيعل خسف اذإ حوزلا نإ :متلقو ءاهتهج نم ةقرفلا

 اهتهج نم هبيعل اهخسفل هومتلعج امك «هوفصنتف هتهج نم خسفلا اولعجت

 عضُب ةلباقم يف رهملا لذب امنإ هنأ امهنيب قرفلا :ليق ؟قرفلا امف «هومتطقسأف

۳ ۵ ۵ 

 وأ رهملا علخلا فصني له

 لبق عقو اذإ هطقسب
 ؛لوخدلا



 ىلع ةنعالملل ةقفن ال

 ینکس الو نعالملا

 ملو «اهنم جرخ امك اهيلإ داع .خسفو «كلذک نيبتي مل اذإف «بویعلا نم میلس

 مل هبیعل تخسف اذإ اهنأ امك «قادصلا نم ءيش همزلی الف ؛هنم ائيش الو «هفوتسی
 . قادصلا نم اثیش هیلع قحتست الف «هنم ايش الو «هيلع دوقعملا هيلإ ملست

 لصف

 هب ىضق امك «ینکس الو هيلع اهل ةقفن ال اهنأ :سماخلا مكحلا

 امك ءاهيلع اهجوزل ةعجر ال يتلا ةتوتبملا يف همكحل قفاوم اذهو يي هللا لوسر

 طوقس لب نفل فلاخم ال ملا باتکل قفاوم هئأو «كلذ ىف: ٌهمکح ناي يتأيس

 نأ ىلإ لیبس هل ةَتوتبملا نأل «ةتوتبملل اهطوقس نم یلوآ ةنعالملل ینکسلاو ةقفنلا

 هجو الف اهذعب الو ةدعلا يف ال اهحاکن ىلإ هل لیبس ال هذهو اهتدع يف اهحکنی

 . لک اعاطقلا فعلا قا دو ناك شو ازت بروح ول فأ

 هلزنآ يذلا نازیملاو هللا باتک قفاوت اهلکو ءاضعب اهضعب قفاوُي ی هئيضقأف

 یلاعت هللا ءاش نإ كنيع رقتس امك .حیحصلا سایقلا وهو .طسقلاب سانلا ٌموقیل

 . بيرق نع هيلع فوقولاب

 قاحسإ نب ليعامسإ ىضاقلا ركنأو .ىنكسلا اهل :یعفاشلاو كلام لاقو

 .ادیدش اراک لوقلا اذم

 لدي ال «اهنع یفوتم الو «قالط ريغ نم ناقرفتی امهنآ لجأ نم» :هلوقو

 نأ ىلع لدي امنإو «ىنكسلاو ةقفنلا اهل اهنع یفوتمو «ةقلطم لك نأ ىلع هموهفم

 ایزو تفاعلا ما تاک اد تور رسوم ایم تجب نق نيك فلا ناف

 اهل ةقفن ال هنأ :اهدحأ «لاوقآ ةثالث توملا ةقرف يفو «اقافتا قالطلا ةقرف يف كلذ

 ىدحإ يف دمحأو ةفينح يبأ ٌبهذم اذهو «الئاح تناك ول امك «ینکس الو

 ىجر ال هجو ىلع توملاب ةقفنلا ببس لاوزل «هیلوق دحأ يف يعفاشلاو «هیتیاور

 نم یلعف الو لام هل ناك نإ لفطلا لام يف يهف «بیرق ةقفن الإ قبي ملف هدوع

 . هبراقأ نم هتقفن همزلت

۳۵۹ 



 اذهو «ثاریملا ىلع اهب مدقت هتکرت يف ینکسلاو ةقفنلا اهل نأ :يناثلاو
 اهعاطقنا ىلع ديزي ال توملاب ةمصعلا عاطقنا نأل دمحآ نع نیتیاورلا ىدحإ

 هتوم دعب اهجوز ةأرملا لسغت اذهلو «دشأ قالطلاب اهعاطقنا لب «نئابلا قالطلاب
 نيتياورلا ىدحإ يف كلامو دمحأ دنع ةيعجرلا ةقلطملا ىتح ءاملعلا روهمج دنع

 اهججوز اهنع ىفوتملل اهُيوجوف «لماحلا نئابلل ینکشلاو ةقفنلا تبجو اذإف «هنع
 . ىرحأو ىلوأ

 كلام لوق اذهو «ًالئاح وأ تناك الماح ةقفنلا نود ىنكسلا اهل نأ :ثلاثلاو
 طب ٌمضوم اذه سيلو «ةحصلا يف ةتوتبملا ىرجم اهل ءارجإ يعفاشلا يلوق دحأو

 نأ دوصقملا ذإ ءاهحوجرمو اهحجار نيب زييمتلاو ءاهتلدأ ركذو لئاسملا هذه

 لدي امنإ «اهجوز اهنع ىفوتم الو قالط ريغ نم ناقرتفي امهنأ لجأ نم» :هلوق
 نإ اذهف «ةلمجلا يف تيبلاو ُتوقلا امهل بجي دق اهنع یفوتملاو ةقلطملا نأ ىلع
 لوق نم مردم هنآ  ملعأ هللاو - رهاظلاو يباحصلا مالک نم مالکلا اذه ناك

 . يرهزلا

 لصف

 لا لوسر نأل بالا ةهج نم دلولا بسن عاطقنا :سداسلا مكحلا
 دئاوف لجأ وهو روهمجلا لوق وهو «قحلا وه اذهو «بأل اهّدلو ىعدي الأ ىضق
 نأل «ةتبلا ناعللا هيفني ال شارفلل دولوملا :لاقو «ملعلا لهأ ضعب ذشو «ناعللا
 ىتح اهنعالُي مل ناف ءلمحلا ْناعللا يفني امنإو «شارفلل دلولا نأ ىضق كي ّيبنلا
 يبأ بهذم اذهو «هنم اهّدلو يفتني الو «طقف دحلا طاقسال نعال تدلو

 «شارفلا بحاصل دلولا نأ ىضق ةي هللا لوسر نأب هيلع جتحاو «مزح نب دمحم
 ناسل ىلع هللا هافن ثیح الإ هلو وهف «دلو هشارف ىلع دلو ْنَم لك نأ حصف :لاق
 لماح يهو الإ ی هفني ملو «هدلو سیل هنأ كش الب نقوي ثيح وأ قو هلوسر
 هتقدص نإ :انلق كلذلو : لاق .بسنلا قاحل ىلع كلذ ادع ام يقبف « طقف ناعللاب

 دا
 بس

ov 

 ناعللا دلو بسن عاطقنا

 بألا ةهج نم



 الو : لوقب یلاعت هل نآل هیلز تفتل ال هل اهقیدصت نٍف «هنم سیل لمحلا نآ یف

 ىلع قّدصي نیوبالا رارقإ نأ بجوف [۱56 :ماعنالا] اَهْيِلَع الا سفن لک ٍبسکت

 هتبذکآ اذإ دلولا اس للا یفن امناو افرع ىلع ًابسک نوکیف .دلولا یفن

 . '' همالك یهتنا «عضوملا اذه ريغ يف يفتنيالف طقف جوزلاو يه تنعتلاو الا

 دعب دلولا یلعو «لمحلا ىلع هتحص : حیحصلاو تفينح واو دمحآ لوقي

 .ةثالث لاوقألاف «ىعفاشلاو كلام هلاق امك .هعضو

 نإف ام هجوب شارفلل دلولا نوكب مكحلا نيبو مكحلا اذه نيب یفانت الو

 ضراعت دنع شارفلل دلولا نأب هللا لوسر مكح امنإو «ناعللاب لاز دق شارفلا

 «شارفلا بحاصل هب مكحو «دلولل ينازلا ىوعد لطبأف «ينازلا ىوعدو «شارفلا

 .هنع دلولا ىت دق شارفلا بخاص اته اهو

 . ؟يدلو دلولا اذه سيل نکلو «نزت مل

 .دمحأ نع ناتصوصنم ناتیاور امهو «يعفاشلل نالوق كلذ يف : لیق

 . يقرخلا رایتخا يهو دلولا همزلیو ءامهنيب ناعل ال هنأ : امهادحا

 رايتخا يهو «هدحو هناعلب هنع يفتنيف .دلولا يفنل نعال نأ هل نأ : ةيناثلاو

 هللا ذاعم :انلق «شارفلل دلولا نآ» ةَ هللا لوسر مكح متفلاخف : لیق ناف

 دلولاب مکح امنإ هناف ءاليوأت اهضعب فالح يف انُريغ عقو ثبح هّماكحأ انقفاو لب

 مکحو هل هلعجو «شارفلاب هاوعد حجرف «شارفلا بحاص هاعدا ثیح شارفلل

 يغ ا ق «هنم هبسن عطقو .هسفن نع هافن ثيح شارفلا بحاص نع هیفنب

 . ۱۷/۱۰ «یلحملا» )1١(
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 رثآ ال اجمس ًادج ًادراب اقيرفت قرفن ملو «نيرمألاب انلقو «نيمكحلا انقفاوف .بأل
 يروصلا قرفلا اذه ىلع يتأت ال ةعيرشلا ناف «ًادولوم هیفنو المح دلولا يفن يف هل
 رارسآو هقفلا قوذ نم هبیصن لق ْنَم اذه يضتري امناو «ةتبلا هتحت ینعم ال يذلا
 . قیفوتلا هبو «ناعتسملا هّلاو «اهیناعمو اهمکحو «ةعيرشلا

 لصف
 اذهو «هيبأ ةهج نم هبسن عاطقنا دنع هّمأب دلولا قاحلإ :عباسلا مکحلا

 يدع ناك الو «بألا نم هبسن توبث عم اهب هقاحلإ ىلع ًادئاز امکح ديفُي قاحلالا
 هيلع دئاز رمآ نم قاحلالا يف دب الف «ققحم رمأ اهنم دلولا حورخ ناف «ةدئافلا

 . كلذ يف فلثخا دقو «بألا نم بسنلا توبث عم الصاح ناك ام یلعو

 امك «مألا نم دلولا بسن عاطقنا مهوت عطق قاحلإلا اذه دافآ : ةفئاط تلاقف

 هّولا اذه لب یبنلا عطقف «بأ ىلإ الو مآ ىلإ بسنُي ال هنأو «بالا نم عطقنا

 لوق اذهو «همأ َفذق وأ هفذق نم ىلع ّدحلا هباجيإب اذه َدَكَأو «مألاب لولا قحلأو
 . هل اهتابصعو همأ نأ ىري ال نم لكو «ةفينح يبأو «كلامو يعفاشلا

 بسنلا لیوحت يهو «ةدئاز ةدئاف قاحلالا اذه اندافأ لب : ةيناث ةفئاط تلاقو
 هئبصع يهف «كلذ يف هيبأ ماقم ةمکاق هّمأ لعجو هما ىلإ هیبآ یلا ناک يذلا

 یورُیو «دوعسم نبا لوق اذهو كئاریم تّزاح «تام اذإف .هتبصع اضيأ اهّتابصعو
 ثیدح نم «ةعبرالا ننسلا لهآ یور امل .باوصلا وه لوقلا اذهو «يلع نع
 هاهقیتع : َتيِراَوَم َةَنالَث ةأرَملا ٌزوُحَت١ :لاق هنأ الب ّيبنلا نع «عقسالا نب ةلثاو
 .هيلإ بهذو دمحأ مامالا هاورو ۰۲۱*هّیلَع تع يذلا اهَدَلَوَو .اهطیقلو

 نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم :«هننس» يف دواد وبأ ىورو

 (؟5١١) يذمرتلاو «ةنعالملا ثاريم باب :ضتارفلا يف (۲۹۰) دواد وبأ هجرخأ (۱)
 ‹ثيراوم ةئالث ةأرملا زوحت باب :ضئارفلا يف (۲۷۶۲) هجام نباو «ضئارفلا ىف

 .دیج هدانساو ۰۱۰۷ و ۰1٩۰/۲ دمحاو

۳0۹ 

 همای ناعللا دلو قاحلا



  8 ۳ 5 rی و ۹۹ ں٣ و 2(1)

 اهدعب نم اهتئرولو هّمال ةنعالملا نبا ثاريم لعج هنأ ٠م يبنلا نع « هدح ۰

  2 ۲نوا هرس 0 و ص رم و

 ص سگ را ۳9 1

 هدب نم اهتئرولو هّمال ةعالملا نبا تاري .

 اذاف .بالل لصألا يف بّسنلا ناف «سایقلا ضحمل ةقفاوم اب الا هدو

 بألا ناك اذإف بالا قتعمل لصألا يف ءالولا نأ امك ملل راص هتهج نم عطقنا

 ءهيلإ مألا يلاوم نم ٌءالولا رجنا ءاذه دعب بالا قتعأ ولف .مالا قتعمل ناك ءاقيقر

 چر .دلولا قحلتساو هسفن نعالملا بذك اذإ ام ريظن وهو .هلصأ ىلإ مخرب

 بجومو ؛سایقلا ضحم اذهف .هيلإ اهتبصعو مألا نم بيصعتلاو ٌ؛بسنلا
 بهذمو «دوعسم نب هللا دبع اهملاعو ةمألا رْبَح بهذم وهو رال و داخ الا

 لدي هيلعو «هيوهار نب قاحسإو لبنح نب دمحأ ءامهنامز يف ضرألا لهأ يمامإ
 ةطساوب ميهاربإ ةيرذ نم ىسيع لعج هناحبس هللا ناف «هنسحأو ءاميإ فطلأب نارقلا

 ةيضقأ ركذ دنع اذهل ريرقت ديزم يتأيسو « ميهاربإ ةيرذ میمص نم ّيهو «هّمآ میرم

 . یلاعت هللا ءاش نإ ضئارفلا يف هماكحأو اف یبنلا

 يف ملسم هاور يذلا لهس ثيدح يف هلوقب نوعنصت امف :لیق ناف

 ثرتو اهنم ثر نأ ةنسلا ترج مث :هرخا يفو : ناعللا ةصق يف «هحیحص)

 ناو هبجومب لوقلاو میلستلاو لوبقلاب هاقلتن :لیق ؟اهل هللا ضرف ام هنم

 مالا بيصعت ناف هاظلا وهو """باهش نبا مالک نم اجردم نوکی نأ نکمآ
 ثیح بلاک نوکت نأ اهتیاغو «هباتك يف اهدلو نم اهل هللا ضرف ام طقسُي ال

 هتذخآ ءيش لضف ناف دب الو اهضرف ذخأت يهف .بیصعتلاو ضرفلا هل عمتجی

 .نسح هدنسو (۲۹۰۸) دواد وبأ هجرخآ (۱)

 .تاقث هلاجرو (۲۹۰۷) دواد وبأ هجرخآ (۲)

 هتبسن عنمت ال يرهزلا باهش نبا ىلإ هتبسن نإ :يعفاشلا لاقو «لهس لوق نم وأ (۳)

 ۰۳۹۸/۹ «حتفلا» يف كلذ طسب رظناو «لهس ىلإ

۳۹ 



 بابلا اذه يف اهّلك راثگلاب نولئاق نحنف «اهضرفب تزاف الاو «بیصعتلاب
 . هقیفوتو هللا دمحب

 لصن

 اهو را اهامر یو «اهدلو یمرُی الو یمرت ال اهنأ» : نماشا مکحلا
 فذاقو اهفذاق حیف «هب تیم ام قیقحت اهنع یفن اهناعل نأل اذهو ؛ُدَحلا هیلعف
 شر لزق هر: تیوضلا جلا سنا هلع كلذ فنلا اذه ءاهذلو
 دلو كانه ناك نإو ءاهفذاق ّدح «هّبسن يفن دلو كانه نكي مل نإ :ةفينح وبأ لاقو

 يذلاو «ٌحوزلا هافن دلو اهل نميف وه امنإ ثيدحيلاو «اهفذاق دب مل «ةيبسلا ىفت

 ءدلولا ىلإ ةبسنلاب اهانزب مكح دقف ءاهدلو بسن یفت ىتم هنأ قرفلا اذه هل بجوأ
 . فذقلا ّدح طوقُّس يف ةهبش كلذ رثأف

 لصف
 ت نأ دعبو ءاعم امهناعل ىلع تبترت امنإ ماكحألا هذه نأ : عساتلا مكحلا

 نب تاكربلا وبأ جّرخخ دقو «هدحو جوزلا ناعل ىلع اهنم ءيش بترتي الف «ناناعللا

 ناف .حیحص ٌجيرخت وهو «هدحو جوزلا ناعلب دلولا ءافتنا بهذملا اذه ىلع ةيميت

 طوقس دافأ ءاهناعل رابتعا ريغ نم هنع فذقلا ّراعو دحلا طوقس دافأ امك هناعل
 بسنلا لوخدب هررضت َّنإَف «ىلوألا قيرطب يه نعالت مل ناو «هنع دسافلا بسنلا
 هتجاح نم ٌدشأ هنع هيفن ىلإ هتجاحو فذقلا حب هررضت نم مظعا هيلع دسافلا

 . ملعأ هللاو «دلولا يفنب لقتسا دحلا عفدب لقتسا امك هناعلف ءدحلا عفد ىلإ

 لصف

 اتناك اذإ اهنع ىّفوتملاو ةقلطملل ىنكسلاو ةقفنلا ٌبوجو :ٌرشاعلا مكحلا
 دافأف ,«اهنع ىفوتم الو قالط ريغ نع ناقرتفي امهنأ لجأ نم» :لاق هنإف «نيلماح
 .جوزلا نم ًالماح نكت مل اذإ اهانكسو نئابلا ةقفن طوقس :امهدحأ ءنْيرمأ كلذ
 . جوزلا نم نیلماح اتناك ادا اهنع یفوتمللو اهل امهبوجو : يناثلاو

۳۹۱ 

 اهدل و فذاقو اهفذاق دحب

 ةقباسلا ماکحالا بترتت ال

 ناعللا مامت دعب الإ

 ینکسلاو ةقفنلا بوجو

 نیلماح اتناك اذإ



 يف ةقاقلاب مکحلا رابتعا
 بسنلاب قاحلالا

 هراد يف الجر لتق نم

 لتق همیرحب هانز ايعدم
 وأ ةنيبب تأي مل نإ هب

 يلولا رارقإ

 لصف

 ْتَءاَجْنِإو «ةّيمأ نب ٍلالهِلَوُهَف ءاذكو اذک هب تاج ناف اهوُرِصْبَأ» : 7 لوقو

 أو ءةفاقلاب محلا رابتعا ىلإ ۳ هنم ٌداشرإ .هءاّمخَس نب كيرشل وهف اذكو اَذَك هب

 نعالملاب قحلُي مل امنإو «هبشلا ةلزنمب دلولا قاحلاو «بسنلا ةفرعم يف ًالخدم هبّشلل

 . مدقت امك هل هبشلا نم ىوقأ وه يذلا ناعللا ةضراعمل «هل ةبشلا نأ رّدق ول

 لصف

 هب هنولتقتف هلّثقي الجر هتأرما عم َدَجَو ًالجر نأ ْوَل» :ثيدحلا يف هلوقو
 لتق «همیرح وأ هتأرما عم هدجو هنأ ىعَّداو «هراد يف الجر لتق نم نأ ىلع ليلد

 لجر لتق دارأ نم لك ناكو املا تّردهأل .هلوق لبق ول ذإ «هلوق لبقُي الو «هیف

 . هتأرما عم هدجو هنأ ىعداو هراد هلخدآ

 نيو هنیب امیف ةعس له :امهادحل . امهنیب قیرفتلا بجی ناتلأسم انهاه نکلو

 قیرفتلا اذهبو ؟ال مأ مکحلا رهاظ يف هلوق لبقی له : يناثلاو ؟ال مأ «هّلْثقي نأ یلاعت هللا

 ضعب اهلعج یتح ؛كلذ يف مهنع هللا يضر ةباحصلا نع لقن اميف لاكشالا لوزی

 .هب لتقی ال هنأ : هنع هللا يضر رمع بهذم : لاقو «ةباحصلا نيب عازن ةلأسم ءاملعلا

 نأ ««هننس» يف روصنم نب دیعس هاور ام هرغ يذلاو «هب لتقُي هنأ : يلع بهذمو

 فیس هدي يفو ودعي لجر هءاج ذٍ یدختی اموی وه انیب هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 ای اولاقف نورخالا ءاجف « رمع عم سلج یتح ءاجف «نودعی موق هءاروو « مدب خطلم

 اي : هل لاقف ؟لوقت ام : هنع هللا يضر رمع هل لاقف ءانبحاص لتق اذه نإ : نینموملا َريمأ

 لاقف هتلتق دقف دحأ امهتیب ناك ناف «يتأرما يذخف نيب تبرض ينا !نینموملا َريمأ

 لجرلا طسو يف عقوف « فّیّسلاب بّرض هنإ !نينمؤملا ریمآ اي : اولاقف ؟نولوقت ام : رمع
 اوداع نإ : لاقو «هيلإ هعفد مث ءهّرهف هفیس هنع هللا يضر ٌرمع ذخأف «ةأرملا يذخفو

 . هنع هللا يضر رمع نع لقن ام اذهف . دعف

 ةعبرأب تأي مل نإ : لاقف هلتقف الجر هتأرما عم َدَجَو نمع لثسف «يلع امأو

۳ 



 اسم تا رم ری تت واوعب ذو نأ نظف ۱ هتمرب طیف یادهش

 ناف ءافالتخا امهنیب ْدِجَت مل ءامهيمكُح تلمأت اذ| تنآو «ةباحصلا َنيِب فالخ

 انباحصأ لاق دقو «هتأرما عم ناك هنأب ٌنيلولا فرتعا امل دوقلا هنع طقسآ امنإ رمع

 امل «ةيد الو صاصق الف e یلولا فرتعا ناف : (ينغملا» بحاصل ظفللاو

 انصحم نوکی نآ ني قرف ال هنآ نطيل همالکو .ةصقلا قاس مث مع نع يوژ

 (دعف اوداع نإف» :ًاضيأ هلوقو «لیتقلا اذه يف رمع ٌمكح كلذكو «نصحم َريغو

 «بعوتسملا» بحاص ناك ناو .تاوصلا وه اذهو «هريغو نصحملا نيب قرفي ملو

 هنأ یعداو «هلتقف «مجرلا بجوُي ام اهنم لاني الجر هتأرما عم دجو نإو : لاق دق

 الف هاوعدب ةنّيبب ّيتأي نأ ال .مکحلا رهاظ يف صاصقلا هيلعف «كلذ لجأل هلتق

 وبأ اهراتخا «نادهاش :امهادحإ «ناتياور ةنيبلا ددع يفو :لاق صاصقلا همزلي

 .ةعبرأ نم لقأ لبقُي ال ىرخألاو «ینزلا ىلع ال دوجولا ىلع ةنيبلا نآل ءركب
 ناك ًانصحم صاصقلا طقس «ٌئيلولا هب ٌرقأ وأ «كلذب تماق ىتم ةئيبلا نأ حيحصلاو
 مل نإ : هلتقف الجر هتأرما عم دجو نميف لاق هنإف «يلع مالك لدي هيلعو «هريغ وأ

 ناک ولو «ینزلل دحب سیل لتقلا اذه نال اذمو (هتمْرب طعیلف» ءا ی كاب

 نمل ةبوقع وه امنإو «هتیفیکو دحلا ةماقإ طورش هل ربتعالو فیسلاب ناك امل ادح

 امل هنع هللا يضر ریبزلا لعف كلذکو .هّلهأ دسفأو «هّمیرح كتهو «هیلع ىّدعت

 اش اعطا لاق لسور یراق بل راج عفو, لا نع تفت

 ی ا و ای الا نع ان يا E انا

 .مهنذإ ریغب بابلا يف قش وأ «بقُت نم موق تيب يف عطا نم كلذكو .ةدحاو

 نامض الف «هّیع تعلقنا ناف «هنیع یف هنعطو هفذخ مهلف «ةروع رآ ةمرح رظنف

 نامض الو هنوعفدی مهنآ دمحأ مالک ٌرهاظ اذه : ىلعي وبآ يضاقلا لاق . مهيلع

 . لیصفت ريغ نم مهیلع

 یقهیبلاو ۰۳۹۷/۲ یعفاشلاو (۱۷۹۱۵) قازرلا دبعو ۰۷۳۸ ۰۷۳۷/۲ كلام هجرخآ (۱)

 .تاقث هلاجروآ ۸

۳-۳ 



 | :هلوقب ًأدبيف لهسألاف لهسألاب هعفدب :لاقف دماح نبا لصفو

 اذه يضتقي ام ةحيحصلا ةنسلا يف الو ءدمحأ مالك يف سيلو : تلف

 نع «نیحیحصلا» ىف ناف هفالخ ىلع لدت ةحيحصلا ثيداحألا لب .لیصفتلا

 وآ هلتخي ای وهو لهسألاب عفدلا نيأف را هلتْخَي لعجو صقاشمب

 . تعطیل یفتخپو هل ءیبتخی

 يف علطا الجر نأ .دعس نب لهس تیدح نم : اضيأ (نیحیحصلا) يفو

 اف اف .هّسأر هب ٌكلَحَي َىَرْذم ة = یبنلا دي يفو لو يبنلا باب يف رخج

 . لالخ نم نذالا لعج امن هلع ىف هب تْنَعْطل ينرظنت كل

 2 2 ها لوسر لاق :لاق .هنع ها يضر ةرير يبا نع دا اهن

 ن 3 هلع تاق ؛ ةاصحب ةقذخت ندا ریغب َكِْيَلَع َمَلْطا اعرما 7

 yT (ٌخانج

 ةيد الف هنیع اووقفف «مهنذإ ریغب موق تّیب يف علطا نم» :اضیا ' امهيفو با ی ی ی ی هک ا يلا ا ا ل

 .«صاصق الو

 ءهنيع اووقفف ءموق تيب يف علطا نم باب :تایدلا يف ۲۱۵/۱۲ يراخبلا هجرخآ (۱)

 .هریغ تيب يف رظنلا میرحت باب :بادالا يف (۲۱۵۷) ملسمو «هل ةيد الف

 .(۲۱۵-) ملسمو ۰۲۱۸/۱۲ يراخبلا هجرخآ )۲)

 .(۲۱۵۸) ملسمو ۰۲۱۲/۱۲ يراخبلا هجرخآ )۳)

 دنع وه امناو ءامهدحأ الو ظفللا اذهب هاجرخی ملو «نیحیحصلا» ىلإ دوعی ریمضلا )٤(

 هححصو « حیحص هدانساو ةريره بأ ثيدح نم ۸ يئاسنلاو ۰۳۸۵/۲ دمحآ

 ریغب موق تيب يف علطا نم» ةريره يبآ ثيدح نم (۲۱۵۸) ملسملو .نابح نبا

 .«هنیع اووقفی نأ مهل لح دقف «مهنذإ
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 باب نم اذه سیل :لاقو «هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش ٌرايتخا اذهو

 هيب امیف هل زوجیف اذه یلعو «يذؤملا يدتعملا ةبوقع باب نم لب لئاصلا عفد
 «نصحم ريغ وأ ًاصحم ناك ءاوس همیرح ىلع یدتعا نم لتق یلاعت هللا نيبو
 :ةباحصلا ىواتفو «باحصألا مالك هيلع لد امك «فورعم ريغ وأ كلذب افورعم

 ينازلا ناك اذإ ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف هلتق همسي :روث وبأو يعفاشلا لاق دقو

 سن هاو محلا لاو ی باتری ما و تفت

 ةلأسملا هذه يف كلام لوق َفلّتخاو .هریغو نصحملا نيب الصفي ملو نیدهاشب

 هيلع ءيش الف «ةنيبلا ْجوزلا ماقأو ءانصحم لوتقملا ناك نإ :بيبح ُنِبا لاقف

 اوس نّصحملا ُريغو ٌنّصحملاف ةنيبلا تماق اذإ :مساقلا نبا لاقو «هب لتق الإو

 . نّصحملا ريغ يف ةيدلا مساقلا نبا بحتساو «همد ردهيو

 ةريره يبأ نع هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا يف نولوقت امف :ليق ناف

 لجرلا تيأرأ : هللا لوسر اي : لاق هنع هللا يضر ةدابع نب دعس نأ .هنع هللا يضر

 يذّلاو ىّلَب :ٌّدْعَس لاقف ۷» : هلك هللا لوسر لاقف ؟هّلُثقيأ الجر هتأرما عم دج

 يايا ع : ديك هللا لوسر لاقف قلاب كمع

 هلا - هله الْجَر يتأرما َمَم ُتْدَجَو ْنِإ) :رخآلا ظفللا يفو
 لف بيكا هلجاَعال تنک نإ موتور :لاق «معن» : لاق ؟ءاّذهش

 نم هی او نوبل ها مکس ام ىلإ اوعَمَسا» : لَك هللا لوسر لاق « كل

 . "16؟يّتم ريع ُهَللاَو

 ىلع ليلد ثيدحلا ٌرخاو «هبجومب لوقلاو ءميلستلاو لوبقلاب هاقلتن :انلق

 هيلع بجو ولو «قحلاب كَمركأ يذلاو یلب :لاق هنأل «هب دقي مل هلتق ول هنأ

 ول :لاقلو «هتریغ ىلع ىنثأ املو «فلحلا اذه ىلع هرقأ امل .هلتقب صاصقلا

 :لاق كك هللا لوسر نإف ءاذه يف حیرص ةريره يبأ ثيدحو «هب تلتق هتلتق

۳۹۵ 



 الو .هیلع رکنی ملون ميغ ةللاو م ریغآ اال هللاوف دغس ةَریغ نم دربنا

 هل نذأ ولف «ةمآلل ماع مکح هاوتف كلذكو «مزلم مکح هيب هلوق نأل هلتق نع هاهن

 تعقوو «هنطابو عرشلا رهاظ يف رده همد ناب او کش ارد ناكل «هلتق يف

 يف هلتق نوديري نم لتق يف سانلا كلاهتو .صاصقلاب هللا اهأرد يتلا ةدسفملا

 یمحو ةَعيِرْذلا سف «مهمیرح ىلع مُهَنْوَرَي اوناك مهنأ نوعّدیو «مهرود

 يف هب داقیو «لتاقلا لوق لبقی ال هنأ ىلع لیلد كلذ يفو یامدلا ناصو «ةّدسفملا

 نم ٌئبنلا بجع ؛دوهشلا هب رظتنی الو هلتقی هنأ دعس فلح املف «عرشلا رهاظ

 لمتحی اذهو تریغ ٌدشأ ُهَللاو «هنم ریغآ هلك هنأو نویغ هنآ ربخاو قرع

 َنْيبو هيب امیف هل زئاج هنأ ٌدعس هيلع فلح ام ىلع هّئوکسو هرارقإ :امهدحآ
 .هرخا ثیدحلا لوأ ضقاني الو «عرشلا رهاظ يف هلتق نع هیهنو «هّللا

 ًالأ» : لاقف دعس ىلع رکنملاک كلذ لاق لك هللا لوسر نأ :يناشلاو

 يذلاو «ىلب :لوقي وهو هلتق نع هاهنأ انأ : ينعي «؛مُكُدّيَس لوقی ام ىلإ َنوُعَمْسَت
 مث «هترْيَع ةَّدش هنأو «ةفلاخملا هذه ىلع هل لماحلا نع ربخأ مث «قحلاب كمركأ

 هتريغ ةّدش عم ةعبرألا ءادهشلا ةماقإ عرش دقو . ينم ريغ هللاو كنم ٌريغأ انآ :لاق

 ةّدش عم هناحبس هللاف ناسحاو ةمحرو «ةحلصمو ةمكحب ةنورقم يهف «هناحبس

 ةردابملا نود ةعبرألا دوهشلا ةماقإ نم مهل هعرش امو «هدابع حلاصمب ملعأ هتريغ
 الك رج هللا لوسر ديري دقو «هلتق نع هتيهن دقو «دعس نم ٌريغأ انأو «لتقلا ىلإ

 .ةصقلا قايسو همالكب قيلألا وهو «نيرمألا

 لصف

 هتول هدلو ْنول فلاخ اذإ ٍجوَّرلاب بسنلا قوُحْل يف 4# همکخ يف
 دوسآ نال تدلو ارا نإ مل لان اف نأ «نيحيحصلا» يف هنع تبث

 اَم) :لاق .معن :لاق ؟«لبإ ْنِم كَل ْلَم» :ِللَي ئبنلا لاقف ییفنب ضرب هنأك

۳٦ 



 :ِهلك هللا لوُسَر لاق . مع :لاق «؟قرَأ نم اهيف لهف لاق يحب ولاا بذل

 لک ئبنلا لاقف .ٌقْرِع ُهَعَرَت نوكي هللا لوُسَر ي ُهَلَعَل :لاق «؟كلذ اهاتآ ىَنأق»
 یر نورك عادت

 1 هجو ىلع ناك اذإ ضیرعتلاب بجي ال دحلا نأ :هقفلا نم ثیدحلا اذه يفو

 ا هجو ىلع ناك ولو ضيرعتلاب بجي ال هنأ هنم ذخأ نمو یاتفتسالاو لاوسلا

 « بلقلل عجوأو .مهفأ ضي صضيرعت تو ها 2 دمف تمتاشملاو 4 افلا

 «لامتحالا نم هورکذ ام گری هئایسو Nea يف كاز

 .دارملا ىلع ةلالّدلا ّيعطق مالکلا لعجیو

 .دلولا ي يفنو َناعُللا ْعَوَسُي ال ةبيّرلا درجم نأ هیفو

 يف يراخبلا مجارت نمو «ماكحألا يف رئاظنلاو هابشألاو لاثمألا برض هيفو

 هللا نيب دق نيبم لصأب امولعم الصأ هبش نم باب : ثیدحلا اذه ىلع «هحيحص»

 . "70955 َكمأ ىَلَع ناك ول َتْيَأَرَأ» : ٌتيدح هعم قاسو «لئاسلا َمهفُيل همكح

 .ًاشارف نوكت ةمألا نأو «شارفلل دلولاب ةي همكح ىف

 مصتخا :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ‹(نيحيحصلا» يف تبث

 نبا هللا لوسر ای اذه : كس لاقق مالغ يف ةعمز نب ٌدبعو ف یا ا

 :ةعمز نب دبع لاقو «ههّبش ىلإ رظْنا «هثبا هنأ ّيلإ دهَع صاقو يبآ نب ةبتع يخآ
 ىأرف تا هللا لوسر رظنف هِتَديَلَو نم يبأ شارف ىلع دلو هللا لوسر اي يخأ اذه

 لا ها شارفلل دلرلا عمر ل دعاي كل وها :لاقف «ةبتعب انيب اهبش

 )١( ملسمو «دلولا يفنب ضرع اذإ باب :قالطلا يف ۳۹۰/۹ يراخبلا هجرخأ )۱۵۰۰(

 .ةريره يبآ ثيدح نم

 .ماصتعالا يف ۲۵۱/۱۳ يراخبلا هجرخآ (۲)

 ضخ



 بسنلا توبث تاهج

 اشارف نوکت ةمالا

 و 1ةَدْوَس اي هم يبجتخاو

 نوکت ةمالا نأ يفو ؛شارفلاب بسللا تود يف لصا بن مكحلا اذهف

 نأ يفو «شارفلا هيلع َمّدق «شارفلا ضراع اذإ هبّشلا نأ يفو ءءطولاب اشارف

 ءاهقفلا ضعب هيمسُي يذلا وهو هجو نود هجو نم تّبقتف ع« ضعبتت بسنلا ٌماكحأ

 .عرشلا نم اهنأو «قح ةةفاقلا نأ يفو «نیمکح َنيِب اَمكُح

 بسنلا توبث ٌثاهجو «ٌمالا هيلع تعمجأف «شارفلاب بسنلا وب امأف

 هلع قفتم «لوألا ةلالثلاف فاَقلاو < لاو قاحلتسالاو شارفلا :ةعبرآ

 هلعجف «يّرستلا يف اوفلتخاو «شارفلا هب تّيثي َحاكتلا ی قفتاو

 أو حیحصلا ةشئاع ثیدح حیرصب اوجتحاو «شارفلل ًابجوم ةمألا ٌروهمج

 ةلع كلذ لعجو «شارفلا ٌبحاص هنأب حرصو «ةعمزل دلولاب یضق ی ّيبنلا
 ءالخا ژوجی الف «ةمألا يف ناك امنإ هلحمو مکحلا ٌبّیسف «هل دلولاب مکحلل

 ءاهريغ يف ٌمكحلا ناك امنإو «ةتبلأ رکذت مل يتلا ةرحلا ىلع هّلمحو هنم ثیدحلا

 اس ليطعتو ءأحيرص هب کلا قلعو عراثلا هبتعا ام ءاغلإ مزاتسي اذه نإ
 . هیفو هلجأل ناك يذلا مكحلا

 هللا هلزنأ يذلا نازيملا ىضتقم وه ناكل .هیف حيحصلا ثيدحلا دری مل ول مث

 امد شارف ةيرشلا ناف «نيلئامتملا نيب ةيوستلا وهو «طشقلاب سانلا موقيل یلاعت

 عاتمتسالا نم ةجوزلا هل دارت امل دارت يهو قلد كلان مك الو هیت

 نهداليتسال يرارّسلا يف نوبغري ًاثیدحو اميدق ٌسسانلا لزي ملو «داليتسالاو

 . ءاوس ّدح ىلع هيف ةّيّرّسلاو يه ىنعمل اشارف تیم امنإ ةجوزلاو «نهشارفتساو

 ىف ۱۵۲/۱۳و «تیملل یصولا ىوعد باب :تاموصخلا ىف ۵4/۵ يراخبلا هجرخآ (۱)

 باب ضئارفلا يف ۲۷ ۰۲/۱۲ و هذخأي الف هیخآ قحب هل يضق نم باب :ماكحألا

 «تاهبشلا يفوتو «شارفلل دلولا باب : عاضرلا يف (۱۵۷) ملسمو «شارفلل دلولا

 .هيبأب دلولا قاحلاب ءاضقلا باب :ةيضقألا ىف ۷۳۹/۲ كلامو
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 هقحلی الف «ديسلا نم هتدلو دلو لأب اشارف ةمألا نوکت ال : ةفینح وبأ لاقو
 دعب تدلو امف «شارفلاب ال «قاحلتسالاب ذئنیح هقحلیف «هقحلتسا اذإ الا ذلولا

 همّدقتي نأ الإ «شارفلاب َديسلا قحلی ال ةمألا دلو مهدنعف « هّيفْني نأ الإ هقحل كلذ

 هلو «هنم هبسن تبثأو عرب دلولا قحلآ 4 حبنلا نأ ٌمولعمو قَحْلَتْسُم دلو

 الو كلذ نع ب بلا لأس الو هريغ كلذ لبق هل ْتَدَّلو ةمألا هذه نأ طق تی
 . هيف لصفتسا

 نع رثا الو .ةنس الو باتك يف لصأ ليصفتلا اذهل سيل :مهوعزانم لاق

 نوک ركن ال نحنو :ةيفنحلا تلاق ءهلوصأو عرشلا ذعاوق هيضتقت الو .بحاص

 ام انربتعاف «ةرحلا نود هيف يهو «فيعض شارف هنكلو «ةلمجلا يف اشارف ةمألا

 یی نأ الإ هب قحل «كلذ دعب تدلو امف «هقحلتسيف ادلو هنم دلت نأب هب قتعت

 ًادلو قحلتسا اذإ هنإ : مق اذهلو «قاحلتسالاب الإ هقحلي الف ءلّوألا دلولا امأو
 قرفلاو «ةجوزلا فالخب «فنأتسم قاحلتساب الإ هّدعب ام هقحلي مل هتمأ نم

 ناف «نيميلا كلُم فالخب «شارفتسالاو ءطولل دار امنإ حاكنلا دقع نأ :امهنيب

 اهُوطو هيلع مرحي نم ىلع هدورو زوجي اذهلو «مبات هيف شارفتسالاو ءطولا
 تی مل ةعمز ءطو نأل «هيف مكل َةَّجَح ال ثیدحلاو :اولاق .حاكتلا دقع فالخب

 شارفب ال «هقاحلتساب هقحلأف ءهقحلتسا هنأل ءاخأ دبعل هيب ٌنبنلا هقحلأ امنإو

 . بألا

 ئابتعاو «ًامكُحو ةقيقح شارف يهف ءةءوطوم ةمألا تناك اذإ :ٌروهمجلا لاق

 هاعرش هرابتعا ىلع ليلد ال ام ٌُرابتعا اشارف اهتروريص يف ةقباسلا اهتدالو
 . مكحت هژابتعاف «ةَعْمَر شارف يف هربتعي مل دي ُيبنلاو

 تذختا يتلا ةءوطوملا ةمألا يف مالكلاف .ءطولل دارت ال ةمألا نإ :مکلوقو

 نم هتخأ يه يتلا هتمأ يف ال اهنم ىظحأ وأ ةجوزلاك تلعجو ءاشارفو ةّيرس
 .اهوحنو عاضرلا

۳۹ 



 لب« هباوج انیلع سيل «ٌدلولا هب قحلی یّتح تّيثي مل ةعمز ءطو نإ : مکلوقو

 . كوخأ وه : هنبال لاقو «ةعمزب دلولا قوحلب مکح نم ىلع هباوج

 رقي مل نإ قحلتسملا ناف .لطاب : هقحلتسا هنأل خالاب هقحلآ امنإ :مکلوقو

 شارف ىلع دلو هنأ نانثا مهنم دهشي نأ الا رقملاب قحلی مل «ةثرولا عیمج هب
 يهو «هتخأ م يبنلا ةجوز ةدوس ناف «ةثرولا عیمج هل ُرقي نكي مل ٌدْبَعو «تیملا

 بسنلا ٌتوبث ناكل «دبع اهیخآ عم هب تّرقآ ول یتحو ٌكقحلَتست ملو «هب رقت

 نأب .بسنلا قاحلاب همکح بیقع حرص 355 یبنلا ناف «قاحلتسالاب ال شارفلاب
 ةعقاولا هذه لوانتت ةماع ةيَّلك ةيضق ىلع اهبنم كلذب اللعم «شارفلل دلرلا

 اشارف ةمالا نوک توبث نأ .مّرحملا لطابلا ضارتعالا اذه ٌباوج مث .اهریغو

 هب هقحلآ 5 یبنلا ناف .بسنلا قوحل يف فاك هثراو وآ ءیطاولا نم رارقالاب

 هتنباو كك یبنلا رهص ناك ةَعْمَرو فيك هشارف ىلع دلو يبأ ةديلو نبا :هلوقب

 . ؟بسنلا هب قحلي يذلا شارفلا هدنع تّبثي ال فيكف «هتحت

 الإ هّدعب ام هقحلي مل «هتمأ نم ادلو قحلتسا اذإ هنأ انیلع هب مّثضقن ام امأو

 هنأ :يناثلاو امهذحآ اذه ءدمحأ باحصأل نالوق هيف اذهف «فتأتسم رارقاب

 دعب ُديسلا اهتربتسی دق :لاق لوألا لوقلا حجر نمو «ارارقإ فنأتسي مل ناو هقحلي
 فارتعاب الإ لوألا دعب ام هقحلي الف «ءاربتسالاب شارفلا مکح لوزيف «ةدالولا

 اهنوک تبثي دق :لاق يناثلا حّجر نمو «دلو لوأ يف لاحلاك .اهتطو هنأ فنأتسم

 : مكلوق ٌريظن اذه سيل ذإ «هليزُي ام تبني ىتح شارفلا ءاقب لصألاو الو اشارف

 ضارتعالا اذه نم لطبأو «هّقحلتسب ىتح اهئطوب هفارتعا عم ُدلولا هقحلي ال هنإ

 مالب هيف ىتأ اذهلو ءادبع هل هلعج امنإو ءأخأ هب هقحلُي مل هنإ مهضعب لوق
 ضعب يف ناب ضارتعالا اذه ىّوقو «كل كولمم : يآ ككل ره) : لاقف كيلمتلا

 ايل اغأ ناك ولو «هنم بجتحت نأ ةدوس رمأ زار ««دبع كل ّره» ثیدحلا ظافلآ

 دلولا» :هلوقو :لاق .اهنم يبنجأ هنأ ىلع لدف «هنم باجتحالاب اهرمآ امل

 نأل «هل اشارف ةمألا هذه نكت مل : يأ ةعمزب هبسن قوحل مدع ىلع هیبنت ۰! شارفلل
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 باجتحا رم حصَی اذه یلعو شارفلل وه امنإ دلولاو ءاشارف نوکت ال ةمالا

 كل سیل هناف «هنم یبجتحا» ثیدحلا قرط ضعب ىف نأ هدكؤيو :لاق «هنم ةدوس

 . مکنم يوبنلا ءاضقلابو ثيدحلاب دعسآ انأ نّيبتف ذثنیحو :اولاق «خأب

 هللاو - لوقنف ناطبلا اتقلح تقتلاو سیطولا یمح نالا :روهمجلا لاق

 هاوز ام هذرپ : اس ات ءاخأ هب هقحلُي مل هنإ او ا ےن ناعتسملا

 كوخ وه «كل وه» : ثیدحلا اذه ىف «هحیحص» ىف يراخبلا ليعامسإ نب دمحم

 دلولا» : هلوقک « صاصتخالل یه امناو «كيلمتلل ماللا سیلو """«ةعمز نب دبع اي

 هرمأ امآ و .الص ص ال ةلطاب ةياورف «دبع كل وه» : هلوق ةظفل امأف . «شارفلل

 ةهبشلا ناکمل عرولاو طایتحالا قیرط ىلع نوکی نأ امإف «هنم باجتحالاب ةدوس

 «نيليلدلل ًالامعإو نیل ةاعارم نوکی نأ اماو «ةبتعب ُنّيَبلا ُهَبَّشلا اهثروأ يتلا
 رم لمعاف « هيفن ليلد هحاص ريغب هبشلاو تلا قوحل لیلد شارفلا ناف

 ةيمرحملا توبث ىلإ ةبسنلاب ةبتعب هبّشلا لمعأو هتوقل يعّدملا ىلإ ةبسنلاب شارفلا
 توبث عنمی الو اهحضوأو ءاهنيبأو ماكحألا نسحأ نم اذهو « ةدوس نيبو هتس

 يش دلولا نيبو هئيب هلم ت كر ينازلا اذهف « هحو نو هح و ف بسنلا

 ضعب دقو ثاريملا نود ةيضعبلاو مرح

 ب یر او وا

 ال اهنأ عم ةظفللا هذه تحص ول ««خأب كل سيل» :هلوق ىنعم اذهب ملع دقو

 وه» :دبعل هلوق عم اهتحصب يلابن الو «ثيدحلاب ملعلا لهأ اهفعض دقو «ٌحصت

 :هلوقب ««كوخأ وه» :هلوق تنرقو ايب يبنلا مالك فارطأ تعمج اذإو كرا

 ا ‹ليوأتلا نم هک اه نا نسبت ««رجحلا رهاعللو « شارفلل دل ولا)

 يف انیعزانم نأ بجعلاو .ملعآ هللاو هجوب هلمتحب ال هفالخ يف حیرص ٌتيدحلا

 دعب جوزلا نيبو اهنیب ناك ناو «دقعلا درجمل اشارف ةجوزلا نولعجي ةلأسملا هذه

 .حتفلا نمز ةكمب ةع يبنلا ماقم باب :يزاغملا يف ۱۹/۸ يراخبلا هجرخآ (۱)
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 هي ريصت اميق فالتخالا

 اشارف ةجوزلا

 هب ريصت اميف فالتخالا
 اشارف ةمالا

 .ًاشارف اراهنو اليل اهل هشارفتسا رّركتي يتلا هتيَرس نولعجی الو :نيقرشملا

 .لاوقأ ةثالث ىلع ءاشارف ةجوزلا هب ریصت اميف ءاهقفلا فلتخاو

 ىف هّبیقع اهقّلط ول لب ءاهب عمتجي مل هنأ ملع نإو دقعلا سفن هنأ :اهدحأ
 . ةفينح ىبأ بهذم اذهو «سلجملا

 .دمحأو يعفاشلا بهذم اذهو «ءطولا ناكمإ عم دقعلا هنأ :يناثلاو

 اذهو «هیف كوكشملا هناكمإ ال ققحملا لوخدلا عم دقعلا هنأ : ثلاثلاو

 هنإف «برح ةياور يف هيلإ راشأ دمحأ نإ :لاقو «ةيميت نبا مالسالا خيش رايتخا
 ريغب هنع يفتني هنأ هركنأف «دلوب هتأرما تتأو «ءانبلا لبق قلط نميف هتياور يف صن
 لخدی ملو ًاشارف ةأرملا ٌريصت فيكف الإو «هب موزجملا حيحصلا وه اذهو «ناعل
 ةأرملا ةغللاو فرعلا لهأ ُدْعَي لهو ؟ديعب ناكمإ درجمل اهب نّبَي ملو جوزلا اهب

NRE UEالو .هتأرماب نی مل نمب بسن قاحلإب ةعيرشلا ينأت فيكو  
 هئافتناب عطقی دق ناکمالا اذهو ؟كلذ ناكمإ دّرجمب اهب عمتجا الو ءاهب لخد
 صن یال اذهو . قیفوتلا هللابو «ققحم لوحدب الإ اشارف ةأرملا ریصت الف «ةداع

 . ملع هللاو هبهذم لوصأو هدعاوق هیضتقت يذلا وه «برح ةياور يف هيلع

 ًاشارف ريصت ال اهنأ ىلع روهمجلاف ءاشارف ٌةمألا هب ريصت امیف اضيأ اوفلتخاو
 ءطولل ىرتشت يتلا ةمألا نأ ىلإ ةيكلاملا نم نيرخأتملا ضعب بهذو ءءطولاب الإ

 «يرستلل دارت امنإ اهنأ لاوحألا نئارق نم مهفُي يتلا تا تمدخلا نود
 الا اشارف ناریصت ال ةرحلاو ةمألا نأ حیحصلاو «ءارشلا سفنب ب اشارف ریصتف
 .لوحدلاب

 شارفلا وهو «بسنلا اهب تبثی يتلا ةعبرألا رومألا دحأ اذهف
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 امأف «قحلتسی نأ بالل نأ ىلع ملعلا لهأ قفتا دقو قاحلتسالا : يناثلا
 لک وهو ءامودعم ناك ناو «اثیش هقاحلتسا رثژی مل ادوجوم بالا ناك نإف جلا

 .هوفّدصو ةثرولا ضعب ناك ناو «هب ٌرقُملا بسن تبثو هرارقا حص هنر

 . هيف نیدهاشلا دحأ نوکی نأ الإ هبسن تی هب مل الاو . كلذکف

 زاح نم نأ كلذ يف لصألاو .ءاوس دجلا يف مکحلاک خالا يف مکحلاو

 دمحآ بهذم لصأ اذهو فعامج وآ ناك اجار هرارقاب بسنلا تی لاملا

 ىلع سانلا ضعب دروأو .ّلحم اولحو «تیملا ماقم اوُماق ةثرولا نال .يعفاشلاو
 اذإ مزلل .بسنلا تی بسنلا قاحلإ ىلع ةثرولا ٌعامجإ ناك ول هنأ .لصالا اذه

 امك «بسنلا يفن يف هّلحم اولحی نأ تیملا اهتطو ةمأ نم لمح يفن ىلع اوعمتجا
 نم لمحلاو ةثرولا عيمج انربتعا انأل ری ال اذهو «هقاحلإ يف هّلحم اولح

 . هیفن ىلع ةثرولا عمجی ملف فثرولا

 انهاه رقملاو «ةثرولا عيمج َرارقإ بسنلا توبث يف متربتعا متن : لیق ناف

 هیفف «هقاحلتساب دبعب هقحل لم ْیبنلاو «هتخأ يهو هب رقت مل ةدوسو دبع وه امنإ
 دحأ قاحلتسا نأ ىلع لیلدو «هرارقاب بسنلا توبثو خألا قاحلتسا ىلع لیلد

 . فاك ةوخألا

 ا هدونس هک فا ويحلل ادیب ناف ةرکنم نكت مل ةدوس :لیق

 ءاهب هتولخ نم اهيلإ هُّمكح يدعتملا رمألا اذه ىلع اهتوکسو اهژارقاو هقاحلتسا
 الو هب رقأ امب ٌرارقإو «دّبَع اهيخأل قیدصت اهل اخآ هتروریصو اهايإ هتیژرو
 نإ اذه .اهقیدصت یرجم اهزارقاو اهاضر یرجف «بیذکتلاو راکنالا ىلإ تردابل

 وأ خالا قحلتسا یتمو «نيع ةعقاو ةعقاولاف «حيرص قیدصت اهنم دص مل ناک
 تراو انه نكي مل ام هّيسن تبث «هقحل مهثروم هب ٌرقأ ول نم بسن امهریغ وأ ڈجلا

 نم عنام ةثرولا نم هريغ ةعزانمو تسلا توبثل ضتقم قاحلتسالاف ‹ عزانم

 . هّمکح شر «هئاضتقا نم ٌمنام عنمي ملو يضتقملا جو اذاف «توبثلا
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 ةفاقلا

 رارقا وه له :هقاحلتساو تاریملا زاح نم زارق] نآ وهو «رحا رمآ انهاه نکلو

 یعفاشلاو دمحآ بهذمف «فالخ هيف اذه ؟ةداهش ٌرارقإ وأ «تیملا نع ةفالخ

 لب «هّمالسا الو لب «قحلتسملا ةلادع طرتشت الف تفالخ زارقإ هنأ ءاللا امهمحر

 ةيلهأ هيف ربتعتف ةداهش ٌرارقإ وه :ةيكلاملا تلاقو ءَنّيَّدلاو قسافلا نم كلذ حصي

 بسنلاب اوُرقأ اذإ ةثرولا نأ : كلام بهذم نع راصقلا نبا یکحو «ةداهشلا

 .هفالخ كلام بهذم نم فورعملاو «الودع اونوکی مل ناو «قحل

 نم هشارف یلع دلو هنأ وا یا هلأ نادهاش دهشن ناب ةنسلا :تلاقلا

 مهتيقب راكنإ ىلإ تفتلی مل ةثرولا نم نانثا كلذب دهش اذإو .هتمآ وأ «هتجوز

 . عازن كلذ يف فرعی الو «هبسن تبثو

 بسنلا قاحلإو ةفاقلا رابتعاب ءءاضقو ةي هللا لوسر مکح «ةفاقلا : عبارلا

 . اهب

 ىلع لخد : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم :!نیحیحصلا» يف تبث

 زر نأ ل : لاقف .ههجو ٌريراسأ قرب ارورسم موی تاذ ل4 هللا لوسر

 قد ی ايي دْيَز نب َةَماَسَأو ةئراَح ن : دیر ىلإ افنا رظن يجلذُملا
 يع

 ۳ ضعب نم َماَدقَألا ه هذه 7 1 0 تاتو ميسور

 ةثراح نب ديز بقانم باب :َِِي يبنلا باحصأ لئاضف يف 1۹/۷ يراخبلا هجرخآ (۱)

 لمعلا باب :عاضرلا يف )١559( ملسمو «فئاقلا باب :ضئارفلا يف ١١/۸4و

 ‹ةنانك نب فانم دبع نب ةرم نب جلدم ىلإ . سن :يجلدملاو .دلولا فئاقلا قاحلاب

 سيلو :ظفاحلا لاق كلذپ مهل فرتعت برعلاو .دسآ ينب يفو «مهيف ةفايقلا تناكو

 حيحص دنسب ضتئارفلا يف نوراه نب ؛ ديزي جرخأ دقف «حيحصلا ىلع مهب اصاخ كلذ

 ايجلدم سيل يشرق رمعو «ةصق يف هدروآ افئاق ناك رمع نأ بيسملا نب ديعس ىلإ
 نا 1و قازرل يعمم فو های هدب الو نشیرف فاما 3 "ينقل الو
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 ةناهکلاک ةيلهاجلا رمأ نم َنوُعِزانُملا لوقب امك تناك ولو فئاقلا لوقب ی یبنلا

 دیعو هنع حص دقو .ةناهکلا ةلزنمب تناکلو اهب بج الو اهب رس امل اهوحنو

 ًاطخ ناك ولو هرکی ملو ءاملع هتبثأ 3 ٌئبنلاو :يعفاشلا لاق .انهاك َقَّدَص نم

 . ىهتنا «باسنألا يفنو «تانصحملا فذق كلذ يف نأل «هرکنال

 لاقف ءاهرابتعاو اهتحصب حيحصلا ثيدحلا يف حرص دق ع تبنلاو فيك

 اذك هب تءاج ناو «ةيمأ نب لالهل وهف اذكو اذك هب تءاج نإ :ةنعالملا دلو ىف

 الؤل» : لاق هب ْتّيِمُر يذلا هّبش ىلع هب تءاج املف ««ءامحس نب كيرشل وهف اذكو

 ناف «ةفاقلا ع وهو هبشلل رابتعا الا اذه لهو "ناش: هلو ىل ناكل ناميالا

 ربتعا دقو «هبشلا بحاصل هب مکحیف « لصّتي نم ىلإ ٌرظنيو «هبشلا َرثأ ٌمبتي فئاقلا

 : لاقف «ةأرملا ملتحت وأ :ةملس ّةأ هل تلاق امل اذهلو «هببس نّيبو هبشلا 245 يبنلا

 . ۳*ُهَیسلا نوکی مم)

 ُهَبّشلا ناك «ةأرملا ءام قبس اذإ لُجَرلا ءام نأ .حیحصلا ثیدحلا يف ربخأو

 «اردقو اعرش هبشلل هنم رابتعا اذهف ا ا ناك عام اعوام قس اذاو هل

 عرشلاو مالو كحل هيلع هر را ماكحالا قرط نم نوكي ام ىوقأ اذهو

 . ةفاقلاب مكُحلا يف نوُدشارلا هژافلخ هعبت اذهلو لندقلاو

 .ةفاقلا نم هنأ رمع هيف فرتعی رثآ نیریس نبأ نع بويأ نع رمعم
 نب دابع ةياور نم (۲۱۱۷) يسلايطلاو (۲۲۵۲) دواد يبأو (۲۱۳۱) دمحأ ظفل اذه )

 نم یضم ام الول» ۳۱/۸ یراخبلا ظفلو «سابع نبا نع «ةمركع نع «روصنم

 .«نأش اهلو يل ناكل ءهللا باتک

 (۳۱۳) ملسمو «ملعلا يف ءايحلا باب :ملعلا يف ۲۰۳ ۰۲۰۲/۱ يراخبلا هجرخأ ()

 .اهنم ينملا جورخب ةأرملا ىلع لسغلا بوجو باب : ضیحلا يف
 . هتیرذو مدا قلخ باب : ءايبنألا يف ۲۰۱/۲ يراخبلا هجرخأ (۳)
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 توبث رکنآ نم ججح
 ةفاقلاب بسنلا

 هيف اکرتشا دق فتاقلا لاقف ءرهط يف نالجر اهنطو ةأرما يف رمع نع «راسی

 ا ج

 .اضی دیعس هرکذ هناثری هاوبآ امهو امينا وه : لوقی یلعو : یبعشلا لاق

 رهط يف اكرتشا نيلجر يف «بّیسملا نب ديعس نع «هدانسإب مرثألا یورو

 اعدف «باطخلا نب ّرمع ىلإ كلذ عفْرف ءامههبشُي امالغ ثّدلوف «تلمحف .ةآرما

 .هناثريو امهر هلعجو ءامهب هقحلأف ءاَمُهُهِبشُي هارن :اولاقف ءاوُرظنف «ةفاقلا

 ‹كلذ يف امهنع هللا نضر ًایلغو رمع فلاخ ر ةباحصلا يف طق فری الو

 مهنم هركي ملف «راصنالاو نورجاهملا هترضحبو «ةنیدملا يف اذهب رمع مکح لب

 . رکنم

 ةفايقلاب مکحلاو ۰ لجّرلاو لیخلاب ةفاقلا يف انیلع متبلجأ دق : ةيفنحلا تلاق

 نم دجوُي دق هبَّشلا نأ مولعمو «نيمختلاو نظلاو هبلا دّرجم ىلع ليوعت
 يذلا ةصق مّثيسنو «ديزو ةماسأ ةصق متركذو «براقألا نع يفتنيو «بناجألا

 َلَعَج الو «هيفن نم ةا بلا هنكمُي ملف ءامهتول فلاخُب دوسآ امالغ هئأرما تدلو
 جتحي ملو «ةنعالملا دلو يف هب ىفتكال «رثآ هبشلل ناك ولو ءارثأ همدعل الو هبشلل

 نع كلذب ناو هبشلا بحاصب قحلي مث هتدالو رظتنی ناکلو «ناعللا ىلإ

 ةحيحصلا ٌةنسلا تّلَد دقو «جوزلاب هبشلا دوجو عم هّيفن حصي ال ناك لب ناعللا

 اهورصبآ» : لاق يلي يبنلا ناف «هل هبشلا ناك ولو «نعالملا نع هیفن ىلع ةحيرصلا

 بسنلا يفنو ناعّللا دعب هلاق اذهو هةّيمأ نْب لالهل وهف ءاَذكو اذک هب ْتَءاَج ناف

 هئيجم ناك امنإو «هنم هّيسن تبي مل ءروكذملا هبشلا ىلع ءاج ول هنأ ملعف «هنع
 .هب دلولا قوحل ىلع ال «هبذک ىلع ًاليلد ههبش ىلع

 ديز نم هبسن يف نونعطي اوناك نوقفانملاف «ديزو ةماسأ ةصق امأو :اولاق
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 هنأ يف هلوّسرو هللا مكحو «شارفلاب نوفتكي اونوكي ملو «هيبأ نول هنول ةفلاخمل

 هال يبنلا هب رسف «هلوسرو هللا مكح هتداهش تقفاو فتاقلا هب دهش املف هی

 اذه ىف نيأف ءاهب هبسن تبثأ هنأ ال «نیقفانملا لوق اهبیذکتلو همکح اهتقفاومل

 ؟فئاقلا لوقب بسنلا تابثإ

 امنا اهناف «هبشلا ژابتعا اهیف ركذ يتلا ثیداحالا ینعم اذهو :اولاق

 امأو :اولاق .كلذ رکن ال نحنو تفاقلا ریغب تباث بسنب هبشلا هيف تربتعا
 نأ هنع يوژو «مترکذ ام هنع يوُرف «رمع ىلع َفلّتخا دقف «يلعو رمع مکح
 لوق ربتعی ملف .*"تثش امهّیآ لاو لاق هیف اکرتشا دق :هل لاق امل فئاقلا

 ۱ . فئاقلا

 نوقابلا هركنأو «خأب ةثرولا دحأ رقآ ولو .هبشلاب نولوقت فیکو :اولاق

 هب رارقالا ىلع ةثرولا قفتت مل نإ :مّلقو «هب بسنلا اوت مل ؛دوجوم ُهَبّشلاو

 سیم «ةفافلاب لوقلا اهلغ ك نا تشغلا نم تدخلا لها لاق

 .برفملا ىصقأ يف نمب يقرشملا دلو قحلُي ْنَم نيمختلاو سذحلا باب نم
 سيل هنأب عطقلا عم نينثاب دلولا قحلُيو «نيع ةفرط ايقالتي مل امهنأب عطقلا عم
 قا هبشلا ىلا دنتسملا فتاقلا لوقب دلولا انقحلآ امنا ستوب «امهدح# ان
 لوقب ةرهاظ ةرامأو ‹ حجار يرو « بلاغ نط ىلإ ةاتخسا وهف اردو اغ

 ركنُي لهو «نيموقملا لوق نم لوبقلاب ىلوأ وهف تربخلا لهآ نم وه نم
 ؟ةبلاغلا نونظلاو قرهاظلا تارامألا ىلإ ادنتسم ماكحألا نم ریثک ءيجم

 ءاعقاو ناك ناو براقألا نيب هژافتناو بناجألا نيب هبشلا دوجو امآو

 نب نامیلس نع «دیعس نب ىيحي ثيدح نم ۷۰۰/۲ (ًأطوملا» ۳ كلام هج رخأ )۱(

 . عطقنم هنأ الإ مدقت امك تاقث هلاجرو راسي
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 مکح يف ژدانلاو «ریثکلا بلاغلل يه امن ماكحألاو .هلقأاو ءيش ردنآ نم وهف

 لیلد اهنأل .مکیلع ةجح وهف ءدوسأ امالغ هّأرما تدلو نم ةصق امآو

 بج وی هفالخ نأو هبشلا ٌرابتعا ّسانلا اهیلع هللا رطف يتلا ةداعلا نأ ىلع

 هنم ىوقأ لیلد كلذ ضراع امل نکلو كلذ َراكنإ قلخلا عابط يف نأو «ةبیر

 :سانلا ئاسو نحن لوقت كلذکو «يوقلا لیلدلل حلا ناك «شارفلا وهو

 رهاظ ٌةفلاخمف «هّبَش الو ةفاقب ضزرامُی الف ءامئاق ناك اذإ حیحصلا شارفلا نإ

 ام کت امنإو ءركتتسم ريغ اوفا وهو-هنم ىوقأ ٍللدل هبشلا
 . ءيش ريغب رهاظلا ليلدلا اذه

 اضیآ كلذكف «هدوجو عم هبشلا ٌءاغلاو «هبشلا ىلع ناعللا ٌميدقت امأو

 عم هبشلاب لمعلا عنمي ال كلذو ءامهفعضأ ىلع نيليلدلا ىوقأ ميدقت نم وه

 دنع امهب لمعُيو «ةيلصألا ةءاربلاو ديلا ىلع مدقت ةنيبلاك ءهضراعُي ام مدع

 .امهمدع

 هيما قلد مل نحلف «ةفايقلا نودب ديز نم ا بس توبث امأو

 هحرفو ناب يبنلا ٌرورسف «شارفلا ليلدل قفاوم رخا ليلد ةفايقلاو «ةفايقلاب

 فئاقلا لوقب بسنلا تابثال ال ءاهرفاضتو بسنلا ةلدأ دضاعتل هزاشبتساو ءاهب

 مل ولو ءاهرثاكتو هتلدأو قحلا مالعأ روهظب حرفلا باب نم وه لب «هدحو

 اذا سو حرفي لي ٌئبنلا ناك دقو ا ا ةفايقلا حلصت

 نم اهوعمسي نأ بحیو تباحصلا اهب ربخیو «قحلا لدا هدنع تدضاعت

 را تا ادا یاب اه یا یا نا ها يكل

 ةعرشلاو ةرطفلا هيلع تقفتا مکح اذهف یدابع ُهَّللا رطف اذه یلعو «حرفتو

 . قیفوتلا هللابو

 نع هتحص فرعت الف تش اهنا لاو : لاق هنأ رمع نع يور ام امأو

۳۷۸ 



 گفحصلا ةياغ يف هنع انرکذ ام ناف «هنع ًالوق ناكل هنع حص ولو ءرمع

 ناك ولو فتاقلا لوق لاطبإ يف حیرصب سیل تئش امهیآ لاو :هلوق نأ

 امك «نينثاب هقحلأ اذإ عضوملا اذه لثم يف ناكل «هلوق لاطبإ يف ًاحيرص

 هبسن تبثي مل امنإف «نوقابلا هركنأو اب ةئرولا دحآ رقأ اذإ امأو
 راکنٍ ربتعی ال هنإف فئاقلا هيلإ دنتسپ ٌةبش كانه ناك اذإ امأف «رارقالا درجمل

 لب «فتاقلا ددعت ٌربتعن الو لْدُم ينب ىلع ةفاقلا رصقن ال نحنو «نیقابلا

 هنأ :یرحآ ةياور دمحآ نعو «ربخ هنأ ىلع ءانب حیحصلا ىلع دحاو يفكي

 . ظفللا طارتشا ىلع ءانب ةداهشلا فلو «نينثا نم دب الف «ةداهش

 e اذإ اميف نولوقت امف «نيوبأب هقحلأ هنأ رمع نع لوقنملاف :لیق ناف

 ادا و « دحاوب الإ ا ال وأ كمهب :e له «نيوبأب ةفاقلا هتقحلأ

 لهو ءاورثك نإو مهب قحلي مأ «نينثاب كلذ صتخی لهف «نيوبأب هوُمتقحلأ
 ؟امهمكح اذام مأ نيوبألا مكح كلذ يف نينثالا مکح

 :هقفاو نمو يعفاشلا لاقف ملعلا لهآ نيب عازن اهيف لئاسم هذه :ليق

 «نينثاب ةفاقلا هتقحلآ یتمو «دحاو تأ الإ لجرلل نوكي الو «نيوبأب قحلپ ال

 يف دمحأ صنف ءاوفلتخا مث «نينثاب قحلي لب :ٌروهمجلا لاقو ءاهّلوق طقس
 اذه ىضتقمو :ينغملا بحاص لاقو «ةثالثب قحلي هنأ :ىبحي نب انهم ةياور

 هات اما یا دا ار ناو ناف ها هل هنأ

 وهف «ةفاقلاب وقت ال هنکل «ةفينح يبأ بهذم اذهو .«كلذ نم رثکاب هقاحل

 نم رثكأب قحلي ال نأ بجي :يضاقلا لاقو ءاورثك ناو نيعّدملاب هقحلی

 نچ کات چل هلا ا نا لانو سل في معتم ل ر نهال

۱ 
۶ 

N 

 راسي نب نامیلس قيرط هيقيرطب ثيدحلا نأ هللا همحر فنصملا دارم نوكي امبر (0)

۳۷۹ 



 یرجآ دق :لاق «دحاو نم ٌرثكأب هقحلی مل نمف «فسوی يبأ لوق وهو «نينثا
 ربا ٌنالف :لاقُي كلذلو قدحاو ًامآو «ادحاو ابآ دلولل نأ هتداع هناحبس هللا
 كلذ ناكل «نالفو نالف نبا نالف :لیق ولو . طقف ةنالف نبا نالفو «نالف
 هذهو ؟نالف نبا نالف نيأ :ةمايقلا موی لاقي امنإ اذهلو .ءافذق دعوا .ارکنم
 نمو «طق نیوبآ یل دلو ةبسن دوجولا يف طق ده ملو نالف نبا نالف َةَرْدَع
 دق دلولا نأبو . كلذ ىلع هل ةباحصلا رارقإو رمع لوقب جتحا «نینئاب هقحلآ

 : فسوی وبآ لاق مث «ةأرملاو لجرلا ءام نم دقعنی امك «نیلجر ءام نم دّقعنی

 نأل «ةثالث هب یدعتی ال :يضاقلا لاقو .هیلع رصتقیف كلذب دثالا ءاج امن)

 لوق لد دقو «دحاو نم رثکاب قحلُي الأ لصالاو «ةئالثلا ىلع صن امنإ دمحأ
 نم هداقعنا ناكمإ ىلع لدف «مألا ءام نم هداقعنا عم نينثاب هقاحلإ ىلع رمع

 .هيف ٌكوكشمف «كلذ ىلع داز امو «ةثالث ءام

 نیلجر ءام نم هقيلخت راج اذ| :ةئالث نم ركاب هل نوقجلملا لاف

 ءطقف ةئالث ىلع هراصتقال هجو الو .ةسمخو ةعبرأ ءام نم هقلخ زاج «ةثالثو

 یوس لوق الو .دحآ هب یدعتی ال نأ امإو ءاورثك ناو مهب قحلی نأ اما لب

 . ملعأ هّلاو نیلوقلا

 هنم قلختي نأ هللا دارآو «لجرثا ءام یلع محرلا لمتشا اذإ :لیق ناف
 هيلع لخدی فیکف هَدّسْفَي ال یتح هّمتأو «مامضنا ّمكحأ هيلع مضنا تلولا

 مضنیف «لوألا لصو ثيح ىلإ يناثلا ءاملا لصَي نأ عنتمي ال : ليق ؟رخآ ءام
 هاب جلا ام سا دف بلا ها نم ا ةلولا نا هك اذه + اههيلع

 لصو ثيح ىلإ يناثلا ءاملا لوصو عنتمي الف اذه عمو «سكعلاب وأ ةأرملا
 “لبيع دلولا ءاج ءاهؤطو عبوت اذإ لماحلا نأ ةداعلاب ملع دقو «لوالا

 فرت نم نمسی نینجلا نأ سوسحملا دهاشملا ناف .باوصلا نع ةيبان ةظحالملا هذه )١(

 لوط اهجوز اهأطي مل ولو ءاهنم ةكرح نودب ةمسدلا داوملاب اهيذغت ةرثكو لماحلا

 = ىلإ اهب بهذيو اهف رتخیف ةضيوبلاب يقتلي يونملا ناویحلاو ترم الو لمحلا ةدم

۳/۸۰ 



 تلمح اذإ ٌباودلا هّاحبس هللا مهلآ اذهلو «عنام كلذ ضراعُي مل ام مسجلا
 مامالا لاقو ءرامّتلا لك هنع رفت لب ءاهيلع وزني نأ لحفلا نعمت ال نأ
 هلع یبنلا ههّبش دقو «هرصبو دلولا عمس يف ديزي يناثلا ءطولا نإ : دمحآ

 . ملعأ هللاو هتاذ يف ديزي هّيقس نأ ٌمولعمو «عرزلا يقسب

 دلولا نأ ىلعو «دلولا قاحلتسا مكح ىلع ثيدحلا لد دقف :ليق ناف
 له ءهضراعُي كانه شارف ال ادلو ينازلا قحلتسا ول نولوقت امف «شارفلل
 ا لا ٌماكحأ هل تبثیو «هّبسن هقحلي :

 نب قاحسإ ناكف ءاهيف ملعلا لهأ فلتخا ةليلج ةلأسم هذه :ليق

 هيعَّدي شارف ىلع ًادولوم نكي مل اذإ ىنّزلا نم دولوملا نأ ىلإ بهذي هيوهار
 :«شارفلل دلولا» :ب يبنلا لوق لّوأو «هب قجلأ «ينازلا هاعداو .هبحاص
 اذهو مدقت امك «شارفلا بحاصو ينازلا عژانت دنع كلذب مكح هنأ ىلع
 تأرماب ىنز لجر يف .هدانساب قاحسإ هنع هاور يرصبلا نسحلا بهذم

 نب ةورع بهذم اذهو «دلولا همزليو دلجي :لاقف اهّدلو ىعّداف ادلو تدل وف

 مالغ ىلإ ىتأ لجر امّيأ :الاق امهنآ امهنع رکذ راسي هدب ناميلسوب نا
 جتحاو یثبا وهف «دحآ مالغلا كلد عدي ملو همأب ینز هنأو هل نبا هنأ معزي

 يف مهاعدا نمب ةيلهاجلا دالوآ طیلب ناك باطخلا نب رمع ناب ؛نامیلس

 نم رثکآ روهمجلا عم سیلو احوضوو ةوق هارت امك ٌبهذملا اذهو «مالسالا
 حیحصلا سایقلاو «هب لئاق لؤأ بهذملا اذه بحاصو «شارفلل دلولا»
 ءاهيلإ بسنیو «همأب قحلی ناك اذإ وهو «نیینازلا دحآ بالا ناف «هیضتقی

 دقو «هب تنز اهنوک عم همآ براقآ نيبو هنیب بسنلا تبثیو ءاهثريو هثرتو

 نأل كلذ ىلع ليلد دافسلا نم مئاهبلا رافنو مامضنا مکحآ اهیلع مضنیف محرلا 22
 فعضم هنأل لسنلل الإ دافسلا يف ةبغرلا مدع يف یر با اين عدوآ هللا
 ىلإ ناسنالا هللا لکوو «ناسنالا ةمدخل رخسم ناويحلاو «هاوقل نهومو «مسجلل

 .ةمكحب فرصتیل هلقع

۳۸1 

 اداو ينازلا قدلتسا ون
 هسراعب كانه شارف ال



 اف انيق هلا یلع اقفتاو «هیف اکرتشا دقو «نیینازلا ءام نم ٌدلولا جو

 لاق دقو ريغ هِعَّدي 0 اذإ بآلاب تا نم عناملا

 .ثذکلا هیف نكت ال هل نم ناطر نهر, ك2 ارلا

 هنع يوژ دق :لیق ؟مکح ةلأسملا هذه يف كي هللا لوسرل لهف : لیق ناف

 ا ا «ناثیدح اهيف

 لصف

 : دع هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا ثیدح نم : «هننس) يف دواد وبآ رکذ

 عدا نمو ( هتبصعب قحل ۱۳ ةيلهاجلا يف یعاس نم م ا يف ها حاسم الر

 ۳ برو الو تری الف ةدشر رْيغ نم ادّلَو

 نهنأل «رثارحلا نود ءامالا يف اهلعجي يعمصألا ناكو «ینزلا :ةاعاسملا

 هلو يبنلا لطبأف «ةررقم ٌبئارض نهیلع ناکو «مهل َنْبستكيف «نهیلاومل نیعسی
 اهنم ةيلهاجلا يف ناك امع افعو ءاهب بسنلا قحلُي ملو مالسالا يف ةاعاسملا

 يف نوکی دق اذهف «رُهَعو لجرلا ینز : لاقی : يرهوجلا لاقو .هب بسنلا قحلأو

 ثیدحلا اذه دانسإ يف نکلو .اهاعاس دق :ةصاخ ةمألا يف لاقیو «ةمألاو ةرحلا

 . ةجح هب موقت الف .لوهجم لجر

 نإ )) هدج نع ؛ هيبأ نع « بيعش نب ورمع تیدح نم «هننس» ىف اضيأ یورو

 دمحأو (۲۵۵۰) ملسمو ۰۳۸ ۰۳4۸/۲ يراخبلا هجرخآ لوطم ثيدح نم ةعطق (۱)

 . هری ره یبا ثيدح نم ۳۵ ۲

 (۳٤17) خاو « ینزلا دلو ءاعدا یف باب : قالطلا یف (۲۲ ۲6) دواد وبآ هج رخأ )۲(

 . هتاور قانع ةلاهجل فیعض هدنسو



 ,هتئرو هاعدا هل ىعدُي يذلا هيبأ دعب قحلتسا قحلتسم لک نأ یضق وم ّيبنلا

 هقحلتسا نمب قحل دقف هاهباصأ موي اهکلمی مَآ نم ناک ْنَم لك نأ یضقف

 الو هّییصن هلف ی مل ثاریم نم كر ذأ امو «ثاریملا نم هلبق مسق امم هل

 ةرح نم وأ ءاهكلمي مل ةمأ نم ناك ناو «هّركنأ هل یعدی يذلا هوبآ ناك اذإ قحلی

 دلو نم وهف دا وه يعز يذلا ناک ناو هی الو قلا ناف اهب ّرهاع

 . ةمآ وأ ناك ةرح نم ةينز

 امیف كلذو .ةمأ وأ ةرح اوناک نم همآ لهال ینز دلو وهو :ةياور يفو

 اذهو 227 ىضم دقف «مالسالا لبق لام نم مستقا امف مالسالا لوا يف قحلتسا

 . یلوحکملا دشار نب دمحم ةياور نم هنأل لاقم هدانسإ ىف ثیدحلا لهال

 اهتطو دقو مهدحآ ةمأ دلو اذاف ءاياغب ءامإ مهل ةيلهاجلا يف موق ناکو

 یتح «كلذ ىف امصتخاو «ینازلا هاعدا امبرو اهدیس هاعدا امبرف « ینزلاب هریغ

 ىلع هافنو «شارفلا بحاص هنأل .دیسلل دلولاب ةي ْیبنلا مکحف یالسالا ماق

 ينازلا

 .ارومآ تيدحلا اذه نكست مث

 ناف «هتئرو هاعدا هل یعدی يذلا هيبأ دعب قحلتسا اذإ قحلتسملا نأ :اهنم

 اذإ ينعي «هقحلتسا نمب قحل دقف ءاهباصأ موی ءیطاولا اهکلمی ةمأ نم ٌدلولا ناك

 هلبق مسق امم هل سيل «ذئموي نم هنبا راصو «ةمألا كلام ةثرو هقحلتسا يذلا ناك

 مجری الف .هّبسن تبثی ذئموی نمو هبسن مکح دیدجت اذه نال .ءيش ثاریملا نم

 مل ثاریم نم كردآ امو ءاتباث ة ةونبلا مكح نكي مل ذإ «ثاريملا نم لق هيي ام

 .هّبیصن هنم قحتسیف «ثاریملا همسق لبق تبث مکحلا نال نم هبیصن هلف « مسقی

 هدنسو «ینزلا دلو ءاعدا باب :قالطلا يف (۲۲۱۲)و (۲۲۵) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 اهل افالخ خلا ةبئر نع هگیدح لزنپ ال .یلوخکملا دشار نی دمحم نال «نسح
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 وهو ءءاملعلا يلوق دحأ يف هل مسق همسق لبق ثاریم ىلع ملسأ نم ٌريظن اذهو

 توبثف «هل ءيش الف «ثاریملا مسق دعب ملسأ ناو «دمحآ نع نیتیاورلا ىدحإ

 . ثاریملا ىلإ ةبسنلاب مالسالا ةلزنمب انهاه بسنلا

 عزانتلا نأ نيبي ءاذه «هرکنآ هل یعدی يذلا هوبآ ناك اذإ قحلی الو» :هلوق

 هذهو هل یعدی ناك يذلا هيبأ ةثرو هّقحلتسی نأ یلوالا ةروصلا نأو «ةثرولا نيب

 نأل قحلی ال هناف ركن ناك هل یعدی يذلا هوبأو هتئرو هقحلتسا اذ| ةروصلا

 ناك اذإ اذهف ؟هراکنا عم هب قحلی فیکف «هل ٌركنم هنع فلخ ةثرولا يذلا لصألا

 ال هناف «اهب َرَهاَع ةرخ نم وأ ءاَهْكلْمَي ْمَل ةمأ نم ناك اذإ امآ ءاهكلمي ةمأ نم

 اذهو قرح نم و ناك ةمأ نم ةيئز دلو وهو ءیطاولا هاعدا ناو تری الو جت

 الو «هاعدا اذإ ينازلاب قحلی ال هنإ :هلوقب لاق نمو قاحسإ ىلع روهمجلا ةجح
 .ةمأ وأ تناك ةرح اوناک نم همأ لهال ینز دلو هنأو « هثری

 لوق دری ثیدحلا اذهف «یضم دقف مالسالا لبق لام نم مستقا ام امأو

 الف «بيعش نب ورمعب جتحن نحنو «دشار نب دمحم هيف نکل هقفاو نمو قاحسإ

 يلإ ريصملاو «هبجومب لوقلا َنّيعت «ثيدحلا اذه تبث ناف «هب ثيدحلا للعُي
 نالا هاو عفت راما لوف لرق اف ألو

 هنع هللا يضر بلاط يبا نب يلع هب مکح يذلا مكحلا کد

 دحاو رهط يف ةأرما ىلع اوعقو نيذلا ةعامجلا يف

 .هيف مهنيب عرقأف .دلولا اوعزانت مث

 هركني ملو كحضف ءب يلا غلب من
 نع «ليلخلا نب هللا دبع ثيدح نم ««امهننس» يف يئاسنلاو دواد وبأ ركذ

 لهأ نم ٌلجر ءاجف فلت عبنلا دنع اسلاج تنك :لاق هنع هللا يضر مقرأ نب ديز

 دق ءدلو يف هيلإ نومصتخي ايلع اوتأ نميلا لهأ نم رفن ةثالث نإ :لاقف «نميلا

 لاق مث ءاّيلغف اذهل دلولاب ابيط :نينثال لاقف .دحاو رهط يف ةأرما ىلع اوُعقو
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 :لاقف اّیلعف ءاذهل دلولاب ابيط :نينثال لاق مث ءايلغف ءاذهل دلولاب ابيط : نینئال
 انلث هیبحاصل هیلعو دلولا هلف عرق نمف « مكنيب ٌعرَقُم ينإ «نوشکاشتم ءاكرش متنآ

 هسارضأ تدب یتح هم هللا لوسر كحضف عرق نمل هلعجف «مهنیب عرقأف هیدلا

 .هثیدحب حتحی الو حلجألا يدنكلا هللا دبع نب ىيحي هدانس| يفو لاول وأ

 . مقرأ نب ديز نع «ريخ دبع ىلإ تاقث ملک دانسإب يئاسنلاو دواد وبآ هاور نکل

 هدحاو رهط يف ةأرما ىلع اوعقو نمیلاب وهو ةثالثب بلاط يبآ نب يلع يتآ :لاق

 لأس املك لعجف ءاعيمج مهلأس یّتح ءال :الاق ؟دلولاب اذهل ناّرقتآ نينثا لأسف

 هيلع لعجو «ةعرقلا هيلع تراص يذلاب دلولا قحلأف «مهنيب َعرقأف ءال :الاق نينثا

 لعأ دقو . "'هَذِجاَوَن ْتَدَب ىتح كحضف لَ ّيبنلل كلذ ركذف :لاق «ةيدلا يثلث

 لاق .ًالسرم نوكيف «مقرأ نب ديز طاقسإب ريخ دبع نع يور هنأب ثيدحلا اذه

 ثيدحلا اذه نم مقرأ نب ديز طاقسإ ناف .بجعآ اذهو .ٌبوصأ اذهو :يئاسنلا

 تصقلا بحاص يلعو «هنم عمسو ااغ گردآ ریخ دبع هناف «السرم هلعجی ال

 :لاقي نأ الإ .لاسرالا ءيجي نيأ نمف دنسلا يف هل رکذ ال مقرآ نب دیز نأ بهف

 دهاش امنإو «نميلاب ناك كاذ ذإ يلعو لب يبنلا كحض ذهاشُي مل ريخ دبع
 دهاش نكت رکذی مل ریخ دبعو ةباحصلا نم هّریغ وأ مقرأ نب دیز اب هکحض

 نع «ريخ دبع نع ٌدنسلا حص دق :ًاذإ :لاقیف .السرم هب ثیدحلا راصف ؛هکحض
 نمو «رهاظف ةقثلا نم ةدايز هنوکل لاصتالا حجر نمف ءالصتم مقر نب ديز

 هربخأ دق يلع نكي ملو هبناج نم حيجرتلا ناكو «طبضألاو ظفحألا ةياور حّجر

 دلولا يف اوعزانت اذإ ةعرقلاب لاق نم باب :قالطلا يف (۲۲۹) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 دمحأو ییف اوعزانت اذإ دلولا يف ةعرقلا باب :قالطلا يف ۱۸۳/۰ يتاسنلاو

 ۱ . فيعض هدنسو ۷٤/٤

 دلولا يف اوعزانت اذإ ةعرقلاب لاق نم باب :قالطلا يف (۲۲۷۰) دواد وبأ هجرخأ (۲)

 دمحأو «هيف اوعزانت اذإ دلولا يف ةعرقلا باب :قالطلا يف ۱۸١/١ يئاسنلاو

 ا
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 مکح يف ءاهقفلا فالتخا

 يدع

 ۶ و ۶

 یرحخا قیرط نم هتیاورب ثیدحلا یوقی دقو تلسرم نوکت نا اهتیاغف تصقلاب

 . الصتم

 هیوهار نب قاحسا هيلإ بهذف ؛مکحلا اذه سگ ءاهقفلا فلتخاف «ذعبو

 مامالا امأو میدقلا يف هب لوقي ٌنيعفاشلا ناكو .دلولا ىوعد يف ةنسلا وه :لاقو

 ةفاقلا ثیدح :لاقو «ةفاقلا ثیدح هيلع حجرف «ثيدحلا اذه نع لئسف «دمحأ

 مخ تج | أ

 ْنَم ميرغت :يناثلاو «بسنلا يف ةعرقلا لوخد :امهدحأ نارمآ انهاهو

 نادقف دنع لمعتست دقف «ةعرقلا امأو .هيبحاصل هدلو ةيد يثلث ةعرقلا هل تجرخ

 يف ةعرقلاب قحتسملا نييعت ديعبب سيلو «ةفاق وأ ءرارقإ وأ ةنيب نم اهاوس حجرم

 يف لوخد اهلو «ىوعدلا حيجرت بابسأ نم هيلع رودقملا ةياغ يه ذإ «لاحلا هذه
 يذلا بسنلا يف اهلوخدف «ةرامأ الو ةنيرقب تيت ال يتلا ةلسرملا كالمالا ىوعد

 ةيدلا رم امأو .ىرحأو ىلوأ فئاقلا لوق ىلإ دنتسملا يفخلا هبشلا درجمب تبثي

 ءةعرقلا جورخب هبسن تيوفت وه امنإو «ةيدلا بجومب سيل اذه ناف ءادج لكشمف

 ىلع مهنم دحاو لک هتّوف دقف «هل دلولا لعجل حلاص دحاو لك ٌءهطو :لاقيف

 ةعرقلا هتجرخآ املف «مهنم ذلولا هل ناك نَم ققحتي مل نكلو «هئط وب هيبحاص

 لزنو «دلولا فالتإ ىرجم كلذ يرجأف «هيبحاص نع هبسنل اتّوفُم راص «مهدحأل

 ٌمَرْغيف هل دلولا داع دق ذإ «ةيدلا ثلث هنم فلتملا ةصحف «دحاو بأ ةلزنم ةثالثلا

 .ةيدلا ثلث وهو ءهّصخي ام هيبحاص نم لكل

 ا ن و اع ا لآ اه م ا ر اوو

 يهو «هتميق الث امهل همزلف « هتید يه ًاعرش دلولا ةو ؛هتميق نامض هيلع بجو

 اثلث هیلع تج هناف «هل نیکیرش نیبو هنیب ادبع فلتآ نمک اذه راصو «ةیدلا اثل

 يذلا قیقرلا فالتاک ةعرقلا مکخب امهیلع رحلا دلولا فالتاف هیکیرشل ةميقلا

 . مهنيب
۳۸ 



 امل ةمالا دیسل هدالوآ ةميق ةمألا ةيرحب رورغملا ةباحصلا ٌنيمضت اذه ریظنو

 ام فطلأ اذهو «ءاقرأ اونوکی نأ ددصب اوُناكو «مهتيرحل دیسلا ىلع مهر تاف

 مهتاهيبشتو ءاهقفلا ةسيقآ نم اریثک تلمات اذإ ناو. هقداو سابقلا نم نوکی

 ديف بنا هنم كحضی ملو «اذخأم قداو ءاکلسم فطلاو «اهنم یوقآ اذه تدجو

 ا

 ةفاقلا تدجو نإ لب «ةفاقلا ثيدح َنيبو اذه نيب ضراعت ال :لاقُي دقو

 «قیرطلا اذهب لمعلا نّيعت «مهيلع لكشأ وأ «ةفاق دجوت مل نإو ءاهب لمعلا نّيعت

 . ملعأ هللاو

 ع

 ةناضحلا يف هب ٌقحأ نم م دلولا يف ةي هللا لوسر مكح ٌركذ

 هدج نع از وع « بيعش نب ورمع ثيدح نم : «هننسا ىف دواد وبأ ىور

 ينطب ناك اذه ينبا نإ !هللا لوسر اي :تلاق ةأرما نأ «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 قر نآ دارأف « ینقلط هابأ ناو ءاوح هل یرجحو یاقس هل ییدئو یاعو هل

 . ۱۷ يحکنت مل ام هب قحأ تنأ» : كك هللا لوسر اهل لاقف 6

 اهيف مصتخا ةزمح ةنبا نأ «بزاع نب ءاربلا ثيدح نم :«نيحيحصلا» يفو

 | :رفعج لاقو «يمع ةنبا يهو اهب قحأ انآ :يلع لاقف .دیزو ٌنفعجو لع

 اهتلاخل زا هللا لوسر اهب یضقف «يخأ ةنبا :دیز : لاقو «يتحت اهتلاخو يمع

 . »ملا هر ب ةلاَحلا» : : لاقو

 هدنسو (1۷۰۷) دمحأو .دلولاب قحأ نم باب :قالطلا ىف (۲۲۷) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 . یبهذلا هقفاوو هححص و ¥۰ /۲ مكاحلاو 6 نسح

 نالف نبا نالف حلاص ام اذه بتكي فيك باب :حلصلا يف ۲۲۳/۵ يراخبلا هجرخآ (۲)

 -(۲۲۷۸) دواد وبآ هجرخآو .(۱۹۰۵) «یذمرتلا ننس» ىف وهو ملسم هجرخي ملو
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 لإ هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر ةريرُه يبآ ثیدح نم : نتسلا لهأ یورو

UZحیحص ٌیدح :يلمرتلا لاق . 

 نا الا لوسر ای تلاقف تاج اا نآ .هنع :اضیا نتسلا لقأ یورو

 لاقف «ينعفن دقو ةبتع يبأ رثب نم يناقس دقو «ينباب بهذي نأ ديري يجوز

 لاقف ؟يدلو يف ينّئاحُي نم اهجوز لاقف وی امهتس» :ا هللا لایت

 یمآ ديب ذخأف ف مهيأ ديب خو كم هذهو َكوبأ اذه» : رال هللا لوسر

 . حیحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق . “هر تفلطناف

 نع «هیبآ نع «يراصنألا ةملس نب دیمحلا دبع نع :«یيئاسنلا ننس» يفو

 لاق لب مل ريغص هل نیاب ءاجف هيل نأ نارا تبأو ملسأ اع نأ « هذح

 ىلإ بهذف «هدها ّمُهَّللا» لاقو رخ مث ءانهاه مألاو انهاه بألا يي يبنلا سلجأف
 .(۳) هر

 )۲٠٤٠١( دمحأ هاورو «يلع ثيدح نم ۱/۸ يقهيبلاو (۳۱٩)و (۷۲۰) دمحأو 5

 . سابع نبا ثيدح نم هانعمب
 اذإ هيوبأ نيب مالغلا ریخت يف ءاج ام باب :ماكحألا يف (۱۳۰۷) يذمرتلا هجرخأ (۱)

 (۲۳۱) هجام نباو «دلولاب قحأ نم باب :قالطلا يف (۲۳۷۷) دواد وبآو ءاقرتفا

 يعفاشلاو ۰۱۸۱ ۰۱۸۰/۳ يتاسنلاو «هيوبأ نيب يبصلا رییخت باب :ماكحألا يف

 نب دايز قیرط نم ۳/۸ يقهيبلاو (۱۲۱۱) قازرلا دبعو (۷۳:) دمحأو ۲

 همس| يف فلتخا ةنوميم وبأو «ةريره يبآ نع «ةنومیم يبأ نب لاله نع «دعس

 هل ىور ةقث وهو «ةماسأ :ليقو «ناملس :ليقو «ىملس ليقو ءميلس :ليقف

 نباو مکاحلاو (۱۲۰۰) نابح نبا هححصو «تاقث هلاجر يقابو «نئسلا باحصأ

 . ناطقلا

 «قباسلا ثیدحلا ةياورل يه امنإ يذمرتلا ةلاقمو .قباسلا ثیدحلا يف هجیرخت مدقت (۲)

 . يئاسنلاو دواد يبأ ظفل اهناف «ةياورلا هذه ال هدنع ةجرخملا يه اهناف

 دلولا ریختو نیجوزلا دحآ مالسإ باب :یقالطلا يف ١86/5 يئاسنلا هجرخأ (۳)

 ایه طر رس يس : لصألا يفو .نوفرعي ال هدجو هوبأو ديمحلا دبعو
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 تبأو ملسأ هنأ «نانس نب عفار يڏج ينربخآ : لاقو هنع دواد وبآ هاورو

 : عفار لاقو ههبش وأ میطف يهر يتنبا :تلاقف ةَ یبنلا تتاف لش نأ هتآرما

 دعقأف ««ةيحان يدعقا» :اهل لاقو «ةیحان دعقا» : 3 هللا لوسر هل لاقف « يتنبا

 مُهّللا» :ة55 ٌئبنلا لاقف ا ىلإ تلامف «اهاّوعدا» :لاق مث ءامهنيب ةّيبصلا

 .''”اهذخأف ءاهيبأ ىلإ تلامف «اهدها

 لصف

 ماكحألا هذه ىلع مالكلا

 ملو «بیعش نب ورمع ىلإ هيف سانلا جاتحا ثيدح وهف «لوألا ثيدحلا امآ

 ثیدح ات يبنلا نع سيلو «هيلع ثيدحلا ٌرادمو «هب انه جاجتحالا نم ادب اودجي

 دقو مهزیغو ةعبرألا ةمئألا هيلإ بهذ دقو ءاذه ريغ جيوزتلاب ةناضحلا طوقس يف

 لاو دمحم هلعل :لوقي ْنَم لوق لطبف «ورمع نب هللا دبع وه دجلا نأب حرص

 نب هللا دبع هّدَج نم بيعش ٌعامس حص دقو .ًالسرم ثیدحلا نوكيف «بيعش

 هحیخص ّجراخ ٌيراخبلا هب جتحا دقو «عطقنم هنإ :لاق نم لوق لطبف «ورمع

 دمحأو «یيديمحلا ریبزلا نب هللا دبع ناك :لاقو .هثیدح ةحص ىلع صنو

 .هظفل اذه !؟مُهَدْعَب لا نَمَف «هثيدحب نوُجتحي هللا دبع نب يلعو قاحسإو
 ىكحو .رمع نبا نع «عفان نع بويأك ءاندنع وه :هيوهار نب قاحسإ لاقو
 : حلاص نب دمحأ لاقو «هثیدح ةحص ىلع قافتالا هل «ثیدحلا مولع» يف مكاحلا

 . ةفيحص اهنأ هللا دبع ىلع فلتخي ال

 اهصاصتخا ىلإ لّسوتو ءاهنم ٌءالدإ «هرخا ىلإ «ءاعو ينطب ناك» :اهلوقو
 تهبنف «كلذ يف اهكراشي مل بألاو «ةثالثلا نطاوملا هذه يف اهب صتخا امك «هب
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 ةناضحلا طوقس

 جیورتلاب



 للعلاو يناعملا رابتعا
 ماكحألا يف اهردثأتو

 بئاغلا ىلع ءاضقلا

 بألا نم دلولاب قحأ مألا

 هتبلط يذلا صاصتخالا ىلع بلا هيف اهكراشُي مل يذلا صاصتخالا اذه يف

 اهتطاناو «ماكحألا يف اهريثأتو «للعلاو يناعملا رابتعا ىلع ليلد اذه يفو

 يذلا فصولا اذهو «ءاسنلا رطف ىتح ةميلَسلا رطفلا يف رقتسم رمأ كلذ نأو اهب

 «هرثأ هيلع بّترو ا یبنلا هرّرق دق ءهب مكحلا قيلعتل اببس هتلعجو ةأرملا هب تلدأ

 . هببس هنأو «هيف هريثأت ىلع ليلد هبيقع مکحلا هّبيترت لب «هاغلأ ًالطاب ناك ولو

 روضح هل ركذي مل بالا ناف «بئاغلا ىلع ءاضقلا ىلع ثيدحلاب لدتساو

 رها هار بالا ناك ناف ريع مقار اهن فا

 ءاهتلأسم ىضتقمب هب ثلا اهاتفآ ةيتفتسم تءاج امنإ ةأرملاف ءابئاغ ناك ناو

 .اهلوق دّرجمب دلولاب اهل مكحي ىتح اهقلط هنإ :جوزلا ىلع اهلوق لبقي الف الإو

 نم هب قحأ ٌمألاف دلو امهنیبو «ناوبألا قرتفا اذإ هنأ ىلع ثيدحلا لدو

 ام اذهو «هّرييخت يضتقي فصو دلولاب وأ ءاهّميدقت عنمي ام ّمألاب مقي مل ام بألا

 نب رمع ىلع رکب وبآ ع هللا لوسر ةفيلخ هب یضق دقو ٌغازن هيف فرعی ال

 يف كلام یورف هلثمب یضق رمع َيلَو املف .ركنم هيلع رکنی ملو باطخلا

 تناك :لوقی دمحم نب مساقلا تعمس :لاق هنأ دیعس نب ىيحي نع :«أطوملا»

 ءرمع نب مصاع هل تدلوف ءراصنألا نم ةأرما هنع هللا يضر باطخلا نب ّرمع دنع

 ذخأف .دجسملا ءانفب بعلي امصاع هنبا دجوف «ءاَبق ُرَمُع ءاجف ءاهقراف ٌرمع نإ مث

 ايتأ ىَّبح ی هتعزانف «مالغلا ةدج هتكردأف ةبادلا ىلع هيدي نيب هعضوف ءهدضعب

 وبأ لاقف «ينبا :ةأرملا تلاقو .ينبا :رمع لاقف «هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ

 . *" مالکلا ٌرَمَع هعجار امف «هنيبو اهنيب لخ : هنع هللا يضر ركب

 دمحم نب مساقلا نأ الإ تاقث هلاجرو 5/8 يقهيبلاو ۰۷۲۸ ۰۷۲۷/۲ كلام هجرخآ (۱)

 رم كردي مل
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 لهأ هاقلت .ةلصتمو ةعطقنم هوجو نم روهشم ربخ اذه : ربلا دبع نبا لاق

 نب مصاع ةنبا ةليمج يه :مصاع هنبا ٌهأ رمع ةجوزو «لمعلاو لوبقلاب ملعلا

 هنکلو «رکب يبأ فالخ كلذ يف هّبهذم ناك رمع نأ ىلع لیلد هیفو : لاق

 «يتفُيو هب يضقي هتفالخ يف ُدْعِب ناك مث یاضمالاو ٌمكحلا هل نمم ءاضقلل ملس

 امهل فلاخم الو ءزيمُي ال اریغص ْیبصلا ماد ام هنم ءيش يف ركب ابأ فلاخُي ملو

 ظ . ةباححصلا نم

 نبا نع «يناسارخلا ءاطع نع هربخآ هنأ .جیرج نبا نع «قازرلا دبع رکذو

 هلمحت اهيقلف «مصاع هنبا ٌمأ ةيراصنألا هتأرما باطخلا ُنب ٌرمع قلط :لاق سابع

 مالغلا عجوآ ىّتح هايإ اهعزانو ءاهنم ةعزتنيل هديب ذخأف «ىشمو عطف دقو «رسحمب

 :لاقو هب اهل ىضقف ءركب يبأ ىلإ امصتخاف «كْئم ينباب قحأ انأ :لاقو «ىكبو

 قوس :رسحمو «هسفنل َراتخيو بشی ىتح كنم هل ٌريخ اهرجحو اهشارفو اهحير

 . ۲" ةنيدملاو ءابق نين

 مع رمع ةأرما تمصاخ : لاق ةمركع نع مصاع نع «يروثلا نع ركذو

 مألا :هنع هللا يضر ركب وبأ لاقف ءاهقلط ناكو ءهنع هللا يضر ركب يبأ ىلإ

 . "”جوزتت مل ام اهدلوب قحأ يه فآراو «ىنحأو «محرأو فطلآ و یتاععا

 يف َرَمع ىلع یضق ركب ابآ نإ :لوقي يرهزلا تعمس : لاق رمعم نع رکذو

 و و ۶ ع ف 0 0# موو

 :لاقو هم عم هنبا |

 ءألا َنيِبو هيب تعقو ةعزانملا تناك له :ةياورلا تفلتخا دقف :ليق ناف

 )١7591(. قازرلا دبع هجرخآ )1١(

 ,.(١؟١٠٠1) «فنصملا» (5؟)

 .(۱۲۵۹۸) «فنصملا» (۳)
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 لاملا ةيالو يف بألا مدقي
 يف مألا مدقتو حاکنلاو

 عاضرلاو ةناضحلا ةيالو

 ىلع مألا براقآ مدقي له
 ؟ةناضحلا يف بألا براقأ

 .امهادحإ نيبو هنيب ةدحاو ةرم تعقو وأ «ةدجلا نیبو هتيب مث «الوآ

 نم تناك ناو حضاوف مالا نم تناك نإ اهنال .بیرق كلذ يف رمالا : لیف

 . یلوآ مألا نأ ىلع لدي اهل هنع هللا يضر قيدصلا ءاضقف قدجلا

 لصف

 اهتهج يف نمو مألا ىلع بألا هيف مدقي عون :ناعون لفطلا ىلع ةيالولاو
 ةناضحلا ةيالو يهو «بألا ىلع مألا هيف دقت ٌعونو «حاكنلاو لاملا ةيالو يهو

 ءدلولا ةحلصم مامتل كلذ نم هل لعج اميف نيوبألا نم لک َمّدَقو ءعاضرلاو

 . هتيافك هب لصحتو «هيوبأ نم كلذ يلي نم ىلع هتحلصم فقوتو

 ءاهل غرفأو ٌفأرأو رّبصأو «اهیلع َردقأو «ةيبرتلاب فرعأ ءاسنلا ناك املو

 . بألا ىلع اهيف مألا تَمّدق كلذل

 َمَّدَق .عضبلا يف هل طايتحالاو دلولا ةحلصم ليصحتب مو لاجرلا ناك املو

 طايتحالاو ةعيرشلا نساحم نم ةناضحلا يف مألا ميدقتف «مألا ىلع اهيف بألا

 . كلذك جیوزتلاو لاملا ةيالو يف بألا ميدقتو «مهل رظنلاو «لافطألل

 يف ةوبألا ةهج ىلع ًةمدقم اهتهج نوكل ملا تمّدق لهف ءاذه فرع اذإ

 موقأ ءاسنلا نوكل «بألا ىلع تمّدق وأ «ةمومألا لجأل تمدقف «ةناضحلا

 اذه ىفف ؟ةثونألا لجأل اهمیدقت نوكيف ءروكذلا نم ةيبرتلاو ةناضحلا دصاقمب

 ىلع ةبصعلا ءاسن ميدقت يف امهرثأ رهظي دمحأ بهذم يف امهو نالوق سانلل

 نم تخألاو «بألا نم تخالاو بلا مأو «مألا مأك «سكعلاب وأ مألا براقآ

 تالاخلا نم يلدُي نمو بالا ةلاخو مالا ةلاخو «ةمعلاو «ةلاخلاو «مألا

 امهادحإ .دمحأ مامالا نع ناتياور هيفف .بأب نهنم يلدي نمو «مأب تامعلاو

 خيش رايتخاو «الیلد حصا ىهو ةيناثلاو . بألا براقأ ىلع مألا براقأ ميدقت

 يف یقرخلا هركذ يذلا وه اذهو بألا براقأ میدقت :ةيميت نبا مالسالا

 تلاخلا نم ا مالا نم شاخ لا فنا بألا نم تخألاو : لاقف ( (هرصتحم)
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 صن امك مألا مأ ىلع ةمّدقم بألا اف اذه یلعو «مالا ةلاخ نم قحأ بألا ةلاخو
 . هنع نیتیاورلا ىدحإ ىف دمحأ هيلع

 «مألا براقأ ىلع نومّدقم لاجرلا نم بألا ٌبراقأف :ةياورلا هذه ىلعو

 براقأل نإ :انلق نإ اذه «لاخلا نم ىلوأ ٌمعلاو «مألل خالا نم.قحأ بألل خالاو
 نزول | بهذم ىف ناهجو كلذ ىفو تناضحلا ف دان لاجرلا نم مالا

 ءةثراو ةأرمال وأ مّرخم ةبصعلا نم لجرل الا ةناضح ال هنأ :امهدحآ .يعفاشلاو

 . ثراو وأ تبصعب ةيلدم وأ

 :ةفينح يبآ لوق وهو «هجولا اذه ىلع عیرفتلاو ةناضحلا مهل نأ :يناثلاو
 امنإ مالا نأو ةناضحلا يف ةمومألا ةهج ىلع ةوبألا ةهج ناحجر ىلع لدي اذهو

 اهلاجر حّجرتل ةحجار اهُنهج ناك ول ذإ ءاهتهج ميدقتل ال ىثنأ اهنوكل تمّدق
 ًاقافتا اهّلاجر ْحّجرتي مل املو «بألا ةهج نم ءاسنلاو لاجرلا ىلع اهؤاسنو
 ؟ ثؤملا قرفلا امو یاسنلا كلذكف

 «ثاریملا يف بألا براقأ ميدقتب ةدهاش ُهَدِعاوقو عرشلا لوصأ نان شاد

 مالا ةبارق ميدقت عرشلا يف دهعي ملو «كلذ ريغو توملا ةيالوو «حاکنلا ةيالوو
 نع جرخ دقف ةناضحلا يف اهمَّدق نمف .ماکحألا نم مكح يف بألا ةبارق ىلع

 توپ

 لفطلاب قفرأ ءاسنلا نأل «تمّدق امنإ مألا نأ وه ذخأملا يف ٌباوصلاف
 ألا ٌمَأ نم ىلوأ بألا مأ ةّدجلاف اذه ىلعو .كلذ ىلع ٌربصأو «هتیبرتب ٌربخأو
 هیلع اک «ةلاخلا نم یلوآ و ل نم یلوا بالت تخالاو
 مدت امك بالا بأ ىلع بألا ُمأ ُمَدَقّنَف اذه یلعو «نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ

 . بألا ىلع مألا

 نإ لب ءهُعورف ضقانتت ال طبضنم درّطم لصأ وهف «لصألا اذه ررقت اذإو
 :خألا ىلع تخالا مّدقُتف «رکذلا ىلع ىثنألا تمّدق ةدحاو ةجردلاو ةبارقلا تقفتا
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 لاجرلا نم مالا براقأل له

 « هناضحل ١ ىف لخدم

 ةهج ميدقت ىلع ليلدتلا
 ةناضحلا يف ةوبألا

 يف مألا ميدقت ةلع
 ةناضحلا

 ركذلا ىلع ىثنألا ميدقت
 ةبارقلا قافتا نيح

 ةهج ميدقتو ةجردلاو

 ةجردلا قافتا نيح بألا
 ةبارقلا فالتخاو



 مأ مأ مدق نم ضقانت نایب

 مهفالتخل مت بالا ما ىلع
 ىلع مالل تخألا ميدقت يف
 ىلع ةلاخلاو بألل تخألا

 ةمعلا

 مالا ميدقت هلصأو ءدجلا ىلع ةدجلاو «لاخلا ىلع ةلاخلاو معلا ىلع ةمعلاو

 . بألا ىلع

 تخألا مدقتف «مألا ةبارق ىلع بألا ةبارق تمّدق «ةبارقلا تفلتخا ناو

 ملهو .هتلاخ ىلع بألا ةمعو «ةلاخلا ىلع ةمعلاو مالل تخألا ىلع بألل

 رج

 ديس هب یضق يذلا وه اذهو «درطملا سایقلاو .حیحصلا ٌرابتعالا وه اذهو

 نع «ةبقع نب نسحلا نع :«هفنصم» يف عيكو یور امك «حیرش مالسالا ةاضُق

 معلل هب ىضقف «لفط يف حيرش ىلإ لاخو مع مصتخا :لاق ثراحلا نب ديعس

 . حيرش هيلإ هعفدف «يلام نم هيلع قفنأ انأ :لاخلا لاقف

 ةثالثلا نأ :هلاثم «ضقانتلا نم ادب دجي مل كلسملا اذه ريغ ٌكلس نمو

 يف يعفاشلا لاق مث .سألا مأ ىلع مألا مأ نوُمدقي « هيتياور ىدحإ يف دمحأو

 ملل تخألا ىلع بألل تخألا مَّدقُت :هنع صوصنملا يف دمحأو «هبهذم رهاظ

 تحال مّدقت :اولاقف «جیرس نباو «ینزملاو «ةفينح وبآ هدّرطو « سایقلا اوك رتف

 املف «بالاب بالل تخألاو «مألاب يلدت اهنأل :اولاق .بألل تخألا ىلع مألل

 اضقانت ٌدشأ اذه نکلو «هب يلدُي نم ىلع اهب يلدُي نم َمُدُق بالا ىلع مالا تمد

 ةبارق ميدقت يف لوصألاو سايقلا ىلع اًْوَرَج لوألا لوقلا باحصأ نأل لوألا نم

 َسايقلا اوکرت ءالؤهو بالا مأو مألا مأ يف كلذ اوفلاخو «مألا ةبارق ىلع بألا

 ءاهمَّدق يتلا ةبارقلا اورخآو «غرشلا اهرخآ ىتلا ةبارقلا اومّدقو «نيعضوملا ىف

 عم هريغ يف اهورخأو «عضوم يف اهومّدقف « عضوم لک يف اهمیدقت مهنكمي ملو

 همیدقت عم ةمعلا ىلع ةلاخلا دیدجلا يف يعفاشلا ٌميدقت كلذ نمو امهیواست

 َمَّدِق ْنَم كلذكو «ةمعلاو بألل تخألا ىلع ةلاخلاو مال تخألا میدقت بجوف

 مال تخألا ىلع بألل تخألا َمَّدقو ءةمعلا ىلع ةلاخلا دمحأ باحصآ نم

 .اوضقانت دقف : «ينغملا» بحاصو «هباحصآو يضاقلا لوقك
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 مالا < :e امكف «سألاب يلدت ةمعلاو ءمألاب يلدت ةلاخلا : ليك ناف

 لاق انهك ات ةلاخلا نوک تا و اهب يلدي نم مد بلا ىلع

 .بألا ةلزنمب ةمعلاف هلك نينا

 هذه ميدقتو تمومالا ةوقل بألا ىلع مألا مدقي مل هنأ انيب دق :ليق

 ّمآلا هل تَمّدَق يذلا ینعملاف «ةلاخو ًةمع دجْو اذإف .یثنآ اهنوکل لب «ةهجلا

 بالا ةبارق یهو «نیتبارقلا ىوقأب ۳ اهنأب د تزاتماو ءامهيف دوجوم

 اهل نكي مل ثيح (مَأ ةلاَخلا» :لاقو ءاهتلاخل ةزمح ةنباب ىضق 34 ٌيبنلاو

 .اهتجرذ یف اهیواست بالا براقآ نم محازم

 ةزمح تخآ بلطملا دبع تنب ةيفص یهو ةمع اهل ناک دقف :لیق ناف

 تلتقو .قدنخلا تدهشو «ترجاه اهنإف «ةنیدملا يف ةدوجوم كاذ ذإ تناکو

 تلتق ةأ رما لَّوأ يهو هيف یه يذلا نصحلاب فیطی ناك دوهیلا نم م الجر

 هو عيبنلا مَّدَقف « هنع هللا یضر رمع ةفالخ ىلإ تيقبو «نیکرشملا نم هلجر

 . بألا ةهج يف نم ىلع مألا ةهج يف نم میدقت ىلع لدي اذهو ءاهيلع ةلاخلا

 ةناضحلا تبلطو «مهعم تعزان دق ةيفص تناك اذإ اذه لدي امن : لیق

 اهنم عنمت مل تناك اد اذه تلاخلا اهيلع مَّدقو < ءاهبلط دعب اهب اهل ضقي ملف

 اهل نوكيف «ةنس نيعبسو ثالث نع نيرشع ةنس تيفوت اهنإف ءاهنع اهزجعل

 ءاهنع اهزجعل اهتكرت اهنآ لمتحيف «ةنس نوسمخو عضب ةموكحلا هذه تقو

 ىلإ تلقتنا ءاهتكرت اذإف «ةأرملل قح ةناضحلاو ءاهتردق عم اهبلطت ملو
 .اهريغ

 نأ تبث اذإ ةمعلا ىلع ةلاخلا ميدقت ىلع ثيدحلا لدي امنإف :ةلمجلابو

PE46 هللا لوسر مّدقف ءاهتلافك تبلطو ءاهيخأ ةنبا يف تمصاخ  

 .هيلإ لیبس ال اذهو

 ىلع ةمحلا ميدقت ةلع

 ةلاخلا

 بلطملا دبع تند ةيفص

 دوهيلا نم الجر اهلتقو



 لصف

 ىلع اهدعب ةلاخلا مدق بالا ّمأ ىلع مألا َّمأ مّدق امل اكلام نأ كلذ نمو مث مآ مآ مدق نم ضقانت
 ۱ را بالا مو بألا ىلع ةلاخلا

 «نيهجو ىلع «ءالؤه ىلع ةلاخلا ةلاخ میدقت يف هباحصآ فلتخاو «همأو بألا

 ةياغ يف اذهو .همآ یلعو هسفن بألا ىلع ةلاخلا ةلاخ میدقت :نیهجولا ٌدحأف

 نأ عم هتبارق یلعو هسفن بألا ىلع تدعب نإو مألا ةبارق مدقُت فیکف «دعبلا

 مهيلإ سيل هنإف ؟مألا ةبارق نم ةحلصمل ىعرأو «لفطلا ىلع قفشأ هبراقأو بالا

  هيبأ براقأ ىلإ هؤالوو هبسن امنإو «مهنم ٌئبنجأ وه لب «مهيلإ بسني الو «لاحب

 بيصعتلاب نوئراوتیو «روهمجلا دنع هيلع نوقفنیو «هنع نوُلقعي «هب ىلوأ مهو
 ٌتُراوت الو كلذ اهيف تبثب ال هنإف «مألا ةبارق فالخب مهنيب ةبارقلا تدعب ناو

 هذه مدقت فيكف ءاهذدلو مهو ءاهعورف نم ةجرد لوأو ءاهتاهمأ يف الإ اهيف

 بألا ىلع ةلاخلا ةلاخ ميدقتب ليق اذإ اميس الو «هتهج يف نمو «بألا ىلع ةبارقلا

 ىدحإ ٌريظن اذهو ءاهدعاوقو ةعيرشلا لوصأ هابأت امم لوقلا اذهف «همأ یلعو هسفن ۳و

 اضیآ اذهو بالا ىلع ةلاخلاو «مألا ىلع تخالا میدقت يف دمحأ نع نیتیاورلا ۱

 . سايقلا ةفلاخمو «دعبلا ةياغ يف

 نامدقتف بلا ىلع ةمدقملا مألاب نایلدت امهیتلک نأ : لوقلا اذه ةجحو

 هيلع تزاتماو «ةجردلا يف بألا تواس امل مألا ناف .حیحصب سیل اذهو «هيلع

 تخألا كلذک سیلو «هيلع َتَمَّدَق نبصأو اهیلع ردقأو .ةناضحلاب عوقآ اهنوكب

 ءهنم هدلو ىلإ برق ٌدحأ سیلو «هنايواسُي ال امهناف بالا عم ةلاخلاو «مألا نم
 مس رول

 ؟هنم لمكأ امهیف ةقفشلا هللا لعج لهو ؟اهتخأ وأ «هتأرما تنب هيلع ٌمَّدَقَت فیکف

 . هجوأ ةثالث ىلع اذه هصن مهف يف دمحأ مامالا باحصأ فلتخا مئ ی AE ۰ ۲ ۰ 1 Sê 0 ىف دمحأ باحصأ فالتخا

 ىلع ةناضحلا ءاسن ُمَّدقت اذه یلعف ءاهتثونأل بألا ىلع اهمدق امنإ : اهدحآ

 ت الا ىلع تالا تخت « تلع ناو ةلاخلا ةلاخ ٌمَّدقتف «لجر لک

 ةناضحلا لهآ نم امهو «بألاب ایلدت مل مالل تخألاو ةلاخلا نأ : يناثلا
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 رم
 نهنأل «هیلع نمدقت الف «هب نيلدأ نم ىلع الإ لجر لك ىلع ةناضحلا ءاسن ٌمّدقتف ي ےک
 هيلع ةمعلاو تخألا الو «بألا ىلع بألا ُمأ مّدَقت ال هجولا اذه ىلعف «هعرف
 مزلتسي ذإ ادج فيعض ًاضيأ اذهو «مألل تخألاو «ةلاخلاو «مألا مآ هيلع مدقتو
 تخألا ىلع َمّدُق اذإ بالا نأ ٌمولعمو «همأو بألا ىلع ةديعبلا مألا ةبارق ميدقت
 فيكف ءاهيلع ةمدقم بألل تخألا نأل «ىلوأ مألل تخألا ىلع هميدقتف بال
 . نيب ضقانت اذه ؟هسفن بالا ىلع دقت

 :اولاق هتهج يف نّم رئاسو هتاهمأو بألا ىلع مألا ءاسن ميدقت :ثلاثلا

 نم ىلع اهب ىلدأ نم مّدقيو «هيلع ٌمّدَقت لجر ةجرد يف ةأرما لكف ءاذه ىلعف
 مألا نم تخألا تمدق هتجرد يف يهو بألا ىلع ُمألا تّمق املف «لجرلاب ىلدأ
 وبأ هركذ ام ريرقت اذه .ةمعلا ىلع ةلاخلا تَّمَّدقو بالا نم تخألا ىلع
 ثالثلا لماحملا هذه ىلع دمحأ صن ليزنت نم «هررحم» يف ةيميت نب تاكربلا
 ىلعو «مألل تخألا ىلع بألل تخألا ميدقت يف هصوصن ةماعل فلاخم وهو
 يف يقرخلا ركذي مل يذلا وهو «مألا ةلاخ ىلع بألا ةلاخ ميدقتو «ةلاخلا
 مالا مآ يف نيتياورلا ىلع ليقع نبا اهجرخو «حیحصلا وهو «هريغ «هرصتخم)
 بحاص اهاكح يتلا ةياورلا هذهو .يقرخلا هركذ ام هصن نكلو بالا مأو

 فالخب اهنم فعضآ اهُمزاولو اهعورف تءاج اذهلف «ةحوجرم ةفيعض «ررحملا*
 . هبهذم ةداج يف هصوصن رئاس

 لصف

 دی هنإف .ةبصع لک :لاقف «طباضب َبابلا اذه هباحصأ ضعب طبض دقو
 ىلعف «ایواست اذإو «هنم برقآ يه نمع رخأتيو «هنم ذعبآ يه ةأرما لك ىلع
 مَّدقيو ءاهعم نمو مالا مأ ىلعو ءهمأ ىلع بألا ٌمَّدَقُي طباضلا اذه ىلعف .نيهجو
 دج ىلع بألا ٌمأ مّدقتو بالا ةمع ىلع معلاو تمعلا ىلعو هتنبا ىلع خألا
 خألا ىلع بال تخألا ميدقت يفو .ناهجو بألا بأ ىلع اهميدقت يفو بالا
 . ناهجو معلا ىلع ةمعلا ميدقت يفو «ناهجو بال
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 ةناضحلا ىف طباض



 طباضلا ضقانت نایب
 قیاسلا

 امل بألا ىلع مالا تَّمّدَق امك يواستلا عم ىثنألا میدقت :باوصلاو

 بابسأ ةوقب اهزايتماو هل اهتاواسم عم ىثنألا ىلع ركذلا ميدقتل هجو الف ءايوتسا

 اه لاو اا

 «تامعلاو تالاخلا ىلع نمدقی له «تاوخألاو ةوخالا تانب يف فلتخاو

 ةمعلاو ةلاخلا نأ :امهذخأم نیهجو ىلع ؟نهیلع ٌتامعلاو ثالاخل مدقت وأ

 مّدق نمف «بألا ةونبب نيلدُي تاوخألاو ةوخالا تانبو «بالاو مالا ةوخأب نات

 ميدقت باوصلا لب «ديجب كلذ سيلو «ةوخألا ىلع ةونبلا ةوق ىعار «ةوخالا تانب

 نجل ةلافملاو ةنعلا

 ةنباو «هيبأ تخأ ةمعلا ناف «هيخأ تانب نم لفطلا ىلإ برقآ اهنأ :امهدحأ

 تنب بأل وأ «مألا نم تخألا تنبو «همأ تخأ ةلاخلا كلذكو «هيبأ نبا ةنبا خألا

 . ةبارقلا هذه نم هيلإ برقأ ةلاخلاو ةمعلا نأ بير الو «هيبأ وأ همأ تنب

 ميدقت نم هب هل لبق ال ام همزل هلصا دّرط نإ لوقلا اذه بحاص نأ : يناثلا

 ناو «لوقلا نم ٌدساف اذهو مآ يه يتلا ةلاخلا ىلع تلزن ناو تخالا تنب تنب

 . ضقانت ءاهنم لفس نم نود تخآلا تنبب كلذ ّصخ

 ؟ىلوأ امهيأ بالل تخالاو دجلا يف ًاضيأ دمحأ ٌباحصأ فلتخاو

 یلوأ اهنآ :اهجو «درجملا» يف يضاقلا یکحو اهنم ىلوأ ّدجلا نأ : بهذملاف

 دقو ءدمحأ صن ٌباحصألا اهیلع لّوأت يتلا تالیوأتلا دحأ ىلع ءیجی اذهو نم

 . تمدقت

 لصف

 يف نمو «تاهمألا ّمِدَع اذإ :اولاق مهنأ مّدقتملا لصألا ةحص نیبی اممو

 يف امك «مهنم ٌبرقألاف ٌبرقألا َمّدقو «تابصعلا ىلإ ٌةناَضَحلا تلقتنا : ٌنهتَهج

 «ةبارقلا سنج يف اذه مّتيعار ًالَه : مهل لاقيف «سايقلا ىلع راج اذهف «ثاريملا

 ؟تابصعلا يف متلعف امك ةحوجرملا ةفيعضلا ىلع ةحجارلا ةيوقلا ةبارقلا متمدقف
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 ‹نيوبأل تناك نم نهنم مّدقي هنآ مکدنع تاوخألا يف حیحصلا ناف اضنأو

 نکل «سایقلاو لوصألل قفاوم حیحص اذهو «مال تناك نم مث بال تناك نم مث
 كلتو «ضقانتلا ءاج بألا ةبارق ىلع مألا ةبارف میدقتب مهلوق ىلإ اذه عض اذإ
 . ةضقانتملا ةلكشملا عورفلا

 :مألل تاوخألاو تالاخلا ىلع ٌدجلاو بألا تاهمأ ميدقتب اولاق دقف اضيأو
 ىلع مألا تاهمأ مهميدقتل ضقانم هنكل عرشلا لوصأل "قفاوملا باوصلا وهو
 ىدحإ وه امك .بألا ىلع مالل تخالاو ةلاخلا ميدقت ضقانيو بلا تاهمآ

 هب لوقلا نأ بیر الو .يعفاشلل میدقلا لوقلاو «هللا همحر دمحأ نع نیتیاورلا

 هدْرَط نم مهمزليو «مدقت امك لوصألا سايق نم دعُبلا ةياغ يف هنكل «لصألل درطآ
 وبأ همزتلا دقو «بآل نهنم ناك نم ىلع مأل تاوخألا نم ناك نم ٌميدقت اضیآ

 ىلع ةلاخلا تنب ٌميدقت ًاضيأ هدزط نم مهمزليو «جيرس نباو «ينزملاو «ةفينح
 فسوي وبأ نكلو «ةفينح يبأ نع ةياور وهو «رفز همزتلا دقو «بألل تخالا
 . ةفينح يبأ نع هاورو روهمجلا لوقك بألل تخألا مَّدقف «كلذ عنشتسا

 .بألا مأ ةدجلا ىلع مألل تخألاو ةلاخلا ميدقت هدرط نم اضيأ مهمزليو
 رذح يتلا سییاقملا نم اذه لثمو فز همزتلا دقو «نهولاو دعبلا ةياغ يف اذهو
 سيياقمب متذخأ نإ مكنإف ءرفز سيياقمب اوذخأت ال لاقو «هباحصأ ةفينح وبأ اهنم

 .َماَرَحلا ُمُتلَّدَحو «َلالَحلا ُمَتْمَّرح رفز

 لصف

 هب صّلختي هنأ معز طباضب بابلا اذه طبض دمحأ باحصأ ضعب مار دقو
 مث «ةمومألا يهو ةققحتملا ةدالولاب ةناضحلا يف زابتعالا :لاقف «ضقانتلا نم

 بألا نم تحألا ٌمّدقُت كلذلو :لاق .ثاريملا مث «ةوبألا يهو ةرهاظلا ةدالولا
 ءالدالا مث :لاق .امهنم اثرإ ىوقأ اهنأل تلاخلا یلعو «مالا نم تخألا ىلع
 عبرأ ركذف «بألاب يلدت ةمعلاو يمألاب يلدت ةلاخلا نأل ةمعلا ىلع ةلاخلا مَّدقتف

۳۹۹ 

 ةذاضحلا ىف رخا طباض
 دمحآ باحصأ ضعبل

 هضقانت ناسیو



 نبا دنع ةناضحلا طباض
 همادق

 مث «ثاریملا اهدعب مث «ةوبألا اهدعب مث مومالا :ةبترم ةناضحلل بابسآ

 اضفانت الا ةقی رطلا هذه هتداز امو ۰ «بعوتسملا) بحاص ةقيرط هذهو ءالدالا

 اهمزاولب اهداسف نیبتی امناو «قرطلا دسفأ نم یهو «ةعيرّشلا دعاوق نع ًادعبو

 بألا ىلع اهتهج يف نم َميدقت ةوبألا ىلع ةمومألا ميدقتب دارأ نإ هنإف «ةلطابلا

 تنبو «مألل تخألا ميدقت نم ةمدقتملا ةلطابلا مزاوللا كلت تناك .هتهج يف ْنَمو

 بألا ىلع مألا ةلاخ ميدقتو «ةمعلا ىلع ةلاخلا ميدقتو «همأو بألا ىلع ةلاخلا

 .هدعاوقو عرشلا لوصأل فلاخم وهف «همامإ

 اذه طانم يف نأشلا نكل قح اذهف «بألا ىلع ُمّدَقَت اهسفن مألا نأ دارأ ناو

 وأ .هتهج يف نمو بألا ىلع مدقت اهتهج يف نمو مألا نوكل وه له :ميدقتلا

 ميدقت عم هيلع ْتَمَّدَق ركذ ةجرد يف تناك ىثنأ لكو ءركذ ةجرد يف ىثنأ اهنوكل

 مث» :هلوق كلذكو «مدقت امك باوصلا وه اذهو ؟مألا ةبارق ىلع بألا ةبارق

 هدرطو «حيحصف ةناضحلا يف مدقم ثاريملا يف مّدقملا نأ هب دارأ نإ «ثاريملا

 تخألا مدقتف «ثاريملا يف اهيلع ةمّدقم اهنأل..«مألا ةبارق ىلع بألا ةبارق میدقت

 مالل تخألا ىلع بألل تخألا ٌميدقت كلذكو» :هلوقو .ةلاخلاو ةمعلا ىلع

 .هتوقو ثرالا لجأل اهُميدقت نكي مل :لاقيف ءامهنم اثر ىوقأ اهنأل «ةلاخلاو

 یلوآ معلا نوکیف «ءاشلا نم ةناضحلاب دعا تابصعلا ناكل «كلذ لجأت ناک ولو

 ۱ . لطاب اذهو «ةمعلاو ةلاخلا نم

 لصف
 نايب يف لصف :لاقف رخا طباضب بابلا اذه «ينغملا» يف خيشلا طبض دقو

 :اهب لكلا ىلوأو .ءاسنلاو لاجرلا عامتجا دنع ةناضحلا لهأ نم ىلوألاف ىلوألا

 نهتدالو ءاسن نهنال برقألاف برقألا نهنم مّدقُي نولع ناو اهتاهمأ مث ال
 مآ ىلع نمدقي اهتاهمأو بألا مأ نأ .دمحآ نعو :مألا ىنعم يف نهف «ةققحتم

 بألا نوکیف «هب نيلدُي َّنِهَّنأل «ميدقتلاب ىلوأ بألا نوكي ةياورلا هذه ىلعف «مألا
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 مث «مألا مّدقملا ناف ءانباحصأ دنع ةروهشملا يه ىلوألاو «هتاهمآ مث «مألا دعب

 .هتاهمآ مث بالا دج مث «هتاهمآ مث جلا مث .هتاهمآ مث «بألا مث ءاهتاهمأ

 .مالا بأ ما فالخب ةناضحلا لهأ نم ةبصعب نيلدُي نهنأل تاثراو َريغ نك ناو

 نوکتف «بألا نم قحأ ةلاخلاو مألا نم تخألا نأ :یرخآ ةياور دمحأ نع يكُحو

 يه یلوالاو .تابصعلا عيمج نمو «امهنمو «هنم قحأ نيوبألا نم تخألا

 نلإ هال تل. تامل ال ق الا لا

 «مألا نم تخالا مث بألا نم تخألا مث «نيوبألا نم تخألا ٌمّدقتو تاوخألا

 يف ْنَم ىلع ْتَمّدَقَف «ةناضحلا لهأ نم ةأرما اهنأل خألا ىلع تخألا مد

 ةدج لكو بلا بأ ىلع بالا ٌمأو ءبألا ىلع ُمَدَقُت مألاك لاجرلا نم اهتجرد

 .هسفنب اهيلي ال لجرلاو ءاهسفنب ةناضحلا يلت اهنأل هيلع مدت دج ةجرد يف

 ميدقت يفو «ىلوأ لوألاو هسفنب ةبصع هنأل اهيلع مدقي هنأ :رخا هجو هيفو

 خالاف تخأ نكت مل اذإو ناهجو دجلا ىلع بألا نم وأ «نيوبألا نم تخألا

 .انرکذ امل ٌمألا نم خألل ةناضَح الو ءامهانبا مث بال الا مث «ىلوأ نيوبألل

 اهيف نهّبيترتو «حيحصلا ىلع تالاخلل ةناضحلا تراص ءاومدع اذإف

 نمّدقيو تامعلل تراص ءاومدع اذإف «لاوخألل ةناضح الو «تاوخألا بيترتك

 .بألل معلل مث «نيوبألل معلل مث «ةوخالا ىلع تاوخألا ميدقتك مامعألا ىلع

 «يقرخلا لوق ىلع بألا تالاخ ىلإ مث ءامهانبا مث .مالا نم معلل ةناضح الو

 تامعل ةناضح الو بالا تامع ىلإ مث «مألا تالاخ ىلإ :رخآلا لوقلا یلعو

 لهآ نم رثكأ وأ ناصخش عمتجا نإو .هل ةناضح الو «مألا بأب نيلدُي نهنأل «مألا

 . همالك ىهتنا «ةعرقلاب مهنم قحتسملا مذ ةجرد يف ةناضحلا

 ىلع تلع ناو مألا مأ ميدقت هيف نكلو طباوضلا نم هلبق امم ٌريخ اذهو

 كلت تءاج بألا ةهج يف نم ىلع مألا ةهج يف نم ميدقت دَرْط ناف ؛هتاهمأو بألا

 نم ضعب ىلع بألا ةهج يف نم ضعب َمَّدَق ناو «هدرطُي مل وهو «ةلطابلا ٌمزاوللا

 . ميدقتلا طاتَمبو «قرفلاب بلوط «لعف امك مألا ةهج يف
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 طباض ىلع تاذخاؤملا
 ةمادق نبا



 نبا دنع ةناضحلا طباض

 هتحص نايبو ةيميت
 هدارطاو

 اهتجرد يف وهو ملا نم خألا نود مألا نم تخألل ةناضحلا تابثإ هيفو

 ةبصعلا لاجرب ضقتنا رک وهو اا كلذ ناك نإف .هجو لك نم اهل واسمو

 نأ الإ لجرل نوکت ال ةناضحلاو «ةبصعلا نم سيل هنوکل كلذ ناك ناو «مهلک

 تاواسم عم ماحر الا يوذ ءاسنل اهومتلعج فیکف :لیق .ةبصعلا نم نوکی

 الف ةثونألا اوُريتعت نأ اماف ؟هجو لک نم ٍروكذلا نم نهتجرد يف نم ةبارقل نهتبارق

 اهنم اوعنمت الف ةبارقلا وأ قرا نيل اهواعجت الف تالا زا ءركذلل | اعدت

 . ةبصع ريغل اهوطعت الف «بيصعتلا وأ «مألا ابأو لاخلاو مألا نم خألا

 روكذلا يف بيصعتلا رابتعا وهو ءانلوق وهو رخآ مسق يقب :متلق نإف
 . ءاسنلا ىف ةبارقلاو

 ىلع ةيالو ةناضحلاو «ثاريملا بابو «تايالولا بابل فلاخم اذه :ليق

 اهب متكلس نإو «دجلاو بألاب اهوّصخف «تايالولا كلسم اهب متكلس نإف «لفطلا
 سانلا لوقو مكلوق فالخ امهالكو «ثراو ريغل اد ین الف تالا كالس
 ع

 . نيعمجأ

 «مأ يه يتلا ةلاخلا ىلع هّيجرد تلزن نإو خألا نبا ٌُميدقت :اضيأ همالك يفو
 بألا بأ دعب ةوخالا دالوأ اولعج امنإ باحصألا ٌروهمجو «دعبلا ةياغ يف وهو

 ىلع ةمّدقم ّمألاو یلدت اهبو «مألا تخأ ةلاخلا ناف .حیحصلا وهو تامعلاو
 تلاخلا ىلع ٌمَدقي فیکف .بألاب يلدُي يذلا خالاب يلدي امنإ خألا نباو «بألا

 .اهیلع هنبا نبا ٌمدقي فيكف «هّقیقشو بألا تأ ةمعلا اذكو

 :لاقف .رخا طباضب ةيميت نبا مالسالا خيش انخيش بابلا اذه طبض دقو
 ةقفشلا دمتعت ًةيالو ةناضحلا تناك امل :لاقي نأ ةناضحلا باب هب طبضي ام برقآ
 مّدقي هبراقأ مهو تافصلا هذهب مهَموقأ اهب سانلا قحأ ناك ةفطالملاو ةيبرتلاو

 ناف ادعاصف نانثا مهنم عمتجا ناف . ةناضحلا تافصب مهموقاو هيلإ مهبرفآ مهنم

 ىلع ةدجلاو «بألا ىلع ُمألا مّدقثف ءركذلا ىلع ىثنألا مّدَف مهتجرد توتسا
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 ناك ناف .خالا ىلع تخألاو وعلا ىلع ةمعلاو لاخلا یلع ةلاخلاو .دجلا

 تفلتخا ناو ؛امهتجرد ءاوتسا عم ينعي ةعرقلاب امهدحأ َمَّدُق نیما وأ نیرکذ

 تخألا ٌمّدتف هيلز ٌبرقألا مدق ,ةدحاو ةهج نم اوناک ناف «لفطلا نم امُهجرد

 ةدجلاو دجلا ةلاخ ىلع نيوبألا ةلاخو «نیوبألا ةلاخ ىلع ٌةلاخلاو ءاهتنبا ىلع

 يف ةمومألاو ةوبألا ةهج نأل حیحصلا وه اذه «مألل خألا ىلع مألا وبأ دجلاو

 بأ نم ىوقأ هنأل مألل خألا مدقي :ليقو .اهيف ةوخألا ةهج نم ىوقأ ةناضحلا
 مالا

 ا

 ۳ اذه بحاص ناف 30 لاشلا كلذكو ةهناضحلا ءاسن نم 5 « تابصعلا

 نم اوناک ناو لاخلا نم ىلوأ هتاهمأو مألا ابآ نأ عازن الو «هل ةناضح ال :لوقی

 تخالاو «بألل تخألاو «ةلاخلاو ةمعلا لثم بألا ةبارقو مالا ةبارقک «نیتهج

 ىف بألا ةهج يف نم مد مالا ةلاخو بلا ةلاخو الا مأو بآلا مأو ملل

 ةهج تناك وأ مهتجرد توتسا اذإ هّلك اذه . هیف نیتیاورلا ىدحإ ىلع هلك كلذ

 مأك «دعبأ بألا ةبارقو «برقأ مألا ةهج تناك اذإ امأو «لفطلا ىلإ برقآ بألا

 نكلو «ناحيجرتلا لباقت دقف «هيبأ ةمعو «لفطلا ةلاخكو «بألا بأ مأو «مألا

 ةبارق ۳ نمو دعبالا ةقفش ىلع هوّنحو هتقفش ةوقل لفطلا ىلإ ترقألا م مد

 تمد جام زا تناك دایر مالا ةبارق ةاواسم عم اهمّدقُي امناف «بألا

 ایت دیو یو ی ی و

 . قيفوتلا هللابو «لوصألا

 لصف

 قح ةناضحلا نأ ىلع ليلد هيف ««يحكنت مل ام هب ٌةوحأ تنأ» :ِّيي هلوقو

8۳ 

 لهو مألل قح ةناضحلا
 ؟ةرجألا اهل قحت



 ةناضحلا طوقس له

 وأ ليلعتلل حاكنلاب
 ؟تيقوتلل

 بهذم يف نيلوق ىلع ؟هيلع مأ نضاحلل يه له ءءاهقفلا فلتخا دقو ءمألل
 ىلع ؟اهنع لزنيف اهطقسُي نأ ةناضحلا هل نمل له :امهیلع ينبنيو «كلامو دمحأ

 هل قحلا :انلق نإ ةرجألاب الإ هتناضح ای دلولا ةمدخ هيلع بجي ال هنأو .نيلوق
 ٌةرجألا هلف ءًاريقف نضاحلا ناك ناو .اناجم هتمدخ بجو «هیلع قحلا :انلق ناو ظ

 .نيلوقلا ىلع
 اهیف عجرت ملو ةبهلا تمزل < ءاهل قحلا : انلقو بل ةناضحلا تبهو اداو

 . اهبلط ىلإ دوعلا اهلف ءاهيلع قحلا :انلق ناو

 ال ثيح عيبلا لبق ةعفشلا ةبهك دعب تبثي مل ام نيبو ةلأسملا هذه نيب قرفلاو
 دق ام ةلزنمب راصف هاهّبس دجو دق ةناضحلا يف ةبهلا نأ :نيلوقلا دحأ يف مزلت
 عجرت ملو فبهلا تمزلآ ارهش اهجوزل اهتقفن ةأرملا تبهو اذإ كلذکو ءدجو
 اهل قح ةناضحلا نأ حیحصلاو «مهعیرفتو كلام باحصأ مالک ُهّلك اذه . .اهيف

 لفطلا يلوو .يه تقفتا نإو اهریغ دجوُي ملو ءاهيلإ لفطلا جاتحا اذإ اهيلعو
 نأ ىلع ًاليلد ««هب قحأ تنآ» : ة4 هلوق يف نأ دوصقملاو قا هيلإ اهلقن ىلع

 يا ی ةنايفحلا

 لصف

 نيلوق ىلع «تیقوت وأ ليلعت وه له : : هيف فلتخا ««يحکنت مل ام» :هلوقو
 ؟ةناضحلا دوعت لهف < ؛تَّلُ مث ءاهتناضح تطقسو تجّزت ول ام :امهیلع ينبني
 لاز ةلعب تبث اذإ مکحلا نآل .قالطلاب ةناضحلا تداع لیلعت ظفللا : لیق ناف

 اهمکح لازف «ةلعلا تلاز « تقلط ناف .جیوزتلا ةناضحلا طوقس ةلعو هلاوزب

 .ةفينح وبأو دمحآو «يعفاشلا : مهنم نیرثکالا لوق اذمو

 فقوتی وأ «هدرجمب اهّقح ٌدوعي له ءايعجر قالطلا ناك اذإ امیف اوفلتخا مث
 .يعفاشلاو دمحأ بهذم يف امهو «نيلوق ىلع ؟ةدعلا ءاضقنا ىلع اهدوع
 ىتح دوعت ال : يناثلاو . يعفاشلا بهذم رهاظ وهو .هدرجمب دوعت : امهدحأ
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 ام» : هلوق نأ ىلع عیرفت هلك اذهو «ينزملاو ةفينح يبآ لوق وهو «ةدعلا یضقنت

 اذ] :هبهذم نم روهشملا يف كلام لاقو . نیرثکالا لوق وهو «ليلعت «يحكتت مل

 : هباحصأ ضعب لاق «تقلط ناو «ةناضحلا نم اهقح ُدْعَي مل ءاهب لخدو تجوزت

 تقوُم ةناضحلا نم كقح : يأ تیقوتلل ««يحكنت مل ام» : هلوق نأ ىلع ءانب اذهو

 ءاضقنا دعب دوعت الف «ةناضحلا تقو یضقنا «تحكن اذاف «كحاكن نيح ىلإ

 : هباحصأ ضعب لاقو .اهنع هئانغتساو لفطلا غولبب اهتقو یضقنا ول امك ءاهتقو

 يبآ نباو «ةريغملا لوق وهو روهمجلا لوقک ءاهجوز اهقراف اذإ اهقح دوعي

 امناو .ةصاخلا اهّثبارق وه ةناضحلا نم اهقحل يضتقملا نأل :اولاق .مزاح

 جوزلا قوقحب اهلاغتشاو «لفطلا ةعاضإ نم هبجوی امل حاکنلا عنام اهضراع

 مهیلعو « هبراقآ ريغ ةمعن يف هتیبرتو هتیذغت نم هيف املو هحلاصم نع هنم يبنجألا

 مناملا لاز تقرف وأ «تومب ْحاکللا عطقنا اذاف .ةضاضغو هم كلذ يف

 منام ةناضحلا لهأ نم هب ماق نم لك اذکهو «هرثأ هيلع بترتف «مئاق يضتقملاو

 داع «عناوملا تلاز نإف هل ةناضح ال هنإف ودب وأ «قسف وأ .قروآ «رفکک ءاهنم

 . ةقرفلاو حاكنلا اذكهف «ةناضحلا نم مهّقح

 ءاضقنا ىلع هفقوب وأ «يعجرلا قالطلا درجمب ةناضحلا دوع يف غازنلا امأو

 ُثراوتلا امهنيب تبثي هنإف «ماكحألا ةماع يف ةجوز ةيعجرلا نوک هذخأمف «ةدعلا

 وأ ءاهتمع وأ ءاهتخأ اهيلع حکنی نأ مرحيو : ءالیالاو ٌراهظلا اهنم حصّيو «ةقفنلاو

 ةناضحلا اهيلإ دعت مل «كلذ ىعار نمف .ةجوز يهو «اهاوس اعبرآ وآ «اهتلاخ

 ةناضحلا داعآ نمو «ذئنيح نیبتف «ةدعلا يضقنت یتح يعجرلا قالطلا درجمب

 هب اهل الو ءٌمْسَق هيلع اهل قبي ملو «هشارف نع اهلزع دق :لاق «قالطلا درجمب
 يذلا وه اذهو قالطلاب تلاز دق اهلجال ةناضحلا تطقس يتلا ةلعلاو «لغش

 نم دلولا ذخأ اذإو :لاق هناف «يقرخلا مالک رهاظ وهو «ينغملا» يف خیشلا هحجر

 . هتلافك نم اهقح ىلع تعجر «تقلط مث تجوزت اذإ ملا



 لصف

 دقعلا وأ «دقعلا درجم هب دارملا له :هيف فلتخا .«یحکتت مل ام» :هلوقو و

 وهو «اهتناضح لوزت دقعلا درجمب نأ :امهدحآ .ناهجو كلذ يفو ؟لوخدلا عم

 كلمّيو ءاهب عاتمتسالا عفانم جوزلا كلمُی دقعلاب هنأل «ةفينح يبأو «يعفاشلا لوق

 ناف كلام لوق وهو لوخدلاب الإ لوزت ال اهنآ : يناثلاو .دلولا ةناضح نم اهعفن

 هبشالاو نیرمألا لمتحی ثیدحلاو «ةناضحلا نع اهلاغتشا ققحتي لوخدلاب

 ژیهتلاو دلولا نع لاختشالا ةنظم يف تراص ذثتیح اهنأل .دقملاب اهتناضح طوقس

 .روهمجلا لوق اذهو «هبابسأ يف ذثنیح اهذخأو .لوخدلل

 لصف

 .لاوقأ ةعبرأ ىلع «حاكنلاب ةناضحلا طوقس يف سانلا فلتخاو ل م

 هو نا نأ نخ نما ناك هام یه اوت راه رخ

 نبا لاق .هنع روهشملا يف دمحأو «ةفينح يبأو .كلامو «يعفاشلا بهذم

 . حیرش هب یضقو «ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك اذه ىلع عمجآ : رذنملا

 نیب ةناضحلا يف قرف الو «لاحب جیوزتلاب طّفست ال اهنآ :يناثلا لوقلاو

 يبأ لوق وهو ؛يرصبلا نسحلا نع ٌبهذملا اذه يكحو ؛لعبلا تاوذو مّيالا

 . مزح نبأ دمحم

 ناو ءاهمأ حاکنب ةناضحلا طقست مل اتنب ناك نإ لفطلا نأ :ثلاثلا لوقلا

 ةياور يف هيلع صن هللا همحر دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ هذهو .تطقس ارکذ ناك

 : هل ليق .اهنم ذخأ ریغص اهئباو ٌمألا تجوزت اذإ :لاقف «يماشلا ىيحي نب انهم

 هذه ىلعو .نينس عبس ىلإ اهمأ عم نوكت ةيراجلا ءال : لاق ؟يبصلا لثم ةيراجلاو

 نبا لاق .نيتياور ىلع ؟غلبت نأ ىلإ وأ نينس عبس ىلإ اهدنع نوكت لهف :ةياورلا

 . غلبت نأ ىلإ تجوزت ناو تنبلا ةناضحب قحأ مألا نأ .دمحآ نعو : ىسوم يبأ
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 مث «اهتناضح طقست مل لفطلا نم بیسنب تجوزت اذإ اهنآ : عبارلا لوقلاو

 نوکی نأ طرتشملا نأ :اهدحآ .لاوقآ ةثالث ىلع لوقلا اذه باحصأ فلتحا

 نأ طرتشی هنأ :يناثلا .دمحآ باحصأ لوق رهاظ اذهو طقف لفطلل ًابیسن جوزلا

 طرتشپ هنأ : ثلالا . ةفينح يبآ باحصأ لوق وهو «مرحم محر اذ كلذ عم نوكي

 كلام لوق اذهو «لفطللل ادج نوكي نأب دالیا لفطلا نيبو جوزلا نيب نوكي نأ

 . ةلأسملا هذه ىف بهاذملا ريرحت اذهف «دمحأ باحصأ ضعبو

 :اهادحإ :ججح ٌثالثف ءاقلطم جيوزتلاب ةناضحلا طقسأ ْنَم ةجح امأف

 دقو «كلذ ىلع ةباحصلا قافتا :ةيناثلا .هركذ مدقتملا بيعش نب ورمع ثيدح

 .كلذ ىلع هل رمع ةقفاومو «جوزتت مل ام هب قحأ يه :رمعل قيّدصلا لوق مّدقت

 يف مويلا ىلإ هدعب ةاضقلاو «حيرش هب ىضقو «ةتبلأ ةباحصلا نم امهل فلاخم الو
 .راصمألاو راصعألا رئاس

 لجر نع «ريبزلا وبآ انثدح «جيرج نبا انثدح :قازرلا دبع هاور ام : ةثلاثلا

 نم ةأرما تناك :لاق «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ءةنيدملا لهأ نم حلاص

 مع اهبطخف ءدلو اهنم هلو دحأ موی اهنع لتقف ءراصنألا نم لجر تحت راصنألا

 :تلاقف لَك يبنلا ىلإ تءاجف ءّرخآلا حكنأف ءاهيبأ ىلإ رخآ ْلْجَرَو اهدلو

 اعدف «يدلو ينم ذخؤيف .يدلو مع كرتو یدیرآ ال الجر يبأ ينحکنآ

 ال يذلا َتْنَأ» :لاق ءمعن :لاق ؟ةنالف انالف تحکنآ : لاقف اهابآ 6 هللا لوسر

 «تجوزت امل اهنم دلولا ذخأ رکنی ملف كد مع يحکناف يِبَهْذا 0 ماکن

 حاکنلاب ةناضحلا طوقس ىلع لیلد هیفف «ةناضحلا اهل یقبتل دلولا مع اهحكنأ لب

 اذه ىلع مزح نب دمحم وبآ ضرتعاو .لفطلا نم بیسنب تجوزت اذإ اهئاقبو

 «لسرم اذه ةملس يبآ ثیدحو «ةفيحص بیعش نب ورمع ثیدح نأب لالدتسالا
 يف ورمعب ةمئألا حاجتحا انیب دقف «نافیعض ناضارتعالا ناذهو .لوهجم هیفو

 .(۱۰۳۰۶) قازرلا دبع هجرخآ (۱)

¥ 

 ةناضحلا طقسأ نم ةجح

 اقلطم جيوزتلاب

 ىلع مزح نبا ضارتعا

 درو ةقياسلا ةلدألا

 هيلع فنصملا



 مدع ىلع مزح نبا ةجح
 ةناضحلا طوقس

 جیوزتلاب

 لوو رج نیا لوف لجرب جاجتحالا يف انعم ضراعت اذإو هثيدح مهحیحصن

 مل مهلاثمأو هيوهار نب قاحسإو يديمحلاو «ينيدملا نباو «دمحأو يراخبلا
 . مهاوس ىلإ تفتلی

 یکح دقو «نیعباتلا رابک نی ةملس اأ ناف ءاذه ةملس يبآ ثيدح امآو

 قم ققحت ولو .لاسرالا ققحتی هی الف اهل هّواقل رکنی الو .ةيراصنألا نع ةصقلا

 ینعو «هدحو هيلع دامتعالا سیلو «ةفوقومو ةعوفرم دهاوش هل .دیج لسرمف

 هذه نأ بیر الو حالصلاب ریبزلا وبآ هل دهش يذلا حلاصلا لجرلا لوهجملاب

 ناو هتلادع تتبث :بث ةقثلا هنع يوارلا هلّدع اذإ لوهجملا نکلو و ذل دال

 باب نم ال مكحلاو رابخالا باب نم ليدعتلا نإف نیلوقلا حصأ ىلع ادحاو ناك

 ىلع ديد الو ءدحاولاب هيف ىفتكي ناف «ةياورلا ىف ليدعتلا اميس الو .ةداهشلا

 هريغ نع لدعلا ةياور درجم نإ :نيلوقلا دحأ نأ عم اذه «ةياورلا باصن لصأ

 اذإ امأو ءدمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وه امك «ليدعتلاب حرصي مل ناو هل ليدعت

 اذإ امّيس ال هتياور اهلجأل درت يتلا ةلاهجلا نع جرخ دقف «هليدعتب حرصو هنع ىور

 سیلدت سنج نم هسیلدت لب «ءافعضلاو نيمهتملا نع سیلدتلاب افورعم سیلف

 نم ٌعونلا اذه رثک امناو «حورجم الو مهتم نع نوسلدُی اونوکی مل «فلسلا

 نيرخأتملا يف سیلدتلا

 نع «يراخيلا ییرط نم هاو اسب ؛هلوق ىلع دمحم وبأ جاد

 قلا ركذو عب : لاق هو « نیک ٌمالغ

 اذإ و دو يف میل یو باب هه يف ۵ يراخبلا 54 )۱(
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 ملعب ةحلط وبآ وهو «جوز اهلو هم ةناضح يف سنآ اذهف :دمحم وبأ لاق

 ناف .ةحصلا ةياغ يف ٌربخلاو  طوقسلا ةياغ يف جاجتحالا اذهو « هل هللا لوسر

 ملو فنی مل ريغص لفط وهو للي يبنلا ىلإ هيف همآ عزای مل سنأ براقآ نم ادحأ
 امنإو ءهمأل هب مكحف «ةجوزم همأو ريمي ملو «هدحو برشی ملو «هدحو لکای

 نم سنأل ناك ةنيدملا َمدَق امل يي ٌئبنلاو ءاهلك تامدقملا هذهب لالدتسالا مي

 براقآ نم ٌّدحأ تأي مل ةحلط ابآ تجّوزت املف هم دنع ناکف «نینس رشع رمعلا

 هعازتنا بلطأ انأو كل ةناضح الف تجوزت دق :لوقیو اهدلو يف اهعزانی سنآ

 يه تقفتا اذإ اهنبا ةناضح ةجوزملا ةأرملا ىلع مرحي ال هنأ بیر الو «كثم
 قّرفُي نأ زوجي ال لب .بجی ال هنأ بیر الو «كلذ ىلع لفطلا براقآو جوزلاو

 عازتنا بلطَيو ناضحلا هل ْنَم اهمصاخُي نأ ريغ نم تجوزت اذإ اهدلوو مألا نيب

 .هدربأو جاجتحالا دعبأ نم ةصقلا هذهب ٌجاجتحالاف 5

RE,مل لي هللا لوسرب تجوزت امل ةملس ّمأ نأب مهجاجتحا  

EO ROE 

 اب یبنلا رجح يف نوكي نأ نع بغرو ءاهدلو يف

 يهو اهتلاخل ةزمح ةنباب ىضق ةي هللا لوسر نأب اضيأ لوقلا اذهل جتحاو
 نأ :اهذحآ .ذخام ال ةزمح ةنبا ةصق يف سانلل نأ بیر الف ءرفعجب ةجّوزم
 ال اًهمأ خاكنف اتنب تناک اذإ ًةنوضحملا نآ : يناثلا .ةناضحلا طقس ال جات
 نم ابيسن ناك اذإ جوزلا نا لالا FE ناك اذإ اهطقسيو ا طنا

 ال َحاكنلا نأ ىلع ةصقلاب ٌجاجتحالاف «تطقس الإو ءاهتناضح طقست مل «لفطلا
 . نیرح الا نيلامتحالا كنيذ لاطبإ َدعب الإ مي ال اقلطم ةّناضحلا طقسُي

 دافتسي ال ,«يحكنت مل ام هب قَحأ تنأ» :هلوقو مال دلولاب ةي ع هواضفو

 وأ تققر وأ ةرفاک تناك نإو .مالل هب يضقي ىتح َّمأ لكل ءاضقلا م مومطعا دع

۹ 



 قافتالا نضاحلا طورش
 نیدلا يف

 ةناضحلا تبثأ نم ةحح

 ملسملا دلولا ىلع ةرفاکلل

 لیلد لد اذاف ءهيفن الو كل یلع هب جاجتحالا حصي الف ةرفاسم وأ «ةقساف

 الو اصیصخت كلذ نكي مل فماقالاو ةنايدلاو ةيرحلاو مالسالا رابتعا ىلع لصفنم

 . نیهجول ملسم ىلع رفاکل ةناضح الف «نيدلا يف امهقافتا

 هیلع اكو ءهنيد ىلع لفطلا ةيبرت ىلع صیرح نضاحلا نأ :امهدحآ

 یتلا هللا ةرطف نع هريغي دقو ,هنع هلاقتنا هلقعو هربك دعب بعصيف هیلع یّیرتیو

 ىلع دلوپ دولوم لك" : هلع لا لاق امك ,ادبآ اهعجارُپ الف «هدابع اهیلع رطف

 نضاحلا دیوهت نمی الف كا A وآ «هنارصتب وآ هنادوهب ءاوباف ةرطفلا
 . ملسملا لفطلل هريصنتو

 .ةصاخ نيوبألا ىف ءاج امنإ ثيدحلا : لیق ناف

 نيب لفطلا ءوشن داتعملا ٌبلاغلا ذإ بلاغلا جرخم رخ ثيدحلا :ليق

 . امهماقم هبراقآ نم لفطلا يلو ٌماق امهدحآ وأ ناوبالا دَقف ناف «هيوبأ

 لعجو رافکلاو نیملسملا نيب ةالاوملا عطق هناحبس هللا نأ : يناثلا هجولا

 ىوقأ نم ةناضحلاو «ضعب نم مهضعب َرافكلاو «ضعب َءايلوأ مهضعب نیملسملا

 وبأو مساقلا ْنباو «يأرلا لهأ لاقو .نيقيرفلا نيب هللا اهعطق يتلا ةالاوملا بابسآ

 يف يئاسنلا ىور امب اوجتحاو «دلولا مالسإو اهرفك عم اهل ةناضحلا تبثت : روث

 هنأ «نانس نب عفار هّدج نع هیبآ نع رفعج نب دیمحلا دبع ثیدح نم «هننس

 .ههبشي وأ ٌميطف يهو يتنبا : تلاقف شل عبنلا تتأف ملست نأ هثأرما تبأو ملسا

 .«ّةيحاَ يدعقا» :اهل لاقو ««ةيحان ُدَْعَفا : يع یبنلا لاقف «یتنبا :عفار لاقو

 «نيكرشملا دالوآ يف ليق ام باب :زئانجلا يف ۱۹۹ ۰۱۹۷/۶4 يراخبلا هجرخأ (۱)

 .ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك ىنعم باب :ردقلا يف (۲۱۵۸) ملسمو

۶ ۰ 



 ««اهدها َمَهَللا» : ل ثبنلا لاقف ءاهمأ ىلإ ضا تلامف «اهاوعذا» :امهل لاقو

 . 'اهذخأف اهيبأ ىلإ تلامف

 نم زوجي امهالكو «لفطلا ةمدخو «عاضرلا : نیرمأل ةناضحلا نألو :اولاق

 .ةرفاكلا

 نب هللا دبع نب رفعج نب ديمحلا دبع ةياور نم ثيدحلا اذه :نورخالا لاق

 نب ىيحي للعلا مامإ هفعض دقو «يسوألا يراصنألا نانس نب عفار نب مكحلا

 .ثيدحلا رذنملا نبا فعضو « "هيلع لمحي يروثلا نايفس ناكو «ناطقلا ديعس

 ناك هنأ ىّورو ؛اتنب ناك رّيخملا نأ یورف .ةصقلا يف برطضا دقو «هُريغ هفعضو
 «هجولا اذه ريغ ىلع يور دقف «ثيدحلا امأو : «ينغملا» يف خيشلا لاقو .انبا

 . رذنملا نبا هلاق «لاقم هدانس| يفو . لقنلا لهآ هتبثي الو

 ناف «مالسالا طرتشا نم بهذم ةحص ىلع هب جتحی دق ثیدحلا نإ مث

 لدي اذهو ءاهيبأ ىلإ تلامف «ةيادهلاب اهل يي يبنلا اعد اهمآ ىلإ تلام امل ةّيبصلا

 اهلعج رقتسا ولو هدابع نم هدارآ يذلا هللا یده فالخ رفاكلا عم اهتوك نأ ىلع

 . هلوسر ةوعدب هناحبس هللا هلطبأ لب «ةجح هيف ناكل ءاهمأ عم

 نم ٌربكأ قسف أف .یسافلل ةناضح ال :نولوقي مهنأ بجعلا نمو

 ررضلا ىلإ هتقيرط ىلع لفطلا ءوشنب قسافلا نم عقوتملا ٌررْضلا َنيأو ؟رفكلا
 ءاعطق نضاحلا يف ةلادعلا طرتشت ال هنأ باوصلا نأ عم «رفاكلا نم عّقوتملا

 .دعبلا ةياغ يف اهطارتشاو مهریغو يعفاشلاو دمحأ ٌباحصأ اهطرش نإو

 نمف 2١85/7 يئاسنلا ةياور امأو «مدقت امك دنسلا اذهب (۲۲6) دواد وبأ هجرخأ (۱)

 .هدج نع «هيبأ نع ةملس نب ديمحلا دبع قيرط
 دقو ءهفعض ةرمو «هقثو ةرم ديعس نب ىيحيو هبهذم لجأ نم هل يروثلا فيعضت )۲)

 يجاسلاو ءدعس نباو «يدع نباو «يئاسنلاو متاح وبأو «دمحأو نيعم نبا هقثو

 امیر قودص :« بيرقتلا » يف ظفاحلا لاق اذلو «نسحلا ةبتر نع لزنی ال هثیدحف

 .مدقت امك نسح ثیدحلاف . مهو
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 قسفلا نم ولخلا طارتشا
 ةناضحلا ىف



 يف لقعلا طارتشا
 نضاحلا

 ةيرحلا

 ىلع ةقشملا تمظعلو «ملاعلا لافطأ عاضل ةلادعلا نضاحلا يف طرتشا ولو

 ةعاسلا موقت نأ ىلإ مالسالا ماق نيح نم لزي ملو «تنعلا دتشاو «ةمألا

 .نيرثكألا مهنوك عم ءايندلا يف دحأ مهل ضرعتي ال مهنيب قاسفلا لافطأ

 يف اذهو ؟هقسفب امهدحأ وأ هيوبأ نم لفطلا عازتنا مالسإلا يف عقو ىتمو

 ىلع راصعألاو راصمألا رئاس يف لصتملا لمعلا ٌرارمتساو  رسعلاو جرحلا

 راصمألا يف عوقولا مئاد هنإف «حاكنلا ةيالو يف ةلادعلا طارتشا ةلزنمب - هفالخ

 «قاسف «كلذ نولي نيذلا ءايلوألا رثكأ نأ عم «يداوبلاو ىرقلاو راصعالاو

 اقساف ةباحصلا نم ٌدحأ الو ءب يبنلا منمی ملو «سانلا يف قسفلا لزي ملو

 لجرلا نأب ةدهاش ةداعلاو «هتیلوم هجیوزت نم الو «هل هتناضحو هنبا ةيبرت نم

 ریخلا ىلع صرحیو ءاهعيضي الو «هتنبال طاتحی هناف قاسفلا نم ناك ولو

 عراشلاو «داتعملا ىلإ ةبسللاب لیلق وهف «كلذ فالخ َرَّدَق ناو «هدهجب اهل

 ةيالوو ةناضحلا بولسم قسافلا ناك ولو .يعيبطلا ثعابلاب كلذ يف يفتكي

 ثراوتو «هلقنب ةمألا ءانتعاو ءرومألا مهآ نم ةمالل اذه نایب ناكل «حاكتلا

 مهيلع زوجي فیکف «هب لمعلا اوئراوتو «هولقن امم ريثك ىلع ًامّدقم هب لمعلا
 ىنز نم ناكل «ةناضحلا يفانُي قسفلا ناك ولو .هفالخب لمعلا لاصتاو هعييضت

 مهل َنسمّتلاو ءراغصلا هدالوأ نيبو هنيب قرف «ةريبك ىتأ وأ ءارمخ برش وأ

 .ملعأ هللاو هريغ

 الو هوتعم الو نونجمل ةناضح الف «ةناضحلا يف طرتشم لقعلا «معن

 نيلفاك نونوكي فيكف .مهلفكيو مهنضحي نم ىلإ نوجاتحي ءالؤه نل ‹ لفط

 . مه ریغل

 دقو هلا بلقلا کری لیلد هلع ضهتنی الف .ةيرحلا طارتشا امأو
 مالا نإ :ةمأ نم دلو هل ٌرح يف كلام لاقو . ةئالثلا ةمئالا تاحصأ هطرتشا

 نل ‹ حيحصلا وه اذهو ءاهب قحآ بألا نوكيف « لفتنتف عابت نآ الإ هب قحا
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 ال يبنلا ةدلاولا َنْيَب قرف ْنَم» :لاقو ."اهدلو نع لاو هنود ال» لا

 زوجي ال :اولاق دقو .(۳«ةمایقلا مری هّبحأ َنْيَبو هتي هللا َقّرف .اهدلوو
 ؟ةناضحلا يف امهنیب نوقّرفُي فیکف ریغصلا اهدلوو ّمألا نيب عيبلا يف قیرفتلا
 مهلالدتساو «میبلاو ةناضحلا يف ًاقلطم قیرفتلا نم نمت ثیداحالا ٌمومعو

 ةناضحل عرفت الف «هتمدخ يف ٌةقرغتسم يهف «دیسلل ةكولمم اهعفانم نوكب
 ۱ دلولا ةجاح تاقوآ يف هب دقت اهل ةناضحلا قح لب عونمم دل ولا

 .مدقت دقف «حاکنلا نم اهولخ اقا انآ ون اوس عيبلا يف امك «دیسلا

 ةناضحلا نم اهّقح انطقسأ اذإ انأ يهو اهيلع ٌةيبنتلا يغبني ةلأسم انهاهو
 نم اه طقسي مل ءاهاوس هل نكي مل هنأ قفّتاف اهريغ ىلإ اهانلقنو «جاکنلاب
 يف هتيبرتو «هيلإ يضاقلا هعفدي يذلا يبنجألا نم هب قحأ يهو «ةناضحلا

 بجوت امهنيب ةبارق ال ضحم يبنجأ تيب يف هتيبرت نم حلصأ هيأرو همآ رجح
 ةدسفمب ةدسفم عفدب ةعيرشلا يتأت نأ لاحملا نمو یوئحو هتمحرو هتقفش

 تجوزت ةأرما لك نأ :ًايلك اماع امکح مکحی مل ی یبنلاو «ريثكب اهنم مظعا
 هذه يف مألل ةناضحلا ثابثإ نوکی ىتح لاوحألا عيمج يف اهتناضح تطقس
 . صنلل ةفلاخم ةلاحلا

 رخالاو دوعی مث تجاحل امهدحآ ٌرْفس ناك ناف .رادلا داحتا ا
 *ا ضا اعيضر ناك نإ اميس الو لفطلا دلولاب رفسلا نأل هب قحأ وهف «ميقم
 ناك ناو «هريغ نم جحلا رفس اونثتسي ملو «هوقلطأ اذکه هل عییضتو هب

 هخیشو :فیعض وهو ةعيهل نبا هدنس يقو ركب يآ ثیدح نم ۰/۸ يقهيبلا هجرخآ (۱)
 .اضیآ فیعض وهو ةرفغ یلوم هللا دبع نب رمع

 ةيهارك ىف ءاج ام باب :عویبلا يف (۱۲۸۳) يذمرتلاو ۳ ۰4۱۲/۵ دمحأ هجرخآ (۲)
 بویآ يبآ ثيدح نم عیبلا يف اهدلوو ةدلاولا نيب وأ نیوخألا نيب قرفلا

 هرقأو ۵۵/۲ مکاحلا هححصو ؛نسح هدنسو ۸ ۰۲۲۷/۲ یمرادلاو «يراصنألا
 . يبهذلا

 دو

 حاكنلا نم ولخلا

 نم طرش رادلا داحتا
 نضاحلا طورش



 طوقسل طرتشا نم لوق

 حاکنلا دقع عم ةناضحلا

 مکاحلا مکح لوخدلاو

 :اعم دعا را: اف شم هر و ی تماقالل رخآلا دلب نع ًالقتنم امهدحآ

 نع ناتیاور امهو «نالوق هیفف .نینما هقیرطو وه ناك نإو «قحا میقملاف

 «همیلعتو هبیدأتو دلولا ةيبرت نم نکمتیل بألل ةناضحلا نأ :امهادحا «دمحآ

 اهیفو .قحآ مالا نأ :ةيناثلاو .حیرش هب یضقو يعفاشلاو كلام لوق وهو

 ناف «مألا ناك ناو «هب قحأ ٌمألاف «بألا وه ناك نإ لقتنملا نأ : ثلاث لوق

 ىلإ تلقتنا ناو «هب قحأ يهف حاكنلا لصأ هيف ناك يذلا دلبلا ىلإ تلقتنا

 : ىرخأ ةياور ةفينح يبأ نع اوكحو .ةيفنحلا لوق وهو .قحأ ُبألاف «هريغ

 دلب ىلإ دلب نم ناك ناو .قحآ بألاف «ةيرق ىلإ دلب نم ناك نإ اهلقن نأ

 ؛هيلإ ٌبلقلا نكسي ليلد اهيلع ٌموقي ال ىرت امك اهَّلُك لاوقأ هذهو .قحأ يهف
 «ةلقنلا وأ ةماقالا نم عفنألاو هل حلصألا يف لفطلل طايتحالاو رظنلا تاوصلاف

 اذه «ةلقن الو ةماقال َريثأت الو ءيعور .ظفحأو نوصأو هل َمفنأ ناك امهّیاف

 دارأ نإف .هنم دلولا غازتناو ءرخآلا ةراضم ةلقنلاب امهُدحأ در مل ام لک

 .قفوملا هللاو «هيلإ بجي مل كلذ

 لصف

 مل ام :هريدقت ٌرامضإ هيف :ليق ««يحكنت مل ام هب قحأ تنأ» :هلوقو

 ديعب فّشعت اذهو . ةناضحلا طوقسب مكاحلا مكحيو «جوزلا كب لخديو «يحكتنت

 فقوتت يتلا ءاضتقالا ةلالد نم وه الو «هجوب هيلع لدي الو ظفللا هب ٌرعْشُي ال

 وهف «هربتعا نم دنع ۰!يحکنت» :هلوق ىف لخاد لوخدلاو الع ینعملا ام

 . دقعلا هدنع حاکنلاب دا رملاف .هربتعی مل نمو « 4ُهَرْيَغ اجر کت ىَّتَحل : هلوقک

 عزانتلا دنع هيلإ جاتحی امنإ كاذف «ةناضحلا طوقسب مکاحلا مكح امآو

 نا ال ل هللا ر متکحل ا نوکیف «نسیعزاشملا نسب هو صخلاو

 اهطوقسب وه مکح دق لب «همكح ىلع ةناضحلا طوقس َفقوأ تكي هللا لوسر
 مالا نأ «يوبنلا مکحلا اذه هيلع لد يذلاو .اوُمکحی مل وأ هدعب ُماَكُحلا هب مکح

 لقتناو «قاقحتسالا كلذ لاز .تحکن اذاف «ٌحاكتلا اهنم دجوُي مل ام لفطلاب قحأ
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 ناو نیا هلال | هی ىاط سس نا ممد ساق اه ىلإ یا
 ناك ام ىلع يقب هب بلاطی مل وأ ءهّقح طقسأ ناو هیلع ٌمكاحلا هربجآ «عنتما

 . ثيدحلا اذه ريغ نم ةدافتسم ةماع ةدعاق هذهف ءالوأ هيلع

 لصف
 هجوو «ثیدحلا اذه رهاظب نيوبألا نيب َرييختلا ىري ال نم جتحا دقو

 اذإ الإ هب ًقحأ يه نكت مل لفطلا ريخ ولو «هب قحأ تنأ» :لاق هنأ لالدتسالا

 نا هب قحأ تنأ : ردق ناف «هراتحا اذإ الإ هب قحأ نوكي ال بألا نأ امك .ءاهراتخا
 دنع ًاقلطم هب قحآ اهلعج ةي ٌئبنلاو بالا بناج يف َكلذ َرّدق . ؛كراتخا
 بهاذمو :ةلأسملا هذه ركذن نحنو .كلامو ةفينح ىبأ بهذم اذهو «ةعزانملا

 .اهنم ی هللا لوسر مكح قفاو ام حجرنو «مهلاوقأل جاجتحالاو ءاهيف سانلا

 هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ لوق ركذ

 َرثألا ركذف «هتأرمأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع قلط :لاق امهنع هللا يضر

 مکحف «هسفنل راتخيو بشی ىتح كنم هل ريخ اهشارفو اهخیر :هيف لاقو مدقتملا

 . ذئنیح ریخیو زیمیو بش نأ ىلإ زییمت هل نكي مل نيح هما هب

 هنع هللا یضر باطخلا نب رمع لوق رکذ

 نع «رباج نب ديزي نب ديزي نع «ةنییع نبا انئدح :یيعفاشلا لاق

 نب رمع نأ «مْلَع نب نمحرلا دبع نع «رجاهملا يبأ نب هللا ديبع نب ليعامسإ
 .(۱)همأو هيبأ نيب امالغ ريح . هنع هللا ىضر باطخلا

 : لاق ‹ ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع «جيرج نبا انربخآ :قازرلا دبع لاقو

 .هب تقلطناف ءهّمأ راتخاف .همأو هيبأ َنيب ام امالغ هنع هللا يضر رمع ريخ

 .تاقث هلاجر (۱)

 يف ءاهقفلا فالتخا

 نيوبآلا نيب رييختلا



 .هّلا دیبع نب ليعامسإ نع «بویآ نع «رمعم نع :اضیآ قازرلا دبع رکذو

 : لاقف مالغ يف باطخلا نب ّرمع ىلإ مصتخا :لاق «منغ نب نمحرلا دبع نع

 . )راتخبل هناسل هنع َبرْعُي ىتح همأ عم وه

 : لاق ملسم نب دیلولا نع « دلاخ نع میشه نع روصنم نب دیعس رکدو

 یلع همآ راتخاف .هرّيخف ميتي يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ اومصتخا

 .تامغ: بصخ نم ریخ كمآ ف نإ :رمع لاقف همع

 هنع هللا یضر بلاط ىبأ نب ىلع لوق رکذ

 هللا دبع نب سوپ نع « ةنييع نبا انأبنأ : ىلاعت هّللا همحر يعفاشلا لاق

 يل خال لاق مث .يّمعو يمآ نيب يلع ينريخ : لاق يمرجلا ةرامع نع يمرجلا

 . ۳هتریخل اذه غلبم غلب ول اضیآ اذهو : ينم رغصآ

 "۳ هلثم يلع نع ةرامع نع سنوي نع : میهارب| لاق : هللا همحر يعفاشلا لاق

 . نینس نامث وأ «نینس عبس نبا تنکو : ثیدحلا يف لاف

 نبا ةرامع ينثدح يمرجلا هللا دبع نب سنوي انثدح :ناطقلا یبحی لاق

 : لاق هنع هللا یضر بلاط یبآ نب ىلع ىلإ هّمعو هُّمأ هيف تّمصاخت هنآ « ةبيور

 اذإ اذه : يلع لاقف ءريغص يل ځا يعمو «يمأ ٌراتخأ َّنُهّلك ءاثالث يلع ينريخف

 هنع هللا ىضر ةريره ىبأ لوق ركذ
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 «دعس نب دايز نع «ةنيبع نب نایفس انتدخ : برح نب ریهز ةمثيخ وبا لاق

 )١( «فنصملا» ىف وهو «تاقث هلاجر )۱۲۲۰۱(.

 ) (۲نبأ هركذ يمرجلا ةرامعو . («يقهيبلا نئساو ۱۳۲۰۹(۰) («فنصملا» يف وهو

 .احرج هيف رکذی ملف «متاح يبأ
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 : لاقو «همآو هيبأ نيب امالغ رّيخ ةريره ابآ تدهش :لاق ةنوميم يبآ نب لاله نع
 ۱ 0 ی 5*1 ا و لبا دك رج 2

 . ''”همأو هيبأ َنيِب امالغ ريح لقي هللا لوسر نا

 يف هیوهار نبا بهذم :  لیعامس| نب برح لاقف «ةمئألا امأو .ةباحصلا نع هب ترفظ ام اذهف

 ؟تقلط اذإ مألا عم ةيبصلاو ٌئبصلا نوكي ىتم ىلإ هیوهار نب قاحسإ تلأس
 یرتآ : هل تلق .ريخ مث نینس عبس ىلإ مألا عم نوکی نأ لإ احا : لاق

 : مهضعب لاق دق :لاق ؟ریخپ ال نینس عبس نم لقأف :تلق .ادیدش :لاق ؟رییختلا

 . عبس ّيلإ ٌبحأ انأو ۰ سمخ ىلإ

 ناك ناف «یشنآ وأ اركذ لفطلا نوکی نأ امإف ءدمحأ مامالا بهذم امأو
 هتناضحب یخ هاف عبسلا نود هل ناك ناف اهتود وأ عبس َنبا نوکی نأ امإف ءاركذ

 . تایاور ثالث هيفف «عبس هل ناك نإو «رييخت ريغ نم

 ٌرايتخا يهو «ريخي هنأ :  هبهذم نم ةروهشملا ةحيحصلا يهو  اهادحإ

 راتخا اذإو «عرق نمل ناكو ءامهنيب عرقأ ءامهنم ادحاو رتخي مل ناف «هباحصأ

 .ًادبأ اذكهو «هيلإ لقن ءرخآلا راتخاف داع مث ءامهّدحأ

 ست ريش هشت حالا نأ ةيئاثلاو

 ريغ نم اهب قحأ اهّمأف .نینس عبس نود اهل ناك نإف «ىثنأ ناك اذإ امأو

 «نينس مست ىلإ اهب قحأ ّمألا نأ .هبهذم نم روهشملاف ءاعبس تغلب ناو ‹ ريحت

 ي رف سام ا تقلب داف

 .مالا تجوزت ولو قلبت یتح اهب قحأ ملا نأ : ةعبار هیاور هنعو

 رثکآو ءاهيلع صن «مالغلاک عبسلا دعب ریخت اهنآ :ةسماخ ةياور هنعو

 ۵-۱۵۸ ج داعملا دار ۱۷ ٤

 رسخنلا

 دمحأ بهذم



 يعفاشلا بهذم

 ثيللا هذم

 يح نبا نسحلا بهذم

 ربیختلاب لاق نم بهذم

 ةيراجلا نود مالفلا يف

 .هریرحتو هبهذم صیخلت اذه «بهذملا ىف اهجو كلذ اوکح امنإ هباحصأ

 «نینس عبس اغلبی نأ ىلإ ىثنأ وأ ناك ًاركذ لفطلاب قحأ ٌمألا :يعفاشلا لاقو

 عم ناكو ءهمأو هيبأ َنيب امهنم لک یخ ءامهلثم لقع نالقعي امهو اعبس اغلب اذإف

 .راتخا نم

 قحأ الا ‹ةفينح وبأ لاقف افلتخا مث «لاحب رييخت ال ةفينح وبأو كلام لاقو

 هدحو سبلیو «هدحو برشیو «هدحو لكأي ىتح مالغلابو غلبت یتح ةيراجلاب

 ربتعُ الو ءاينغتسي یتح امهب قحأ نيوبألا یوس نمو «بألا دنع نانوکی مث
 ۶ وع

3 
 نبا ةياور هذه رغب یتح قنا وأ ناك اركذ دلولاب روح 5+

 .لاحب رخي الو «غلبی ىتح : مساقلا نبا ىورو « بهو

 ىتح تنبلابو «نينس نامث ْلْبَي ىتح نبالاب قحأ ألا :دعس نب ثیللا لاقو

 . كلذ دعب امهب قحأ بالا مث «غلبت

 یّتح مالغلابو ءاهايدث بحكي یتح تنبلاب یلوآ ُمألا : يَح نب ْنسحلا لاقو

 .ءاوس ینالاو ٌركذلا ءامهيوبأ نيب كلذ دعب ناریخیف عقيب

 يف 45 يبنلا نع رییختلا تبث دق : ةيراجلا نود مالغلا يف نورّيخملا لاق

 الو «ةريره يبأو «نيدشارلا ءافلخلا نع تبثو :ةريره يبأ ثيدح نم «مالغلا

 يف ةياغ اذهو :اولاق . رکنم ۳ الو ا ةباحصلا يف فلاخم مهل فرعی

 ةببرتلا ىلإ دلولا ةجاحل رغصلا لاح يف تمذف اإ الا ناف ؛نکمملا لدعلا

 «نيوبألا دحأ ٌمألاف الاو یاسنلا ريغل أيهتت ال يتلا ةارادملاو عاضرلاو لمحلاو

 لمحلا نع ينغتسيو «هسفن نع هيف ُبِرْعُي ادح مالغلا غلب اذإف ؟هيلع مدت فيكف

 الا ميدقتل ٌبجوملا ٌببسلا لازو «ناوبألا ىواست یاسنلا هيناعت امو عضولاو

 «جراخ نم اما حجرملاو «حّجرمب الإ امهّدحأ دمی الف «هیف نایواستم ناوبالاو

 هو اذهب ا تا درب همز ات هم نا ا يهدف ا وهو

 . رخالاب امهدحأ عفدن ملو «اعیمج امهانربتعاف «ةريره يبأ ثیدح امهعمج دقو

۶ ۸ 



 راصُي امنإ ةعرقلا نأل ءٌرييختلا مدقف «هرخأ ام انرخأو يي بلا همدق ام انمدقو

 انهاه انلعف اذکهو ءاهاوس حجرم قبي ملو هجو لک نم قوقحلا تواست اذإ اهيلإ

 فعرقلا ىلإ انلدع اعیمج امهراتعا و رتخی مل ناف «رایتخالاب امهدحآ انمدق

 اهعطقأو ءاهلدعأو «ماكحألا نسحأ نم ناكل «ةنسلا ةقفاوم هيف نكي مل ول اذهف

 . نيعزانتملا يضارتب عازنلل

 ناك امهنم ادحاو رتخي مل اذإ هنأ :يعفاشلاو دمحأ بهذم يف رخآ هجو هيفو

 مل اذإف «هرايتخاب اهنع هلقنن امنإو ءاهل تناك ةناضحلا نأل عرق الب مألا دنع

 . ناك ام ىلع اهدنع يقب «رتخي

 ًالوأ ةعرقلا میدقت هيف ثيدحلاو «ةعرّقلا ىلع ٌرييختلا ممد دقف : ليق ناف

 يواست دنع ميدقتلل يعرش قيرط ةعرقلا نأل «یلوآ اذهو «ریختلا مث

 ايبأ ناف «ةعرقلاب امهدحأ میدقت ٌسايقلاف «ناوبألا ىواست دقو «نیقحتسملا

 يعفاشلاو دمحأ باحصأ لاب امف «هب حجریف «يبصلا ٌرايتخا الإ قبي مل «ةعرقلا

 . ةعرقلا ىلع رییختلا اومّدق

 ءافلخلا لمعو «هيلع ثيدحلا ظافلأ قافتال «رييختلا َمْدَق امنإ :ليق

 مل مهضعبو «ثیدحلا يف اهركذ ةاورلا ضعبف «ةعرقلا امأو ءهب نيدشارلا

 زييختلا َمّدَمَف «هدحو هنع هللا يضر ةريره يبأ قرط ضعب يف تناك امنإو ءاهركذي

 . اهاوس قبي مل ذإ حيجرتلل اقيرط ةعرّقلا تنيعت «ريبختلاب ءاضقلا رذعت اذإف ءاهيلع

 مامالاو «هننس» يف يئاسنلا ىور :ةيراجلاو مالغلل نوريخملا لاق مث

 يف ٌّمأو وه عزانت هنأ هنع هللا يضر نانس نب عفار ثيدح نم «هدنسم» يف دمحآ

 امهنیب ةيبصلا دعقأو «ةيحان ةأرملا دعقأو «ةيحان هدعقآ هيب یبنلا نأو امهتنبا

 ىلإ تلامف «اهدها ّمُهَّللا» : كي ٌئنلا لاقف اهّمَُأ ىلإ تّلامف ءءاهاَوُعْذا» :لاقو

 هللا يضر ةريره يبأ ٌثيدح ناكل ٌثيدحلا اذه ْدِرَي مل ولو :اوُلاق ."'ااَهَدَحَأَف اهيبأ

 = هللا همحر فنصملا نم مهو دمحأ ىلإ هوزعو «نسح وهو 41١ ص هجيرخت مدقت )۱(

۶ ۹ 

 نم ىلع نیربخملا در

 ىلع رییختلاب رصتقا
 مالغلا



 يف هل ريثأت ال ارکذ لفطلا نوک نأل «ىثنألا رييخت يف ةجح ةمدقتملا راثالاو هنع

 و یو نیا ابی هلوق يف رکذلاک يه لب كدي

 PE هو يف هَل اكرش تأ نمد هلوق يفو

 ی نوک سیال ها طلا مّ اذإف «يبص يف تناك اهنأو

 زاجأ نم ىلع ةلبانحلا در
 ىثنالاو ركذلل رييختلا

 ثيدحب مكلالدتسا :امهدحأ «نيماقم يف مكعم ٌمالكلا :ةلبانحلا تلاق
 . ریبختلا ثيداحأ يف ةيروكذلا فصو مكؤاغلإ : يناثلاو «عفار

 ديعس نب ىيحي فعضو «هژیغو رذنملا نبا هفعض دق ثيدحلاف «لوألا امأف

 نآ :امهدحآ . نیلوف یلع هيف فلتعا دقف اضیأو «رفعج نب دیمحلا اغ يروثلاو

 نع ا ادا ابا نا ىو هاش ناك ل

 امصتخا هيوبأ نأ هدج نع «هيبأ نع «ةملس نب ديمحلا دبع نع «يتبلا نامثع

 ::يج شبنلا لاقف ءرفاكلا ىلإ هجوتف ءرفاك ٌرخالاو ملسم امهدحآ ايب ّيبنلا ىلإ

 .(۳) هب هل یضقف .ملسملا ىلإ هجوتف ««هدها َمُهّللا»

 :اولاق .حصآ اماالغ ناک هنآ یور نم هیاورو :یزوجلا نبا جرفلا وبآ لاق

 ءاملسم ناك امهدحآ نأ هيف ناف «هب نولوقت ال متنأف «ىثنأ ناك هنأ مکل ملس ولو

(۲) 

(۳( 

 .هجرخی مل هناف

 يف باب :عویبلا يف (۳۵۱۹) دواد وبآو ۰1۷1/۲ دمحأو ۰4۷/۵ يراخبلا هجرخآ

 .ةريره يبآ ثیدح نم هنیعب هعاتم لجرلا دجیف سلفی لجرلا
 نيب هما وأ نينثا نيب ادبع قتعأ اذإ باب :قتعلا يف ۱۰۹/۵ يراخبلا هجرخآ

 ثیدح نم دبع يف هل اكرش قتعأ نم باب :ناميألا يف (۱۵۰۱) ملسمو «ءاکرشلا
 . رمع نبا

 ءاجف «ملست نأ هتأرما تبأو ملسأ هدج نأ» هظفلو )١5717(«2 قازرلا دبع هج رخآ

 هریخ مث ءانه اه مألاو انه اه بألا یی يبنلا سلجاف :لاق «غلبي مل ريغص هل نباب

 هجام نبال وه فنصملا هقاس يذلا ظفللاو «هيبأ ىلإ بهذف .هدها مهللا :لاقو

(۲۳۵۲). 

(° 



 .هب نولوقت ال امب نوجتحت فیکف «ارفاک رخالاو

 اذهو ابف ناك لفطلا نأ ثیدحلا یفف «نیملسم اناک ولف ااو :اولاق
 «عبسلا نود هل نم نوریخت ال متنأو ‹ سمخلا نود هنأ رهاظلاو ( عبسلا نوف اعطق

 . ريدقت لك ىلع اذه عفار ثيدحب لالدتسالا مكنكمُي ال هنأ رهظف

 ءاهريغو رييختلا ثيداحأ يف ةروكذلا فصو ءاغلإ وهو «يناثلا ماقملا يقبف

 ةثونألا فصو وأ «ةروكذلا فصو اهيف يفكي ام ماكحألا نم نأ بيرال :لوقنف

 يف فصولا ىغلُيف ءاذه اّمإو اذه اَمإ هيف ربتعُي لب «هيف يفكي ال ام اهنمو ای
 يف ةروکذلا ٌفصو ربتعیو .دارفألا نيب كرتشملا يناسنالا عونلاب قّلعت مکح لك
 ربتعیو حاکنلا يف ةيالولاو ثاریملاو ةداهشلاك «هیف ریثأت هل ناك عضوم لک

 ءروكذلا ىلع هيف نمدقُي وأ «ثانالاب صتخي عضوم لک يف ةثونألا فصو
 .ىثنألا تمّدُق «ىثنألاو رکذلا ةجردلا يف ىوتسا اذإ «ةناضحلاك

 كلذ يف ٌيثأت ةروكذلا فصول له «رییختلا نأش نم هيف نحن اميف رظنلا يقب
 الو ؟هيف ىغلي يذلا مسقلاب قحليف هل ريثأت ال وأ «هيف ربتعت يذلا مسقلاب قحليف
 رییخت انهاه رييختلا نأل ةروکذلا فصو هيف یغلملا مسقلا نم اهلعج ىلإ ليبس

 ءهيلإ لقن «الوآ هراتخا نَّم َريغ راتخا اذإ اذهلو ةحلصمو يأر ریخت ال ةوهش
 ,ىرخأ مألا دنعو «ةرات بألا دنع نوكت نأ ىلإ كلذ ىضفأ «تنبلا تریخ ولف

 موزل نم ثانالل عرش ام ْسکع كلذو «هيلإ تبيجأ .لاقتنالا تءاش املك اهنإف
 نم نکمت نأ اهب قیلی الف «راتسألا ءارو رودخلا موزلو .زوربلا مدعو «تويبلا
 نكمي مل رابتعالاب ٌمرشلا هل دهش دق اربتعم فصولا اذه ناك اذاو . كد فالخ
 .هواغلا

 مألا الو ءاهظفحب الكوم بالا ىقبي الأ ىلإ يضفُي كلذ نإف اضيأو :اولاق
 هک نولکاوتیو «هظفح یلع اا ترا ام نآ ةداعلاب فرع دقو ءامهنيب اهلّقنتل
 . (َنْيَحاَّبَط نيب رذقلا حلصی ال» :ةرئاسلا لاثمألا نمو , عايض ىلإ ليا وهف

۲١ 



 هيف رخالا ةبغر فعضُي امهدحآ رایتخا نأب ةدهاش ةداعلاف ًاضيأو :اولاق

 امهذحأ قبي مل رخالا ىلإ لقتنا مث ءامهدحأ راتخا اذإف هتنایصو هيلإ ناسحالاب

 .هيلإ ناسحالاو هظفح يف ةبغرلا مات

 :انلق . ه رييخت كلذ عنمي ملو ‹يبصلا يف دوجوم هنيعب اذهف : متلف ناف

 ىلع مهرایتخاو «نينبلا بح ىلع ةلوبجم بولقلا نوک هضراع نکل مّتقدص

 «بلاغلا یف تانبلا ةهارکو تثونألا صقنو. ةبخرلا لصقت عمتجا اذاف «تانبلا

 هقفلاو ءاذهب ٌدهاش عقاولاو «هيفالت ُرُسْعَي داف ىلإ تراصو «ةّلفّطلا تعاض

 قوف ةنايصلاو ظفحلا نم ٌجاتحت تنبلا نأ قرفلا ٌرسو «عقاولا ىلع عورشملا ليزنت

 عرشي مل ام رفخلاو رتسلا نم ثانإلا قح يف عرش اذهلو ّىبصلا هيلإ حاتحي ام

 عوكرلا يف اهسفن عمجو «رثکا وأ اربش ليذلا ءاخرإو سابللا يف روكذلل هلثم

 .فاوطلا يف لُْمْرَت الو «نارقلا ةءارقب اهتوص ٌمفرت الو «يفاجتلا نود دوجسلاو

 اذه .اهّدحو ٌرفاست الو ءاهسأر فشکت الو طیخملا نع مارحالا يف ُدّرجتت الو

 يذلا لقعلا فعضو .رغصلا َّنس يف تناك اذإ فيكف ءاهتفرعمو اهربك عم ُهَّلك

 دوصقملا ىلع دوعي امم نيوبألا نيب اهددرت نأ بير الو ؟عادخنالا هيف لبقي

 اهل حلصألا ناكف «نّيعم ناكم يف ُدقتست ال اهنأل هصقنی وأ «هب لخُي وأ لاطبالاب

 وبأو «كلام :روهمجلا هلاق امك «رييخت ريغ نم نيوبألا دحأ دنع لعجت نأ

 هانعم ىف وه الو «هيلع سری رل اه رییختف «قاحسإو دمخ ( ةقينح

 . هب قحليف

 مهیا و هدنع اهماقمل نيوبألا دحأ نييعت ىف داهتجالا لصح انهاه مث نييعت يف ءاهقفلا فالتخا

 > 5 3 و ۶ کا

 مالا اونّيع : هنع نیتیاورلا ىدحإ ىف دمحأو ةهفینح وباو «تكلامف اهل حلصا هدنع

 هباحصأ ةماع ٌرايتخاو «هنع روهشملا يف هللا همحر دمحأو ءًاليلد حیحصلا وهو

 الا اونكف

 «شاعملا يف فّرصتی بألا نأب ةداعلا ترج دق :مألا حجر نم لاق
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 اهدنع تنبلاف ءاهتيب يف ةروصقم اهردخ يف ٌمآلاو ناسا ءاقلو جورخلاو

 تاقو الا بلاغ يف هنإف بألا فالخب امئاد اهيلع اهُثيعو د غ و نوعا

 . ظفحأو اهل نوصأ اهمأ دنع اهلعجف «كلذ ةظَم يف وأ «تنبلا نع ٌبئاغ

 دنع اهنم ٌرثكأ وأ ضرعت اهنإف مال دنع اهدوجو ضرعي ةدسفم لكو :اولاق

 وأ هتأرما اهدنع كرت ناو ءاهيلع نمأي مل اهدحو تيبلا يف اهكرت اذإ هنإف بالا

 . ةيبنجألا نم اهل نوصأو اهیلع قفشآ مألاف ءاهريغ

 مایقلاو لزغلا نم ءاسنلل حّلصي ام مّلعت ىلإ ةجاتحم يهف اضيأو :اولاق

 اهملعتل اهمأ ىلإ جوحأ يهف «لاجرلا ال الا هب موقت امنإ اذهو «تيبلا حلاصمب
 هأرما ىلإ اهمالتنإ و ةحلصملا هذه لیطعت اهيبأ ىلإ اهعفد يفو ملل حلصي ام

 زوربلا یلع اهل نیرمت كلذ يفو «هنیبو مألا نیب اهدیدرتو «كلذ اهمّلعُت ةيبنجا
 يذلا وه لوقلا اذهو ءاهمأ دنع َنوكت نأ بالاو مألاو تنبلا ٌةحلصمف جورخلاو

 اس

 و

 ةريغ يوتست الف «ءاسنلا نم تانبلا ىلع ریغآ لاجرلا :بألا حجر نم لاق

 .هاوهت ام یلع اهتنبا عا ذأ نم مکو ا مآلا غو .هتنبا یلع لجرلا

 يف ةريغلا يعاد فعضو ءاهعادخنا ةعرسو ءاهلقع ُفعض كلذ ىلع تو

 نود اهيبأ ىلإ اهجیوزت غراشلا لعج هریغو ینعملا اذهلو .بألا فالخب ءاهعبط

 نساحم نم ناکف «اهلام ىلع الو «ةتبلا اهعضُب ىلع ةيالو اهمال لعجی ملو ءاهمأ

 ادح تغلب اذإف «ةيبرتلاو ةناضحلا ىلإ ةجاتحم تماد ام اهّمأ دنع نوکت نأ ةعيرشلا

 ُريغأ وه نم دنع نوکت نأ ةعيرشلا نساحم ْنِمَف «لاجرلل حلصتو «هيف ىهتشت
 .مألا نم اهل نوصأو ءاهتحلصم ىلع ٌصرحأو ءاهيلع

 عم ولو «ةَرْيغلا نم لاجرلا نم هريغو بألا ةعيبط يف ىرن نحنو :اولاق
 ةدشل هبيري ام اهنم ىأر اذإ هتيلومو هتخأو هتنبا لتق ىلع هلمحي ام هروجفو هقسف

 وه اذهف :اولاق «كلذ ّدض عادخنالاو لالحنالا نم ءاسنلا ةعيبط يف ىرنو «ةريغلا
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 دحأ انمدق اذإ انآ ىلع «بلاغلا نع جرخ امب ةربع الو «نیعونلا ىلع "بلاغلا

 مل اذإ :ثیللاو كلام لاق اذهلو «لفطلل هظفحو هتنایص يعارث نأ دب الف نيوبألا

 تنبلا ذخأ بأللف «ةيضرم ٌريغ تّناک وأ «نيصحتو زرح عضوم يف مالا نكت

 هتردق ربتعی هناف هنع :روهشملا ةياورلا يف هللا همحر دمحأ مامالا كلذكو ءاهنم

 وأ «يضرم َريغ وأ «هنع ازجاع وأ «كلذل ًالمهم ناك ناف .ةنايصلاو ظفحلا ىلع

 ته ريت انها نق بیر الب تنبلاب قحأ يهف یفالخب مالاو ةثايد اذ

 بألا نم نوصأ مألا تناك ولو «دلولا ةحلصم هب تلصح اذإ همّدقن امنإف «هسفنب

 تلاحلا هذه يف يبصلا رايتخا الو ةعرق ىلإ تافتلا الو هيلع تمدق هنم َريغأو

 مل كلذ ىلع هدعاسُی نم راتخا اذإف .بعللاو ةلاطبلا روي لقعلا فيعض هنإف
 ريغ ةعيرشلا لمتحت الو نیخأو هل عفنأ وه نم دنع ناكو «هرايتخا ىلإ تفتلی

 رشعل اهكْرَت ىلَع مُهوُبرضاو عْبَسِل ةالّصلاب مُهوُرُم» :لاق دق يب يبنلاو ءاذه

 مُكَسْفْنأ اوف او َنيِّلا اه اي :لوقي ىلاعت هللاو . *عجاضعلا يف مهيب اوفرفو

 مهومّلع :نسحلا لاقو .[1 :ميرحتلا] *ةَراّجحلاو سالا اَهُدوُفَو ارات ْمُكِيِلْمَأَو

 یبصلاو نارقلا هملعتو «بتكملا يف هكرتت مألا تناك اذإف «مهوهقفو مهوبدأو

 الو «رييخت الب هب قحأ هنإف .كلذ نم هنكمُي ُةوبأو «هنارقأ ةرشاعمو بعللا رثؤي
 يبصلا يف هلوسرو هللا رمأب نيوبألا ذدحأ لخأ ىتمو «سکعلا كلذكو «ةعرق

 .هب ىلوأو قحأ وهف «هل عارُم رخآلاو ءهلّطعو

 «هلأسف «هابآ راتخی ك يال الم هما هل تلاقف «هابآ راتخاف امهنیب ءرتخف

 عم بعلل ينكرتي يبأو « ينب رضي هيقفلاو «باتكلل موي لك ينثعبت يمأ :لاقف

 .هب قحأ تنأ :لاق .مألل هب ىضقف «نايبصلا

 هللا هبجوآ يذلا هرمأو «يبصلا ميلعت نيوبألا ٌدحأ كرت اذإو :انخيش لاق

 .هجيرخت مدقت دقو دواد وبأو دمحأ هجرخأ نسح ثيدح )۱(

 ۲ ء



 الف «هتيالو يف بجاولاب مقي مل نم لک لب .هیلع هل ةيالو الو «صاع وهف هیلع
 هيلإ مضُي نأ امإو .بجاولا لعفی نم ماقیو ةيالولا نع هی عفرت نأ امإ لب «هل ةيالو
 لاق .ناکمالا بسحب هلوسرو هللا ةعاط ٌدوصقملا ذإ .بجاولاب هعم موقي 37

 حاکنلاو «محرلاب لصحي يذلا ثاريملا سنج دم هلا اله سلو تانكي
 اب ال يتلا ةيالولا سنج نم اذه لب ءًاحلاص وأ اقساف ثراولا ناك ءاوس «ءالولاو
 نأ ردق ولف :لاق .ناكمإلا بسحب هلعفو ءهب ملعلاو بجاولا ىلع ةردقلا نم اهيف
 نم اهتحلصمب موقأ اهمأو اهب موقت الو .هتنبا ةحلصم يعارت ال ةأرما جوزت بألا
 سيل عراشلا نأ ملعي نأ يغبني اممو :لاق ءاعطق مألل انه ةناضحلاف «ةرضلا كلت
 : ایام هوس الا نيب ةلولا نت الو ءاقلطم نيوبألا دحأ ميدقت يف ماع صن هنع

 طيرفتلاو ناودغلا وذ مدقي ال لب ءاقلطم امهدحأ نيعتي ال هنأ ىلع نوقفتم ءاملعلاو
 . ملعأ هللاو «نسحملا لداعلا ربا ىلع

 ليلدلا نایب :امهدحأ «نیماقم يف مكعم ٌمالكلا :ةيكلاملاو ةيفنحلا تلاق
 متللدتسا يتلا ثيداحألا يف ةلالدلا مدع نایب :يناثلاو «رييختلا نالطب ىلع لادلا
 نتي سس : لَك هلوق هيلع لّديف : لوألا امأف «رییختلا ىلع اهب

 متنأو ءاهيف دييقت ال ةقلطم رييختلا ثيداحأ نم متيور امف : : يناثلا ٌماقملا امأو
 دوا ءاهقوف امف عبسلاب رييختلا متديق لب ءاهقالطإ ىلع اهب نولوقت
 يح «ربتعم رايتخا مالغلل راص اذإ :لوقن نحنو .كلذ ىلع لدي ام ثيداحألا نم
 مکدییقت سيلو «غولبلا دعب كلذو .هلوق ربتعا اذإ هرايتخا ربتعي امنإو «هیوبآ نيب
 ذئنيح هنأل ءانبناج نم حیجرتلا لب ۰ ؛ خولبلاب اندييقت نم ىلوأ عبسلاب ريبختلا تقر
 نم لايمأ ىلع يهو ««ةبنع يبأ رثب نم يناقس دقوا :اهلوق هيلع لديو هلوت ری
 نم يقتسيو ةفاسملا هذه نم ًءاملا لمْحَي نأ ةداع هنم ىتأتي ال غلابلا ریغو ۷۳
 ةعقاولاو «هيفني ام هيف سيلف «غولبلا ىلع لدي ام ثیدحلا يف سیل هنأ انملس شبلا

 بجي یتح غولبلا نود وه نم رييخت يف ماع صن عراشلا نع سیلو «نيع ةعقاو

٣۵ 

 نالطبب لاق نم بهذم
 ردنختلا



 رییختلل نیتبثملا در

 هیلطبم ىلع

 نإ :لاق نم ىلع درلا

 دعب لصحب سیختلا

 غولبلا

 عبسب َدييقتلا يضتقي ام هيف نيأ نمف «غولبلا يفني ام هيف هنأ انملس «هيلإ ٌديصملا

 ؟متلق امك

 جاجتحالا مکل يا ال :ریبختلاب لاق نمو ةلبانحلاو ةيعفاشلا تلاق

 : لوقی نم مکنم ناف «هوجولا نم هجوب ««يحکنت مل ام هب قحأ تنأ» : ب هلوقب

 «رييخت ريغب هب قحأ بألاف ءهسفنب برشو هسفنب لکأو «هسفنب ىنغتسا اذإ

 هج حا بالاف رعنا اذإ :لوقي نم مکنمو

 لبق حكت نأ نيب قرفي ملو «جکتت مل ام هب اهل مكح دق ةي يبنلا :لوقنف
 اكرتشم نوكي ٌباوجلاف ذئنيحو «هدعب وأ هدنع نوكي يذلا َّنّسلا یبصلا غولب

 ناف ءاوس مكوعزانم هب باجأ «هب متبجأ امف یاوس ىلع هيف نحنو «مكتيبو

 ءاذه نيبت اذإو .اوصّصخ ْمُتّصَّصَح ناو ءاودّيق منی ناو ءاورمضأ مترمضا

 .نیرمآ یضتقا ثیدحلا : لوقنف

 . حاكنلا دعب دلولا يف اهل قح ال اهنآ :امهدحآ

 نأ :امهادحإ «ناتلاح هل هب قحأ اهنوکو ؛حکنت مل ام هب قحأ اهنأ : يناثلاو

 غلبي نأ : يناثلا . .رييخت ريغ نم اقلطم هب قحأ يهف ءزيمي مل ًاريغص ٌدلولا نوكي

 اذإ مكحلاو «طرشب ةطورشم ةيولوألا هذه نكلو ءاضيأ هب قحأ يهف «زييمتلا نس

 طرشب هب قحأ يهف ذئتيحو «طرشلا ريدقت ىلع ًادامتعا هقالطإ قدص طرشب قلع

 لمح ولو .هرییخت ىلع ةلادلا ةلدألاب قلطملل دييقت هنأ اذه ةياغو ءاهل هرايتخا

 اضيأو «رييختلا ثيداحأ لاطبإ كلذ مزلتسال «ةتبلأ نكممب سيلو «هقالطإ ىلع

 نم كلذ ريغو ةديشرو ةرح تناكو ةميقم تناك اذإ هب قحأ اهنأب هومتديق متنك اذإف

 تلد يذلا رايتخالاب هدییقتف «ةتبلأ ثيداحألا يف اهنم ءيشل ركذ ال يتلا دويقلا

 بلوا داشت هيلع تاب االغ

 مل نم مالغلا حو «هیوبآ نيب امالغ رتخ هنا تیدحلا ظفل نآ : اهدحا
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 ةنيرق الو «بجوم ریغب هزاجم ىلإ هتقيقح نع هل جارخإ غلابلا ىلع هلمحف ,غّلبي
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 نيب ةنس نيعبرأ نبا ريخي نأ ٌحِصَي فيكف «هيلع ةناضح ال غلابلا نأ : يناثلا
 . هيلع ثيدحلا لمح زوجي الف «ةداعو اعرش عنتمملا نم اذه ؟نيوبأ

 غلاب ريبك لجر يف اوعزانت مهنأ نيعماسلا نم ّدحأ مهفي مل هنآ : كثلاغلا

 «هزییخت ضرف ولو «ةتبلأ دحأ ُمهف اذه ىلإ قبسي الو «هیوبآ نيب ريخ هنأو «لقاع
 .هسفنب دارفنالاو «نیوبآلا : ءایشآ ةئالث نيب. ناكل

 يف ناوبألا عزانت نأ عرشلا الو فرعلا الو ةداعلا يف لقعی ال هنآ : عبارلا

 . هیوبآ نيب هلاح هذه نم ٌرييخت عرشلا يف لقعی ال امك «لقاع غلاب ریبک لجر

 هرکذ غلبي مل ًاريغص ناك دلولا نأ ثیدحلا ظافلآ ضعب يف نأ : سماخلا
 سلجأف «غلبی مل ريغص اهل نبا ءاجف : هیفو «نانس نب عفار ثیدح وهو «يئاسنل

 .هرّيخ مث انهاه مالاو ءانهاه بألا 25 بلا

 مکتبلاطم هباوجف «ةنیدملا نم لایمآ ىلع ةبنع يبآ رثب نإ :مکلوق امآو

aa 1نم ًاديعب ناك ةأرملا هذه نکسم ناب :ایناثو  
 روکذملا رتبلا نم يقتسي نأ هنكمي ال نینس رشعلا وحن هل نم نأب ءاثلاثو «رثبلا هذه
 مهذالوآ يقتسي يداوبلا لهأو برعلا ناف «هيلإ لیبس ال امم اذه اکو «ةداع
 . كلذ نم ٌدعبأ يه رابا نم راغصلا

 ”مأ وه الو «كلذ يضتقي ال ثیدحلا نأ بیر الف «عبسلاب هل اندییقت امأو

 نب قاحس) هاکح «سمخل ُرّيخي هنأ :امهدحآ «نیلوق نيرّيخملل ناف «هیلع عمجم

 يه : ج ےک ۱ وهار لا “سلا لا ناب ءال ههل متسیو ««هلئاسم» یف برح هنع هرکذ «هیوها

 : عیبرلا نب دومحم لاق دقو ءاهيف لقعی نأ نکمیو يبصلا عامس اهیف حصي
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 تنب 0 ف ىف فالتخالا
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 معلا ةونیب قحتست له
 ةناضحلا

 فا « هللا مهمحر قاحسإو جاو «يعفاشلا 7 وهو را «میسل رب امن زا

 طبضف « ور یا نیو O و یی

 يب و

 اهلمح عنتمي نكلو «كلذك يه معنف «نايعأ عئاقو ثيداحألا نإ :مکلوقو

 ر ایوب ول من ركع + طفل

 اهیف مهنع هللا يضر رفعجو «دیزو ‹ يلع ماصتخاو «ةزمح تنب ةصق امأو

 ةرمع نم مهغارف بيقَع تناك ةّموكحلا هذه نإف «رفعجل اهب 5 هللا لوسر مكحو

 ذخأف مع اي مع اي يدانت ةزمح ةئبا مهتعبت ةكم نم اوجرخ امل مهنإف .ءاضقلا

 ل ی .ديزو ٌرفعجو وه اهیف عزانت مث اهدیب يلع

 کدو قزمح نيبو هنیب ات ب هللا لوسر اهدقع يتلا ةاخاؤملل هیخآ ةنبا اهنآ دیز ركذف

 نوکتف هدنع اهتلاخ نوکو قبارقلا : نیحجرم رفعج رکذو هّمع ةنبا اهنوک يلع

 رو هل مکحف «نیرخالا حجرم نود رفعج حَجرم 35 بلا ربتعاف « اهتلاخ دنع

 . تنبلا ذخ نم هيلإ ٌةبحأ وه امب هّبلق بّیطو مهنم دحاَو لک

 يصو ناك اديز كلو .ةناضحلل ضتقمب سيلف «ةاخاؤملا حجرم امأف

 نوت ثراوتلا هب تْبثي ذئنيح ءاخ الا ناکو «ةزمح

 ىلع ؟ةناضحلا اهب قحتسی د لهف معلا ةونب يهو انهاه ةبارقلا حجرم اّمأو

 ۳ كلام لوقو يعفاشلا صوصتنم وهو اهب قحتسب ؛امهدحآ + بلوق

 مهيلع ٌمَّدقَي امك «بناجألا ىلع مدقف ؛ةبارقلاب ةيالو هلو تبصع هنأل ءمهريغو

 ديبل نب دومحم) لصألا يف ناكو ۰۱۵۸ ۰۱۵۷/۱ (هحيحصاا يف يراخبلا هج رخأ ۱(

 .أطخ وهو
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 رفعج ىلع ركني مل ةي هللا لوسرو .توملا ةيالوو «حاکنلا ةيالوو «ثاریملا يف
 ةلطابلا یوعدلا امهیلع ركنأل .كلذ امهل نكي مل ولو .اهتناضح امهءاعدا يلعو
 . لطاب ىلع ری ال وهو ءامهل سیل ام یوعد اهنإف

 اذه «دادجألاو ءابالا یوس لاجرلا نم دحأل ةناضح ال هنأ : يناثلا لوقلاو
 لوق یلعف . لیلدللو هصنل فلاخم وهو «يعفاشلا باحصأ ضعب لوق
 اهل ًامرحم معلا نیا ناکو «یتنآ لفطلا ناك ا تاوضلا یهو رر لا
 هلف ءامرحم نكي مل نإو عیسلا تزواج ناو اهتناضح هل ناك «هوحن وأ عاضرب

 اهم نم هاهتناضح هل ىقبي الف ءاعبس غلبت یتح ةريغص اهتناضح
 عاضرب امرحم نكي مل ام هل ةناضح ال : :«هررحم» يف تاکربلا وبأ لاقو .ةقث ةأرما
 . هوحن وآ

 ءةلاخلل عقو له «ةصقلا هذه يف 225 يبنلا نم ةناضحلاب مکحلاف : ليق ناف
 ؟ فعجل وأ

 يف ثیدحلا ظافلآ فالتخا امهؤشنم نیلوق ىلع هيف فلتخا امم اذه :لیف
 هک ئينلا اهب ىضقف :ءاربلا ثيدح نم ««يراخبلا حیحص) يفف «كلذ
 . ۳ اهعلاخت

 هذه يف يلع نع «هيبأ نع ۰ ءريجص نب عار تيد نك :دواد يبأ نعو

 در ی ی ع را را اال . ةصقلا

 ییناه نب ءىناه نع قاحسإ ي نع ليئارسإ قیرط نم هقاس مث «هدنع
 رم ةلاحلا» ۰ ؛ لاقو اهتلاخل © 5 یبنلا اهب یضقفا : لاقو میرپ نب هریبهو

 ا ۳1

 مالا

 .دلولاب قحأ نم باب :قالطلا يف (۲۲۸۰)و (۲۲۷۹)و (۲۲۷۸) دواد زا ها ۱

00-5 

 وأ ةلاخلل مكحلا عقو له

 ؟ رفعحل



 سيلف «رفعجل ناك نإ ءاضقلا ناف ءاذهو اذه ءاهقفلا نم ریثک لکشتساو اذه ءاهقفلا لاکشتسا

 تجوزم يهف «ةلاخلل ناك ناو یاوس اهنم ةبارقلا يف يلعو وهو .اهل ًامرحم 5

 نعط «مزح نبا ىلع اذه قاض املو .اهتناضح تطقس «تجژزت اذا ةنضاحلاو

 وهو ؛لیئارسا ةياور نمف «يراخبلا ثیدح امآ : لاقو ءاهقرط عیمجب ةصقلا يف ةصقلا يف مزح نبا نعط

 یلیل يبآ نبا ثیدح امآوب نالوهجمف «ةریبهو ءیناه ثیدح امآو «فيعض

 امأو .فورعملاب سیل ينهجلا ملاس نب ملسم وه هنع يوارلا ةورف وبآو «لسرمف

 نأ الإ :لاق .لوهجم يف ةجخ الو نالوهجم هوبأو وهف «ريجع نبا عفان ثيدح

 تناك اهتلاخ نأل «ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا ىلع ةجح هجو لكب َربخلا اذه

 ب نو ركام محو اد و ساو «شيرق يف باش لمجأ وهو «رفعجب ةجّوزم

 نا فلت اهتلاخ لجأ نم رفعجل اهب هءاضق رکن ال نحنو :لاق .
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 سانلا تقفتا ام فيعضت ىلع همادقإو «هللا همحر هرّوهت نم اذهو :تلق مزح نبا ىلع فنصملا در

 «ننسلاو «حاحصلا يف اهترهش ةصقلا هذه ناف ءهدحو مهفلاخف «هتحص ىلع

 بحاص اهیلع قفتا دقو فیکف ءاهدانسإ نع ينغت خیراوتلاو ریسلاو «دیناسملاو

 «فیعض ليئارسإ :هلوقو «ةتبلأ اهيف ْنعطلا و ومما « حيحصلا

 لهأ ٌرئاس كلذ ىبأ نكلو هل ينيدملا نب يلع ٌفيعضت فيعضت كلذ يف هرغ يذلاف

 لاقو هظفح نم بجعتو ةقث : تینا یاب یک زیبا کا

 نع ثیدحلا اذه یور دقو امیس الو قاحسإ يبأ باحصأ نقتأ نم وهو . متاح وبآ

 ةعامجلا هل یورو .نارقلا نم ةروسلا ظفحي امك هّئيدح ظفحي ناكو «قاحسإ يبأ

 دنع نافورعم «هدنع نالوهجم معنف «نال و هجم ةريبهو ائناه نإ :هلوق امأو

 «سأب هب سيل ءىناه نب ءىناه .يئاسنلا لاقف ظافحلا امهقّنو «ننسلا لهأ

 . قثو دقو «ةعبرألا ننسلا لهأ هل ىور ةريبهو

(۹ 



 ملسم نب ملسم هنع يوارلا ةورف وبأو «یلیل يبآ نبا ثیدح :هلوق امأو

 ىور ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نإف «نالطاب ناليلعتلاف «فورعملاب سيل ينهجلا
 نأ دمحم ابأ رغ يذلاو .امهنع هللا يضر ذاعمو «رمع نعو «ثيدح ريغ يلع نع

 نع «ةورف يبأ نع نايفس انثدح «ىسيع نب دمحم انثدح :لاق دواد ابآ

 ركذي مل نمحرلا دبع نأ «دمحم وبأ نظو «ربخلا اذهب ىليل يبأ نب نمحرلا دبع
 ةصقلا ىور ىليل يبأ نبا نإف «همهو نم كلذو «لاسرالاب هامرف «ةياورلا يف ایلع
 ملعلا ىلع لاحأو «جاجتحالا ناكم ركذو «دواد وبأ اهرصتخاف «يلع نع
 «يلع اهاور دق ةصقلا هذهو «يلع نع «یلیل يبأ نب نمحرلا دبع ةياورب روهشملا
 .دیزی دبع نب ريجعو میری نب ةريبهو «ءیناه نب ءىناه :هباحصأ هنم اهعمسو

 اهل مهقايسل نيلوألا ةئالثلا ٌتيدح دواد وبأ ركذف «ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو
 ءهيلإ هنم دنسلا ركذو همتی مل هنأل «ىليل يبأ نبا ثيدح ىلإ راشأو ءاهمامتب
 يلوم لابنك ازا ی يا ال
 ديعس نب نامثع انثدح «فلخ نب مثيهلا انربخأ :لاقف اتلاف طرف
 نع «ةورف يبأ نع نايتس تدع «يدع نب فسوي انثدح «يرقملا

 ركذو ءديزو رفعجو وه مصتخا هنأ «يلع نع «یلیل يبأ نب نمحرلا دبع
 . ثيدحلا

 هریغو ةنييع نب نايفس هفرع دقف «فورعملاب سيل ةورف ابأ نإ :هلوق امأو

 . «نيحيحصلا» ىف هل اجرخو

 اسيلو ءامهلاح فرعي الو «معنف :ةلاهجلاب هابأو ريجع نب عفان هيمر امأو

 :هنع نيتقث ةياورل هيبأ نم َرهشأ عفان ناك نإو «ملعلا لقنب نيروهشملا نم
 ءامهتياور ىلع دامتعالا سيلف «يلع نب هللا دبعو  يميمتلا ميهاربإ نب دمحم

 . ثيدحلا ةحص تتبثف «قيفوتلا هللابو

 ىلع فنصملا در

 قیاسلا لاکشتسالا «لاکشا ال : قیفوتلا هللابو لوقنف < هلکشتسا نم لاكشتسا نع باوجلا امأو

E) 



 تني ذيع هنخآ مدع ةلع

 ةزمح

 نأ فنصملا حیجرت

 لاکشالل

 نبا یوس ةبارف اهل نكي مل اذإ معلا ةنبا ناف «ةلاخلل وأ رفعجل ءاضقلا ناك ءاوس

 ال يبنجألا نم یلوآ وهو كلذ نّيعتي لب ؛هتیب يف هتأرما عم لعجت نأ زاج ءاهمع

 لاحلا هذه يف هنإف «ةنايّصلاو «ةفعلاو «ةنايدلا يف ًازربم معلا نبا ناك نإ اميس

 . بير الب بناجألا نم ىلوأ

 هاخأ ناك ةزمح نأل اهل امرحم ناكو ءاهمع َنبا ناك يب ئبنلاف : ليق ناف

 ؟وه اَهَذخأ الهف «ةعاضرلا نم

 يحولا غيلبتو «ةلاسرلا ءابعأب لغاش لغش يف ناك ةي هللا لوسر :ليق

 اهعفدل ءاهذخأ ولف «ةناضحلل هغارف نع هللا ءادعأ داهجو «هللا ىلإ ةوعدلاو

 .ُبرقأو امحر اهب سا اهّتلاخف «هئاسن ضعب ىلإ

 نإف «لايل عست دعب الإ ةبونلا اهئيجت نكت مل هئاسن نم ةأرملا ناف ًاضيأو
 اهروهظو اهزورب نم هيف ناكو ءاهيلع ةقشم ناك راد ثيح هعم ةيبصلا تراد

 يهو ةناضحلا اهل تناك نهادحإ تيب يف تسلج ناو «یفخی ال ام تقو لک

 هيلعو حيحصلا وهو  ةلاخلل ناك ناو ءرفعجل ًٌءاضقلا ناك نإ اذه .ٌةيبنجأ

 .هوجول لاكشإ الف  حيرصلا حيحصلا ثيدحلا لدي

 ىدحإ وه امك تنبلا ةناضح ۳ ةنضاحلا حاکن نأ :اهدحآ

 دقو تيتا لا ایه دعو اللا يلوق ٌدحأو دمحأ نع نيتياورلا

 .ىثنألاو ركذلا نيب قرفلأ رس مدقت

 نبا رفعجو ءاهتتاضح 2 ال لفطلا نم است يحاك نأ : يناثلا

 .اهمع

 يف هدنع لفطلا نوك ۳۳ «ةناضحلاب يضر اذإ جوزلا نأ : ثلاثلا

 نأ وهو «لصأ ىلع ينبم وهو ؛حیحصلا وه اذه «ةناضحلا طقست مل «هرجح

 ٌعاتمتسالا هيلع صغنتي هنإف «جوزلا قحل ًاعارم وه حاكنلاب ةناضحلا طوقس

 ال ؛ةأرملا عم هشيع هيلع ُدّكنتيو «هريغ دلول اهتناضحل ةأرملا نم ُبولطملا

۲ 



 اهعنمی نآ حوزلل ناک اذهلو «ةمحرلاو ةدوملا فالخ امهنیب ل نآ نم

 رثا اذإف «لفطلا ةحلصم عیضتف «جوزلا قوقحب يه اهلاختشا عم اذه نم

 تطقس اهلجال يتلا ةدسفملا تلاز هیلع صّرحو .هبلطو كلذ ٌجوزلا

 ةناضحلا طوقس نأ هحضوی «هرثأ هيلع بترتیف «مئاق يضتقملاو «ةناضحلا

 نم يضر اذإف «هبراقآو لفطللو جوزلل قح يه امناو هلل اقح تسيل حاكنلاب

 نم ّمكحلا اذه نأ رهظو «ریدقت لك ىلع لاکشالا لازف زاج قحلا هل

 تحلصملل ةقفاوم اهّدشأو اهحضوأو ماکحألا نسحأ نم ِة هللا لوسر

 را تا لاو مهم لاو لاو

 ال ةنضاحلا حاکن نأ :اهدحآ .ءاهقفلل ثیدحلا يف كرادم ةئالث هذهف

 وهو «ةزمح نب یبحی هب یضقو «يرصبلا نسحلا هلاق امك ,اهتناضح طقنُ
 . مزح نبا دمحم يبآ تبهذم

 امك «نبالا ةناضح طقسیو «تنبلا ةناضح ا ال اهحاكن نأ : يناثلاو

 5 . هبتیاور ىدحإ يف دمحآ هلاق

 اهحاكنو ءاهتناضح طقسي ال لفطلا بيرقل اهحاكن نأ :ثلاثلاو

 . دمحأ بهذم نم روهشملا وه امك ءاهطقسي يبنجألل

 تناك نإ ةنضاحلا نأ وهو «يربطلا ريرج نب دمحمل عبار كردم هيفو

 اهّریغ وأ ةلاخ تناك نإو «جيوزتلاب اهتناضح تطقس «بألا اهل ٌجِزانملاو ام

 اما تناك نإ كلذكو «جیوزتلاب اهُتناضح طقست مل «ةناضحلا ءاسن نم

 .اهتناضح طقست مل لفطلا براقأ نم بألا ٌريغ اهل ٌعزانملاو

 ركذ دعب «راثآلا بيذهت» يف لاق «هیف هيلعو هل امو «همالک ركذن نحنو
 لفطلاو «ةريغصلا ةيبصلا َمّيق نأ ىلع ةحضاولا ةلالدلا هيف :ةزمح ةنبا ثيدح

 امهتابصع نم امهتناضحب قحأ ءاسنلا نم امهتاهمأ لبق نم امهتبارق نم ريغصلا
 نأ كلذو ءهنم امه يذلا بألا ريغ جاوزأ تاوذ َّنك ناو بالا لبق نم

e 

 طاقسإ ىف فالتخالا
 جیوزتلاب ةناضحلا

 يف يربطلا بهذم

 اهطوقسو ةناضحلا

 جيوزتلاب



 انبا اهیف عزانت دقو «ةناضحلا يف اهتلاخل ةزمح ةنباب یضق 4 هللا لوسر

 نيب ىخا 4 هللا لوسر ناك يذلا اهيبأ وخأو اهالومو رفعجو ىلع اهمع

 امولعم ناكو «ةزمح لتقم دعب كلذو اهيبأ ريغ جوز اهل ذئموي اهتلاخو «هنیبو

 يف بألا لبق نم ةريغصلاو ريغصلا ةبصعل قح ال :لاق نم لوق ةحص كلذب
 «قح امهمأ لبق نم ءاسنلا نم امهتبارق لب «رايتخالا دح غلبت مل ام هتناضح

 . جاوزآ تاوذ نك ناو

 ما نأ نم تفصو ام ىلع كدنع كلذ يف رمالا ناك ناف :لئاق لاق ناف

 ناو «امهتناضحب قدا امهتاهمآ لبق نم ءاسنلا نم امهتبارقو ةريغصلاو ریغصلا

 هامهتبصع مه نیذلا لاجرلا نم بألا لبق نم امهتبارق نم جاوزآ تاوذ َّنك

 تناك امك «دعبالاو یندالا امهدلاو عم كلذک جوزلا تاذ ملا تناك ًالهف

 ؟قرفلا امف الو ءامهيبأ ريغ جوز اهل ناك ناو ؟امهب قحأ ةلاخلا

 هتیاور ضیفتسملا لقتلاب ةجحلا مایقل كلذو .حضاو امهنیب قرفلا : لیق
 ْمَل ام مهدلاو نم تناب تناك اذإ لافطألا ةناضحب قحأ مالا نأ 4 یبنلا نع

 ةجحلا ىلع هب ضارتعالا زوجي نم كلذ يف فلاخُي ملو «هريغ اجوز حکتت

 لقنلا ناف ءرظن هدانسإ يف ناك ناو ءربخ كلذ يف يور دقو .هملعن اميف
 ثيدح قاس مث .دنسلا يهاو ناك ناو «هتحص ىلع لاد هرمأ تفصو يذلا

 قيرط نم «يحكنت مل ام هب قَحَأ ِتْنَأ» :هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 . هنع حابصلا نب ىنثملا

 كك يبنلا نع ربخلا ةحصف «هيبأ ةبصع هيف اهعزان اذإ امأو :لاق مث

 اهمع ينب نم اهب قحأ ةيبصلا يبأ ريغ جوزلا تاذ ةلاخلا لعج هنأ هانركذ يذلا

 ريغ جوز اهل ناك ناو مهنم ىلوأ نوكت نأب قحأ ملا تناكف ءاهتبصع مهو
 ناك اذإو .مألا نم اهتبارقل مهنم ىلوأ ةلاخلا لعج امنإ ة5 يبنلا نأل ءاهيبأ

 امهادحإ لصأ نيتلأسملا يف هانلق يذلا لوقلا نأ نّيبت ءانفصو يذلاك كلذ
 ناك اذاف ءلودعلا داحالا لقن ةهج نم ىرخألاو .ضیفتسملا لقنلا ةهج نم

۳ 



 زوجي امنإ سایقلا ذإ .یرخالا مکح ىلإ امهادحإ مکح دَر زئاج ٌريغف «كلذك

 ربخ وآ لا باتک نم صن هیف ام امأف ماکحألا نم هيف صن ال امیف هلامعتسا

 . سایقلل هيف ظح الف لي هللا لوسر نع

 تحکن اذإ ةناضحلا نم مالا قح تلطبآ امنإ كنآ تمعز : لئاق لاق ناف

 «ضیفتسملا لقنلاب اهنم اهتناضحب ىلوأ بألا تلعجو «لفطلا ىبأ ريغ اجوز

 :لوقي ناك يرصبلا نسحلا نأ تملع دقو ؟تلق امك كلذ نوکی فیکف
 و م 2ع

 .ةزمح نب ىيحي كلذب ىضفو « تجوزت ناو اهدل وب قحا ةارملا

 سیل اندنع نيدلا يف ةجحلا هب ٌمزلت يذلا ضيفتسملا لقنلا نإ :ليق

 ةمالا ءاملع نم ًالمعو ًالوق هّلقنی نآ هتفص نکلو «فلاخم هل نوک الا هتفص

 ءاملع نم كلذ هّتفص ْنَم لقن دقو ءأطخلاو بذکلا ٌبابسأ هنع يفتي ْنَم

 تالا نآ ,مریغ اجوز اهجوز نم اهتنونیب دعب تحکن 101: ةارملا نآ .تمالا

 اهیلع ضارتعالا رئاج ريق ةمزال "كح كلذ ناکف .اهنم اهتنبا ةناضحب یلوآ

 . همالک یهتنا .هلوق يف طلغلا هيلع زوجي نم لوق وهو «يارلاب

 دودرمو لوبقم نم مالکلا اذه يف ام رکذ

 حا ءاسنلا نم هتاهمآ لف نم لفطلا ةبارق نآ یلع ةلالدلا هيف نا : هلوق امأف

 كلذ ىلع هيف ةلالد الف «جاوزأ تاوذ نك ناو بألا لبق نم هتابصع نم هتناضحب

 يناف ةنبالا امأو : يب هلوق وهو «هفالخ يف حیرص ثيدحلا ظافلآ دحآ لب «ةتبلأ

 وهو «مآ يه :لاقو ءاهتلاخل اهب یضقف» رخالا ظفللا امأو رفعجل اهب يضقأ

 ةبارق نم قَحأ اقلطم مألا ةبارق نأ ىلع ليلد الف «رفعج وبأ هب جتحا يذلا ظفللا

 ةبارقل نأ ىلع لدي ةناضحلا ىوعد ىلع ًارفعجو ًايلع ات يبنلا ژارقٍ لب «بألا
 ىلع اهُميدقتف «ةناضحلا لهأ نم ىثنأ اهنوكل ةلاخلا مد امنإو ءاهيف الخدم بالا

 ام ىلع لدي ماع ظفل هيف سيل ثيدحلاو بالا ىلع مألا ميدقتك بألا ةبارق

 بالا لّبق نم ةبصعلا نم ةناضحلاب قحأ مألا ةبارق نم ناك نم نأ نم ال یاعذا

{o 

 مالك ىلع بیقعتلا
 يريطلا



 ةمعلاو معلا نم قحأ ةلاخلا تنبو «معلا نم قحأ مالل تخألا تنب نوکت یتح
 . ةحضاو ٌنوكت نأ نع ًالضف اذه ىلع ةلالد ثیدحلا يف نيأف

 ريغصلا ةبصعل قح ال :لاق نم لوق ةحص كلذب امولعم ناكو :هلوق
 نيب رّيخيف :ينعي «رايتخالا دح غلبي مل ام هتناضح يف بألا لبق نم ةريغصلاو
 لد امنإو «انونظم الو «ثيدحلا نم امولعم كلذ سيل :لاقيف «همأو هيبأ ةبارق
 ةلاخ هتحت سیل يذلا معلا نیا نم ىلوأ ةلاخلاب جوملا معلا نبا نأ ىلع ثيدحلا
 توتساف ةناضحلل فقم بیصعتلا ةهج تناک له : : طانملا قیقحت یقبیو « لفطلا
 امك .ةناضحلا لهأ نم يهو هدنع لفطلا ةلاخ نوکب امهدحآ حجرف ؟نیصخش يف
 لفطلا ةناضحب ىلوأ ةلاخلا يهو مالاًابارق نأ وأ ثیدحلا لهأ نم ةفئاط همهف
 ةناضحلا طقسُی ال جوزلا نوکل امإ جیوزتلاب اهتناضح طقست ملو بالا ةبصع نم
 يف دمحأ هلاق امك اتنب ةنوضحملا نوکل امإو هقفاو نمو نسحلا لوقك ءاقلطم
 نوكل امإو .دمحآ بهذم نم روهشملاك لفطلا ةبارق جوزلا نوکل امإو «ةياور
 نکلو كرادم ةعبرآ هذهف «رفعج وبآ هلاق امك «بألا اهعزان مآ ريغ ةنضاحلا
 مالا ةناضح طقسأ يذلا ینعملا نإف ءادج فیعض رفعج وبآ هراتخا يذلا كردملا
 e نأ ایا ناو سا هات رس يف هری هی يح
 هل لكك يبلاو ألا ةبارق رئاس كلذکو ءاهنم ىوقأ نوکت الف ءاهب هّبشتو الا
 مناو «جیوزتلاب نهتناضح طقست ال نك نم مالا براقأ رئاس نأ ًاماع امکح مکحی
 «لفطلا نم بیرقب ةجوزم اهنوک عم ةناضحلاب ةزمح ةنبا ةلاخل انیعم امکح مکح

 . ةنبا لفطلاو

 هب دیریف «هرخآ ىلإ ضیفتسملا لقنلاب اهریغو مألا نيب قرف يذلا قرفلا امأو
 هب درفت لصأ اذهو «نينثالاو دحاولا ةفلاخم هدنع هضقنی ال يذلا عامجالا
 . نسانلا هيف هعزانو

 هيلإ لصو ام ىلع ينبمف «هاو هنأب بیعش نب ورمع ثیدح ىلع همکح امأو

 دق تیدحلا نکلو «ككورتم وأ فیعض وهو «حاّبصلا نب ینثملا هيف ناف «هقیرط نم
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 . «هننس) يف دواد وبآ هاور هدج نع هيبأ نع .بیعش نب ورمع نع يعازوألا هاور

 لصف

 ا تناك ناو اهتلاخل اهب ىضق 5 يبنلا نأ وهو «سماخ كلسم ثيدحلا يفو

 هبن دقو ءاهتلاخو ةأرملا نيب عمجلا ميرحت جوزلا ىلع مّرحت تنبلا نأل «جوز تاذ

 نبا نع «ةمرکع نع «نیصحلا نب دواد ثیدح يف هنیعب اذه یلع هلك يلا

 َكَْحَت :اهب ىَلوَأ ُرَمْعَج اي تنأو» :هیف لاقو «هلوطب ثیدحلا رکذف «سابع
 لمت هلك يتلا نع سیلو .هاهتلاخ یّلع الو انفع ىلع ةآزقلا مک الو اا
 هب ضرتعی یتح ديبأتلا ىلع تنبلا هيلع مرحت محر اذ نضاحلا نوکی نأ يضتقي

 ام ةلاخلا ناف «ةعيرشلا لوصأو هقفلا دعاوق هابأت ال امم اذه لب كلسملا اذه ىلع

 عم يهف ءاهقراف اذاف «هيلع ةمرحم اهتخأ تنبف «نضاحلا ةمصع يف تماد

 تنبلل حلصأو ٌريخأ اذهب لوقلا نأ بير الو ءالصأ كلذ يف َروذحم الف «اهتلاخ

 دصتم ريغ مکاحلا ذإ «هدنع نوكت يبنجأ ىلإ اهعفدي مكاحلا ىلإ اهعفر نم
 ْنیع وه ةعقاولا هذه يف کج يبنلا هب مكح ام نأ دحأ ٌّكشي لهف هسفنب ةناضحلل

 مكح لک نأو ءاهل رظنلاو تنبلل طايتحالا ٌةياغو «لدعلاو ةمكحلاو ةحلصملا

 هَل همكح يف لاكشإ الف «ةعيرشلا هب يتأت ال داسف وأ رْوََج نع كفني ال هفلاخ

 .نالكتلا هيلعو «ناعتسملا هللاو هفلاخ اميف لاكشالا لک لاكشالاو

 تاجوزلا ىلع ةقفنلا يف لي همكح ركذ

 اهيف جاوزألا در امنإو ءاهريدقت ىلع لذي ام هنع درو الو ءاهرّدقي مل هنأو

 . فرعلا ىلإ

 رضحمب عادولا ةجح ةبطخ يف لاق هنأ» :«ملسم حیحص» يف هنع تبث

 مکنأف ِءاَسّنلا يف هل اوُقَّتاو» :اموي نينامثو ةعضبب هتافو لبق ميظعلا عمجلا
 : و ناد 5 ا ي و ل ۹ of ههه 0 هه 7 ی ۶ و ۴
 نهفرر مکیلع نهلو . هللا ةملكب نهجورفم متللحتساو « هللا ةناماب نهومتدخا
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 « 9 2 9 6. ریس (۱)

 «فورعملاب نهتوسکو

۶ ۶ 

 هل تلاق نایفس یب وبا ةارم | ادنه نآ : ا یی ی

 ٩ «فوذذعلاب كَدَلَوَو كيف ام يذُح# :ل :لاقف الوعل

 هللا ىضر هيبأ نع «ةیواعم نب ميكح ثيدح نم :(دواد ىبأ ننسا ىفو

 : لاق ؟انئاسن يف لوقت ام !هللا لوسر اي :تلقف 5 هللا لوسر تيتأ :لاق «هنع
E ۹الو نهوئبرضت الو نوشبلتامم نهوشکاَو .نولكأت اتم نموُمعطأ» 3 0-2 ام( ۵ 5 ی  

 (T) ت و و ی

 . انه
 رس 0۵ بم

 لوقی ثيح لجو زع هللا باتکل ۲ ۱ ی اذهو

 ةَعاَضولا مي نأ دار E دالا نعضرب تادلاولاو# : ىلاعت

 لعج ةي يبنلاو ۲۳۳[۰ :ةرقبلا] (فورعملاب نون نه هل دولْوَملا ىلَعَو
 ىلإ امهّدرو ریدقتلا مدع يف امهنيب یّوسو «مداخلا ةقفن لثم ةأرَملا ةقفن

 امهتقفن لعجف .*"«فوُرعَملاب هتوشکو هما كولْمَمْلل» :لاقف «فورعملا

 .اهریدقتب دحآ لقي ملو «ةرّدقم ٌريغ مداخلا ةقفن نأ بیر الو «فورعملاب

 امم ْمُهَوُسِبلَاو نولکأت امم مُهوُمِعْطَأ١ :لاق هنأ قيقرلا يف هنع حصو

 . ءاوس ةجوزلا يف لاق امك «ملسم هاور .«ْنوُسَبْلت

 9 ىلع راصمألا رب ا ا a ۲ یر و يراخبلا نا )۲(
 ةشئاع ثيدح نم دنه ةيضق باب :ةيضقالا يف (۱۷۱۶۸) ملسمو «مهنيب ب نوفراعتی

 لبق هدنسو ءاهجوز ىلع ةأرملا قح باب :حاکنلا يف (۲۱46) دواد وبأ هجرخآ )۳

 يبآ ثیدح نم لكأي امم كولمملا ماعطإ باب :ناميألا يف )١177( ملسم هجرخآ (8)
 9 زیره

 .رذ يبآ ثیدح نم )١1771( مقر )0(

۳۸ 



نمعطت نأ اما :لوقت كتارما : لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع حصو
 «ی

 ىلإ ينمعطأ نبالا لوقيو .ينلمعتساو ينمعطأ :دبعلا لوقيو ءىَقْلَطَت نأ امإو

 . كيلمتلا ال ماعطالا اهّلك دلولاو قيقرلاو ةجوزلا ةقفن لعجف ۰۲ ینْعدت نم

 . يتأيس امك 4# يبنلا ىلإ اعوفرم اذه يئاسنلا یورو

 «[84 : ةدئاملا] 4 ْمُهتَوْسك وأ مكيلْهَأ َنوُمِعِطُت ام طَسْوَأ نم : ىلاعت لاقو
 20 8 ما 1 ۲

 نبا نع حصو «""تیزلاو زبخلا : لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع حصو

(۳( 
 ۱ محللاو

 کل درو كلو ءمدألا نم هريغ عم زبخلاب لهألا ٌماعطإ ةباحصلا رسفف

 مل ول فرعلا ىلإ هدر بجوف «دييقت الو هریدقت الو دیدحت ريغ نم ًاقلطم قافنالا

 نمو ؟هيلإ هتمأ دشرآو «فرعلا ىلإ كلذ در يذلا وهو فيكف هِي ئيبنلا هيلإ هدري

 نم ىتح مهيلهأ ىلع قافنالا يف مهنيب نوفراعتي امنإ فرعلا لهأ نأ مولعملا

 نوقفني اوناك امنإ هباحصأو ةا ئيبنلاو «ٌبحلا نود مادالاو زبخلا :ريدقتلا بجوُي

 عرشلاب ةبجاو ةقفن اهنألو «هريدقتو بحلا كيلمت نود كلذك .مهجاوزأ ىلع

 ذخأت نأ ادنه ی يبنلا رمأل «ةردقم تناك ولو .قيقرلا ةقفنك بحلاب ردقت ملف

 يف داهتج الا ذرو «ریدقت ریغ نم اهیفکی ام دعا نآ اهرمآ املو اعرق اهل ردقملا

 نیلطر يف الو ءَنيَدُم يف رصحنی ال اهتیافک ردق نأ مولعملا نمو ءاهيلإ كلذ

 الو ءامیٍ الو .هجوب كلذ ىلع لدي مل هظفلو صلی الو امهیلع ديزي ال ثيحب

 اکرت نوکیف ةیافکلا نم لقأ نوکی دق ا ريغ نیلطر وأ نیم باجیاو «ةراشا

 لهالا ىلع ةقفللا بوجو باب :تاقفنلا يف ۰ ۰1۳۹/۹ يراخبلا هجرخآ (۱)

 . لایعلاو

 .حیحص هدنسو متاح يبا نبا نع ۲ «هریسفت» يف ربثک نبا هرکذ (۲)

 . حیحص هدنس و ۷/۸۷ (هریسفتا ىف ريرج نبا هج رحآ )۳)

۰۳۹ 



 ةقفنلا رادقم يف فالتخالا

 مدع ىلع روهمجلا ججح

 سدقتلا

 نم ّلقأ ناك نإو هقيقرو هدلوو لجرلا لكأي امم ةيافكلا ردق ٌباجيإو «فورعملل
 ءةنسلاو باتكلاب بجاولا وه اذه نوكيف «فورعملاب قافنإ ءزبخ يلطر نم وأ دم

 ءاهلام نم كلذ تجرخأ نإف «كلذ عباوتو هزبخو هنحط 7 جاتحي بحلا نألو
 ابح بجاولا ناك هلام نم اهل كلذ هيلع ضرف نإو «جوزلا ةقفنب ةيافكلا لصحت مل

 هلذب همزلی مل «هريغ وأ اقيقد وأ ابح وأ مهارد زبخلا ناكم تبلط ولو «مهاردو
 تها رج الف .ةضواعم كل نال هلوبق اهمزلی مل ءاضيأ كلذ اهیلع ضرع ولو

 .هیلع اقفتا ام یلع امهیضارت زوجیو «اهلوبق ىلع

 .يعفاشلا وهو بحلاب اهرّدق نم مهنمف ءاوفلتخا ةقفنلا اورق نیذلاو
 هم دحاولا ىلإ ةرافکلا يف عفدی ام لقأ نأل لي يبنلا دُمب دم ریقفلا ةقفن : لاقف

 ةرشع ٌماَعْطِإ هترافکف* : لاقف و ةرافكلا ربتعا هناحبس هللاو

 ىلعو :لاق ۸٩[۰ :ةدئاملا] 4 مُهَتَو وشک وأ مُكِيلَْأ َنوُمِعَطُت ام طَسْوَأ نم َنيِكاَسَم
 .ىذألا ةرافك يف نادم دحاولل هناحبس هللا چو اا رثکآ نآل نادم رسوملا

 .ريقفلا ةقفن فصنو ءرسوملا ةّقفن فصن «فصنو ّدُم طسوتملا ىلعو

 ترثکلاو ةلقلا يف فلتخی ال رادقمب ةردقم :ىلعي وبأ يضاقلا لاقو

 ارابتعا رسْعُملاو رسوُملا قح يف موی لک يف زبخلا نم نالطر بجاولاو
 ردق يف ءاوس َرِسْعُملاو ٌرسوُملا نأل «هتدوجو هتفص يف نافلتخی امنإو «تارافكلاب

 . ةبجاولا ةقفنلا كلذكف «هتدوج يف نافلتخي امنإو «ٌةينبلا هب ٌموقت امو «لوكأملا

 بال «ةقفللا ا طق ةباحصلا نم هسا نع ظفحی ال :اولاق روهمجلاو

 ام رصمو رصع لک يف لمعلا هب لصتا يذلا لب مهنع ظوفحملاو «لطرب الو
 . هانرکذ

 لد يذلاو «ةرافكلا يف لطرلاو دّملاب ریدقتلا مکل مّلس يذلا نمو :اولاق
 يف ىلاعت لاق كيلمتلا ال طقف ٌماعطالا ةرافكلا يف بجاولا نأ ةنسلاو نارقلا هيلع
 × مكيلُهَأ نومعطن ام طَسْوَأ نم َنيكاَسم ةرشع ٌماعطإ هتراکف#* : نیمیلا ةرافک

° 



 «ًانيكشم نیس ماعطاق ْعطَتْسَي مل ْنَمف# : راهظلا ةرافك يف لاقو ۰1۸٩ :ةدئاملا]

 كن وأ ةََدَص ؤأ مایص نم ةيدفف» :یذألا ةيدف يف لاقو ([4 : ةلداجملا]
 مضوم يف سیلو «اذه ریغ تارافکلا ماعطا يف نآرقلا يف سیلو ۰ : ةرقبلا]

 يف ءىطو نمل لاق هنأ 95 يبنلا نع حصو لطر الو دمب كلذ ریدقت اهنم دحاو

 دمب كلذ َّدَحَي ملو ءرهاظُملل لاق كلذكو .۲۱«انیکشم نیس ْمِعطأ» :ناضمر راهن

 . لطر الو

 وه تاقفتلاو تارافکلا يف بجاولا نأ «ةنسلاو نارقلا هيلع لد يذلاف

 وبآ لاق .مهنع هللا يضر ةباحصلا نع تباثلا وه اذهو «كيلمتلا ال ٌماعطإلا
 نع ثراحلا نع قاحسإ يبأ نع «جاجح نع «دلاخ وبآ انثدح : ةبيش يبأ نب ركب

 :انيزو ازبخ مهیشعیو ‹مهيڏدغي : يلع

 ةرافك يف نيكاسملا ماعطإ يف لوقي ىلع ناك ثراحلا نع «قاحسإ لاقو

 . ؟انمسو ازبخ وآ «اتیزو ازخ مهيشعيو مهيدغي : نیميلا

 نب هللا دبع ناك : لاق ثیل نع «یلعی نب ییحی انئدح : ةبيش يبآ نبا لاقو

 زبخلا :لاق 4مکیلهآ نوُممطن ام طسوأ نم# : لوقی هنع هللا يضر دوعسم

 ۱ . ""محللاو زبخلاو «تیزلاو زبخلاو .نمسلاو

 بابو «ناضمر يف عماج اذإ باب :موصلا يف ۱8۳ ۰۱8۱/6 يراخبل هجرخآ (۱)

 :تاقفنلا يفو ءرخالا اهضبقف ءةبه بهو اذإ باب :ةبهلا يفو «ناضمر يف عماجملا

 يف ءاج ام بابو ؛كحضلاو مسبتلا باب :بدالا يفو .هلهآ ىلع رسعملا ةقفن باب
 مکل هللا ضرف دق :ىلاعت هللا لوق باب :روذنلاو نامیالا يفو كليو : لجرلا لوق
 ةرشع ةرافکلا يف يطعي بابو «ةرافكلا يف رسعملا ناعآ نم بابو  مکنامیآ ةلحت

 هجرخأو مامالا ربخأف دحلا نود ابنذ باصآ نم باب :نیبراحملا يفو «نيكاسم

 ناشر راه قا عابجلا میرن طیف نایب وصلا قا ( ۱۱۱۱ ملت
 ريثك نبا هرکذو ۰۲۱/۷ «يربطلا ریسفت» يف وهو نافیعض ثراحلاو جاجح (۲)

 . متاح يبأ نبال هتبسن دازو ۲

 .فیعض میلس يبآ نبا وه ثيل (۳)

 يف ةباحصلا لاوقآ
 ةرافكلا



 يف نیعیاتلا لاوقآ

 :هلهآ لجرلا معطي ام طسوآ :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع حصو

 لجرلا معطي ام لضفأ نمو «نمسلاو زیخلاو «تیزلاو زبخلاو «نیللاو زبخلا

 .""محللاو زبخلا : هلهآ

 سیف انا لا « نیریس نب دمحم نع « سنوي انثدح : عیرز نب ديزي لاقو

 e رشعهنح مع E E يرعشال

 ()ینارهظ وأ دّقعُم بوئب مهل رمأو امحلو

oy۳تدحاو ةلك محل زبخ مهمعطیف  

 قدیبعو «نيزر يبأو «ديزي نب دوسألا نع كلذ تبثف «نوعباتلا امأو

 نب رباجو حیرشو «ريبج نب ديعسو «يرصبلا نسحلاو «نیریس نب دمحمو

 ءملاسو مساقلاو كاحضلاو «ةديرب نباو «يبعشلاو ءسوواطو «دیز

 شناس لاو يعخنلا ميهارباو «ةداتقو «بعك نب دمحمو ميهاربا نب دمحمو

 يدعي :لوقي نم مهنم «قاحسإ نب لیعامس ۷ نارقلا ماکحآ يف كلذب مهنع

 زبخ :لوقي نم مهنمو «ةدحاو ةلكأ :لوقي نم مهنمو ا كالا

 «قارعلا لهأو «ةنيدملا لهآ بهذم اذهو «نمسو زبخ «تيزو زبخ ءٌّدحلو

 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذو «حیحص هدنسو ۰۱۷/۷ ريرج نبا هجرخآ (۱)

 نباو خيشلا يبأو یتاح يبأ نباو رذنملا نباو ءديمح نب دبعل هتبسن دازو ۲

 . هیود رم

 نع «ميهاربإ نب ليعامسإ نع ءروصنم نب دیعس ثیدح نم ۵0/۱۰ يقهيبلا هجرخآ (۲)

 ؛رجه دورب نم برض :دقعملاو .نیریس نب دمحم نع تمقلع نب ةملس
 ىلإ :ليقو «ةکمو نافسع نيب داو دنع ةيرق - نارهظلا رم ىلإ بوسنم .ینارهظلاو

 . «ةیاهنلا» يف امك - نیرحبلا ىرق نم ةيرق - نارهظ
 .«بیرقتلا» يف امك ثیدحلا نيل يلجبلا وه قاحسإ نب ىيحي (۳)
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 نود رّدقم ةرافکلا ماعط نأ :ىرخألا ةياورلاو « هنع نیتیاورلا ىدحإ يف دمحأو

 امهیف ریدقتلا مدعو «هدحو یعفاشلا لوقک امهیف ریدقتلا : ةثالث لاوقالاف

 نود ةرافکلا ىف ریدقتلاو . نيتياورلا ىدحإ ىف دمحآو «ةفينح ىبأو كلام لوقک

 . هنع ىرخألا ةياورلاک «ةقفنلا

 فلتخت ال ةرافکلا نأ :ةرافکلاو ةقفنلا نيب قرفلا : لوقلا اذه رصن نم لاق

 ةقفنك «فورعملاب عراشلا اهبجوآ الو «ةيافکلاب ةرّدقم يه الو «راسعالاو راسیلاب

 ضوعلاب یضرّیف «نيعم يمدال ال یلاعت هلل قح اهيف ٌماعطالاو .مداخلاو ةجوزلا
 لاقف «ةباحصلا نع اهیف ریدقتلا يورو ءهْزْجُي مل ةميقلا جرخأ ول اذهلو «هنع
 نع ءروصنم نع «ةناوع وبأ انثدح «لاهنملا نب جاَجح انثدح :ليعامسإ يضاقلا

 فلخأف ينولآسي ينوتأي اسان نإ :رمع لاق :لاق «ریمن نب راسي نع «لئاو يبأ

 :رشع لع معطأف يدك نآ كئرمآ اذزف .مهطغ نآ يل ودیی مث مهيطعآ ال ينآ
 . رب نم عاص فصن وأ «ريعش وأ رمت نم اعاص نیکسم لکل «نيكاسم

 «ةملس نب دامح انثدح :الاق «برح نب نامیلسو لاهنملا نب جاجح انثدح

 :لاق هنع لا يقر باطخلا نب رمع نآ «دابع نب یبحی نع ا نب ةملس نع

 . نیکاسم ةرشع عوض ةسمخ ينيميل ينع معطأف «تثنحف تفلح اذ 217!افْرَياَي

 رم يبأ نبا رمع نع «یلیل يبأ نبا نع «عيكو انثدح «ةبيش يبآ نبا لاقو

 لكل نيكاسم ةرشع ماعطإ :نيميلا ةرافك :لاق يلع نع «ةملس نب هللا دبع نع

 و 0 2

 «هندج نع طرق نع «جاجح نع نمحالا دلاخ وباو «ميحرلا دبع انئدح

 نم ناكو ءزمهت دقو زمه ريغب ةعبشم ءاف اهدعب ءارلا نوكسو ءايلا حتفب هوطبض (۱)
 يبأ ةفالخب رمع عم جح دقو تبحص هل فرعت الو «ةيلهاجلا كردأ رمع يلاوم

 .ةيواعم ةفالخ ىلإ شاعو «ركب

 و

 يف ریدقتلاب لاق نم لوق
 ةقفنلا نود ةرافكلا



 يف رمت نم اعاص وآ رب نم عاص َفصن معطن انإ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 . نيميلا ةرامك

 هللا دبع يبأ نب ماشه انئدح «ميهاربإ نب ملسم انثدح :ليعامسإ لاقو

 يف ءیزجي :لاق «تباث نب ديز نع همش یا نع رک یبا نب ىيحي انئدح

 . ةطنح دم نيكسم لكل نيميلا ةرافك

 نأ «عفان نع «بويأ نع «ديزي نب دامح انثدح «برح نب ناميلس انثدح

 ةرشع معطأ ءاهْركذي مل اذإو «قتعأ «نيميلا ركذ اذإ ناك هنع هللا يضر رمع نبا

 رو و ع

 1 دا هعمو هدم نيميلا ةرافک يف :امهنع هللا يضر سابع نبا نع حصو

 ناكو ءعاص ُفصن وهف «نيكاسملل نارقلا يف ركذ ماعط لك :لاقو «دهاجمو

 . نيكسم لكل ناَدُم : اهلك ناميألا ةرافك يف لوقي

 تك ردأ :راسي نب ناميلس نع «دیعس نب یحی نع ديز نب دامح لاقو

 وبأو «ملاسو یساقلا لاقو .لوألا ٌدملاب ادم نيميلا ةرافك يف نوطعُي مهو ّسانلا

 دم دم لاق مو نا یاب اف اطلاق نی دم دم همش

 يف ةرجع بغكل لاق واي يبنلا نأ «نیحیحصلا) يف تبث دقو :اولاق

 لكل اماَعط عاص فن عاص فن َنيِكاَسَم هس معطا» :یذالا ةيدف ةرافک

 اهانیّدعو ا اهریدقت انلعجف «ىذألا ةيدف واع هللا لوسر رّدقف .۲۲)نیکشسم

 تارافکلاو تاقفنلا انيأر مث :ةجوزلا ماعط رّدق نم لاق مث «تارافكلا رئاس ىلإ

 هناحبس هللا انيأرو «ةرافكلا ماعطإب ةقفنلا ماعطإ انربتعاف .بوجولا يف اكرتشا دق

 ملسمو «ةقدص وأ# :ىلاعت هللا لوق باب :جحلا يف ١4/4 يراخبلا هجرخآ )١(

 6-5 .ىذأ هب ناك اذإ مرحملل سأرلا قلح زاوج باب :جحلا يف 0)

٤ 



 تعمجأ امو ۹6[۰ :ةدئاملا] # نیکاسم ُماَعْط ةَراقك وأ :ديصلا ءازج يف لاق دق

 فا امک ءاموي دم لک نع ماص ماعطلا مدع ول اذهلو ءاهيف رّدقم ماعطلا نأ ةمالا

 ماعط ریدقت ىلع ةفئاطلا هذه هب تّحتحا ام اذهف «هدعب سانلاو سابع نبا هب

 . ةرافکلا

 انرمأ دقو ءةمألا عامجإو هلوسرو هللا نود دحأ يف ةجح ال :نورخآلا لاق
 ات و بقا ًالاح انل یخ كلذو «هلوسر ىلإو هيلإ هيف انعزانت ام رن نأ ىلاعت
 نیس اعطا و ۰4 نیکاَسَم ةرشَع ء ٌماَعْطِإ» :ةرافکلا يف لاق امن هناحبس هللا

 الو ماعطلا سنج انل دحي ملو ماعطالا وه يذلا ردصملاب رمالا قلعف «4ًانيكسم

 ُءانيأرو «نيموعطملا َدّيقو ماعطلا قلطأف «مهّردقو نيمعطملا سنج انل ذحو «هردق
 دوهعملا ًماعطالا هب دارأ امنإف «هباتك يف ج۳ ماعطإ رکذ ثيح هناحبس

 يذ ِمْوَي يف اعطا زآ ةبقر كف ؟ةبقَملا ات َكاردَأ امو :ىلاعت هلوقك فراعتملا

 ايو ًانيكشم هح لع ماعطلا َنوُمِهطْبَو# :لاقو .[١؟ :دلبلا] امینی ةَبْعْسَم
 ۳ مهوشع وأ مهوّدغ ول مهنآ انیقی مولعملا نم ناکو ۸ :ناسنالا] 4آریسأو
 لآ نمیف نیلخاد نیحودمم اوناکل هوحنو انرمو ًازبخ وآ امحلو ازبخ مهومعطآ
 وه يذلا ماعط الا ىلإ لوكأملل مسا وه يذلا ماعطلا نع لدع هناحبس وهو .مهيلع

 ام لثتما دقف «مهكلمُي ملو «َنيكاسملا معطأ اذإ هنأ يف لصن اذهو «حیرص ٌردصم

 . مهمعطأ هنأ :فرعو ةغل لك يف حصو « هب رمآ

 سنأ لاق املو ؟كيلمتلاب الإ ماعطالا ظفل قدصي ال ةغل يأ يفو :اولاق
 ناك .(۱امحلو ازبخ بنيز ةميلو يف ةباحصلا مع أ لع يبنلا نإ :هنع هللا يضر
 : ةيفص ةميلو يف هلوق كلذكو مئالولا ةداع ىلع هيلإ مهاعدو تادا
 كلذ داز دقو :اولاق «هدهاوش ركذن نأ نم رهظأ اذهو ١" مُهَمَعْطَأ١

 تويب اولخدت الا :هلوق باب :بازحألا ةروس ريسفت يف 407/8 يراخبلا هجرخأ )١(
 4 ماعط ىلإ مكل نذؤي نأ الإ يبنلا

 00 ۲ ات يرارسلا ذاختا باب : حاكنلا يف ٩/ يراخبلا هج رخأ )۲(

٥ 

 مدعب لاق نم ةجح
 ةقفنل ايف ريدقنتلا



 مولعمو ۸٩[۰ :ةدئاملا] 4مُكيلْهَأ نوُمعطت ام طَسْوَأ نم :هلوقب ًانايبو احاضیا

 اذإف «كلذ وحنو ٌنبللاو قرملاو ءَمحللاو ٌربخلا هلهأ معطُي امنإ لجرلا نأ «ًانيقي

 اذهلو «كش الب هلهأ معطُي ام طسوأ نم مهمعطأ دقف «كلذ نم نيكاسملا معطا

 لاو «َمّدقت امك «ردقم ٌريغ هنأ ىلع لهألا ماعط) يف مهنع هللا يضر ٌةباحصلا قفتا

 ٌريغ ةرافكلا ماعط نأ ىلع ىلوألا قيرطب ٌلدف «ةرافكلا ماعطل ًالصأ هلعج هناحبس

0 

 اذه :لاقيف «ةرافكلا ماعط ريدقت نم ذخأ امنإف ءلهألا ماعط رَّدق نم امأو

 ةرافکلا ماعطل الصأ هلعج و .لهألا ماعط قلطأ هللا ناف «صنلا یضتقم فالخ

 ةتبلآ یباحص نع فرعی الو .هلصأ ٌرّدقتي ال امك رّدقتي ال ةرافکلا ماعط نأ َملْعف

 . تفو لك يف ةعقاولا هذه مومع عم ةجوزلا ماعط ريدقت

 ماعط َريدقت مزلتسي ام اهيف سيلف ءاهوُمتركذ يتلا قورفلا امأف :اولاق

 هاو ناو LD تاق لای قوت بس اما قنات

 اهنع ضّوعلا جارخا زوجي الو فورعملاب عراشلا اهبجوآ الو «ةيافكلاب رّدقتت

 يف كش ال معن :لاقیف «ةجوزلا ةقفن فالخب طاقسالاب طقست ال هلل قح يهو

 يه لب ؟نیدمو دمب اهریدقت بوجو مزلتسی نیآ نم نکلو «قورفلا هذه ةحص

 ىلع لدي ال ماكحألا هذه توبث عمو «هلهأ ُمِعْطُي ام سنج نم بجاو ٌماعطإ

 . نيهجو نم هباوجف ءاهريدقت نم ةباحصلا نع متركذ ام امأو

 نباو «ىسوم وبأو «سنأو «يلع :مهنم «ةعامج نع انركذ دق انأ :امهدحأ

 حبصأف» ملسم دنع هظفلو ءاهجوزتي مث هتمأ هقاتعإ ةليضف باب :حاكنلا يف (175)

 :لاق ءاعطن طسبو :لاق «هب ءىجيلف ءىش هدنع ناك نم» :لاقف .«اسورع هلي ىبنلا

 ءيجي لجرلا لعجو «رمتلاب ءيجي لجرلا لعجو «طقألاب ءيجي لجرلا لعجف

 ةا هللا لوسر ةميلو تناكف ءاسيح اوساحف «نمسلاب

3 



 . مهیشعیو مهيدي نأ ءىزجُي :اولاق مهنآ مهنع هللا يضر دوعسم

 لب «ادیدحتو اريدقت كلذ اورکذی مل نادملاو دملا مهنع يوُر ْنَم نأ : يناثلا

 يورو كوکم هنع یورو «نادم هنع يورو «دملا هنع يور نم مهنم ناف ءاليثمت

 ناف «نافيغر وأ فیغر هنع يوژو «ةلكأ هنع يورو «ةيشعتلاو ةيدغتلا زاوج هنع

 لاح بسحبو يتفتسملا لاح بسحب ناك ناو «هیف ةجح الف ءافالتخا اذه ناك
 لک ىلعف . كلذکف «ليثمتلا ليبس ىلع كلذ ناك ناو ءرهاظف «رفكملاو فلاحلا
 . نيريدقتلا ىلع هيف ةجح ال ريدقت

 هناحبس هللا نإف «بابلا اذه نم سيلف «ىذألا ةيدف يف ماعطالا امأو :اولاق

 هناحبس هللاو ۱۹7[۰ :ةرقبلا] «كشن و :ِةَقَدَص 1 ( مایص نم ةَيدفق# : لاق

 دییقتو «مايأ ةثالثب مايصلا ٌديبقت لإ يبنلا نع حصو . اهدیتپ ملو ةثالثلا هذه قلطأ
 ملو «عاص فصن نيكسم لكل «نيكاسم ةتسب ماعطالا دییقتو «ةاش حبذب كسنلا

 تقلطم ةقدص بجوأ نكلو «نيكاسم ةتس ماعطإف : ىذألا ةيدف يف هناحبس لقي

 .ةاشلاو «مايألا ةثالثلاو ءِقْرَلاب شنا هتّیعف ءاقلطم امدو تلم هر

 ةميق جرخُب امنإ َجِرْخُملا ناف «بابلا اذه ريغ نم هناف .دیصلا ءازج امآو

 ىلإ اهيف رظنُي ال فلم لب اهنإف ترثکلاو ةلقلاب فلتخت يهو «ماعطلا نم ديصلا
 ىري ام ىلع نيكاسملا همعطیف «ماعطلا غلبم ىلإ اهيف رظني امنإو «نيكاسملا ددع

 بسح ىلع اهيف ماعطلا ٌريدقتف «ضعب ىلع مهضعب ليضفتو مهماعطإ نم

 . اردقم نیکسم لک هاطعی ام سیلو ءرثكيو لقي وهو « فلتملا

 ٌبجاولا ناك اذإ هناف «نالطّبلا ّنّيَب الطاب ارمآ ٌمزلتسي ٌبخلاب ریدقتلا نإ مث

 اذه متلعج نإف ءزبخلا هلهأ معطي امنإ سانلا رثكأو .بحلا اعرش هيلع اهل
 ملو «هتمذ يف اهل تباث ٌبحلاف .ةضواعم هولعجت مل نإو اوا ر ا

 بحلاب هتبلاط هئربث مل اذإف ءاهئاربإو اهطاقسإب الا هنم هتمذ أربت ملف «هنع ضّتْعَت
 امهُدحأ تام نإو مدألاو زبخلا نم اهتجاح موي لك اهيلع هقافنإ عم ةليوط ةدم

۷ 



 ثدح نم طینتسا ام

 دنه یوکش

 دنع بوبعل !ركذ زاوج

 ىوكشلا

 هدالوآ ةقفنب بالا درفت

 عرب ٠ اهلع اس فسر ها هل انوا ناك
 رب 5 ۶ و نس و 0 ر

 ىبأت ةحلصملاو ةمكحلاو لدعلا ىلع ةلمتشملا ةلماكلا ةعيرشلا نأ مولعمو

E O DE E 

 :امهدحآ «نيهجول مدألاو زبخلا نم اهيلع هل يذلاب طقست هتمذ يف يتلا ةقفنلا نإ

 مکح ىلع هيف هعم يه لب ءاهتمذ يف تبثی یتح اهنم هضرتقا الو ءاهايإ هعبی مل هنأ

 امل «اهتمذ يف هتوبث َرُّدَق ولو .اعرش كلذب بحلا نع ةضواعملا عانتمال .فیضلا

 ناو اذه .امهقافتا ٌدمتعت ةصاقملاو ءاسنج نینیدلا فالتخال ةصاقملا تنکمآ
 اهريغب الو مهاردب ال قلطم ةقفنلا ىلع ةضواعملا وجي ال هنإ : نیهجولا دحأب ليق

 مث هفت ایش بجت امنإاهنإف «بجي ملو ءرقتسي مل امع ةضواعم هنأ

 وه امع ضواعُي امك اهنع ضواعيف «نامزلا يضُمب رقتست ىتح اهيلع ةضواعملا

 اذه نم يعفاشلا باحصأ ضعب دجي مل املو «نويدلا نم ةمذلا يف رقتسم

 يف يعفارلا لاق .اهتقفن تطقس «تلکآ اذإ اهنأ حيحصلا :لاق ًاصلخم لاكشالا

 لك ىف هيلع بال ناو ىورتل هو I نارا تا

 «ریبکلا حرشلا» يف يعفارلا لاقو .هب ةجوزلا ءافتكاو ءرصمو رصع

 عوطتو «بجاولا فوي مل هنال .طقست ال اهنآ :امهسيقأ .ناهجو هيف :«طسوألا»و

 همی اهل نذأ يتلا ةديشرلا يف نيهجولا نیذه ناب اوحّرصو «بجاوب سيل امب

 .ًادحاو اهجو طقست مل ءاهل نذأي مل ناف

 بويعلا نم هيف ام هميرغ يف لجرلا لوق زاوج ىلع ليلد : دنه ثيدح يفو

 ای نامی ق رک را لوف الو یو هی یک لند ناو فا تك نع

 . هيلع فلح ام ىلابي ال رجاف هنا !هللا لوسر

 عامجإ اذهو «مألا اهیف هكراشت الو هدالوآ ةقفنب بألا درفت ىلع لیلد هيفو

 معزو اهئاریم ردقب ةقفنلا نم مالا ىلع نأ «هيلإ تفتلی ال ذاش لوق الا ءاملعلا نم

£۸ 



 ةدحاو ةجرد ىف ىثنأو رکذ هل نم لك ىلع سایقلا َدَّرط هنأ : لوقلا اذه بحاص

 نبا وأ ءدجو مأ وأ «تخأو خأ هل ناك ول امك ءامهيلع ةقفنلا ناف «ناثراو امهو

 .ءألاو بألا كلذكف «امهئاریم ردق ىلع امهيلع ةقفنلاف «تنبو

 مألا نود بألا درفني امك لک اذهو «ةقفنلاب ةبصعلا دارفنا :حيحصلاو

 ةيالوو «لقعلا لمحب ٌدرفنت ةبصعلا ناف «عرشلا دعاوق ىضتقم وه اذهو «قافنإلاب
 مأ عمتجا اذإ هنأ ىلع ٌئعفاشلا صن دقو «ءالولاب ثاريملاو توملا ةيالوو «حاكنلا

 يهو «دمحأ نع تاياورلا ىدحإ وهو «هدحو دجلا ىلع ةقفنلاف «بأ وأ دجو
 نباو تنب وأ «نباو مأ وأ «تنبو نبا عمتجا نإ كلذكو «ليلدلا يف ةحيحصلا

 يهو «ةبصعلا هنأل نبالا ىلع ثالثلا لئاسملا هذه يف ةقفنلا :يعفاشلا لاقف «نبا
 «ثالثلا لئاسملا يف ثاريملا ردق ىلع اهنأ :ةيناثلاو .دمحأ نع تاياورلا ىدحإ

 يف امهيواستل نافصن امهيلع تنبلاو نبالا ةلأسم يف ةقفنلا : ةفينح وبآ لاقو

 مأ ةلأسم يفو «برقأ اهنأل تنبلا ىلع ةقفنلا :نبا نباو تنب ةلأسم يفو .برقلا

 : يعفاشلا لاقو دمحآ لوق وهو تنبلا ىلع يقابلاو «عبرلا مألا ىلع تنبو
 E :حیحصلاو ءاهيخأ عم ةبصع نوكت اهنأل «تنبلا اهب درفنت
 . قلطملا ثراولا هنال «قافنالاب

 كلذ ناو تیافکلاب هردمعم تراقالاو .تجوزلا ةقفن نأ ىلع لید هو ۰ ۴ نو سلا ب ك1 5 5 ن ا

 .هيلع يه ْنَم اهايإ هعنم اذإ هسفنب اهذخأي نأ هل ةقفنلا هل نَمِل نآو «فورعملاب

 نايفس ابآ نآل «هيف ليلد الو «بئاغلا ىلع مكحلا زاوج ىلع اذهب جتحا دقو

 ىطعُي الو «ةّئيبلا اهلأسی مل ب يبلاو «ارفاسم نكي مل دلبلا يف ًارضاح ناك
 ات هنم ىوتف اذه ناك امنإو «هاوعد درجمب ىعّدملا

 اذإ هميرغ لام نم ذخأي نأ ناسنالل نأو ءرفظلا ةلأسم ىلع هب جتحا دقو
 قحلا ببس نأ :اهدحأ «هجوآ ةثالثل لدي الو «هايإ هدحج يذلا هقح ردقب هب رفظ

 لوق هلوانتب الف یهاظلا ىف ًةنايخ ذخألا نوكي الف «ةيجوزلا وهو «رهاظ انهاه

 ۹ ٤ ٤ داعملا دار ۱۵۵-۵

 هب جاجتحالا ةحص مدع

 ىلع مکجلا زاوج ىلع
 بئاغلا

 هن جاجتحالا ةحص مدع

 لام نم ذخالا زاوج ىلع

 ...ميرغلا



 ذب ةقفنلا طقست له

 ؟نمزلا

 دمحأ صن اذهلو .۲«كنا ْنَم نخَت الو كَمَا نم ىلإ َةَناَمألا ٌدَأ» : ك تيبنلا

 ةجوزلل زّوجو «رفظلا ةلأسم يف ذخألا نم عنمف ءامهنيب اقرفم نيتلأسملا ىلع

 . نیئیدحلا الكب لمعو حالا

 وأ قافنالاب همزلیف «مکاحلا ىلإ هعفرت نأ ةجوزلا ىلع قشي هنأ : يناثلا

 . اهقح ذخأ نم اهنکمت عم اهیلع ةّرضم كلذ يفو « قارقلا

 نأ نكمُي ارقتسم ادحاو اقح وه سيلف موي لک ُدّدجتي اهقح نأ :تلاثلا

 . نيدلا قح فالخب مكاحلا ىلإ هعفرت وأ «هیلع نیدتست

 مل هنأل ءنامزلا يضمب طَقْت ةجوزلا ةقفن نأ ىلع هذه دنه ةصقب جتحا دقو

 ءاهيفكي ام اهیطعب ال هنإ :اهلوق عم ةيافكلا ردق نم اهل ىضم ام ذخأ نم اهنكمُي

 . كلذب اهاتفأف ؟اهیفکی ام

 نام له «براقألاو تاجوزلا ةقفن ىف الا فلتخا دقف ءدعبو

 ةثالث ىلع ؟تاجوزلا نود براقألا ةقفن طقست وأ .ناطقسپ ال وأ ءامهالک نامزلا

 . لاوقآ

 یدحاو «ةفينح یبآ بهذم اذهو «نامزلا یضمب ناطقسی امهنآ :اهدحآ

 .دمحآ نع نیتیاورلا

 . ةبعفاشلل هجو اذهو الفط تقلا ناک اذا ناطقسپ ال امهنآ : یناثلاو

 يمرادلاو (۱۲۹6) يذمرتلاو (۳۵۳۰) دواد وبآ هجرخآ هدهاوشب حیحص ثيدح (۱)

 هدنسو .تریره يبآ ثيدح نم 11/۲ مکاحلاو ۳۰۳ ص ينطقرادلاو ۲

 ثيدح نم ٩۱ ص «ریغصلا» يف يناربطلاو ءایضلاو ينطق رادلا دنع دهاش هلو «نسح

 تةباحصلا نم لجر نع (۳۹۶۳) دواد يبأو عةمامأ يبآ ثيدح نم يناربطلاو «سنأ

 .بعك نب يبأ نع ينطقرادلاو
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O,تب طقس  NNهر ما رس هو  

 : لاق نم مهنم نامزلا يضمب هوطقسآ نيذلا مث . كلامو دمحأو يعفاشلا بهذم

 مهنمو . ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعب لوق اذهو ءطقست مل اهضرف دق ٌمكاحلا ناك اذإ

 يذلاو «نامزلا يضمب تطقس اذإ نیش اهبوجو يف مکاحلا ضرف رتي ال :لاق نم

 «كلذ يف بیرقلا ةقفنو ةجوزلا ةقفن نيب قرفلا ««هرّرحم» يف تاکربلا وبآ هرکذ

 نوکی نأ الا همزلپ ال : هنعو «يضاملا ةقفن همزل «قفتُي ملو ةدُم باغ اذإو : لاقف

 .اهضرف دق ٌمكاحلا

 ندع ناد لإ و ناو مال و ا

 بيرقلا ةقفن بوجو يف مكاحلا ضرفل ريثأت ال هنأو .باوصلا وه اذهو مكاحلا

 نع الو «دمحأ نع فرعي ال هنإف لقنلا امآ «اهنخوتو القت ناسا نرم یضم امل

 نع الو مکاحلا اهضرف اذإ نامزلا يضمب بیرقلا ةقفن ٌرارقتسا هباحصأ ءامدق

 «بذهملا بحاصک «مهنم هبهذمل نیققحملاو هباحصآ ءامدقو «یعفاشلا

 (۱«رئاخذلا»9و ««نايبلا»و .««بيذهتلا»و .«ةیاهنلالو ««لماشلا»و .«یواحلا»و

 اذا اهرارقتسا دجوي امناو «ضرف ءانثتسا نودب طوقسلا الإ بتکلا هذه يف سیلو

 حرص دقو «هعورفو يعفارلا حرشو .(زيجولا»و «طیسولا) يف مکاحلا اهضرف

 ىف نامثع نب دمحمو ««ةدعلا» ىف یلماحملاو «(«هبيذهت» ىف یسدقملا رصن

 اولْلعو مکاحلا اهضرف ولو رقتست ال اهنأب «دمتعملا) يف يجيندنبلاو «دیهمتلا)

 راسي عم بجت ال اذهلو «سفللا ءایحال ةاساوملا هجو ىلع بجت اهنأب طوقسلا

 وبآ لاقو . ضرفت مل وآ تضرف اهطوقس بجوي ليلعتلا اذهو هيلع قفنملا

 نسحلا ىبأل «يواحلا»و .ه 477 ىفوتملا «يزاريشلا قاحسإ يبأل «بذهملا» ١(

 «ةیاهنلالو به 1۷۷ يفوتملا غابصلا نبال «لماشلا»و به ۰ یفوتملا يدوراملا

 يبأل «رئاخذلا»و به ۵۵۸ یفوتملا يعفاشلا ينميلا ریخلا يبال «نایبلااو هه 57

 .ه ۵۵۰ یفوتملا يعفاشلا يموزخملا يلاعملا
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 هيف بجي ال امو كيلمت ال عاتمإ بیرقلا ةقفن نأ كلذ ىلع لدي اممو :يلاعملا

 اذهل دعبتساو «ةمذلا يف انيد هریصم لاحتسا «ةيافكلا ىلإ ىهتناو «كيلمتلا

 نم هفيعضت يف غلابو «نامزلا يضمب ٌرقتست ريغصلا ةقفن نإ :لوقي نم لوق ليلعتلا
 اهريدقت نع رذتعا مث « ضقانتم ىضم ام ضوع باجيإ عم ةيافكلا ٌباجيإ نأ ةهج
 وأ اهل ةقحتسم لماحلا نأب هل ةقفنلا نإ :انلق اذإ .حصالا ىلع لمحلا ةروص يف

 لمحلا يف اذه :لاق مث ءردقتت :انلق اذهلو :لاق .ةجوزلا ةقفنك يهف اهب ةعفتنم

 يا. اا ايون ريبصت ف نا شا فل كل ولأ

 هنأل ءارظن مكاحلا ضرف روصت يف ناف «ٌباوصلا وه ءالؤم هلاق يذلا اذهو

 مكحلا هل غسي مل «هدقتعی ناك ناف ءال وأ نامزلا يضمب اهطوقس دقتعي نأ امإ

 فرعي ال هنأ عم اهطوقس دقتعي ال ناك نإو «مزال ریغ هنأ دقتعي ام مازلإو «هفالخب

 ضرفلاب ينعي نأ امإف .يعفاشلا باحصأل هجو ىلع ريغصلا لفطلا يف الإ لئاق هب

 وهف «ٌباجيإلا | ناف اعبار ارمآ وأ ؛ریدقت وأ .بجاولا تابث وا باجیالا

 عرقا تازلا تات ةه او ن فسا و ا ایت

 نم بجاولا ةفص يف رْثَوُي امنإ ریدقتلاف «بجاولا ٌريدقت هب ديرأ ناو «ناّيس ُهُمَدَعو
 اذه «ةتبلأ بجاولا يف هضرفل رثأ الف «هتوبث الو هطوقس يف ال ,ناصقنلاو ةدايزلا

 ةقفنلا بجاولا نأ ىلع تمدقت يتلا ةلدألا ةمداصُم نم ريدقتلا يف ام عم

 الف «عبار رم هب ديرأ نو . سبلي امم مهوسكيو «لكأي امم مهمعطيف «فورعملاب

 . هيف رظنيل هنايب نم دب

 لحم وه اذهف «نامزلا يضمب طوقسلا ٌمدع وه ُدارملا عبارلا ُرمألا :ليق نإف

 دقتعی نأ ٌنكمُي فيكف :ليق .هب قّلعتو «مكاحلا ٌمكح هيف رثأ يذلا وهو «مكحلا

 عامجالا فالخف ءطوقسلا مدع دقتعا نإو ؟هفالخب يضقيو مزلي مث «طوقسلا

 بجاولا اذه ةفص تناك اذإف «هتفص نع ءيشلا ليزي ال مكاحلا مكح نأ ٌمولعمو

 . هتفص نع مكاحلا مكح هلزُي مل اعرش نامزلا يضمب هطوقس

 مل ام نامزلا يضمب طوقسلا ٌمكاحلا دقتعي نأ وهو ءرخآ مسق يقب :ليق ناف

۶ ۳ 



 سفنب ال ضرفلا لجال اهرارقتساب مکحی وهف ترقتسا .تضرف ناف «ضرفي
 . نامزلا يضم

 اذه ناو نامزلا يضمب اهطوقس دقتعا اذإ هناف ءائيش يدجُي ال اذه : لیق

 الإ اذه امو «هتوبث مدعو هطوقس دقتعی امب مزلی نأ هل ْرِجَي مل عرشلاو قحلا وه
 رطضملل هب يضقف ءرطضم ريغ ماعط ٌبحاصو ءرطضم هيلإ عفارت ول ام ةباثمب
 همزلي هنأ ضوعلا هبحاص طعی ملو نارطضالا لاز یتح ٌهذخَأ قفتی ملف ءهضوعب
 .هتجهُم ءایحال ةقفنلا قحتسي ٌبیرقلاو «هل هلذبب ماعطلا بحاص ُمرلْیو «ضوعلاب

 عوجرلا يف ةدناف الف «هئايحإ نم عراشلا دوصقم لصح «بوجولا نمز ىضم اذإف
 ببسلا نع ءانغتسالاو دوصقملا لوصح عم هتلیسوو «ءایح الا ببس نم تاف امب

 . رخا بیسب

 نامزلا يضمب ٌرقتست اهنإف تجوزلا ةقفنب مکیلع ضقتني اذهف : لیق ناف
 . هنیعب هومترکذ يذلا ینعملا اذه لوصح عم ضرفت مل ولو

 طوقسو «عامجالا وأ صنلاب مکحلا مولعمب نوکی نأ دی ال ضقنلا : لیق
 ءاهناطقسُي ةياور ىف دمحأو ةفينح وبأف «عازن ةلأسم نامزلا يضمب ةجوزلا ةقفن
 اهنيب اوقف اهنوطقسُي ال نيذلاو ءاهناطقسي ال ىرخألا ةياورلا يف دمحأو يعفاشلاو

 . قورفب بيرقلا ةقفن نيبو

 .ةلص بيرقلا ةقفن نأ : اهدحآ

 . بیرقلا ةقفن فالخب راسعالاو راسيلا عم بجت ةجوزلا ةقفن نأ : يناثلا

 بجت ال بيرقلا ةقفنو ءاهلامب اهئانغتسا عم بجت ةجوزلا ةقفن نأ :ثلاثلا

 .هتجاحو هراسعإ عم الإ

 الو «ىضم ام ةقفن ةجوزلل اوبجوأ مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ :عبارلا

 رمع نع حصف «ىضم ام ةقفن بيرقلل بجوآ هنأ طق مهنم دحأ نع فرعي

fo 

 براقألا ةقفن نيب قرفلا
 تاجوزلاو



 نأب مهرمأف «مهئاسن نع اوباغ لاجر يف دانجألا ءارمآ ىلإ بتک هنأ هنع هللا يضر

 هللا يضر رمع فلاخی ملو «یضم ام ةقفتب اوثعب ءاوقلط ناف ءاوقلطُي وأ اوقفنُي
 باتکلاب تبجو ةف هذه ها همحر رذنملا نبا لاق .فلاخم مهنم كلذ يف هنع

 . اهلثمب الإ حجحلا هذهب بجو ام لوزی الو عامجالاو ةنسلاو

 اهيطعي ال نایفس ابآ نأ ب يبنلا ىلإ دنه تکش دق :نوطقسملا لاق

 ام ذخآ اهل زّوَجُی ملو «ةيافكلا ردق لبقتسملا يف ذخأت نأ اهل حابأف ءاهتيافك

 ةقفنلا امنإو «قادصلاب يه امنإ ةضواعملاف «ةضواعم ةقفن اهن : مكّلوقو «ىضم

 اهتقفنو «هلايع ةلمج نم يهف «ريسألاك هدنع ٌةيناع يهف «هسبح يفاهنوكل
 «رخالل لصحی ام لثم عاتمتسالا نم هل لْصحی نیجوزلا نم لکف الاو تاساوم

 هب جوزلا مازلال هجو الف یضم ام ةقفن نع تنغتسا اذإف هملا ىلع اهضواع دقو

 عاوئالاف قیقرلا ةقفنكو «فورعملاب بیرقلا ةقفنك ةجوزلا ةقفن لعج ی ٌئيبنلاو

 نمو ؛هسبحو هکلم يف وه نم سفن ءایحال ةاساوم فورعملاب تبجو امن ةثالثلا

 جوزلا مازلال هجو الف «نامزلا يضمب اهنع ىنغتسا اذإف «ةبارقو محر هنیبو هنيب

 هیلع قییضتلاو «كلذ ىلع هسبحو یضم ام ةقفن همازلإ يف فورعم او ءاهب

 جورخلاو لوخدلا نم اهراطوآ ءاضقل ةجوزلا ضیرعتو «سبحلا لوطب هبیذعتو

 يفو «عفاولا وه امك «اهیلع هرظن ةبيغو ءاهنع اهجوز عاطقناب نادخألا ةرشعو

 نم هللا ىلإ ُحْعَتل جورفلا نإ یتح «هللا الا هملعي ال ام رشتنملا داسفلا نم كلذ

 عرش يتأي نأ هللا ذاعمو ءاهراطوأ يف اهبییستو ءاهنع اهنوصی نمو اهتامح سبح
 ني رمع رفا امناو عورات ترعتساو هرارش راطتسا دق يذلا داسفلا اذهل هللا

 نأ اومذق اذ| مهرمأی ملو يضم ام ةقفنب اوثعبی نآ اوقلط اذإ َجاوزألا باطخلا

 مازلالا نم ٌمزلي الو «ةتبلأ يباحص نع كلذ َفَرْعُي الو «ىضم ام ةقفن اوضرفي

 ةقفنلا ىلإ ٌجوزلا داع اذإ اهب ٌمازلالا ةيلكلاب اهعاطقناو قالطلا دعب ةيضاملا ةقفنلاب

 ریغ رخالاب امهدحأ ٌرابتعاف «هيلإ جاتحت ام لكب ةجوزلا لبقتساو «ةماقالاو
 سه و

 دقف ىضم امو «بیرقلا ةقفنك يهف «مویب اموي بجت ةجوزلا ةقفنو ( حيحص
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 نيب ءاضغبلاو ةوادعلا ًاشنم كلذو هب جوزلا مازل ال هجو الف هتقو یضمب هنع تنغتسا

 حیحصلا وه لوقلا اذهو ءةمحرلاو ةدوملا نم امهنیب هللا هلعج ام ٌدض وهو «نیجوزلا
 ةوسک نأب «يعفاشلا ٌباحصأ حرص دقو «هريغ ةعيرشلا يضتقت ال يذلا ٌراتخملا
 يف مهل ناف «كيلمت ال عاتمإ امهنإ : ليق اذإ نامزلا يضمب ناطقسی اهنكسو ةجوزلا
 ۱ . نیهج و كلذ

 لصف

 لب هلوسر ةنس الو «یلاعت هللا باتك يف هل لصأ الف «مهاردلا ضرف امأو
 یهيعبات الو نیعباتلا الو ءةتبلأ مهنع هللا يضر ةباحصلا نم دحأ نع الو

 راثالا بتک هذهو «مالسالا ةمئأ نم مهُريغ الو «ةعبرألا ةمئالا نم ذحأ هيلع صن
 لاو .مهاردلا ضرف رکذ نم انودجوأف ءانرهظأ نيب ةمئألا مالكو «ننسلاو

 فورعملا نم سيلو «فورعملاب قيقرلاو تاجوزلاو براقألا ةقفن بجوأ هناحبس
 امم مهمعطُي نأ عرشلا ٌبحاص هيلع صن يذلا فورعملا لب «مهاردلا ا
 ىلع مهاردلا ضرفو ءاذه ىوس فورعملا سيل ءُنَبْلَي امم مهوسكيو «لكأي
 ضايتعالا حصي الو «هضوع الو بجاولا نم مهاردلا تسيلو «رکنملا نم قفنملا
 ولو ءًامويف اموي بجت امنإ تاجوزلاو براقألا ةقفن ناف «كلمي ملو رقتسي مل امع
 مهاردلا ناف «بيرقلاو جوزلا یضر ريغب اهنع ةضواعملا حصت مل ةرقتسم تناک
 داتعملا ماعطلا وأ يعفاشلا دنع ٌربلا امإ وهو «يلصألا بجاولا نع اضوع لعجت
 الو هاضر ريغ نم مهاردب كلذ ىلع ةضواعملا ىلع ربجي فيكف وهمجلا دنع

 صوصنو «عرشلا دعاوقل فلاخم اذهف «كلذ ىلع هل عرشلا بحاص دان
 زاج كلذ ىلع هيلع قفنملاو قفنملا قفتا نإ نكلو «دابعلا حلاصمو «ةمئألا
 فورعم عازن اهل ةبجاولا ةقفنلا نع ةجوزلا ضايتعا زاوج يف هنأ عم اذه ءامهقافتاب

e Edةمذلا يف تبث ماعط اهتقفن نأل < ‹ ضاتعت ال  

 فايتعالا ژوجی الف اذه ىلعو «هيف ملسملاك «ضبقلا لبق هنع ضاتعت الف ءاضوع

 ناف «قیقدلاو زبخلا ريغب ضاتعت :ليقو ءةتبلا ءيش الو «بايث الو مهرادب ال

۶ ۵ ۵ 

 ةقفنلا يف مهاردلا ضرف
 باتکلا يف هل لصا ال

 ثسلاو



 لبقتسملا نع ناك ناف .يضاملا نع ضایتعالا ناك اذإ اذه ءابر امهب ضایتعالان

 .اهرارقتسا ملعي الف طوقسلا ددصب اهنال ءادحاو اهجو مهدنع حصي مل

 يف ي هللا لوسر مكح نم يور ام رکذ

 اهتقفنب رسعآ اذإ اهجوز قارف نم ةأرملا نیکمت

 : لاق «هنع هللا يضر ةريره يبآ ثيدح نم !هحیحص) يف يراخبلا ىور

 رُهظ ْنَع ناك ام» : ظفل يفو «ینغ رام ةَّقَدَّصلا لضف» : ك هللا لوسر لاق

 نأ اما :ةأرملا لوقت ««لوُعَت ْنَمِب ْأَدْباو ءىَلْفُسلا ديلا ّنم ُدْيَخ ایل ُدّيلاو .ینغ

 :ذلولا لوقيو «ينلمعتساو ينمعطأ :ٌدبعلا لوقيو ءينَقَلَطُت نأ امإو «ينّمِعطُت

 : لاق ؟ة55 هللا لوسر نم اذه تعمس ةريره ابأ اي :اولاق ؟ينعدت نم ىلإ «ينمعطأ

 ."ةریره يبآ سیک نم اذه .ال

 : لیقف ««لوُعت نَمِبًادباو» : هيف لاقو هباتک يف ثیدحلا اذه يئاسنلا ركذو

 َكُمِداخ «ينقراف ًالاو ينمعطأ :َلوُقَت َكُنْأَرْما» :لاق ؟هللا لوسر اي لوعأ نم

 يف اذهو رم نع ا یا : لوقی دو يتلمُعَتساو ينمعط لر

 نع «بويأ نب دیعس ثيدح نم هدنع وهو ءاذكه «يئاسنلا باتک خسن عیمج

 هللا يضر ةريره يبأ نع «حلاص يبأ نع «ملسأ نب ديز نع «نالجع نب دمحم
I kk 

 ناتقن دمحمو دیعسو « هنع

 رطم نب رشب نب دمحم انثدح «یعفاشلا ركب وبآ انئدح : ینطقرادلا لاقو

 «ينقلط ْوَأ ينُمعطا :اهجؤَرل لوقت ةأْرَملا» : لاق و یبنلا نأ «ةريره ىبأ

۳( 
 . ثيدحلا

 . لایعلاو لهألا ىلع ةقفنلا بوجو باب : تاقفنلا يف 44۰ ۰۶۳۹/۹ يراخبلا هجرحآ )۱(

 ينطقرادلاو (۷۷۲۷)و )45١١( «دنسملا» يف دمحآ هجرخآو ءنسح هدانسإ (؟)

۲۳ ۲1 . 

 . نسح هدنسو ۲۹۷/۳ ينطقرادلا هجرخآ (۳)
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 نبا يقابلا ٌدبعو «كامسلا نب دمحأ نب ٌنامثع انثدح :ينطقرادلا لاقو
 انثدح ءزازخلا يلع نبدمحأ انربخأ :اولاق «يلع نب ليعامسإو « عناق

 تملس نب دامح انثدح «روصنم نب قاحسإ انثدح «يدروابلا ميهاربإ نب , قاحسإ

 ۱1 OPO باع يسب

 نب مصاع نع «ةملس نب دامح ىلإ دانسالا اذهبو . هی قّرفی :لاق «هتآرما
 و ا جال

 :لاق «دانزلا يبأ نع «نايفس انثدح :"هننس» يف روصنم نب ديعس لاقو

 هایش قرف .هتأرما ىلع قني ام ُدِجَي ال لجرلا نع بيسملا نب ديعس تلأس

 هتياغف ول هللا لوسر ةنس ىلإ فرصني اذهو .هنس : لاق ؟ةنس تلق . معن : لاق

 . بیسملا نب ديعس لیسارم نم نوکی نأ

 .لاوقأ ىلع ةلأسملا هذه مکح يف ءاهقفلا فلتخاو

 ۳ ی ی ی قلطی وأ قفثی نأ ىلع ربجي هنأ :اهدحا
 هبجآ «هتأرما ىلع قفتُي ام لجرلا دجي مل اذإ : لاق بیسملا نبا نع «يراصنالا و

 . اهقالط یلع

 يف لجژی :لاق هنکل كلام لوق اذهو مکاحلا هيلع اهقّلطُي امنإ : يناثلا
 يفو «رهطت ىتح را « ضئاح يهو لجألا یضقنا ناف هوحنو ارهش ةقفنلا مدع
 هلف قدعلا يف رسیآ ناف .ةيعجر ةقلط مکاحلا هيلع اهقلطُي مث «نیماع ةقادصلا

 عم تماقآ تءاش نإ ریخت ةجوزلا نأ :امهدحآ .نالوق يعفاشللو ءاهعاجترا

 ناو ءاهسفن نم هتنكمأ اذإ اذه :هباحصأ لاق . هتمذ يف اهل انيد ٍرِسْعُملا ةقفن ىقبتو
 . حاكنلا تخسف «تءاش ناو ءاهّتقفن تطقس «هنکمت مل

 .۲۹۷/۳ ینطقرادلا هجرخآ (۱)

 . ۲۹۷/۳ ینطفرادلا هجرخآ (۲)



 وأ قالط قارفلا اذه له
 خسف

 بستکتل اهنع هدي جوزلا عفري نكل «خسفت نأ اهل سيل :يناثلا لوقلاو

 . خسفلا كلمت اهنأ بهذملاو

 .ناهجو هيف ؟خسف وأ قالط وه لهو :اولاق

 وأ اهّقّلطي نأ همْزلُي ىتح يضاقلا ىلإ عفرلا نم دب الف «قالط هنأ :امهدحآ

 قاف لينا لغ طاها راف ءةيعجر ةقلط هيلع مكاحلا قلط ىبأ ناف «قفني

 . كات ةيلغ ىلظ:# اهغخناز

 خسفت مث «راسعإلا تبثيل مكاحلا ىلإ عفرلا نم دب الف «خسف هنأ : يناثلاو

 اهبوجو ددجتي ةقفنلا نأل هتکلم «خسفلا تدارأ مث «ماقملا تراتخا ناو «يه

 هيفو ؟مايأ ةثالث يضم دعب الإ هكلمت الوأ لاحلا يف َحسفلا كلمت لهو «موی لك

 ردعتو اهتقفن كلاقلا مويلا يف دجو ولف :اولاق .يناثلا :مهدنع حيحصلا .نالوق

 لاقو .ناهجو هيف ؟لاهمالا اذه فانثتسا بجي لهف «عبارلا مويلا ٌةقفن هيلع

 نب رمع لاقو .نینعلا ىلع اسایق خسفی مث ةنس لجو :نامیلس يآ نب دامح

 دمحأ نعو .هوحنو ٌرهشلا : كلام لاقو .نارهش وأ رهش هل برضتی : زیزعلا دبع

 نيبو هعم ماقملا نيب ٌرّيخت ةأرملا نأ :هبهذم رهاظ يهو ءامهادحإ .ناتیاور

 هيلع خسفی نأ نيب مکاحلا رّیخّیف «مکاحلا ىلإ هتعفر خسفلا تراتخا ناف . خسفلا

 وهف «خسفلا يف نذآ وأ خسف ناف .خسفلا يف اهل نذأی وأ .قالطلا ىلع هربجی وأ

 قلطف «قالطلا ىلع هربجآ ناو . ةدعلا يف رسیآ ناو هل ةعجر الو قالط ال خسف

 تبلطف ءاهيلع قافنالا نم عنتما وأ ءٌرسْعُم وهو اهعجار ناف ءاهّتعجر هلف ءايعجر

 اهل ادب مث «هترسع عم هعم ماقملا تيضر ناو ؛ثلاو اینا هيلع خسف «خسفلا
 . كلذ اهلف «خسفلا تراتخا مث «هترسُعب ةملاع هتجوزت وأ خسفل

 «نيعضوملا يف خسفلا اهل سيل هنأ :دمحأ مالك ٌرهاظو :يضاقلا لاق

 «هب ةملاع دقعلا يف تلخدو «هبيعب تيضر اهنأل كلام لوق وهو ءاهٌرايخ لطبيو

 دق :دقعلا دعب تلاقو .هتّنعب ًةملاع انیع تّجّوزت ول امك ءّمسفلا كلمت ملف

0۸ 



 .ةجحلاو بهذملا یضتقم وه : یضاقلا هلاق يذلا اذهو . انیثع هب تیضر

 لک جم اه :اولاق - ماقملاب تیضر ناو - سله :اولاق نیا
 اهقح طاقسإ نّتضتی اهاضر نألو :اولاق ءاهقح دّدجتب خسفلا اهل ُدَّدجتيف «موی
 كلذکو :اولاق . عیبلا لبق ةعفشلا طاقسإك طقسي ملف «نامزلا نم هيف بجي مل امیف

 ةلمج دقعلا لبق اهتطقسآ ول كلذکو ,طقست مل «ةلبقتسملا ةقفنلا تطقسآ ول

 طقسي مل اذإو طقسی مل هلبق رهملا تطقسأ ول كلذکو «ةقفن الب تیضرو
 نأب كلذ نع اوُباجأ طوقسلاب اولاق نيذلاو .هب تباثلا خسفلا طقسي مل اهبوجو
 ملو « طقس َةّنعلاب خسفلا نم اهقح تطقسأ اذإ اذه عمو .دّدجتی عامجلا يف اهقح

 .. هیف عوجرلا كلمت

 .هیلع قفتم ريغ لصأ ىلع سايق اهتقفن طاقسإ ىلع كلذ مكسايقو :اولاق
 امك «عيبلا لبق اهطاقسإب ةعفشلا طوقس ىلع لدي ليلدلا لب «ليلدلاب تباث الو
 ْمَلو هعاب نإف ةَكيِرَش ذی ىتح َعيبي نأ هل لحي ال» :لاق هنأ 5 ّيبنلا نع حص

 كلمي مل عيبلا لبق اهطقسأ اذإ هنأ يف حیرص اذهو 2 "”«عئبلاب قحا رهف "هندی
 :لوقنو .طاقسالاب ةقفنلا نم اهقح طوقسل ًالصأ اذه لعجيف ذئنيحو «هدعب اهّبلط
 بيعلاب اذه ضقتني مث «ةعفشلاك «هتوبث لبق هطاقسإب طقسف ءررضلا عفدل ٌرايخ
 كرت راتخا مث «هب َملع وأ «هيلع لخد اذإ رجأتسملا ناف ءةرجؤملا نيعلا يف

 قح ددجتک «تقو لک عافتنالاب هّقح دّدجتو ءاذه دعب خسفلا هل نكي مل «خسفلا
 طقسأ وأ «حاكنلا لبق اهطقسأ ول :هلوق امأو «قرف الو ءاوس ةقفنلا نم ةأرملا

 زر لب ار کلا هم دات ا: اق لا لف انين[ له طقس ل و هلا

 نیب قرف الف « فالخ اهیف ناك ناو عامج) ةلاسملا يف ناك نإ اذه سس داقعنا

 . سایقلا عنتما قرف امهنیب ناك ناو «نیمکحلا نيب , انیوسو «نیطاقس الا

 نب رباج ثیدح نم ةعفشلا باب :ةاقاسملا ىف (۱۳۶) (۱۰۸) ملسم مت )
 . هللا دبع
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 یلعو . هیبحاصو ةفينح يبأ لوق اذهو .خسفلا اهل سیل :یرخآ ةياور هنعو

 ایمزلی ملف :هضرع اهيلإ ملسب مث هنال عاتمعسالا نم هتیکمت اينراي ال ام

 ةيلخت هیلعو «هيلإ هّمیلست بجي مل ملل ی ا ا

 ةقفن ريغب اهسبح يف نأل ءاهسفن ىلع هقفنت ام لصحتو ءاهل بستکتل اهلیبس

 .اهب ارارضا

 ال :اضيأ اولا دق ليق ؟اهسبح كلمي ًالهف رسوم تناك ولف :لیق نإف

 نم هنم اهل دب ال اًمع اهانغأو «ةنؤملا اهافك اذإ ةكلمي امنإ هنال ءاهسبح كلمي

 اذهو اذه ىفتنا اذإف ءاهيلع هل بجاولا عاتمتسالا ىلإ هتجاحلو «ةوسكلاو ةقفنلا

 .فلخلاو فلسلا نم ةعامج لوق اذهو ءاهّسبح ْكلْمَي مل

 حلصی ام دجي ال نمع ءاطع تلأس :لاق جيرج نبا نع قازرلا دبع رکذ

 یورو .اهقلطي نأ اهل سيل «تدجو ام الإ اهل سيل :لاق ؟ةقفنلا نم هتأرما

 نع ْرِجْعَي لجرلا يف لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع «ةعامج نع «ةملس نب دامح

 ركذو .عاطتسا ام اهيلع قفلیو ءٌربصتو هللا يقّتو هیساوت :لاق :هتأرما ةقفن

 ىلع قفني ام دجي ال لجر نع يرهزلا تلأس :لاق «رمعم نع «قازرلا دبع

 هللا فْلَكُي الط :التو ءامهنيب قّرفي الو هب ينأتست :لاق ؟امهنيب قرفیآ «هتأرما

 ينغلبو :رمعم لاق .[۷ :قالطلا] کارش رْسُع دعب هللا ُلَعْجَيَس اًهانآ ام الإ است

 نايفس نع «قازرلا دبع ركذو .ءاوس يرهزلا لوق لثم زيزعلا دبع نب رمع نع

 الو ربصتلف «تّيلتبا ةأرما يه :لاق :اهتقفنب اهجوز ٌرِسْعُي ةأرملا يف «يروثلا

 مهنیب قرف نم لوقب ذخأت

 .اهادحإ هذه «تایاور ثالث زیزعلا دبع نب رمع نع : تلق

 :لاق «هيبأ نع «دانزلا شا نت نمحرلا دبع نع بهو نبا یور : ةيناثلاو

 اوبرضا :اهيلع قفتی ال هنأ هيلإ تكش ةأرما جوزل لوقي زيزعلا دبع نب رمع تدهش

 . اهنيبو هنيب اوقرف «لجالا كلذ ىلإ اهيلع قفنُي مل ناف «نيرهش وأ ارهش ًالجأ هل

 ا



 نأ نمحرلا دبع نب دمحم نع «ةعيهل نبا نع «بهو نبا رکد : ةثلاثلاو

 ریو وب زیزعلا دبع نب رمع ىلإ یکش الجر

 أ :رمع لاقف «ءيش يل سيل هنأ ملی وهو ينحكنأ :لاقف «ىتأف «جوزلا
 . كلهأب بهذا ؟عنصأ يذلا امف :لاق . معن :لاق ؟هفرعت تنأو

 كلام اهيف رظانت دقو ءمهَّلك رهاظلا لهأ ُبهذم قيرفتلا مدعب لوقلاو
 قرف هتأرما ىلع لجرلا قفنُي مل اذإ :نولوقی سانلا تكردأ :كلام لاقف «هريغو
 لاقف نوجاتحیو نوُرسعُي مهنع هللا يضر ةباحصلا تناك دق :هل ليقف .امهنيب
 .ءاجر هتجوزت امنا «كلذک مویلا سالا سیل : كلام

 امو «ةرخآلا ٌرادلا نذری َّنُك مهنع هللا يضر ةباحصلا ءاسن نأ : همالک ینعمو
 نهجاوزآ نآل نهجاوزآ رسعب نيلابُي نكي ملف ءايندلا ّنهدارم نكي ملو «هللا دنع
 مهتقفنو جاوزألا ايند ءاجر نجوزتي امنإف «مويلا ءاسنلا امأو .كلذك اوناك

 ٌفورعملا اذه راصف ءايندلا ءاجر ىلع مويلا لخدت امن ةأرملاف .مهتوسکو
 دقعلا يف طورشملاك مهئاسنو ةباحصلا ٌفرع ناكو «دقعلا يف طورشملاك
 نم اذه هّمالك كلام ىلع ركنأ امنإو .يظفللاك هبهذم لصأ يف يفرعلا طرشلاو

 .هروغ مهفيو همهفي مل

 جی ىتح سبح «ةقفنلاب رسعأ اذإ جوزلا نأ وهو ءرخآ بهذم ةلأسملا يفو
 امهريغو «ينغملا» بحاصو «مزح نبا نع سانلا هاکح بهذم اذهو هقفنپ ام

 نجس ءيش يأل !بجعلا هلايو .ةرصبلا يضاق يربنعلا نسحلا نب هللا دیبع نع

 كناحبس ؟هلهأ نع دعبلا باذعو «رقفلا باذعو نجسلا باذع نيب هيلع عمجیو
 .اذه لوقی ملعلا ةحئار مش نم نظآ امو «ميظع ناتهب اذه

 ازجاع ناك اذإ هيلع قافنالا ٌفّلکت ةأرملا نأ وهو حا هه هل املا فو
 بهذم نم كش الب ريخ وهو مزح نبا دمحم يبأ ٌبهذم اذهو .هسفن ةقفن نع

 تینغ هّئأرماو ءهسفن ةقفن نع جوزلا زجع ناف :«ىلحملا» يف لاق .يربنعلا

۶ 0 

 خسفلا ري مل نم بهدم

 سیحلاب لاق نم بهذم
 راسعالا يف

 فيلكت نم مزح نبا بهذم
 ج وزلا ىلع قافنالا ةأرملا

 ةقفن نع ازجاع ناك دا
۰ 



 خسفلا ري مل نم ججح
 راسعالاب

 هللا 00 كلذ نم رد نإ ‹كلذ نم ءيشب عجرت الو هیلع ةقفنلا تفلک

 ٌسْفَت ثّلک ال فوژعملاب َنُهَوْسكو نر هل هل دولوملا ىلعَو# . : لجو زع

بلا] 4 كلذ ُلْثِم ثراّولا ىَلَعَو هدلوب هل دووم الو اَهدّلوب ٌةَدلاَو ران ال اهَمْسُو
 :ةرق

 . نارقلا صنب ةقفنلا اهیلعف «ةئراو ٌهجو زلاف ۳

 .همیف ام فالخ اهنم هل نيبتل «ةيآلا قابس لمأت ول !دمحم يبأل ًابجع ايو

 اذهو *فورُعملاب َنُهَتَوْسكَو نهفر هل هل دولوَملا ىَلَعو# :لاق هناحبس هللا نإف

 هناحبُس لعجف , *؟كلذ لم ثراّولا ىَلَعَول . :لاق مث كش الب تاجوزلا ریمض

 فورعملاب نهتوسکو تادلاولا قزر نم دلولا ثراو وأ «هل دولوملا ثراو ىلع

 لمحي یتح ؟تاجوزلا ريغ ىلع ةقفن ةيالا يف نيأف «ثوروّملا ىلع ام لثم

 . هيلإ بهذ ام ىلع اهمومع

 تم نی ةع وذ ی : ىلاعت هلوقب راسعإلاب خسفلا ري مل نم جتحاو
 : قالطلا] اهات ام الإ ًاسفن هللا فلكي ال لا انآ ام قفل هر هْيَلَع رد ْنَم

 0 و يم

 :اولاق . كلذب هبيذعتو هنكسو هّبح نيبو هنيب قيرفتلل اببس نوكي الف هکرتب مئأي

 ركب وبأ لخد «رباج نع «ريبزلا يبأ ثيدح نم :(هحيحصا يف ملسم ىور دقو

 امجاو هؤاسن هلوح ًاسلاج هادجوف ال هللا لوسر ىلع امهنع هلا يضر رمعو
 تمقف ةقفنلا ناس ةجراخ تنب تیر ول !هلا لوسر ان :رکب وبآ لاقف اکا

 يننلأسي یرت امك يَِْحَّنُه :لاقو هلا لوسر َكِحّضف ءاهقنع ثاجوف ءاهيلإ
 ءاهقنع أجي ةصفح ىلإ رمع ماقو ءاهقنُع أجي ةشئاع ىلإ ركب وبأ متن تقفنلا

 لوسر لأسن ال هللاو :نلقف هدنع سيل ام ةي هللا لوسر َنلأست : لوقی امهالک

 و رهش 24٤ هللا لوسر َنهلزتعا مث «هدنع سيل ام ادبآ اتیش ةا هللا

 الا اقالط نوکی ال هتأرما رییخت نأ نایب باب :قالطلا ىف )۱٤۷۸( ا 11

 .ةينلاب
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 ةرضحب امهیتنبا نابرضی امهنع هللا يضر رمعو ركب وبآ اذهف :اولاق

 . قحلل نیتبلاط ابرضی نآ لاحملا نمو اهراس ا ق هالا ذإ دی هللا لوسر

 ةقفنلا نم هاتبلط اميف امهل قح ال هنأ ىلع لدف «كلذ ىلع ی هللا لوسر امهّرقیو
 خسف نم ةأرملا ْنکمت فيكف ءالطاب اهل امهُبلط ناك اذإو ءراسعالا لاح يف
 نأ نیّدلا بحاص هناحبس هللا رمأ دقو ا لحی الو فّبلط اهل سیل ام مدعب حاکنلا

 راظناب ةرومأم ةأرملاو «انید نوکت نأ ةقفنلا ةياغو «ةرسيملا ىلإ َرسْعُملا ٌرظْني
 : ليق ناو «جوزلا ةمذ يف تبثت :ليق نإ اذه نارقلا صنب ةَرّسْيملا ىلإ جوزلا

 .دعبأو دعبأ خسفلاف «نامزلا ىضمب طقست

 ىلإ هبدنو «رسعملا ىلع ٌربصلا قحلا بحاص ىلع بجوأ ىلاعت هللاف :اولاق
 هذهل لوقن نحنو «هل هحبُي مل ٌروجف «نيرمألا نيذه ادع امو «هقح كرتب ةقَدْصلا
 نأ امإو «ةرسيملا ىلإ هيرظنت نأ ام ؛ءاوسب ًءاوس اهل ىلاعت هللا لاق امك ةأرملا
 .نيرمألا نيذه ادع اميف كل قح الو یّدَصت

 ناسا وعلا ناکو نسوملاو سما ةباحصلا يف لزی ملو اولاق
 هاهجوز راسعاب خسفلا نم ةدحاو دا رما طق 3 بلا نم امف «مهيرسوم فاعضآ
 وهو فخم «تءاش ناو «تربص تءاش ناف اهل قح خسفلا نأ اهملعآ الو

 نهیف ناك امفآ نهقح نکرت جاوزألا نأ بهف «هرمأب یلاعت هللا نع ماکحالا عرشی

 ةقفنلاب هنبلاطب نیملاعلا ءاسن ریخ و هژاسن ءالوهو ءاهقحب بلاطت ةدحاو ةأرما
 ناك ولف «نهیلع هِتَدِجْوَم ةدش نم ًارهش نهيلع لخدي الأ فلحو «هنبضغأ ىتح

 ولو «كلذ هيلإ عفرل اهجوز راسعإب خسفلا كلمت ةأرملا نأ هعرش يف رقتسملا نم
 «حاکنلا دقف نم ةقفنلا دقف ةرورض نود هترورض ام هيلإ عفر دقو «ةدحاو ةأرما نم
 هعم ام ناو «ريبزلا نب نمحرلا دبع ةعافر دعب تحكن ينإ : ةعافر ةأرما هل تلاقو
 يف مهيف ناك اذه نأ مولعملا نمو اونو قوتي نأ درب بلا 36 لدم
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 ابو تسب نرمی نآ هاو ها ما تا اف «راسعالا ىلإ ةبسنلاب ةردّتلا ةياغ

 تقولا لجرلا ٌرقتفيف .دابعلل نيتبطم ىنغلاو رقفلا هللا لعج دقو :اولاق

 مقافتو البلا معل «هتأرما هيلع تخسف «رقتفا نم لك ناك ولف «تقولا ينغتسيو

 مل يذلا نمف ءءاسنلا رثكأ ديب قارفلا ناكو «ملاعلا رثكأ ةحكنأ تخسفو ءٌّرشلا

 .انايحأ ةقفنلا زوعيو «ٌةرْسُع ُهْبِصْن

 عامجلاب ترسعأو «لواطتم ضرمب عاتمتسالا ةأرملا نم رّذعت ولو :اولاق

 هتجوز راسعإ عم ةلماك ةقفنلا هيلع نوبجوي لب «حاكنلا خسف نم جوزلا نكمي مل

 اضوع نوكت نأ اهتياغ يتلا ةقفنلا نع هراسعإب حسفلا نم اهنونكمُي فيكف «ءطولاب

 ؟عاتمتسالا نع

١ 

 قفنأ :لوقت كتأرما :هلوق نأب هيف حرص دقف «ةريره يبأ ثيدح امأو :اولاق

 . هنع «حیحصلا» يف اذهو نایت يبنلا مالك نم ال هسیک نم «ينقلط الاو يلع

 اذهب ثدح اذإ .ةريره وبأ لوقي مث :لاقو ءديعس يبأ نب ديعس هنع هاورو

 . ةدايزلا رکذف + لوقت كتأرما : ثیدحلا

 يبآ نع «حلاص يبأ نع «ةلدهب نب مصاع نع هل و دا دخ امأو

 نب ديعس نع ديعس نب ىيحي ثيدح ىلإ راشأف «هلثمب واب يبنلا نع «ةريره
 رکنم ثیدحف «امهنیب قرقی :لاق . هتأرما ىلع قفنی ام دجی ال لجرلا ىف بیسملا

 ةريره يبأ نع نوکی نأ هلاوحآ ٌنسحأو الصا لَك يبنلا نع نوكي نأ لمتحی ال

 هللا يضر ةريره يبأ لوق دارأو «ىنعملاب يوُر هنأ :رهاظلاو ءافوقوم هنع هللا یضر

 نع ةريره يبأ دنع نوکی نأ امأو « ينقلط وآ ينمعطآ :لوقت كتأرما . هن

 ءامهنيب قرفی :لاقف «هتأرما ىلع قفنُي ام دجي ال لجرلا نع لئس هنأ ةي یبنلا

 وبأو فيك «هب ثّدح الو «ةريره وبأ هعمس الو بم هللا لوسر اذه لاق ام هللاوف
 ء وع ر ۴ 2 ۳

 .«ینقلط "لاو ینمعطا :لوقت كتارما» : ةع یبنلا نع يوري نأ زیجتسی ال ةريره
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 . 44 يبنلا ىلإ هتبسن مهوتی الئل ةريره يبآ سيك نم اذه : لوقیو

 رغ اذإ لجرلا نأ ةلأسملا هذه يف اهدعاوقو ةعيرشلا لوصأ هیضتقت يذلاو

 «لام اذ ناك وأ هل ءيش ال امدْعُم رهظف «كلذ ىلع هتجوزتف لام وذ هنأب ةأرملا

 الو ءاهسفنب هلام نم اهتيافك ذخأ ىلع ْردقت ملو «هتأرما ىلع قافنإلا كرتو

 هتباصأ مث ءارسوم ناك وأ «هترسٌعب ةملاع هتجوزت ناو «خسفلا اهل نأ مكاحلاب

 دعب ةقافلا مهبيصت سانلا لزت ملو «كلذ يف اهل خسف الف «هّلام تحاتجا ةحئاج

 . قیفوتلا هللابو «نهنیبو مهنيب اوقرفيل ماكحلا ىلإ مهجاوزأ مهعفرت ملو «راسیلا

 لوق اذهو «قادصلاب راسعالاب خسفلا اهل تبثي ال :ءاهقفلا ٌروهمج لاق دقو

 ةماع هراتخا .هللا همحر دمحأ بهذم نم حيحصلا وهو «هباحصأو ةفينح يبأ

 وبأو قاحسإ وبأ خيشلا لّصفو .يعفاشلا باحصأ نم ريثك لوق وهو «هباحصأ

 تی ال هدعبو «خسفلا هب تبث «لوخدلا لبق ناك نإ :الاقف «ةريره يبأ نب يلع

 ىفوي نأ قحأ وهو «ضحم ضرع هنأ عم اذه دمحأ بهذم نم هوجولا دحأ وهو

 يف هلثمف «هب خسفل لا مدع يف ررقت ام لك «صنلا هيلع لد امك « عيبملا نمث نم
 .ىلوأو ةقفنلا

 يف سيل ام ةجوزلاب قحاللا ررضلا نم ةقفنلاب راسعالا يف :ليق ناف

 موقت دق ةينبلاو :ليق .ةقفنلا فالخب هنودب موقت ةينبلا نإف «قادٌّصلاب راسعالا

 ءاهلزغ نم لكأت وأ ءاهتبارق وذ اهيلع قفنپ وأ ءاهلام نم قفنت نأب هتقفن نودب

 . ةَّدع هلك جوزلا ةرسع نمز ردقتو .ةدعلا نمز هب شيعت امب شيعتف تلمجلابو

 ریطانقلا اهعم ناك ولو خسفت نأ اهل : نولوقی خسفلا اهل نوزوجي نیذلا مث

 لوق لوقلا اذه ءازابو ءاهتقفن نع ْجوزلا زجع اذإ ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا

 لاحلا هذه يف هيلع قفنت نأ اهیلع بجي هنإ :مزح نبا دمحم يبأ برغلا قینجنم

 . سبحُي هنأب يربنعلا لوق بجعلا نمو ءاهسفن نم هنكمتو ءاهلام هیطعتف

 ءردو حلاصملا نم هيلع تلمتشا امو ءاهّدعاوقو ةعيرشلا لوصأ تلمأت اذإو

٥ 

 راسعالاب خسفلا تبثب له
 قادصلاب



 نیتحلصملا یندآ تیوفتو «امهاندآ لامتحاب نیتدسفملا یلعآ عفدو .دسافملا

 قیفوتلا هللابو «لاوقألا هذه نم حجارلا لوقلا كل نّيبت ءامهالعأ لیصحتل

 لصف

 ىنكس الو ةتوتبملل ةقفن ال هنأ هللا

 صفح نب ورمع ابآ نأ سيق تنب ةمطاف نع «اهحیحصا يف ملسم ىور
 كلام هللاو : لاقف هَنطخسف «ریعشب هليكو اهيلإ لسرأف «بئاغ وهو ةتبلأ اهقّلط

 سل : لاقف لاق امو هل كلذ ترکذف ایم هللا لوسر تءاجف «ءيش نم الع

 اًهاَشْعي ٌةَأَرْما كلتا : لاق مث «كيرش ّمأ تيب يف دتعت نأ اهرمأف هفت هيلع كل

 تل اذإَف «كبايث َنيِعَضَت « ىَمْعَأ لج هنا موم ما نبا َدْنِع يدا ءيِباَحْصَأ
 مهج ابأو نايفس بأ رب , ةيواعم نأ هل ا «تللح املف : تلاق . (ینینذاف

 او ءهقتاع ْنَع ُهاَصَع عضی الف موج و مآ :لَي هللا لوسر لاقف «ينابطخ

 يحكنا» : لاق مث «هتهرکف «دیز يا يحكنا هل لام ال كراس ةيواعُ

 .(۱) ٌتطبتغاو ًاريخ هيف ُهَّللا لعجف هتحکنف ؛دْيَز ّنب ةماسأ

 ال هللا لوسر دهع يف اهجوز اهقلط اهنأ اهنع : اضيأ «هحیحصا يفو
 أ ا

 فلک هللا َلوُسَر ّنَملْعَأل هللاو : لا زرد تار الف ارو ف اه تا ناكو

 هایش هنم هنم ذحا مل «ٌةقفن يل نكت مل ناو ينخلصْی يذلا ٌثذخأ ةقفن يل تناك نإف

 . 4 ینکساالّو كل ةن ال» :لاقف اي هللا لوسرل كلذ تركذف :تلاق

 اهقَّلط يموزخملا ةريغملا نب , صفح ابآ نأ اهنع اش (( هحيحصأالا يفد

 نب دلاخ قلطناف یا با يل ايلف نمیلا ىلإ قلطنا مث ءاثالث

 قّلط ٍصْمَح ابأ نإ :اولاقف ةنومیم تيب ىف كت ع هللا لوسر اوتاف ءرفن يف ديلولا

 .اهل ةقفن ال اثالث ةقلطملا باب :قالطلا يف )١480( ملسم هجرخأ (۱)
 .(۳۷) )١580( ملسم هجرخآ (۲)
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 هیلعر ةقفن اهل تل : 3 هللا لوسر لاقف ؟ةقفن نم اهل لهف ثالث هتأرما

 . كيرش مَ ىلإ لقت نأ اهرمأو "كسفتپ ينيقبن ال نآ» : و
 ےس یسک
 ۳ تا ع

 1 نبا ىلإ يقلطناف نولّوال نوّرجاهمل اهيتأي كيرش َّمأ نآ» :اهيلإ لسرأ مث

 تضقنا املف ءهيلإ ااف ‹«كَّرَي كَراَمخ تغض اذإ كف e مرتکم

 (۱ی اب ديز نب ةماسأ ل ال هللا لوسر اهتکنآ اهتَّدع

 نب ورمع ابآ نأ «ةبتع نب هللا دبع نب هللا دیبع نع ءاضيأ «هحيحص» يفو

 هتأرما ىلإ لسرأف «نميلا ىلإ بلاط يبأ نب يلع عم جرخ ةريغُملا نب صفح

 ا ءاهقالط نم تيقب تناك ةقيلطتب سيق تنب ةمطاف

 ءالماح ينوكت اهنأ الإ ٌةقفن كَل ام هللاو :اهل الاقف فقفنب ةعيبر يبأ نب شايعو

 .لاقتنالا يف هتنذأتساف «كل ةقفن ال» :لاقف ءامهلوق هل تركذف « هب یبنلا تنأف

 ىمعأ ناكو ««موُنكَم َّمأ نبا ىلإ» :لاق ؟هّللا لوسر اي نيأ :تلاقف ءاهل َنذأف

 هدیز نب ةماسأ ةي بنا اهحكنأ ءاهُّيَدِع تضم املف ءاَمارَي الو ؛دنع اهّبايث ُحَضَت

 ناورم لاقف «هب هتئدحف «ثيدحلا نع السی بيؤذ َنب ةّصيبق ناورم اًهيلإ لسرأف

 ءاهيلع سالا اندجو يتلا ةمصعلاب ذخأتس «ةأرما نم الإ ٌتيدحلا اذه عمسن مل

 ۷ : لجو زع هللا لاق «نآرقلا مکنیبو ينيب :ناورم لوق اهغلب نيح ةمطاف تلاقف

 ال :هلوق ىلإ نیم ةشحافب َنيِتأَي نأ الإ َنْجْوْحَي الو وتو نم نُهوج رخت
 هل ناك نمل اذه :تلاق ۱[۰ :قالطلا] ارث كلذ َدْعَب ثد دخت هللا لعل يرذت

 نكت مل اذ اهل ةقفن ال :نولوقت : فیکف !؟ثالثلا دعب ثدحي رمآ يأف ةعجارم

 . ۲! ؟اهنوسبحت مالعف «الماح

 هداك لا تتاف «الماخ ینوکت نآ الا كل ةقفن :ماشه نب ثراحلاو ةعیبر

 .(۳۸) (۱4۸۰) ملسم هجرخآ (۱)

 .(4۱) (۱8۸۰) ملسم هجرخآ (۲)

 كلذ



 .)6لماح ینوکت ْنآ الا كل َةَقَفَت ال» : لاقف

 «سیق تنب ةمطاف ىلع تلخد : لاق يبعشلا نع '"”اضيأ (هحيحص) يفو

 هتمصاخف «ةتبلأ اهجوز اهقّلط :تلاقف ءاهيلع هلك هللا لوسر ءاضق نع اهتلأسف
 تقفن الو ینکس يل لعجي ملف لاک تقفنلاو ىنكّسلا ىف ِةيك هللا لوسر ىلإ

 ع ۶ ۰ ع , ۶ 5 ۶

 ةمطاف تعمس :لاق يودعلا مهجلا يبأ نب ركب يبآ نع «هحیحص» يفو

 الو یّتکُس ی هللا لوسر اهل لعجی ملف اناث اهجوز اهقلط :لوقت سیف تدب
 اهطخف «هتنذاف ««ينينذاف تل اذ» :ة هللا لوسر يل لاق :تلاق «ةقفن
 ”لُجرف ةيواعم امأ» :ي هللا لوسر لاقف ءديز نب ةماسأو ءمهج وُبأو ا
 دن ز تا نکلو ءءاسنلل بارض لجرف مهج 5 2 دل لاهل برت

 یافت هللا ةعاط» :ِهَلَي هللا لوسر اهل لاقف ااا !ةماسآ :اذکه اهدیب تلاقف

 .۲*)تطبتغاف «هّتجوزتف ««كل ٌريخ هلوُسَر

 نب صفح نب ورمع وبآ يجوز يلا لسرآ :تلاق اهنع اضیآ «هحیحص» يفو

 لع ددشف ءال :لاق ؟مكلزنم يف ُدّمعأ الو ؟اذه الإ ةقفن يل امأ :تلقف «ريعش عصا ةسمخو ءرمت عصا ةسمخب هعم لسرأف «يقالطب ةعيبر يبأ نب شايع ةريغملا

 .©7«ينينذاف كنَدِع تضقنا اذف «هَدْنِع كبوت َنيِعَضَت صبا ٌريرَض هنإف موم أ نبا ِكّمَع نبا تب يف يتغا هةقفن كل س

 .ةتوتبملا ةقفن يف باب :قالطلا يف (۲۲۹۰) دواد وبأ هجرخأ (۱)

 .«ملسم حیحص) )+(

 )٤۲(. (۱4۸۰) ملسم هجرخآ (۳)

 .(4۷) (۱4۸۰) ملسم هجرخآ (4)
 .(4۸) (۱4۸۰) ملسم هجرخآ (۵)
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 دانساب اهضعب يفو «هظافلآو هقرطب ثیدحلا اذه «هننس» يف يئاسنلا یورو

 ناك اذإ ةأْرمْلل ىنكّسلاو قلا امَّنإ» :ك بتلا اهل لاقف «هيف نعطم ال حيحص

 تركذف ا هلا لوسر كتاف :لاقو ینطقرادلا هاورو 4 هج لا الع اهجوزل

 ْنَمل ةَقفَلاو ىنكُسلا اَمَّنإ) :لاقو «ةقفن الو ینکس يل ْلَعْجَي ملف :تلاق ءهل كلذ

 . '"”حيحص امهدانسإو ظفللا اذه اضيأ يئاسنلا یورو .«ةَعْجَرلا كلی

 لجو رع هللا باتكل مكحلا اذه ةق ةقفاوم رکد

 اوُصْخأَو ْنهتّدمل َنُموُقْلَطَف َءاَْنلا مقلط اَذإ لا اه ی :ىلاعت هللا لاق
 ةشحافب نيتي نأ الإ هملول واع دبع مبا عم

 0 7 ر 5
 ثدي هللا لعل يرذت ال ُهَسْفن ملظ دم هللا دود هم ْنَمَو هللا دوذخ كلو يي را

 و لع

 فوژرعمب َنهوقراف وأ ف فورعمب نهوکسُمَأف | نهلجآ نغلب اذاف أ كلذ دعب

 لكل هللا لعج دف : هلوق ىلإ هلن ةداهشلا | وُميِقَأَو مُکنم ِلْذَع ْيَوذ اودهشأو

 غولب دنع مهل نيذلا جاوزألا هناحبس هللا رمأف ۳[۰ ١ :قالطلا] ارق ءیش

 نأ نهّجاوزأ رمأو «مهتويب نم مهجاوزأ اوجرخُي ال نأب حيرستلاو كاسمالا لجألا

 هنإف «قالطلا دعب اهكاسمإ اهجوزل سيل نم جارخإ زاوج ىلع ًلدف ءَنْجَوْخَي ال
 + ضعب نع اهضعب كفي ال ةمزالتم اماكخأ تاقلطملا ءال وهل رکذ هناحبس

 . نهتویب نم نهوجرخي ال جاوزألا نأ : اهدحأ

 . نهجاوزآ تویب نم نجرخَی ال نهنآ : یناثلاو

 كرتو لجالا ءاضقنا لبق فورعملاب نهکاسما نهجاوزأل نأ :ثلاثلاو

 .ناسحإب نهوحرسیف كاسم الا

 .حیحص هدانسإو «كلذ يف ةصخرلا باب :قالطلا يف ١55/7 يئاسنلا هجرخأ (۱)

 فلؤملا لاق امك حيحص هدانسإو ۰۱68/۹ يئاسنلاو ۰1۳4 ص ينطقرادلا هجرخأ (۲)

 . هللا همحر



 امإو ءابوجو اما ةعجرلا ىلع ٌداهشإ وهو «لدع ْيوَذ داهشإ : عبارلاو

 ال : هلوقب ةصاخ تایعجرلا ىف هنأو كلذ ةمکح ىلإ هناحبُس راشآو «اياحسنا

 وه :انهاه هئادح| یجرب يذلا رمالاو ارم كلذ َدْعَب ُتدْحُي هللا لعل يرذت
 قیواعم وبآ انئدح : ةبیش يبأ نبا لاق .مهدعب نمو فلسلا لاق اذکه .ةعجارمل

 : لاق یار كلذ َدْعَب ٌتِدْحُي هللا َّلَعَل يِرْدَت ال : يبعشلا نع یدوأالا دواد نع

 َدْعَب دخیل لعل : كاحضلا لاقو «ةعجرلا ىلإ لیبس كل نوکیف ُمَدْنَت كلعل
 دقو نسحلاو «ةداتقو «ءاطع هلاقو ةّذعلا يف اهعجارُپ نأ هلعل : لاق ها رمآ كلذ

 قالطلا نأ ىلع لدي اذهف ؟ثالثلا دعب ٌتّدحي رمأ يأ : سيق تنب ةمطاف لوق مّدقت

 نيمكاحلا مكحأ ةمكح نأو ماکحالا هذه هيف تتبث يذلا یعجرلا وه :روكذملا

 ناطيشلا ُهَعَرَن يذلا ُدّشلا لوزيو «َمَدْنَي نأ جوزلا لعل هتضتقا «نيمحارلا محرأو

 نآ ول : هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاق امك ءاهَعِجارّيف «هسفن اهعبتتف ءامهنيب

 .ادبأ اهقلطُب ةأرما هسفن لجر عبتت ام «قالّطلا يف هللا رمأب اوذخآ َسانلا

 نم َنُهوُنِكْسَأأل :لاقف «تاقلطملا ءالؤه ناکساب رمألا هناحبس ركذ مث تو رت

 ءاهرسفم حتی اهلك رئامضلاف 1[۰ :قالطلا] (مكدجو نم مّتتکس ثْيَح

 اذإ ارا نكشلاو عملا امّنإ» : 13۴ ئبنلا لوق ناکو + ةمزالتم اهلك اهماكحأو

 06 هل ارّسفمو ‹ لجو زع هللا باتک نم ًاقتشم (ةَعَجَر ال اهجؤزل ناك

 «لجو زع هللا باتكو ء4 هللا لوسر ءاضق ٌداحتا نيبت دقف هنم هب ملکتملا دارمل

 اذان توت نوك انا نا ناف ایفا الا اها هيعمل داعلا الا

 درجم الا قبي ملو «تایبنجالا رئاس ٌمكح اهمکح ةيبنجأ تراص «هنم تناب

 ةقفنلا نالو «ىنز وأ ةهبشب ةءوطوملاک «ةقفن اهل بجوُی ال كلذو «هنم اهدادتعا

 دعب اهب هعاتمتسا نكمُي ال اذهو «عاتستسالا نم نکمتلا ةلباقم يف بجت امن

 نم اهنع یفوتملل تبجول ءاهتدع لجأل هيلع اهل تبجو ول ةقفنلا نألو ءاهتنونيب
 دق «هنم ةدتعم يهو «هنع تناب دق امهنم دحاو لک ناف «ةتبلأ امهنيب قرف الو «هلام

 انيك تقفنلا اهل تبجول «ینکسلا اهل تبجو ول اهنألو غاتمتسالا امهنم را

 ع



 هعفدی سایقلاو صنلاف «ةقفنلا نود ینکسلا اهل بجت نأ امأف .اهبجوی نم هلوقي

 سيق تنب ةمطافو « هللا دبع نب رباجو «هباحصأو سابع نب هللا دبع لوق اذهو

 لح هو دمحأ لوفي هيو هيلع اب يطاق تاک وه افت هاست ءا علما

 لهآ رئاسو «هباحصأو يلع نب دوادو «هباحصأو هيوهار نب قاحسإو «هباحصأو

 :دمحأ نع تاياور ثالث يهو «لاوقأ ةثالث ةلأسملا هذه يف ءاهقفللو . ثیدحلا

 نباو «باطخلا نب رمع لوق وهو ینکسلاو ةقفنلا اهل نأ : يناثلاو .اذه :اهدحأ

 لهأ بهذم اذهو «ةقفنلا نود ىنكسلا اهل نأ :ثلاثلاو .ةفوكلا ءاهقفو «دوعسم

 . يعفاشلاو كلام لوقي هبو «ةنيدملا

 ثيدح ىلع اهب نعط ىتلا نعاطملا ركذ

 ًاثيدحو ًاميدق سيق تنب ةمطاف

 يف ملسم ىورف «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نمط اهلوأف
 ديلا نت انتاج ديزي نب دوسألا عم تنك : لاق« قاحسإ یبآ نع : (؟هححصا

 .یصح نم افك دوسألا ذخآ مث فقفن الو ینکُس اهل لعجی مل ةَ هللا لوسر

 ةئسو هللا باک كرن ال :رمع لاق ؟اذه لثمب ثدحت َكَلْيَو : لاقف «هب هبصحف

 هللا لاق «ةَقْمَّتلاو یتکشلا اهل ؟تیست بن ْوَأ تظفَح اَهّلَعَل يرذت ال ةأرما لوقل هم انبن

 a ی هقحاب نأ نأ الإ نجر ال نهتوُیب نم نهوجرخت ال # :لجو زع

 نأ بير الو ینکسلاو ةقفنلا اهل نأ الب هللا ليسو نار ا :اولاق

 :لاق اذإ فيكف ءاعوفرم ناك ءاذك ةنسلا نم :لاق اذإ ّيباحصلا ناف «ٌعوفرم اذه

 تضراعت اذإو ؟باطخلا نب رمع لئاقلا ناك اذإ فيكف ؟ي هللا لوسر ةنس نم

 اميس ال ىلوأ هنع هللا يضرب رمح وفا اوت «هنع هللا نير وع اور

 ‹ةيواعم ا انثدح . روصنم نب ديعس لاقو :نكذتس امک نارقلا رهاظ اهعمو

 .اهل ةقفن ال ائالث ةقلطملا باب :قالطلا يف (43) (۱8۸۰) ملسم هجرخآ )١(

۰۷۱ 



 ُثيدح هدنع ٌركذ اذإ باطخلا نب رمع ناك :لاق «ميهاربإ نع «شمعألا انثدح و ع
 ۱ . ةأرما ةداهشب اننيد يف ريغن انك ام :لاق سيق تنب ةمطاف

 سيق تنب ةمطاف ربخ ىف اهنع هللا يضر ةشئاع نعط رکد

 جّوزت :لاق «هيبأ نع «ةورع نب ماشه ثيدح نم :!نیحیحصلا» يف

 نم اهجرخأف ءاهقلطف مكحلا نب نمحرلا دبع تنب صاعلا نب ديعس نب ىبحي
 تیتأف :ٌةورع لاق .تجرح دق ًةمطاف نإ :اولاقف ةورع مهيلع كلذ ٌباعف «هدنع
 رکذت نأ یخ سيق تنب ةمطافل ام :تلاقف «كلذب اهتربخأف ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 ناورم ىلإ ةشئاع تلسرأف «نمحرلا ٌدبع اهلقتناف :يراخبلا لاقو .ثيدحلا اذه
 نب نمحرلا دبع نإ :ناورم لاق .اهتيب ىلإ اهذدراو هللا قتا «ةنيدملا ٌريمأ وهو
 ؟سيق تنب ةمطاف نأش كغلب ام وأ :دمحم نب مساقلا لاقو «ينبلغ مکحلا
 كّبسحف ءٌّرش كب ناك نإ :ناورم لاقف ءةمطاف ثیدح ركذت الأ كرضي ال :تلاق

 .")رشلا نم نيذه نيب ام

 اهناسل يف ناك رش نم لاقي امل ةمطاف جورخ ناك نإ :همالك ىنعمو

 . رشلا نم هتأرما نيبو صاعلا نب ديعس نب ىيحي نيب ام كيفكيف

 ىلإ ير ْمَلَأ : اهنع هللا يضر ةشئاعل لاق هنأ ةورع نع :نیحیحصلا» يفو
 : تلقف ءَْتَحَبَص ام نشپ :تلاقف «تجرخف ةتبلآ اهجوز اهنلط مکحلا تنب الف

 . "كلذ رکذ يف اهل ری ال هل امأ :تلاقف «ةمطاف لوق ىلإ يعمست ْمَلَ

 تلاق اهنآ اهنع هللا یضر ةشئاع نع :«يراخبلا حیحص» يفو .ةقفن الو اهل

 ملسمو ؛سیق تنب ةمطاف ةصق باب : قالطلا يف ۲ 1۲۱/۹ يراخبلا هجرخآ (۱)

(۱۶۸۱) (۵۲). 

 )٥٤(. (۱4۸۱) ملسو ۰4۲۲/۹ يراخبلا هجرخآ (۲)

VY 



 «هحیحص» يفو '''ةقفن الو اهل ینکس ال اهلوق يف ينعت هللا يقتن الأ :ةمطافل

 كلذلف ءاهتيحان ىلع فيخف «شْحَو ناکم يف تناك ةمطاف نإ :تلاق اهنع :ًاضيأ
 . اهل هلك ئيبنلا صخرآ

 نأ «ةورع نع «باهش نبا ينربخأ «جيرج نبا نع :قازرلا دبع لاقو

 ةقلطملا لاقتنا» :ينعت «سيق تنب ةمطاف ىلع كلذ تركنأ اهنع هللا يضر ةشئاع
 انا

 نع نوراه نع «يبأ ينثدح «يلع نب رصن انثدح ليعامسإ يضاقلا ركذو

 اهنع هللا يضر ةشئاع نأ «ميهاربإ نب دمحم نع هّبسحأ :لاق «قاحسإ نب دمحم

 .ناسللا اذه كّجرخأ امنإ : سيق تنب ةمطافل تلاق

 هلي هللا لوسر بح ديز نب ةماسأ نعط ركذ

 ةمطاف ثیدح یلع هبح نباو

 ينثدح ؛دعس نب لا ينثدح :لاق «ثیلا باک حلاص يزال دبع یور
 نب دمحم ناك :لاق «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع «زمره نبا نع «رفعج

 يف اهلاقتنا ىنعي كلذ نم ًائيش ةمطاف تركذ اذإ ٌةماسأ ناك :لوقي ديز نب ةماسأ

 . “هدي يف امب اهامر اهتدع

 ةمطاف ثیدح ىلع ناورم نعط ٌركذ

 نب هللا دیبع نع «يرهزلا ثيدح نم :«هحیحص» يف ملسم یور
 عمسن مل «ناورم لاقف «ناورم هب ثّدح هنأ :اذه ةمطاف ثیدح ةبتع نب هللا دبع

 . هيلع سانلا اندجو يتلا ةمصعلاب ذخأنس ةأرما نم الإ اذه

 . ۲۲/۹ يراخبلا هجرخآ (۱)

 . 1۲۲/٩ يراخبلا هجرخآ (۲)

 .(40) (۱8۸۰) ملسم هجرخأو ۱۲۰۲۳(۰) قازرلا دبع هجرخآ (۳)

 .فیعض ثيللا بتاک حلاص نب هللا دبع )٤(

 .(4۱) (۱4۸۰) ملسم هجرخآ (9)

 عا



 بّیسملا نب دیعس نعط ٌركذ
 تمدق :لاق نارهم نب نومیم ثیدح نم :«هنئس) یف دواد وبآ یور

 تل سيق تنب ةمطاف :تلقف .بیسملا نب دیعس ىلإ تففْدف «ةنيدملا
 سل ةأرما تناك اهن] ّمانلا تّتف ةأرما كلت :ديعس لاقف ءاهتيب نم ُتَجرخف
 ."یمعالا موتکم م نبا يدي ىَلَع تعضرف

 رايس نب ناميلس نعط رکد

 ِءوُس نم ناك امنإ :ةمطاف جورخ يف لاق ءاضيأ «هننس» يف دواد وبأ ىور
 لا

 دیزب ن دوسألا نعط رکذ
 نم افك ُدوسألا ذخأف .ةمطاف ثیدحب ثّدح يبعشلا نأ : ملسم ثیدح َمّدق

 مل كليو : يئاسنلا لاقو !؟اذه لثمب ثدحت كليو :لاقو «هب هبصحف ءابصح

 نم هاعمس امهنأ نادهشي نيدهاشب تئج نإ :اهل رمع لاق ؟اذه لثمب يتفت

 ”'ةأرما لزق نر َباَتك كرتن مل الإو ل هللا لوسر

 نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نعط ركذ
 نب ةملس وبأ ينربخأ :لاق «باهش نبا نع «لیقع ينثدح : ثیللا لاق

 نم ُتّّدحُت تناك ام اهیلع سالا ركنأف :لاق مث ةمطاف ثیدح رکذف «نمحرلا دبع
 يف رمُع ةياور حیرص ةمطاف ةياور ضراع دقو :اولاق لحت نأ لبق اهجورخ
 هنأ .نامیلس يبأ نب دامح نع .ةملس نب دامح یورف «ینکسلاو ةقفنلا باجیا

 نإ : میهاربا هل لاقف «سيق تنب ةمطاف نع يبعشلا ثیدحب يعخنلا میهاربا ربخآ

 هلاجرو «ةمطاف ىلع ةقفنلا رکنآ نم باب :قالطلا يف (۲۲۹۲) دواد وبأ هجرخآ )۱(
 . تاقن

 .تاقث هلاجرو (۲۲۹۶) دواد وبآ هجرخآ )
 .۲۰۹/۲ يئاسنلا هجرخآ )۳(

۷ 



 ةأرما لوقل دل كي ّيبنلا لوقو هللا باتك نم ةيا يكراتب انسل :لاقف ءاّهلوقب ٌَرِبْخَأ رمع

 يف دمحم وبأ هركذ (ُةَقَمَتلاو یّتکشلا اَهَل» : لوقي ي اك یبنلا تعمس تمهوآ اهّلعل

 «هتاور ةلالج ةمطاف ثیدح ىلع هثیدقت بجی حیرص صن اذهف ۰۲۱۱«یلحملا»

 اهنالطب نایبو نعاطملا هذه نع ةبوجألا رکذ

 .ةعبرأ اهلصاحو

 . اهثيدح ىلع اهناعباتی نیدهاشب تأت مل ةأرما اهتيوار نأ : اهدحآ

 .نارقلا ةفلاخم تنّئضت اهتياور نأ : یناثل

 الب .ینکسلا يف اهل قح ال هنأل نكي مل لزنملا نم اهّجورخ نأ :ثلاثلا

 .اهناسلب اهجوز لهأ اهاذأل

 . باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ةياورب اهتياور ةضراعم : عبارلا

 عم اذه «هتوقو هللا لوحب ةعبرألا رومألا هذه نم دحاو لك يف ام نيبن نحنو
 ام نالطبلا نم اهضعب ر يفو «فعضلا نم اهضعب يفو عاطقنالا نم اهضعب يف نأ

 . كش الب هيلإ بسن نمع حيحص اهضعبو ؛ هيلع هيتس

 وهو لوألا نعطملا در كا الب لطاب نوک وهو e امأف

 ةأرما يوارلا نوك

 ل لا وس ی تای LS زور

 دیناسم هذهو باحصلا نم ةدحاو ةأرما نع لوبقلاب ةمئألا اهاقلت ةنس نم مکو

 ۷! نهم یاب ام وا یا ىلا ساس اب

 01 5 و

 تيب يف اهنع ىفوتملا دادتعا يف ديعس يبأ تخأ نانس نب كلام تنب ةعيرف

 .عطقنم هنأ الإ تاقث هلاجرو ۲۹۸ ۰۲۹۷/۱۰ «ىلحملا» )١(

{Vo 



 الب اهنم ةقفأ يه لب تنامأو هو ًةلالجو املع اهنودب ةمطاف تسیلو اهجوز
 اهعزان نم اهواعدو ةمطاف ةرهش انار ربخلا اذه قف ال] فرعت ال ةعيرف ناف .كش
 َدعسأ تناکو «روهشم رمأف «كلذ ىلع اهترظانمو .هللا باتک ىلإ ةباحصلا نم

 a يصر ةباحسلا ناك دقو ؛هزبرقت يم امک اهقلاخ نمم ةرظانملا منه

 ءائيش ی یبنلا نع نینموملا تاهمآ ىدحإ مهل يورتف .ءيشلا يف نوفلتخی
 SS O ل لا يسرح راحو

 اهيضر دقو «لوألا تارجاهملا نم يهف الإو لي : هللا لوسر َجاوزأ نهنوکب سيق

 نأ تعش اذا و هل اهبطخ يذلا ناكو «ديز نب ةماسأ هّبح نباو هّبحل ال هللا لوسر

 هب ثدح يذلا ليوطلا ِلاَجَّدلا ثيدح نم هفرعاف ءاهملعو اهظفح رادقم فرعت

 ملو ."”هتعمس امك هتدأو ؛هتظفحو ةمطاف هتعوف ءربنملا ىلع رب هللا لوسر

 اهبس يهو اهل ترج ةصقب فيكف «هتبارغو هللوط عم دحأ اهيلع هرکنی
 جون ةداعلاو «ینکس الو ةقفن ال يهو :نيتملكب اهيف مكحو ءاهيف تمصاخو

 ءاهيلع ركنأ نم نيبو اهنيب كرتشم رمأ هيف نايسنلا لامتحاو «هركذو اذه لثم ظفح

 امهل نم هللا لوسر رمأ رساي نب رامع هركذو بنجلا میت يسن دق رمع اذهف
 ال بنجلا نأ ىلع ماقأو .هنع هللا يضر رمع هركذي ملف ۳)ةبانجلا نم مميتلاب
 ۱ . ءاملا دجی یتح يلصي

 نهادخا مینا جْوَر َناَكَم جْوَر َلاَدْبِتسا ُمُنْدَرَأ ناو :یلاعت هلوق يسنو

 (۱۲۰4) يذمرتلاو (۲۳۰۰) دواد وبأو ۰۵۹۱/۲ «اطوملا» يف كلام هلوطب هجرخآ (۱)
 يئاسنلاو 6۲۰و ۳۷۰ /1 دمحأو ۳۸۹/۲ يمرادلاو (۲۰۳۱) هجام ناو

 .يوق هدنسو )١774( يسلايطلاو (۱۲۱۶) «ةلاسرلا» يف يعفاشلاو ۱۹۹/5
 . يبهذلا هرقأو ۳۰ ۸/۳۲ مکاحلاو (۱۳۳۲) نابح نبا هححص و

 ةصق باب :ةعاسلا طارشأو نتفلا ىف )۲۹٤۲( «هحیحص» يف ملسم هلوطب هجرخآ (۲)
 . ةساسجلا

 بابو ءامهيف خفني له مميتملا باب :مميتلا يف ١ ۰۳۷۰/۱ يراخبلا هجرخآ (۳)

٤۷٦ 



 سا يا 0 ا ا
 ىلإ عجرف تارما هب هتركذ ىتح ۰۱۲۰ :ءاسنلا] «ًائيَش هنم اوُذخأَت الف ًاراطنق

 . (۱)اهل وف

 ناف هب رد یتح ۰2۳۰ :رمزلا] نوسم ْمُهَنِإَو ٌتّيم تل :هلوق يسنو
 يتلا رمع اور تطقس ؛هتیاور طوقس بج يرارلا یلع نالا روج ناک

 ةضراعملا تلطب «هتياور طوقس بجو ال ناك ناو «ةمطاف ربخ اهب متضراع
 ةمالا يديأب قبي مل ءاذه لثمب ننْسلا تدر ولو نیریدقتلا ىلع ةلطاب يهف « كلذب

 لوبق ىري ْنَم اذه لثمب هيف ٌنَعْطَيو ةمطاف ربخ ضراعُي فيك مث «ريسيلا الإ اهنم
 لثم يف هباصأ هنع هللا يضر رمعو ءاباصن ةياورلل طرتشي الو «لدعلا دحاولا ربخ
 درو (۳)دیعس وبأ هل دهش ىتح ناذئتسالا يف ىسوم يبأ ربخ در يف هباصأ ام اذه

 اذهو «©0ةملسم نب ُدَّمحُم هل دهَش ىتح ةأرملا صالمإ يف ةبعش نب ةريغملا ربح

 نع ةياورلا ىف لولدلاو بعصلا ٌلسانلا بكري ال یتح هلع هللا يضر هنم ايش ناك

 «يبارعأ وهو هدحو يبالكلا نايفس نب كاحضلا ّربخ لبق دقف الإو هری هللا لوسر

 هنإ :دحأ لوقي الف «ةلمجلابو ءاهب تدّرفت رابخأ ةدع اهنع هللا يضر ةشئاعل لبقو

 نم ناك نإ اميس ال نادهاش هل دهشي ىتح لدعلا ةقثلا يوارلا لوق لبقُي ال

 : ةباحتصلا

 : نیباوجب بیجنف «نارقلل ةفلاخم اهتیاور نأ وهو :یناثلا نعطملا امآو

 تناکل «متركذ امك ةفلاخم تناك ول :لوقنف :لمجُملا امآ .لصفمو لمجم

 يف نأ عم يوق دیج هدانسإ :ثیدحلا نع لاق دقف ۰10۷/۱ «ريثك نبا ریسفت» رظنا )١(

 .هرمع رخآ يف ريغت دقو «يوقلاب سیلو ديعس نب دلاجم ةدئس

 ءاثالث ناذئتسالاو ميلستلا باب :ناذئتسالا ىف ۲۳ 2.335١ يراخبلا هج رخآ 6

 .ناذئتسالا باب :بادالا يف (۲۱۵۳) ملسمو

 هللا لزنأ امب ءاضقلا داهتجا يف ءاج ام باب :ماصتعالا يف ۲۵۳/۱۳ يراخبلا هجرخأ (م)

 . ىلاعت
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 ةبا ور ناب لوقلا در
 نارقلل ةفلاخم ةمطاف



 :هلوق صیصخت مکح اهمکحف «ماعلل اصيصخت نوکتف «همومعل ةفلاخم

 لتاقلاو «قیقرلاو «رفاکلاب ۰۲۱۱ :ءاسنلا] مدال يف ُهَللا مکیصوی»

 نیب عمجلا میرحتب ۲[۰ :ءاسنلا] 4مُكلذ َءاَرَواَم ْمُكَل ّلحأو# : هلوق صيصختو

 ال نئابلا صخي مل نارقلا ناف «هرئاظنو اهتلاخ نيبو اهنيبو ءاهتمعو ةأرملا

 مَعیو اهَمعُي نأ اما لب ءاهجوز نکسی ثيح نم نكست اهنأبو رخت الو ْحُرْخَت

 . ةيعجرلا صخی نأ امإو «ةيعجرلا

 وهو تايعجرلا صخ نإو «همومعل ٌصّصخم ثيدحلاف «نيعونلا مع ناف

 دق هجوأ ةدع نم تايعجرلا يف هنأب عطق هلمأتو هرّبدت ْنَم يذلا قايسلل باوصلا

 ما رد قلو مقل ن اب ها با املا وسل تولا اهل ارقا

 نع لهذي امك لجرلا ناف «هیلا عجار لأ ناكل «كلذب هنع هللا يضر نينمؤملا

 لهذي ام اریثکو «هنم دارملا نيبتي امم هب نرتقي امو «هقایسو هتلالد نع لهذي صنلا

 ءادج ٌريثك اذهف ءاهتحت هجاردناو ماعلا لصنلا تحت ةنيعملا ةعقاولا لوخد نع

 نيسؤتلا ریمآ ناک دقلو «هدابع نم ءاشی ا يذلا مهفلا نم هل و

 نأ ريغ «ةرابع اهقرغتست الو «لهجت ال يتلا ةلزنملاب كلذ نم هنع هللا يضر رمع

 . َعَجَرَو رد َرْكذ اذإ نم ملاعلا لضافلا امنإو «ناسنالل ةضرع لوهذلاو نایسنلا

 نع جرخی ال قابطأ ةئالث ىلع هللا باتک عم اهنع هللا يضر ةمطاف ثیدحف

 لب «هلوانتی مل امل انایب نوکی نأ : يناثلا . هماعل اصيصخت نوکی نأ ام ءاهنم دحاو

 هلیلعتو هقایس ةا دشرآ امل اقفاومو هب دیرآ امل ًانایب نوکی نآ :ثلاثلا . هنع تکس

 ءاعطق يغبني اذکهو «فلاخم ال هل قفاوم نذإ وهف «باوصلا وه اذهو «ههيبنتو

 دقو هضراعی وأ یلاعت هللا باتک فلاخُي امب ي هللا لوسر مکحی نأ هللا ذاعمو

 مّسِبتي لعجو «هنع هللا يضر رمع لوق نم اذه هللا همحر دمحأ مامالا ركنأ

 هلبق هتركنأو ءاثالث ةقلطملل ةقفنلاو ىنكسلا باجيإ هللا باتك يف نيأ :لوقيو

 الإ :ىلاعت هللا لاق ءهللا ٌُباتك مكتيبو ينيب :تلاقو «ةمطاف ةلضافلا ةهيقفلا
 1 1 2 ت04 سدا انهو م 3 ۲ بر د

 دعب ثدحي رمآ يأو ء[١ :قالطلا] «ارْمأ كلذ َدْعَي ثدحُب هللا لعل ىرذت
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 [۲ :قالطلا] *نهوکسنأف ْنْهلجَأ نغلب اذاف :هلوق نأ مدقت دقو «ثالثلا

 . تایعجر لا ىف اهلك تایالا نأب دهشي

 امف ءاهناسل نم شحفل الإ نكي مل اهجورخ نأ وهو :ثلاثلا نعطملا امأو

 مهنع هللا يضر ةباحصلا رايخ نم ةأرملا ناف .هجمسأو ليوأت نم هدربآ

 ىوقتلا ةلقو نيدلا ةقر اهلمحي ال نممو «لوألا تارجاهملا نمو مهئالضفو

 ىهنو اهل هللا هلعج يذلا اهقح عنمي نأو ءاهراد نم اهجارخإ بجوي شحف ىلع

 : اهل لوقيو ؟شخفلا اذه ة5 ٌئبنلا اهيلع رکن مل فيك !ابجع ايف «هتعاضا نع

 فّيكو ؟كنكسم يف يرقتساو .كجوز لهأ ىذأ نع كناسل يفكو «هللا يقتا

 یّتکشلا اَمَّنِإ) :هلوق ىلإ ««ىنكس الو كل ةقفن ال» :هلوق ىلإ اذه نع لدْعَي

 عناملا اذه كرتی فيك !ًابجع ايف «!؟ُةَعْجَر اَهْيَلَع اهجرَرل ناك اذإ ةَأَرَملل ةقَمّتلاو

 هب للعي مل موهوم رماب للعیو 3 يبنلا يتفش نيب نم جرخ يذلا حيرصلا

 ول مث .نّیبلا لاحملا نم اذه ؟هيلع هبن الو «هيلإ راشأ الو «ةتبلأ هك هللا لوسر

 تعمسو تک ٌئيِبنلا اهل لاقل «كلذ نم هللا اهذاعأ دقو ناسللا ةشحاف تناك

 كلل / دو عمسي اهنود نم ناكو كتّدع یضقنت ىتح كناسل يفك : تعاطأو

 هذهف «هنع هللا يضر رمع ةياورب اهتیاور ةضراعم وهو : عبارلا نعطملا امأو

 نأو و انبر باتک عن ال : هلوق نه نا . نیهجو نم دروت ال

 ىّنكّسلا اهل» :لوقي و هللا لوسر تعمس :هلوق : يناثلا . عوفرملا مكح نم اذه

 .«ةَمَمَتلاو

 حصی ال يذلا لطابلا مالكلا اذه نم نينمؤملا ٌريمأ هللا ذاعأ دق : لوقن نحنو

7۹ 

 ناک اهجورخ نأ نعطم در

 اهناسل شحفل

 ةضراعم نعطم در

 رمع ةياورب اهتياور



 نبال نومیم ةرظانم
 ةمطاف ثیدح يف بيسملا

 ةداهش دش للك هللا لوسر ةنسب مامل) هل نمو ءاعطق سیق تنب ةمطاف كيب تسلا لب

 ءاثالث ةقلطملل نأ ةَ هللا لوسر نع ةنس هنع هللا يضر رمع دنع نكي مل هنأ هللا

 نأ 2 هللا لوسر ننس غيلبت ىلع صرحأو هل ىقتأ ناك رمعو «ةقفنلاو ىنكسلا
 نعاهفلی الراب الو كلما اهیوریال مش «هدنع سلا هذه نوکت

 . لک هللا لوسر

 نع ميهاربا نع نامیلس يبأ نب دامح نع ةملس نب دامح ثیدح ااو

 نحنف «ةَةَقْمّتلاو ىتكُسلا اهل :لوقي ةي هللا لوسر تعمس «هنع هللا يضر رمع

 دنع هللا يضر َرَمُع ىلع ٌبذك اذه نأ «هانيقل اذإ اهنع لأسن ةداهش هللاب ٌدَهشن

 بهاذملل راصتنالا طرف َناسنإلا لمحَی ال نأ يغبنيو كي هللا لوسر ىلع بذكو
 بذكلاب ةحيرصلا ةحيحصلا قو هللا لوسر ننس ةضراعم ىلع اهل بصعتلاو

 ةمطاف تّسِرَخَل لت يبنلا نع هنع هللا يضر رمع دنع اذه نوکی ولف «تحبلا
 ركذ ىلإ َجيتحا الو «ةرظانملا ىلإ ةمطاف ْتَعَد الو «ةملكب اوسني ملو ءاهووذو

 ننسلا يف نيفنصملاو ثيدحلا ةمئأ ثیدحلا اذه تاف املو ءاهناسل ءاذّبل اهجارخإ

 یلز هب لصت نآ لبق اذه «لجرل الو بهذمل ال طقف ننسلل نیرصتتملا ماکحالاو
 مل ميهاربإ ناف ُهُعاَحُت عطقن ال ميهاربإ ىلإ ثیدحلاب انلوصو ردق ولو «ميهاربإ
 نع ميهاربإ هب ربخآ ٌربخم ناك ناف «نینسب هنع هللا يضر رمع توم دعب الإ دلوي
 هنع هللا يضر رمع لوق هل ىور دق ناك «نظلا هب اًنسحو «هنع هللا يضر رمع

 ةقلطملل ىنكسلاو ةقفنلا توبثب مكح يذلا وه ةَ هللا لوسر نأ َّنظو «ینعملاب

 لجرلا نوكي دقف قأرما لوقل انبر باتك عدن ال : هنع هللا يضر رمع لاق ىتح

 هللابو «هنأش نم هتياورو هظفحو ثیدحلا لكحل سیل الفغم نوکیو احلاص

 . قيفوتلا

 ملا سو هانا ره قنا سس وا
 نئل :نوميم هل لاقف «ّسانلا تنتف ةأرما كلت :ديعس لاقف .ةمطاف ربخ نوميم

 يف انل ناو «سانلا تّنَتف ام ةي هللا لوسر هب اهاتفآ امب تذخأ امن تناك

 عم



 الو تعجر هيلع اهل سيل هيلع سانلا ٌمرحأ اهنآ عم .ةنسح ةوسآ 4 هللا لوسر
 ثیدحب ّجتتحا دقو الإ هللا مهمحر ءاهقفلا نم ذحأ ملعي الو . . یهتنا . ثاریم امهنیب

 روهمجو . . يعفاشلاو كلامک ماکحالا ضعب , يف هب ذخآو ءاذه سيق تنب ةمطاف

 هب جتحا هسفن يعفاشلاو ًالئاح تناك اذإ ةتوتبملا ةقفن طوقس يف هب نوجتحي ةمألا

 امنإ هنأ اب دقو ثالث ینقلطف :هظافلأ ضعب يف نأل .ثالثلا عمج زاوج ىلع
 ةأرملا رظن ٌراوج ىري نم هب ٌّتحاو .اهسفن نع هب تربخأ امك ثالث ّرخا اهقلط
 مل اذإ هيبخأ ةبطخ ىلع لجرلا ةبطخ زاوج ىلع مهلك ةمئألا هب جتحاو «لاجرلا ىلإ
 يف ام نايب زاوج ىلع هب اوجتحاو لوالا بطاخلا ىلإ تنكس دق ةأرملا نكت
 هفاسب وأ هلماعی وأ هجوزی نأ هراشتسا نمل ةحيصنلا هجو ىلع ناك اذإ لجرلا
 ؛ يشرقلا ريغ نم ةيشرقلا حاكن زاوج ىلع هب اوجتحاو تبیغب سيل كلذ نأو هعم
 ال هنأو هرخآلا نع نيجوزلا دحأ ةبيغ لاح يف قالطلا عوقو ىلع هب اوجتحاو
 ةدتعملا ةبطخب ضيرعتلا زاوج ىلع هب اوجتحاو «هب ا
 اهثیدح قدصو ءاهتياور ةكربب ا اهلك ماكحألا هذه تناكو «نئابلا

 ماكحأ نم ٍدحاو مكح يف درت اهتياور لاب امف كهب تلمعو ءاهنم ةمالا اهتطبنتساف

 مل ناو «هعيمج يف تلبق < هتظفح تناك ناف !؟هادع اميف لبقتو «ثیدحلا اذه
 قيفوتلا هللابو هماكحأ نم ءيش يف لبقي ال نأ بجو هتظفح نكت

 نم َنُهوُنكْسَأل :هناحبس هلوق نأ وهو ءدحاو ءيش مكيلع يقب :ليق ناف
 «تايعجرلا يف ال نئاوبلا يف وه امنإ .[1 :قالطلا] 4مُكِدْجُو نم مکس ْتْيَح
 وقفات لْمَح تالوأ ّنُك ناو َنهَلع اویل نوا الو : هبيقع هلوق ليلدب
 یعجر تناک ول ذإ نئابلا يف اذهف 7 : : قالطلا] 4 َنُهَلْمَح َنْعَضَي ىَّنَح نهی
 وأ تناك ًالئاح اهّقحتست اهنإف «ريثأتلا ميدع ناكلو لمحلاب اهيلع ةقفنلا ديق امل

 َّنُك ناو :هلوق يف ريمضلاو ءوه «نهونكسأ» يف ريمضلا نأ :رهاظلاو الماح
 .دحاو 4 َنِهْيَلَع اوُقفْنَأَف لْمَح تالوا

 ةقفللا نیبجوملا نم نو کی نأ ام لاوسلا اذه دروم نأ :باوجلاف

 ۱۲۵ -ج داعملا داز ۶:۸ ۱

 صضعب فنصملا رکذ

 نم ةطينتسملا ماکحالا

 ةمطاق ثيدح

 نم نهونكسأإ» ینعم
 (مکدجو نم متنکس ثيح



 همعز یلع الا لوألا ناك ناف «ةقفنلا نود نکس ا بجوی نمم وأ تکتشلاو

 مکحلاو «لماوح نهنوک نهیلع ةقفنلا باجيإ ىف طرش هناحبس هنأل «هيلع ةجح

 ةقفن ال لئاحلا َنئابلا نأ ىلع لدف «هئافتنا دنع یفتنی طرشلا ىلع عملا

 .اهب لوقي الو «موهفملا ىلع ةلالد هذهف : لیق ناف

 هطرش ءافتنا دنع مکحلا ءافتنا نم لب «موهفملا ةلالد نم كلذ سیل : لیق

 اهدحو ینکسلا بجوُی نمف ناك ناو ءاطرش نكي مل «هئافتنا دعب مکحلا يقب ولف
 عون :ناعون اهرئامض لب «نئابلا صخی دحاو ريمض ةيالا يف سيل :هل لاقیف

 َنُهوُقراَف و ٍفوُرْعَمِب َنْهوُكسْمَأَ نهج نفلب اإ : هلوقك ءاعطق ةيعجرلا صخي

 نأو «ةيعجرلل نوكي نأو «نئابلل نوكي نأ لمتحي عونو [؟ :قالطلا] وزن

 ك1 : یالطلا] «َنْجْوْحَي الو َنهتويُب نم َنْهوُجِرْحُن ال :هلوق وهو ءامهل نوکی

 ىلع هلمحف [7 :قالطلا] 4ْمُكدْجُو نم مکس ثیح نم َنُهوُئكْسَأ» :هلوقو

 فالتخا مزل ءاهريغ ىلع لمح ولف ءاهرسفمو ٌرئامضلا دحتتل نیعتملا وه ةيعجرلا

 . ىلوأ لصألا ىلع لمحلاو «لصألا فالخ وهو ءاهرسفمو رئامضلا

 ؟الماح اهنوكب ةيعجرلا ةقفن صيصخت ىف ةدئافلا امف : ليق ناف

 ةيعجرلا لب «لئاحلا ةيعجرلل ةقفن ال هنأ يضتقي ام ةيآلا يف سيل :لیق

 ذإ «ةيجوزلا دقعب ةقفنلا اهلف «لئاح :هباتك يف امهمكح هللا نّيب دق «ناعون

 ءاهلمح عضت نأ ىلإ ةيالا هذهب ةقفنلا اهلف لماح وأ جاوزألا مكح اهُمكح

 اهلاح عضولا لبق اهلاح فلاخيف «جوز ةقفنال بيرق ةقفن عضولا دعب ٌةقفنلا ريصتف
 اهتقفن تراص «تعضو اذإف «ًالماح تناك اذإ هدحو اهيلع قفنُي جوزلا نإف «هدعب

 ثيحب «كلذك اهلمح لاح يف اهلاح نوكي الو «لفطلا ةقفن هيلع بجت نم ىلع

 نم ءزج اهلمح لاح يف هنإف «لفطلا ةقفن هيلع بجت نم ىلع اهُّيقفن بجت
 ءمكح ىلإ مكح نم ةقفنلا تلقتناو ءرخآ مكح هل ناك ءلصفنا اذإف ءاهئازجأ

 . همالك نم دارأ امب ملعأ هللاو طارتشالا رسو دييقتلا ةدئاف ترهظف
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 باتکل قفاوملا ي هللا لوسر مکح رکذ

 براقألل ةقفنلا بوجو نم یلاعت هللا

 هلي يبنلا ىتأ هنأ .هدج نع تعفنم نب بيلك نع : «هننس» يف دواد وبأ ىور

 يلي يذلا َكَالْوَمَو َكاَحَأَو كتخأو َكاَبَأو َكَمَأ» :لاق ؟َُبَأ نم !هللا لوسر اي :لاقف
 . ")«ٌةلوصْوَم محو بجا قَح كاذ

 اذاف «ةنيدملا تمدق :لاق يبراحملا قراط نع يئاسنلا یورو

 یا يطُْملا ُدَي» :لوقی وهو ّسانلا بطخي ربنملا ىلع منا هللا لوسر
 . کات كَذَا من ءَكاَحَأو َتتْخَأَو كابآو َكَمَأ :لوُعَت ْنَمب ادب

 ىلإ لجر ءاج :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع : «نیحیحصلا) يفو

 : لاق ؟ یاس نوحي نانا ی !هللا لوسر اب : لاقف نّللع هللا لوسر

 نهم : لاق «« تم : لاق ؟نم مث :لاق .«َكّمَأ» : لاق ؟نم نم مث : لاق ۷ كُمأ»

 اي :تلق :لاق «هنع هللا يضر يريشقلا ةيواعم نع ,يذمرتلا يفو
 ؟نم مث : : تلق «ىفَّكَكُأ) : لاق ؟نم من .*.لق كك : لاق ب نتا هرم

 تالا بالا مث َكاَبأ» : لاق ؟نَم نم مث : : تلق ««كَكأ» : لاق

 ىور ةعفنم نب بيلكو «نيدلاولا رب يف :باب بادألا يف (۵۱6۰) دواد وبأ هجرخأ (۱)
 ميكح نب زهب ثيدح نم دهاش هلو .تاقث هلاجر يفابو «نابح نبا هقثوو «ناتنا هنع

 ظفلب (۱۸۹۷) يذمرتلاو هو ۳/۵ دمحأو (۵۱۳۹) دواد يبآ دنع هدج نع هيبأ نع

 مث :تلق .كمأ :لاق ؟نم مث :تلق كمآ :لاق ؟ثبأ نم هللا لوسر اي :تلقا
 .«برقألاف برقألا مث كابآ مث ءْكَّمأ مث : لاق ؟نم

 .ایلعلا ديلا امهتيأ باب :ةاکزلا يف ۱۱/۵ يئاسنلا هجرخأ (۲)

 ملسمو .ةبحصلا نسحب سائلا قحأ نم باب :بدألا يف ۳۳۱/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۳)
 .ملسمل ظفللاو «نیدلاولا رب باب : ربلا يف (۸)

 .ابیرق مدقت دقو نسح هدنسو (۵۱۳۹) دواد وبآو (۱۸۹۷) يذمرتلا هجرخآ )٤(
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 ۱ فول دوو كيفي ام يذُح» : دنهل قي يبنلا لاق دقو 8 ےس یر 1: رم 0 7 هم ايي
 هدج نع «هيبأ نع « بيعش نب ورمع ثيدح نم ««دواد ىبأ نننس» ىفو

 مکبشک نم مكدالؤأ ناو مکبسک ْنم ملک اَم بّيطأ نإ» :لاق هنأ ةا یبنلا نع E O ge A r O 5 ww ا ا اا
 و ۱ 5 ص رو رو رم

 .۲۳)اعوفرم اهنع هللا یضر ةشئاع ثيدح نم اضيأ هاورو .۲۳)«اثینه هولکف

 ابا : ها هللا لوسر لاق : لاق هل دبع نب رباج ثيدح نم يئاسنلا یورو

 بيش َكِلْمَأ ْنَع لضف ناف كلغالف ٌييَش لضم ناف اَهْيَلَع ْقَّدَصَت كسفتب

 .(۱«ذکهو اذکهف كتبارق يذ ْنَع لضف ناف َكتَباَرَق يذلف

 نْیدلاولابو ًائْيَش هب اوکر شال هللا اوُدُبْعاَو : یلاعت هلوقل ریسفت هلك اذهو
 200 ىبرقلا اذ تآو» :ىلاعت هلوقو ۳٩[ :ءاسنلا] برملا يذبو ًاناّسْخِإ

 هلعج امک «نیدلاولا قح يلي یبرقلا يذ قح هناحبس لعجف ا١٠ رسالا
 رمأو «هتبارق ىلع اقح یبرقلا يذل نأ :هناحبس ربخأو «ءاوسب ًءاوس وب بلا

 یلاعت رمأو .وه قح ّيأ يرذت الف «ةقفنلا قح كلذ نكي مل ناف «هايإ هنايتإب

 32 ءايرُعو اعوج تومي هاري نأ ةَءاسالا مظعأ نمو . یبرقلا يذ ىلإ ناسحالاب

 نأب الا َةَرْوَع هل رّثْسَي الو «ةمقل همعطي الو «هترََع رتسو هتل دس ىلع رداق
 كي یلاعت هللا باتکتقباطم و قبيل نم مکحلا او مديل يف كل هضرق

 ةعاضَرلا می نآ دارآ ْنَمِل نیلماک نیلوح َنْهَدآلْوَأ َنْعِضْرُي ثادلاولاو» :لوقي

 اض ال اهمسو الا نفت فلک ال فوُرعملاب ْنهئوسکو َنهقْرر هل دوُلْوَملا ْىَلَعَو

 هللا يضر ةشئاع ثیدح نم (۱۷۱6) ملسمو ۰84۵و ۰68/٩ يراخبلا هج رخأ 46

 . اهنع
 دمحأو «هدلو لام نم لكأي لجرلا يف باب :عويبلا يف (۳۰۳۰) دواد وبأ هجرخأ (م)

 . نسح هدنسو (۲۲۹۲) هجام نباو ۲

 ؛نسح هدنسو ۰۲۰۳ ۰۲۰۲/۷ دمحأو (۳۵۲۹)و (۲۵۲۸) دواد وبأ هجرخآ (م)

 .(۱۰۹۱) نابح نبا هححصو
۱ 

 .تاقث هلاجرو «لضفأ ةقدصلا يأ باب :ةاکزلا يف ۷۰ ۰1۹/۰ يئاسنلا هجرخأ یر
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 بجوأف [۲۳۳ :ةرقبلا] كل لم ثراّولا ىلَعَو هدلوب هَل ولوم الو اهدلوب ةدلاو
OSمكحلا اذه لثمبو 77 يا و  

 نع تیغ نب نایفس یورف . هنع هللا يضر باطخلا ُب ٌرمع نينمؤملا ٌريمأ مکح
 هنع هللا يضر رمع نأ «بّيسملا نب ديعس نع «بيعش نب ورمع نع «جیرج نبا

 314 ےس ر

 . ءاسلا نود لاجرلا ءهيلع اوقفني نأ ىلع بص ةبصَع سبح

 نبا نأ « بيعش نب ورمع ين ربخأ « جيرج نبا انندح : قازرلا دبع لاقو

 ٍسوُفْنَم ىلع مع ينب فقو ءهنع هللا يضر باطخلا ّنب ٌرمع نأ هر كسلا

 ةقفنلاب مهفوقو هلو :لاقف ءهل لام ال نشت رپ نا ات ةلالك

 ۱۳ ی ی يل ا

 مکحو اب اا رس یضقآ الا جام ول من لی : لاقف
 .تباث خو دیز اضیآ كلذ لثمب

 «فرطم نع «نسح نع «نمحرلا دبع نب دیمح انثدح :ةبيش يبأ نبا لاق
 مألا ىلعف عَ أ ناك اذإ :لاق ؛تباث نب دیز نع ؛نسحلا نع «لیعامس| نع
 يف فلاخم دیزو «رمعل فرعی الو هئاریم ردقب معلا یلعو ءاهثاريم ردقب

 ةّنبلأ ةباحصلا

 :ةرقبلا] (كلد ّلْثم ثراّولا ىَلَعو9 :ءاطعل تلق :جيرج نبا لاقو

 نع «جیرج نبا نع «قازرلا دبع نع 0۰۰/۲ يربطلا هجرخأو )١١5١8( «فتصملا» (۱)
 سوفنملاو .٠ . .باطخلا نب رمع نأ هربخأ نو ل نأ بيعش نب ورمع
 بجوأف «هريغ دلو وأ دلاو نم ثراو هل سیلو هوبأ تام يذلا لفطلا وه :ةلالك

 ءايلوأ اهعفدي ةلقاعلا ىلع ةيدلا بوجو لثم همع ينب ىلع هتقفن هنع هللا يضر رمع
 رنس» رظناو .بألا لبق نم براقألاو ةَبّصَعلا مه :ةلقاعلاو «لوتقملا ءايلوأل لتاقلا
 2 EV4 ۷ «يقهيبلا
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 ُثراو نبی : هل تلق . هنوئری امك هيلع اوقفنی نأ ميتيلا ةثرو ىلع : لاق ۳

 یلعو# :نسحلا لاقو ؟تومی هعدیفآ :لاق ؟لام دولوملل نكي مل نإ دولوملا

 اذهبو . ينفتسي ىتح هيلع قفنی نأ ری يذلا لجرلا ىلع :لاق 4َكلذ ٌّلْثِم ثراّرلا

 نب دیزو «كاحضلاو «دهاجمو تداتق : مهنم ۱! فلسلا ٌروهمج ةيآلا رکن

 ءدوعسم نب ةبتع نب هللا دبعو «بيؤذ نب ةّصيبقو يضاقلا حيرشو ملسآ

 نایفس :مهدعب نمو «دوعسم نبا ٌباحصأو «ييعشلاو «يعخنلا میهارباو

 ‹قاحسإو «دمحأ :مهدعب نمو هباحصأو ةفينح وبأو «قازرلا دبعو «يروثلا

 .مهباحصأو دوادو

 .لاوقأ ةدع ىلع ةلأسملا هذه مکح يف ءاهقفلا فلتخا رقو قتلا يف ءاهقفلا فالتخ
 براقالل

 تلصو رب كلذ امنإو «هبراقأ نم دحأ ةقفن ىلع ٌدحأ ُدَبْجُي ال هنأ :اهدحا

 نع « ةصيبق انئدح ی شکلا دیمح نب دبع لاق . يبعشلا ىلإ ىزعي بهذم اذهو

 نا انا ها آنا لا .يبعشلا نع «ثعشأ نع ؛يروثلا نایفس

 هقفأ يبعشلاو ءرظن مالکلا اذهب بهذملا اذه تابثإ يفو . هتقفن ىلع ينعي «دحأ

 هربجي نأ نا جاتحي نأ نم هلل ىقتأ اوناك ّسمانلا نأ :دارآ هنأ رهاظلاو ءاذه نم

 نع عرشلا باجيإب نوفتكي سانلا ناكف «جاتحملا هبيرق ىلع قافنالا ىلع مكاحلا

 . هرابجإ وأ مكاحلا باجيإ

 هتدلو يتلا هّمأو «یندألا هيبأ ىلع ةقفنلا هيلع بجي هنأ :يناثلا بهذملا

 اناك اذإ امهيلع ةقفنلا ىلع دلولا نم ىثنألاو ركذلا ربجي ناوبألا ناذهف .ةصاح

 « طقف غلبي ىتح ىندألا هنبا ةقفن ىلع ُرِبْجُي لجرلاف ءدالوألا ٌةقفن امأف «نيريقف

 نو هنبا تنب الو «هنبا نبا ةقفن ىلع ربجي الو ءّجّوَّرَت ىتح ايندلا هتنب ةقفن ىلعو

 ةياغ يف مألاو ةجاحلا ةياغ يف اناك ولو اهتنباو اهنبا ةقفن ىلع ملا ُدبْجُت الو ءالفس

 الو «تخآ الو خآ الو ءّدج الو «نبا نبا ىلع ةقفنلا دحأ ىلع بجت الو «ىنغلا

 .۵۰۱و ۵۰۰۰/۲ يربطلا رظنا )١(
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 .انرکد ام یوس ةتبلأ براقألا نم دحأ الو «ةلاخ الو لاخ الو  همع الو مع

 وهو «كلام بهذم اذهو «تبجو ثيح هفالتخاو نيّدلا داحتا عم ةقفنلا بجتو
 . تاقفنلا ىف بهاذملا قيضأ

 یهادع ْنَم نود ةصاخ بسنلا يدومع ةقفن ٌبجت هنأ :ثلاثلا بهذملا
 نع هزجعو «هيلع قفْنُملا ةجاحو «هتردقو «قفنملا راّسيو نیّدلا قافتا عم
 دومعلا نم ناك نإو .لفسألا دومعلا نم ناك نإ ةنامز وأ نونج وأ رغصب بسکلا

 نیلوقلا دّرط نم مهنمو .نيلوق ىلع ؟بسکلا نع مهزْجَع طرتشي لهف :یلعالا
 :ىتنأ وأ ناك ًاركذ هثقفن تطقس ءاحيحص دلولا غلب اذإف . لفسالا دومعلا يف اضیآ
 .كلام بهذم نم عسوأ وهو ,«يعفاشلا بهذم اذهو

 ناف همحر يذل رحم محر يذ لك ىلع ُبجت ةقفنلا نأ :عبارلا بهذملا
 نيدلا ا تبجو دادجالاو ءابالا وأ یهدالوأو دالوالا نم ناك

 ىلع بجي الف «نیّدلا داحتا عم الإ بجت مل «مهریغ نم ناك نو .هفالتخاو
 قفنملا ةردق طرشب ةقفنلا بجت امنإ مث «رفاکلا همحر يذ ىلع قفنی نأ ملسمل
 ناك ناف «اریبک ناك ناو هطّقف رفع ًاریغص ناك ناف .هيلع قفنملا ةجاحو
 ناك ناف «هناَمز وأ ُهاَمَع نم هرقف عم دب الف «ارکذ ناك ناو «كلذکف «ىثنأ
 هدلولا ةقفن يف الإ ثاریملا ىلع هدنع ةبلرم يهو «هتقفن بجت مل ًاريصب احیحص
 . هبهذم نم روهشملا ىلع ةصاخ «هیبآ ىلع اهنإف

 امهئاریم ردقب ةصاخ هیوبآ ىلع اهنآ :يؤلؤللا دايز نب نسحلا نع يورو
 يعفاشلا بهذم نم عسوآ وهو تفينح يبآ بهذم اذمو  سایقلل ادرط

 هّتقفن تبجو بسنلا يدومع نم ناك نإ بیرقلا نأ : سماخلا بهذملا
 ىلع ؟مهنیب نيّدلا ٌداحتا طرتشي لهو ترار ی را ر ناك هاو افلم
 وأ ضْرَقب مهثري نأ طرشب الإ مهتقفن ٌبجت ال هنأ :ىرخأ ةياور هنعو نیتیاور

 طرشب مهتقفن تبجو «بسنلا يدومع ريغ نم ناك نإو .براقالا رئاسك بیصغت
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 وأ «نیبناجلا نم ثراوتلا نوکی نأ طرتشی له مث .ثراوت مهنیبو هنیب نوكي نأ

 يف ثّراوّتلا توبث طرتشي لهو .نیتیاور ىلع ؟امهدحآ نم نوکی نأ يفکي

 براقالا ناك ناف : نیتیاور ىلع ؟ةلمجلا يف ثاریملا لهآ نم نوکی نأ وأ «لاحلا

 ضعب جّرخو «هنع صوصنملا ىلع مهل ةقفن الف نوری ال نيذلا ماحرالا يوذ نم

 نيب نیّذلا داحتا نم هدنع دب الو مهثراوت نم هبهذم نم مهیلع اهیوجو هباحصآ

 . نیتیاورلا ىدحإ يف بسنلا يدومع يف الا ةقفنلا تبجو ثیح هيلع قفنملاو قفنملا

 ىلع هبهذم رهاظ يف هب ةقفنلا تبجو ءالولاک «ةبارقلا ریغب ثاریملا ناك ناف

 .هبهذم رهاظ يف هتجوز ةقفن هتمزل لجر ٌةقفن هثمزل اذإو «ثوروملا نود ثراولا

 : هنعو .مهادع ْنَم نود ةصاخ بسنلا يدومع يف همزلت :هنعو .همزلت ال :هنعو

 اوبلط اذإ ٌرَسَت وأ جیوزتب هبسن يدومع فافعإ همزلیو «ةصاخ بألا ةجوزل همزلت
 . كلذ

 وأ «خآ : هتقفن هتمزل ْنَم لک يف ءيجي كلذکو :یلعی وبآ يضاقلا لاق

 نأ همزلی دبعلا يف صن دق هللا همحر دمحأ نأل «هفافعإ همزلی امهریغ وأ مع

 ةقفن همزل لجر فافعا همزل اذإو «هيلع عیب اللو كلذ بلط اذإ هجوزی

 تمدقتملا ةلأسملا ريغ هذهو كلذب الا فافعالا نم ُنَكَمُت ال هنأل «هتجوز

 .ذخأم كلتلو .ذخأم هذهلو «هيلع قفنملا ةجوز ىلع قافنالا بوجو وهو
 ناك ناو «ةفينح يبأ بهذم نم عسوآ وهو «دمحأ مامالا بهذم اذهو

 يوذ ىلع ةقفنلا ٌبجوی ثيح رخا هجو نم هنم عسوآ ةفينح يبأ بهذم
 هصوصنو دمحأ لوصأ هیضتقت يذلا وهو «ليلدلا يف حیحصلا وهو ماحرألا

 لك ىلع ةنجلا ٌمّرحو «لصوت نأ هللا رمأ يتلا محرلا ةلصو «عرشلا دعاوقو
 ةنسب محرلابو «هللا باتكب ثاريملاب :نيئيشب قَحَتْسَت ةقفنلاف ءمحر عطاق
 ٌّيبص ةبصَع سبح هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ دقت دقو . ةا هللا لوسر

 ماو مع ناك اذإ :تباث نب ديز لوق َمَّدقتو مع ينب اوناكو «هيلع اوقفني نأ

 يف امهل فلاخم ال هنإف ءاهثاريم ردقب مألا ىلعو هئاریم ردقب معلا ىلعف

 ل



 اذ تاو# : یلاعت هلوق لدي هيلعو «فلسلا روهمج لوت وهو ةتبلأ ةباحصلا

 يذبَو ًاناَسْحِإ نيَدلاَولابَو# :ىلاعت هلوقو ۲١[« :ءارسالا] 4ُهَّقَح ىبْرَقلا
 حرصو ۷۳۹ ةيطعلا ةي يبنلا بجوأ دق و ۳[۰+ :ءاسنلا] هک یبرقلا

 محرر بجاو كاندأف ۹۹ 3 َكاَحَأَو َكَبْخَأَو١ : لاقف یهباسناب
 دو و 5

 .«ةلوصْوَم

 .بوجولا نود ٌةلّصلاو ربا كلذب دارملاف :ليق ناف

 :هلوقب هيلإ هفاضأو ا هامسو هب ی هاست هنأ اذه دری

 ىلع يداني اذه ضعبو «ٌبجاو ا ا

 .هتعيطق كرت هقحب دارملا :ليق ناف

 نآ نم مظعأ ةعيطق يأف :لاقي نأ :امهدحأ .نيهجو نم با

 َهَمَقل ُهحَعْطُي الو «دربلاو رحلاب ىذألا ةياغ یأتیو ءاشطعو اف
 ةنكسيو دربلاو ٌّرحلا هيقيو هتروع رتسي ام هوسکی الو قعرج هیقسی 7

 هتلاخ وأ هیبآ ونص همع وأ «هيبأو همأ نبا هوخآ وهو اذه یلظی فقس تحت
 نا ءديعبلا ٌيبنجألل لب بجي ام كلذ نم هيلع بجي امنإ .همآ يه يتلا
 هنوك عم اذه :هيلع هب عجرتسي مث ءرسوُي نأ ىلإ ةذلا يف كلذ ىلع هضواعي
 ال انإف ءةعيطق هذه نكت مل ناف .لاومألا ةَعَسو «ةدجلاو راسلا ةياغ يف
 ىلع ةنجلا ٌمّرحو ءاهب هللا رمأ يتلا ٌةَلَّصلاو ةمرحملا ةعيطقلا يه ام يردن
 .اهعطاق

 اهيلع تدان يتلا ةبجاولا ةلصلا هذه امف :لاقي نأ :يناثلا هجولا
 قح ىلع اهيف دئاز رذق اف ؟اهعطاف تّعذو «اهباجیا يف تغلابو  صوصنلا

 وهآ ؟خراوجلا هب لّمْعَتو فنسلالا هب ربختو بولقلا ُهَلَقْعَت یتح ّيبنجألا
 اذإ هتباجإو سطع اذإ هتیمشتو «ضرم اذإ هتدایعو ییقل اذإ هيلع مالسلا
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 ىلع ّيبنجألل هٌريظن بجي ام الا كلذ نم ايش نوبجوُت ال مکناو اعد
 وحنو «هب ءارزإلاو هاذأو هبسو هبرض كرت ُةَلّصلا هذه تناك ناو ؟عینجالا

 ىلع ديعبلا يّمذلل لب ملسم لک ىلع ملسم لكل بجي قح اذهف «كلذ

 ءالضف ضعب ناك اذهلو ؟ةبجاولا محرلا ةلص ٌةيصوصخ امف ا

 اذه سانلا دَرْوَأ املو .ةبجاولا محرلا ًةلص فرعأ نأ ينايعأ :لوقي نیرخأتملا

 مهضعب ََّنَص ؟مكدنع محرلا ةلص ىنعم ام : مهل اولاقو كلام باحصأ ىلع

 ركذو «ةفوقوملاو ةعوفرملا راثالا نم هيف بعوأو «ًاريبك ًاباتك محرلا ةلص يف

 ناف مازلالا اذه نم صّلختي ملف اذه عمو ءاهماسقأو اهعاونأو ةلصلا ّسنج

 ام نكلو «ملعلا نم رهشأ اهيف ٌرانَألاو «ماعلاو ٌصاخلا ی ةورعم اا

 ؟يبنجالا اهیف هكراشُي الو «ةمحرلا هل بجتو ءٌمحرلا اهب ْصّتخت يتلا هللا

 مکنکمی الو هنم بجو ةقفنلا تناكو الا ءیش بوجو اوت نأ مكنكمي الف

 .هنم طوقسلاب ىلوأ اهادع ام ناكو الإ ةقفّتلا بوجول نآ 6

 َكاَبَأو َكََأ» : لاقف مألاو بألاب تخالاو 3 قح نر دق يب ٌئيبنلاو

 زا يذلا امو ءاذه خسن يذلا امف .؛َكاَنْدَأَف َكاَنْدَأ من فاخر كتخأو
 8ع

 نا ٍنيدلاولا رب نم سيلف ءاذه فرع اذإو ؟بابحتسالل هَرخاو .بوجولل

 ماّمَحلا نو يف دقویو رمخلا یلع دات فتکلا شی ةابآ لجرلا

 هراسّیلاو ینغلا ةياغ يف وهو E وي ام هسأر یلع سانلل لمخیو

 ‹مهبايث 1 ا مدخت اَهَعَدَي نأ ی رب نم سیلو «دیلا تاذ ةَعَسو

 ناوبالا : لوقیو ءاهيلع ُهَقْفْنُي امب اهنوصي الو «كلذ وحنو ءاملا مهل يقستو

 هللا طرش نيأ :ٌبجعلا هللابف ءِنييَمْعَأ الو نیم اسیلو «ناحيحص نابستکش
 يا نأ نير مهدخا نوكأ محّرلا ةلصو «نيدلاولا رب يف هلوسرو

 الو ّغل الو اعرش كلذ لغ ةفاوق ورم نیدلاولا رب الو رجلا ٌةلص تسیلو

 . قيفوتلا هللابو ءافرع
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 ةعاض رلا يف لَ هل لوسر مکح ٌرکذ

 .مرحي ال امو ءاهب مرحي امو

اهنم مّرحملا ردقلا يف همکحو
 همكحو 

 مهر ءأ 0 له «ريبكلا عاضرإ يف

 : لاق هنأ ی هنع ءاهنع هللا یضر ة تا « نیحیحصلا» يف تبث

 (5:«)۱ال ولا رحت ام مرح ةَعاضَرلا نإ

 نم مد اولا نم , يخآ ةنبا ای 5 ا ال اهلِ :لاقف ةّرمح ةنبا
 . "”(مجّرلا نم مری ام ةَعاضّرلا 2220

 يا يخأ ملفال ينذئا» :امهنع هللا يضر ةشئاعل لاق هنأ :امهيف تو

 .۳اهنع هللا يضر ةش ةشئاع تعضرأ هّنأرما تناکو «كّمَع ناف < « سْيَعقلا

 امهادحإ تعضرأ «ناتيراج هل لجر نع لئس امل سابع نبا باجأ اذهبو

 مال ال :لاق ؟ةیراجلا جوزتی نآ مالغلل لحیا : امالع یرخالاو نیا

۱ 
 ےس

 ‹«مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو باب :حاكنلا يف ۰ ۰۱۱۹/۹ يراخبلا هجرخآ )1١(
 .ةدالولا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي باب : عاضرلا يف )١555( ملسمو

 عاضرلاو باسنألا ىلع ةداهشلا باب :تاداهشلا يف ۱۸۲/۵ يراخبلا هجرخأ (۲)
 يف )۱٤٤١( ملسمو .مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو باب :حاكنلا يفن ۱۹و
 .هل ظفللاو ةعاضرلا نم خالا ةنپا میرحت باب : عاضرلا

 يف (۱86۵) ملسمو «لحفلا نبل باب :حاكنلا يف ۰ ۰۱۲۹/۹ يراخبلا هجرخأ (۳)
 .۲۳۸/۳ كلامو .لحفلا ءام نم ةعاضرلا ميرحت باب :عاضرلا

 ءريغصلا ةعاضر باب :عاضرلا يف 505 ۲ «أطوملا» يف كلام هجرخأ (4)
 . حيحص هدانساو «لحفلا نبل يف ءاج ام باب : عاضرلا يف (۱۱8۹) يذمرتلاو

e 



 0 . دبا و + 0 سا ه عع 5 و ۵

 1 : 7 يبنلا نع ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «ملسم حیحصا يف تبثو

 ۱ SP ROR و 5
 ۰ «ناتّصَملاو ةَّصَملا مرح

 """«ناَتَجالمالاو ةجالمالا مر مرحت ر ال : هیاور يفو

 : لاق ؟ةّدحاولا ةعضرلا مّرحت له هللا لوسر اي : لاق الجر نآ : هل ظفل یفو

۳۹ 

 لرد امیف ناك :تلاق اهنع هّلا یضر ةشئاع نع اقرأ «هحیحص» یف تبثو

 يفوتف «تامولعم سمخب نخسن مث َنْمّرَحَي تاّمولعَم تاعضر ٌرشع :نارقلا ّنم

 . نارقلا نم م أرقي اميف ّنهو ءا هللا لوسر

 5 عبنلا نأ ءاهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم :«نیحیحصلا» ىف تبثو

 : ر ر 2

 ."*"«ةَعاَجَملا نم ةَعاضَحلا امَّنِإ) : لاق

 لوسر نآ «اهنع هللا يضر ةملس تر «يذمرتلا عماج» يف تبثو

 لبق ناکو يذلا يف ءاَعْمألا تف ام الا ةَعاضَولا ّنم حي ال» :لاق ي هللا
e ODL 11 ۲ ۱  

 )١( نیتصملاو ةصملا يف باب :عاضرلا يف (۱8۵۰) ملسم هجرخآ .

 .(۱۹) (۱6۵۱) ملسم هجرخآ (۳)

 :ءاملعلا لاق ,تاعضر سمخل میرحتلا باب :عاضرلا يف (۱8۵۲) ملسم هجرخآ (6)

 سانلا ضعبو يفوت ةي هنا یتح ادج هلازنإ رخأت تاعضر سمخب خسنلا نأ :هانعم

 املف .هدهع برقل خسنلا هغلبی مل هنوکل «اولتم انارق اهلعجیو تاعضر سمخ :أرقي

 . یلتی ال اذه نأ ىلع اوعمجأو «كلذ نع اوعجر كلذ دعب خسنلا مهغلب

 ملسمو «نیلوح لعب عاضر ال : لاق نم باب : حاكنلا يف ۱۳/۹ يراخبلا هجرخآ )00(

 . ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ باب :ةعاضرلا يف ۱ع۵۵)

 يف الا مرحت ال ةعاضرلا نأ رکذ ام باب :عاضرلا يف (۱۱۵۲) يذمرتلا هجرخآ (7)

 . مکاحلا هححصو « حیحص هدانساو « ریغصلا
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 الا عاضر آل» : هعفري سابع نبا نع < ا

 "«نیلوحلا يف ناك ام

 عاضّرلا نم مرحي ال» : :هعفري دوعسم نبأ ثيدح نم : «دواد يبأ ننس» يفو

 ) ب
 . «مظعلا َرَشْنأو محل تین ام الإ

 E : تلاق اهنع هللا يضر 4 یاس نع 11 تا تو يف تبثو

 نم َةَْيَذُح يبأ هجو يف ىَرَأ ينإ !هللا لوسر اي : : تلاقف ايب عبنلا ىلإ ليس تنب
 . (هْيَلَع يمُرْحَت هیعضزآ» :ةك يبنلا لاقف فیل وهو ملاس لوخُد

 لك هللا لوسر ىلإ لیهس تنب ةلهَس تءاج :تلاق اهنع هل ةياور يفو
 .هفیلح وهو ملاس لوخد نم ةفْيذح يبأ هجو يف ىرأ ينإ !هللا لوسر اي :تلاقف

 مّسبتف هریک لخر وهو هفضرا فیکو :تلاقف (هیعضرآ) :3395 شنل لاقف

 "یک هنأ تفلَع دق» :لاقو کت هللا لوسر

 :اهنع هللا يضر ةشث ةشئاعل تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نأ :ملسمل ظفل يفر
 ةشئاع تلاقف «ّىلع لخدی نأ ا ام يذلا ٌعقيألا ٌمالغلا كيلع لدپ هن]
 اي : تلاق ةفيذح يبأ ةأرما نإ ؟ةوسأ ب هللا لوسر يف كل امآ : اهنع هللا يضر

 بيش هنم ةفيذخ يبأ سفن يفو «لجَر وهو ا نا !هلا لوسر
 كل لخ دی یتح 2 «هیعضزأ» هللا لوسر لاقف

 ححصو سابع نبا ىلع افوقوم مهضعب هاورو €V /: ينطقرادلا هج رخآ )۱(
 . ۶ ۱۲ ۸۷ یقهیبل ملا فوق وملا

 ىس وم وبأ ةهذئس يفو 0/١ (۶۱۱) دمحأو (۲۰۲۰) و (۲۰۵) دواد وبآ هجرحآ )۲(

 ۶۱ ۷ يقهيبلاو (۱۳۸۹۵) قازرلا دبع هجرخآ نکل «نال وهجم امهو هوبأو ىلالهلا

 دوعسم نبا ىلإ لجر ءاج :لاق ؛ةيطع يبأ نع نيصح يبأ ثيدح نم رخآ هجو نم
 . هانعمد هركذف

 .ريبكلا ةعاضر باب :عاضرلا يف (۳۷)و (15) )۱٤٥۳( ملسم هجرخأ (۳)
 .(۲۹) (۱4۵۳) ملسم هجرخآ )€(

 كو



 مرحت ام مرحت ةعاضرلا

 ةدال ولا

 يرهزلا ثیدح نم هاورف «ةلوطم ةمات هقايس «هننس» يف دواد وبآ هقاسو

 نب ةبتع نب ةفيذح ابآ نأ .امهنع هللا يضر ةملس مأو ةشئاع نع «ةورع نع

 «ةبتع نب ديلولا تنب ادنه هيخأ نبا هحکنأو ءًاملاس یّببت ناك سمش دبع نب ةعيبر

 الجو ىلع نم ناکو از هللا لوسر كك امک «راصنالا نم ةرمال تلوم وهو

 : كلذ يف یلاعت هللا لزنآ یتح «هاریم َتِرَوَو «هیلا ُساَّنلا هاعد «ةيلهاجلا يف

 نیدلا يف مکناوخاف مه اوُمَلْعَت ْمَل ْنِإَف هللا دنع طسف وه مهئابآل مُهوُعْدال

 اخأو یلوم ناك بأ هل ْملْعُي مل نمف مهئابآ ىلإ اودرف ۵ : بازحألا] 4ْمُكِيِلاَوَمو

 ةأرما يهو «يرماعلا مث «يشرقلا ورْمَع نب لْيَهُس تنب ةَلْهَس تءاجف «نيدلا يف

 عمو يعم يوأي ناكو ءادلو املاس ىرن انك انإ !هّللا لوسر اي :تلاقف .ةفيذح يبأ

 ‹تْملع دق ام مهيف ىلاعت هللا لزنأ دقو الصف يناريو «دحاو تيب يف ةفيذح يبأ

 ناکف «تاعضر سمخ ُهُتَعضْرأَف «هیعضرأ» : ب هللا ُلوُسَر لاقف ؟هیف ىَرَت فیکف

 ءاهتوخإ تانب ُرُمأت اهنع هللا يضر ةشئاع تناك كلذبف «ةَعاَضَّرلا نم اهدلو ةلزنمب

 ءاهيلع لخديو اّاَرَي نأ اهنع هللا يضر ةشئاع َْتََِحَأ ْنَم َنْعِضرُي نأ اهتاوخأ تانبو

 جاوزأ ٌرئاسو ةملس 1 كلذ ْتَبَأو ءاهيلع لخذی 4 «تاعضر نصح اريبك ناك ناو

 «دهملا يف عضري ىتح سانلا نم ةعاضرلا كلتب ًادحأ نهیلع لی نأ ةا نينا

 نود ملاسل و یبنلا نم ةّصخر تناک اهّلعل يردن ام هاو :ةشئاعل نلقو

 لا

 فّمالا نيب هيلع قفتم اهضعب ةديدع ًاماکخ ةتباثلا سلا هذه تنمضتف

 . عازن اهضعب يفو

 مکحلا اذهو ««ةّدالولا ٌمُرَحُت ام مر ٌةَعاضَرلا» : لب هلوق :لوألا مکحلا

 ال نارقلاو «خسن صنلا ىلع ةدايزلا نإ :لاق نم دنع ىتح ةّمألا نيب هيلع قفتم

 هدانسإو تاقث هلاجرو «هب مرح نميف باب :حاكنلا يف )3١351١( دواد وبأ هجرخأ (۱)
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 «نارقلا يف ام ىلع ادئاز ناك ناو مکحلا اذه لوبق ىلإ رطضا هنإف «ةّتسلاب حسني
 ءاهتكعو ةأرملا نيب عمجلا میرحت ىلإ رطضا امك همسپ مل وآ ًاخسن هامس ءاوس
 يبآ ثيدح عم اذه اهرکذو «نارقلا صن ىلع ةدايز هنأ عم ءاهتلاخ نيبو اهتيبو
 اراص دق نّبَللا بحاص جوزلاو ةعضرملا َّنأ ىلع لْحَفلا نبل ميرحت يف سيعقلا
 تاهجلا هذه نم ةمْرُحلا ترشتناف ءامهل ًادلو لفطلا راصو «لفطلل نيوبأ
 ةعضرملا نم دحاو لک ُدالوأو ءامهدلو الو اولزن ناو لفطلا دالوأف .ثالثل
 امهدحأ دالوأف . ثالثلا تاهجلا نم هتاوخأو هتوخإ ؛هريغ نمو رخالا نم جوزلاو

 نم هتاوخأو هتوخإ اهريغ نم جوزلا دالوأو :همأو هیبال هتاوخأو هتوخٍ| رخآلا نم
 هدادحآ اهؤابا راصو مال و و هریغ نم ةعضرملا دالوأو « هيب

 نبللا بحاص ا «هتالاخو ةلاوخأ زا ةأ ملا ةوخإ راصو .هتاّدجو

 . طقف ثالثلا تاهجلا هذه نم رشتنت عاضتلا ةَمْرُحَف :هتاّمعو اعا ةتارخأو

 هتوخ| نم هتجرد يف وه نمم عضترملا ريغ ىلإ میرحتلا ىّدعتي الو
 کن متخأل ای اهم هاب احآ تمضرآ نم خاک هيخأل حیف توش

 نمو «هتاهمآو هئابا نم هقوف ْنَم ىلإ رشتنی ال كلذکو «هينبو هابآو نبللا بحاص
 بسلا نم عضترملا يبالف «هتالاخو هلاوخآو هتاّمعو همامعآ نم هتجرد يف

 اوشکنی نأو ءاهتانبو اهتاوخأو اهتاهمأو عاضرلا نم لّْطلا م ی

 نم خاللف «لالح بسنلا نم اذه ٌريظن ذإ «هتانبو هتاوخأو نبللا بحاص تاهم
 نم هیخآ تخآ حكي نأ مالا نم خاللو لا نم هيخأ تخآ ج جّوزتب نأ بألا

 امنإف ءاهّتنبو اهُمأ امأو ءاهتخأو بسنلا نم هنبا مأ لجرلا حكني كلذكو ءبألا

 . ةرهاصملاب اتمرح

 عاضرلا نم هتأرما مآ هيلع مرحيف عاضرلاب ةرهاصملا ٌريظن مرحي لهو

 نم نيتخألا نيب عمجلا مرحی وأ «ةعاضّرلا نم هنبا ةأرماو «ةعاضّرلا نم اهتنبو
 ةمکالا هم رحف ؟ةعاض رلا نم اهتلاخ نيبو اهنیبو اهتمعو ةَأ ملا نیب وأ تعاض رلا
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 ةرهاصملا ريظن مرحي له

 ؟عاضرلاب



 میرحتلا مدعب دحأ لاق دق ناك نإ : لاقو انخیش هيف فقوتو «مهعابتأو ةعبرألا

 . ىوقأ وهف

 ام عاضرلا نم مرحي : لك هلوق يف لخدي اذه ٌميرحت :نومّرحملا لاق

 دلو ليزنت تبثف «هب اههّبشو «بسنلا ىرجم ةعاضّرلا ىرجأف «بّسنلا نم ُمُرْحَي
 میرحتلا نم بسنلل تبث امف «هيبأو بسنلا دلو ةلزنم ةعاضرلا يبأو ةعاضرلا

 «بسنلا نم ااو تأرملا هاو نیالاو بآلا ةأرما و «ةعاضلل تبث

 هةعاضرلا يأ نيب مر هيلا يتخأ ني عمجلا مر اذو ا ا َمرح

 اعبس مر هناحبس هللا :مالسالا خيش لاق .میرحتلا ىلع مهجاجتحا ریدقت اذه

 ةعاضرلا میرحت نأ مولعمو :لاق .)سابع نبا لاق اذك هرْهّصلاب ًاعبسو «بسنلاب

 نم ٌمرحْی» : لاق الب یبنلاو ءبسنلا نم ُمُرْحَي ام هنم مری امناو «ارهص ىس ال

 امو : لقی ملو .«بَسّنلا نم مری ام» :ةياور يفو .«ةدالولا نم مری ام ةَعاضَرل

 و ءِرِهَّصلا میرحت رکذ امك «هباتك يف هناحبس ُهّللا هرکذ الو «ةرهاصملاب مری

 بسلا ق را بعاد امك عاضَرل فلا عیرحت کد

 يا رهصو ًابسن ُهَلَعَجَف ارش ءاملا نم لح عدلا فو : یلاعت هللا لاق“ .هقیقشر

 میرحتلا اببس امهو «رهّصلاو بسنلاب سانلا نيب ًةقالعلاف 41٥4 :ناقرفلا]

 امنإ یلاعت ُهَللاو .باسنالا نيب الا ةرهاصملا لَقْعَت الو .بسنلا ىلع عرف عاضٌرلاو

 يضفي الثل ءاهتلاخ نيبو اهنيبو .اهتمَعو ةأرملا نيبو «نيتحألا نيب عمجلا رح
 محر امهنيب سيل عاضّرلا نم نيتخألا نأ مولعمو .ةمّرحملا محّرلا ةعيطق ىلإ

 مچ ما نی ا نم من ام یلع بترت لو «حاکتلا ريغ يف ةمّرحم
 ةقفنلا قحتسي الو «ةثري الو «كلملاب هيلع قتعی الف ءرخآلا ىلع امهدحآ میرحت

 دیعس نب ییحی نع «لبنح نب دمحآ مامالا قیرط نم ۱۳۲/۹ يراخبلا هنع هجرخآ (۱)

 ؛هحیحصا يف يراخبلل سيلو سابع نبا نع «ديعس نع «بيبح نع «نايفس نع

 (۱۳۹۲۵) «فنصملا» رظناو .عضوملا اذه يف الإ ةياور دمحأ مامالا نع

 .(۱۰۷۲۵)و (۱۰۷۷۰)و
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 يف لخدي الو «هنع َلقْعَي الو ْثوملا الو حاكتلا ةيالو هيلع هل تبثي الو هيلع

 اهدلوو مألا نيب قيرفتلا مری الو ءهمحر يوذو هبراقأ ىلع فقولاو ةيصولا

 عمجلاك كلملا يف امهنيب قيرفتلاو ءبسنلا نم مُرْخَيو «ةعاضرلا نم ريغصلا
 هيلع قتعي مل «عاضرلاب تامّرحملا نم ائيش كلم ولو «ءاوس حاکنلا يف امهنيب
 5 ةعاضرلا نم هّلاخو هثععو هّثخَأو دورها لجرلا یلع تقتل اذإو «كلملاب

 الو ءاهنيبو هنيب بسن ال هناف «هتأرما تعضرآ يتلا هتآرما ٌّمَأ هيلع مرحي نأ مزلي

 نوكت نأ مزلي ال مكح يف بسنلاك تلعج اذإ ةعاضرلاو ءعاضر الو «ةرهاصم

 دقو ءاهنم هيف اعمتجا ام فاعضأ ماكحألا نم هيف اقرتفا ام لب ءمكح لك يف هلثم

 رفعج نب هللا دبع عمج امك «ةمّرحم ةرهاصُم امهنيب نيتللا نيب عمجلا زاوج تبث

 اهدحأ حاكن زاوج عنمي میرحت امهنيب ناك ناو .اهريغ نم هتنباو يلع ةأرما نيب

 ميرحت ببس نأل ءءاوس ةعاضرلا نم نيتخألا ٌريظن اذهف ءاركذ ناك ول رخآلل

 هنيب عاضر ال يذلا امهنم يبنجألا نيبو.امهنيب سيل ءامهسفنأ يف امهنيب حاكتلا
 . مهريغو ةعبرألا ةمئألا بهذم اذهو ءرهص الو امهنيبو

 رکنی ملو هتنباو يلع ةأرما نيب عمج رفعج نب هللا دبع نأب دمحأ ٌجتحاو

 يف مع يتنب نيب ا : يراخبلا لاق لڪ كلذ

 تب ات E ی .هتنباو يلع ةأرما نيب رفعج نب هللا دبع عمجو «ةليل

 ةف سیلو تعیطقلل دیز نب ٌرباج ههرکو .هب سأب ال :لاق مث ةرم نَسَحلا ههرکو

 مالک اذه ۲6[۰ :ءاسنلا] #مکلذ َءاَرَو ام مکل لحأو» :لجو زع هلوقل «ميرحت

 . ''”يراخبلا

 نسحلا نب نسحلا رثأو مرحیامو ءاسنلا نم لحي ام باب :حاکنلا يف ۱۳ )۱( ٩/۰۱۳۳

 اذهب رانید نب ورمع قیرط نم دیبع وبأو (۱۰۷۷۰) «فنصملا» يف قازرلا دبع هلصو

 نب دمحم لاقف ىلع نب رمع تنیو يلع نب دمحم تنب ةدحاو ةليل يف :دازو

 نم يعفاشلاو ءاضيأ (۱۰۷۷۱) قازرلا دبع هجرخأو ءامهنم انيلإ بحأ وه :ىلع

 «نيتأرملا بسني ملف ؛يلع نب دمحم نب نسحلا نع «رانيد نب ورمع نع «رخا هجو

 .نبهذي امهتيأ ىلإ نيردي ال مهؤاسن حبصأف :دازو .يلع نب دمحم لوق ركذي ملو
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 وأ «هجو لک نم اهتوب ُمزلتسي ال هجو نم بسنلا ماكحأ ٌتوبثف : ةلمجلابو
 ةمرحلاو میرحتلا يف نينمؤملا تارا یه ره 1 یبنلا ءاسن ءالؤهف رخا هجو نم

 هرم دق لب «نهيلإ رظنی الو ءَّنهب ّولخي نأ دحال سيلف ةيمرحملا يف ال « طقف

 عاضر هنیبو نهنیب نمو ؛نهبراقآ ریغ نم نهحاکن هيلع مرح نفع باجتح اب هل

 :نازحألا] ؟باجح ءارو ْنِم َنُوُلَأْساَف اعام َّنُموُمُتلأَس اَذِإَو# : یلاعت لاقف
 نینموملا تاوخآ ھتان سیلف ءةتبلأ ٌنهبراقآ ىلإ یّدعتی ال مکحلا اذه مث ۳

 َنهتاوخأ الو «َنهتانب َّنهْيلَع مرحي مهل ةوخإ َّنهونب الو «مهلاجر ىلع نمرحی
 تناك دقو «نیملسملا قافتاب نيملسملل لالح نه لب ءالاوخأو تالاخ ّنهتاوخإو
 يبأ ُتنب ءامسأ تناكو «سابعلا تحت يك هللا لوسر جوز ةتوميم تخأ لضفلا أ

 اهنع هللا يضر ةشئاع مأ تناكو «ريبزلا تحت اهنع هللا يضر ةشئاع تخأ ركب

 د لجنرت سیلاو «هنع هللا يضر رمع تحت ةصفح ٌمأو رکب يبأ تحت

 نم نایفس يبآ دالوأو «رکب يبأ دالوآو «هتوخإو رمع نب هللا دبع ّجَّرزت دقو
 نم ةمرخلا رشتنت ملف «نهوحکنی نأ زْجی مل نهل ًالاوخأ اوناك ولو «تانمژملا
 نيب بسنلا ماكحأ نم مكح توبث نم مزل الإو نهبراقآ ىلإ نينمؤملا تاهمآ

 .ماكحألا نم دعوت يوما

 رب

 و 5 ا
 مکنانبآ لئالحو# :تامّرحملا يف ىلاعت هلوق اضيأ كلذ ىلع لدي اممو

 Yr] : ءاسنلا] کیا نم َنيِذْلا

 َدّيَق اذإ فیکف ءعاضّرلا نبا هيف لخدی مل قلطا اذإ نبالا ظفل نأ مولعمو

 «عاضرلا نبا َجارخإ عنمی ال اذهب يا نبا جارخإ دضقو «بلص ص نبأ هنوکب

 نأ لْيَهَُس تنب َةَلْهَس رمأ 5 يبنلا نأ : «حیحصلا» يف تبث دقو ؛هلوخد بجویو

 ةفيذح .يبأ نبلب هتعضراف .اهل امرخَم ریصیل ةفيذح ىفا و اهل عضزت

 اصتخم مکحلا اذه ناك ءاوس ي هللا لوسر صنب اهّمّرحمو اهنبا راصو «اهجوز

 اهل مر ملاس يقبف ءاهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مَأ هتلاق امك ماع وأ ملاس

 نم هيبأ ةأرما اهنوكل ءاهل امرخم رصی ملو كأ تراصو ٌةتعضرأ اهنوکل
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 ةأرما وأ «هل ةيراج ُهعضرَأ ول لب «هل ةلهَس ةعاضرل هيف ریثأت ال اذه ناف .ةعاضکلا

 اذهب للغ دقو ؛اهسفن اهدلو هنوکل تالا امناو هينا ةأرما هس تراص ةى

 :تاعصر نفخ هر اف .«هيعضرأ» : ىبنلا لاقف : هظفلو هسفن ثيدحلا ىف

 ؛ ةلأسملا هذه يف عامجالا ىوعد نكمي الو فعاض رلا نم اهدلو ةلزنمب ناكو

 «نمحرلا دبع ل ابأو ةعبسملا نب دیعس ناف «بداک وهف هاعدا نمو

 نبلب ميرحتلا نوبي اونوكي مل «ةبالق ابأو «راسي نب ًءاطعو «راسي نب َناميلسو

 هللا ءاش نإ يتأيس امك «ةباحصلا نم ةعامجو «ريبزلا نع ٌيورم وهو « لحفلا

 مل اذإ ءالؤهف ءطقف تاهمألا لّبق نم وه امنإ میرحتلا نأ نوري اوناكو «ىلاعت

 ىلع الو «هتأرما هيلع اوُمّرحُي ال نأف ءهل ادلو لحفلا نبل نم عضترملا اولعجي

 وبأ ةأرملا ىلع ُمُرْحَي الف ءالؤه لوق ىلعف «ىلوألا قيرطب لحفلا ةأرما عيضرلا

 . ةعاضرلا نم هنبا الو . ةعاضّرلا نم اهجوز

 تبثت ملف «لحفلا نيبو عضترملا نيب وبلا اوتي مل ءالؤه :ليق ناف
 امأو «اهعرف تبثي مل هل تبثت مل اذإف «عاضّرلا نی توبث عرف اهنأل ترهاصملا
 .ةحيرصلا ةحيحصلا َهّنُِّسلا هيلع تلد امك لحفلا ةهج نم عاضرلا ةن تب نم

 نمم دحأ لاق لهف «ةونبلا هذهب ةرهاصملا تبت هناف «مالسالا لهآ روهمج هب لاقو

 ؟مرحت ال ةعاضرلا نم هنباو هیبآ ةجوز نإ : لحفلا نبلب میرحتلا ىلإ بهذ

 .یقبو E مم نمل هنأو ءاعازن هذه ميرحت ىف نأ دوصقملا : ليف

 نم ةرهاصملا ءاغلإ وأ هل ريثأت ال هنأو «لحفلا نبل ءاغلإ وه له هذخأم ىف رظنلا

 ؟بسنلا ةرهاصمل ريثأتلا امنإو ءاهل ريثأت ال هنأو ءععاضرلا ةهج

 نبلب ميرحتلاب ةحيرصلا َةّنّسلا توبثل .لطاب لوألا ذخأملا نأ كش الو

 «سايقلاب الإ هب ةرهاصملا تابثإ هب ميرحتلاب لوقلا نم مزلي ال هنأ انيب دقو لحفلا

 نم مزلي ال هنأو عماجلا فاعضأ فاعضأ عرفلاو لصألا نيب قرافلا نأ َمّدقت دقو

 . رخآ مکح توبث «بسنلا ماكحأ نم مکح توبث
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 ةعاضّرلا تخأو «عاضّرلا 1 لعجی مل تاس اشیا اذه یلع لدیو
 مکناتب و ماه ْمُكيَلَع ثم ثمر :لاق هناحبس هنإف «انتاوخآو انتاهّمُأ تحت ةلخاد
 نم مکن مکفضرآ يتاللا کناهمأرچ :لاق مث ۳ : : ءاسنلا] *ْمُكَناَوَخَأَو
 هب داري امنإ :قالطالا دنع اتتاهّمأ ظفل نأ ىلع لدف ۳ : : ءاسنلا] 4ةَعاضرلا
 : هل وق لثم 4مگناتن تاما :ىلاعت هلوقف ءاذه تبث اذإو «بسنلا نم مالا

 نم نهتاهّمأ لوانتي الف .بسنلا نم انئاسن تاهمآ نه امن ې مکناهمآو
 كلذ ركذ امك «نهنعضرأ يتاللا ٌنهتاهمأو :لاقل ّنهميرحت ديرأ ولو مر
 لدي امنإ ««بّسّنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي : :هلوق نآ انیب دقو «انتاهمآ يف

 لدي الو ةعاضرلا نم هریظن هيلع مرح بسنلا نم لجرلا ىلع مرح نم نأ ىلع
 لدي لب «ةعاضرلا نم ه هريظن هيلع مرح < «عمجلاب وأ رهّصلاب هيلع مرح نم نأ ىلع
 : ءاسنلا] مکن َءاَرَو ام ْمُكَل لجأوا : هلوق مومع عم «كلذ فالخ ىلع هموهفم
¢[ 

 عامجا ةلأسم سيل ةعاضرلا نم هنباو هيبأ ةأرما میرحت نأ ىلع لدي اممو 0
 هِرْجَح يف نكت مل اذإ هتأرما تنب حاكن اوج فلسلا نم ةعامج نع تبث دق هنأ هرجح يف

 دقو ءةأرما يدنع تناك :لاق «يِرْضَنلا ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع حص امك
 .هنع هللا يضر بلاط يبأ ّنب ٌيلع تیقلف ءاهيلع ُتْدِجَوَف «تيفوتف «يل تدلو
 يف تناك :لاق معن :تلق ؟ةنبا اهل :لاق ٌةأرملا تيفوت : تلق ؟كلام : يل لاق
 :ىلاعت هلوق نيأف :تلق ءاهحكناف :لاق .فئاطلا يف يه ءال :تلق ؟كرجح

 نكت مل اهنإ :لاق .[۲۳ :ءاسنلا] ؟4مُكئاَسن نم مُكِروُجُح يف يتلا مکبئابرو
 .' كرجَح يف تناك اذإ كلذ امناو «كرجح يف

 ٠١١/۹ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق امك حیحص هدنسو (۱۰۸۳۵) قازرلا دبع هجرخأ )
 ححصو «متاح يبأ نبا ىلإ هتبسن دازو ۰۱۳۱/۲ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذو
 . هلتس



 نب هللا دیبع : هل لاقي ةءاوس ينب نم الجر نأ «ةرسيم نب میهارب] نع حصو

 نم دلو َتاذ ًةأرما حكن دق ناك هّدَج وأ هابأ نأ هربخأ ءاريخ هيلع ىنثأ «دبعم

 دق ىلوألا ينب ُدحأ :لاقف «ةباش ةأرما مكن مث «هلا ءاش ام ابحطصا مث «هريغ

 الإ هّللاو ال :لاق ءاًهَقلطف «ةباش ةأرماب اهنع تينغتساو تربكو اَنمأ ىلع تخكت

 . اهوبأ الو يه هرجح يف نكت ملو «هتنبا هحكنأو اهقّلطف :لاق .كتنبا ينَحكت نأ

 هللا يضر باطخلا ّنب رمع يل تفتسا :تلقف هللا دبع ّنِب نايفس تئجف :لاق

 هيلع تصصقف «ىنمب هنع هللا يضر ّرمع ىلع ينلخدأف «يعم نحل :لاق . هنع

 :لاق .ينربخأف لاعت مث ءانالف لسف بهذاف «كلذب سأب ال :ٌرمع لاقف هرّبَحلا

 .رهاظلا لهأ بهذم اذهو 22 ”كلذب سأب ال :لاقف «هّلأسف :لاق ايلع الإ ٌهارأ الو

 نكت مل اذإ ةبيبرلا احابأ دق امهلوقب لوقي نمو امهنع هللا يضر يلعو رمع ناك اذإف

 نم اهتتبا هيلع نامرحُي فيكف .بسنلا نم هتأرما ةنبا اهنأ عم «جوزلا رجح يف
 يف نوكت نأ .اهميرحت يف ىلاعتو هناحبس هللا اهركذ دويق ةثالث هذهو «عاضرلا

 درجم هيلع مرحي فيكف .اهّمأب لخد دق نوكي نأو «هتأرما نم نوكت نأو .هرجح

 تنب ةبيبرلا ناف ءةغل هتبيبر يه الو هرجح يف تسيلو «ةعاضّرلا نم اهتنبا

 امهبری امهّمأ جوز نآل فرو يورو «سانلا قافتاب اهنبا بیبرلاو «ةجوزلا

 يف تناك الو 5 اهّبَرَي ملو «هنبل ريغب هتآرما امهتعضرآ نك امو ةداعلا يف

 هلك ٌئبنلا راشأ دقو ینعمو اظفل دعبلا ةياغ يف صنلا اذه يف اهلوخدف ءهِرْجَح

 ‹يرهزلا ثيدح نم «يراخبلا حیحص» يفف .رجحلا يف اهنوکب ةبيبرلا ميرحتب
 اي :تلاق نايفس يبأ تنب ةبيبح ّمأ نأ هتربخأ ةملس مأ تنب بنيز نأ «ةورع نع

 :تلاق ؟ةملس ا تنب :لاقف فملس ييآ تنب بطخت کا فغا !هلا لوسر
 ا لدا .«يل ْتَلَح اَمَل يرجح يف يتيبَر نکت ْمَل ْوَل اَهَنإ» : لاقف معن

 .(۱۰۸۳۵) قازرلا دبع هجرخآ (۱)
 (مکنعضرآ يتاللا مكتاهمأو) باب :حاکنلا يف ۱۲ ۰۱۲۱/۹ يراخبلا هجرخآ (۲)

 = بابو (نهب متلخد يتاللا مکئاسن نم مکروجح يف يتاللا مکیابرو) باب :۱۳/۹و

 هدأ



 لحفلا نپلب ميرحتلا

 مدعب لاق نم ةجح
 میرحتلا

 .جوزلا رجح يف نوکت نأ وهو ءميرحتلا يف هللا هدّيق يذلا دیقلا ةَ هرابتعا

 : عاضرب ةمّرحُم تناك اذإ بلصلا نبا ةجوز يف لاقي نأ ءءاوس اذه ريظنو

 هللابو ءامهنيب قرف الو ءءاوس يل تّلح امل «يبلصل يذلا ينبا ةليلح نكت مل ول
 . قيفوتلا

 لصف

 ميرحتلا نأو «مّرَحُي لحفلا نبل َّنَأ سا هذه نم دافتسملا : يناثلا مكحلا
 ناو «هريغب لاقي نأ زوجي ال يذلا قحلا وه اذهو «ةأرملا نم رشتني امك هنم ٌرشتني
 نأ وح ي هللا لوسر ٌهَئُسَف ءمُهَدْعَب ْنَمو ةباحصلا نم فلاخ ْنَم هيف فلاخ
 ولو .ناك ْنَم انئاك دحأ لوق لجأل يه ُكَرْيَت الو ءاهلجأل اهفلاخ ام ٌكرتيو عب
 رتل «كلذ ريغ وأ ءاهليوأتل وأ هل اهغولب مدعل اهفلاخ نم فالخل ُنَئَّسلا تكرت

 ال نم لوق ىلإ هعابا بجي نم لوقو ءاهريغ ىلإ ُةَّبحلا تکرثو ءادج ةريثك ْنَسَس
 ةيفاعلا هللا لأسن «ةيلب هذهو «موصعملا ريغ لوق ىلإ موصعملا لوقو «هعابتا بجي
 . ةمايقلا موي اهب هاقلن ال نآو ءاهنم

 ًاسأب لحفلا نبلب َنْوَرَي ال انباحصأو «ميهاربإو قرامع ناك :شمعألا لاق
 اوعجرو .مهلوق اوكرتف : ينعي « سیعقلا يبأ ربخب ةبيتع نب مکحلا مهاتا ىتح

 ءاهيلإ اوعجر ةا هللا لوسر نع ٌهَنُّسلا ِمُهْنَتَأ اذإ ملعلا لهأ ٌمَنْصَي اذكهو «هنع

 .اهريغب مهلوق اوكرتو

 ميرحتلا هباتك يف هناحبس ُهّللا ركذ امنإ : لحفلا نبلب نومّرحي ال نيذلا لاق

 نم ْمُكَئاوَحَأَو ْمُكَْعَضْرَأ يتاللا ُمُكُناَهَّمْأو8 :لاقف «مألا ةهج نم ةعاضرلاب
 یهو «ةروكذملا ةعاضّرلا ىلإ عجرت دهعلل :ماللاو ۲۳[۰ :ءاسنلا] # ةَعاضولا

 .[؟ 4 :ءاسنلا] *مكلذ َءاَرَو اَم مکل َّلحَأَو# :ىلاعت هللا لاق دقو الا ةعاضر

 . (فلس دق ام الإ نيتخألا نيب اوعمجت نأو)
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 نم لصأ ىلع  اذهو «ةّْسلاب نارقلا انخسن دق اَنُكَل ثیدحلاب میرحتلا انتبثأ ولف

 مه 85 هللا لوسر ٌباحصأ ءالؤهو :اولاق «ٌمزلأ - خسن صنلا ىلع ةدايزلا :لوقي

 نب هللا دبع نب ةديبع يبأ نع حصف «هب َميرحتلا نوري ال اوناكو ءهتّنُسِب ب الا ملعا

 قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ اهتعضرآ نینموملامآ مسالا تنب نیز نان

 انأو ّيلع لخدی ژریبزلا ناکو :بنیز تلاق «ماوعلا نب ریبزلا ةأرما هنع هللا يضر

 «يبأ هنأ یرآ ينيثّدحف ىلع يلبقآ : لوقیو «یسآر نورف نم نرقب دحایف طشتنا

 مولک مآ بطخی ّيلإ لسرأ ریبزلا نب ل ع ا

 ؟هل لحت لعو :هلوسرل تلاقف «ةيبلكلل ةزمح ناكو «ريبزلا نب ةزمح یلع يتنبا
 ثدلو ام ام . كلبق نم عنملا اذهب تدرأ امنإ : هللا دبع لاقف «هتخآ ةنبا يه امنإو
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 نإ ءاهل اولاقف «نورفاوتم 9 5 هللا لوسر ٌتاحصأو «تلأسف تلسرأف ءاذه نع

 كله یتح هدنع لزت ملف «هايإ اهيحكنأف ءائيش مّرحت ال لُجَّلا لبق نم ةعاضرلا
 ا

 نأ مولعملا نمو :اولاق «مهنع هللا يضر ةباحصلا كلذ ركني ملو :اولاق

 . لجرلا نم ال ةأرملا ةهج نم ةعاضرلا

 الف ,ةحيرصلا ةحيحصلا َهّنُسلا ضراعُي ام متركذ اميف سيل :روهمجلا لاق

 تب ته: لا لواش نا اما ا اف ف قلا ا اع لوذعلا روت

 ؛اهنع اتکاس نوکیف اهلوانتی ال نآ امو «اهمیرحت یلع الاد نوکیف ةعاضرلا نم

 ام مک لحْأَو» :هلوق مومعل اصصخمو ادم ًامیرحت اهلا میرحت نوکیف
 ممع هتاحبس هنإف ءاهل تخألا ظفل لوانتی رهاظلاو [۲6 :ءاسنلا] «ْمُكلْذ َءاَرَو

 نأ زوجي الو «هتخأ اهيلع قلطأ ْنَم لك هيف هيف لخدف «ةعاضّرلا نم تاوخألا ظفل

 ةشئاعل لاق يب ئيبنلا ناف «هل اتخأ تسيل ةعاضّرلا نم هيبأ نم هتخأ نإ : لاقی

 مه. +

 ميرحتلاب لاق نم در



 لحفلا نبلب هنیبو اهنیب ةمومعلا تبثأف كمع هناف حلفأل ينذئا :اهنع هللا يضر

 توقف ؛نبللا بحاص يخأ نيبو تعضترملا نيب ةموُمعلا تتبث اذاف « هدح و

 هلثم وأ ىلوألا قيرطب هنبا نيبو اهنيب ةوخألا

 ام میرحت تتبث تتبثأ نوکت نأ اهثیاغو «هتفلاخ اهنآ ال «باتکلا دارم تنيب ٍةَتُسلاف

 . همومع دري مل ام صیصخت وأ نع تکس

 یوعدف «كلذب میرحتلا نوري ال اب هللا لوسر باحصآ نإ :مکلوق امأو

 هب ميرحتلا تابثإ هنع هللا يضر يلع نع حص دقف «ةباحصلا عيمج ىلع ةلطاب

 ناتار هل تناك لجر نع لئس سابع نبا نأ «هحیحصا يف يراخبلا ركذو

 : سابع نبا لاقف ؟اًهَحَكْنَي نأ لحیأ ءامالغ ىرخألاو «ةيراج امهادحإ تعضرأ
 ٌدقتعي ناك هنأ ريبزلا نع حيرص هب متللدتسا يذلا رثألا اذهو «'''دحاو حاقللا ءال

 تناك اهنع هللا يضر نينمؤملا 1 ةشئاع هذهو مدلل كلتب هتنبا بنيز

 فاو «ریبزلا نب , هللا دبع الإ مكيديأب قبی ملف «ةمرحلا ٌرشني ی لحفلا نبل نأ :ىتفت

 رب

 لقي ملو «نیّمَسَم ٌريغ نولوهجمف «لحلاب اهوتفأف مهتلأس نیذلا امأو
 تلأسف تلسرآ اهلع لب «نورفاوتم مهو زا هلا لوسر باحصأ تلأسف : : يوارلا

 ملو ءريبزلا نب هللا دبع هب اهاتفآ امب اهاتفأف مهنم ةحيحصلا سل علت مل نم

 ماشلاب مهزرباکآو مهمظعم ناك لب فتنیدملاب نيرفاوتم كاذ ذإ ةباحصلا نكي

 . رصمو قارعلاو

 امنإ :لاقي نأ باوجلاف مالا ةهج نم يه امنإ ةعاضّرلا نإ : مكلوق امأو

 .قيفوتلا هللابو هل ءاعو مألاو هئطوب راث يذلا بألل نبللا

 وأ  ةعضرملا هما تن : مل ناو نبللا بحاص ةّوُبأ تبثت تبثت لهف :ليق نإف

 .ابيرق هجيرخت مدقت دقو حيحص (۱)



 ھ

 ؟ةعضرملا ةمومآ توبث ىلع عرف هتّوب بأ ت بوس

 دمحأ بهذم يف ناهجو امهو «ءاهقفلل نالوق هيف لصألا اذه :ليق

 نهنم ةدحاو لک ًةالفط ّنعضرأف «تاجوز عبرآ هل نم ةلأسم هیلعو «يعفاشلاو

 سمخ اهْعِضرُت مل نهنم ةدحاو لك نأل ءاهل امآ َنْرِصَي ال نهنإف «نيتعضر

 امك اا نعي ل ةاوتهزعأ .ناهجو هيف ؟ةلفطلل ابآ جوزلا ريصب ر لهو . تاعضر

 عضترا دلولا نوكل ءابأ ريصي :حصألا وهو يناثلاو تام ٌتاعضرملا رص مل

 ةمومأ ىلع عّرفتم ريغ «هسفنب لصأ لخفلا ْنبلو «تاَّعضَر سمخ هنبل نم
 ةعضرملا نوكل ال «هنبل نم عاضترالا لوصحب تّبثت امنإ ةوبألا ناف .ةعضرملا

 عاضرلا ليلق امهدنع نإف «كلامو ةفينح يبأ ْىَلّصَأ ىلع اذه ؛يجي الو «همأ

 وهو بال توبثب انلق اذاف «عضترملل تاهمآ عبرألا تاجوزلاف «مّرحم هریثکو

 .هيبأ تاءوطوم هو «نهَبیبر هنأل .لفطلا ىلع تاعضرملا تّمْرح «حیحصلا

 . عاضرلا اذهب هيلع َنْمّرْحَي ووو

 لك «ًالفط َنعضرأف تانب نسمح لجرل ناك ول ام :ةلأسملا هذه ىلعو

 مه نيذلا هدالوأو «هل ادج لجرلا ريصي لهو .هل تاهمأ َنْرِصَي مل ةو ةا

 اد يعي اهدجا یخو لغ تاو هل الاوخأ تاعضرملا ا

 اَذَج راصف «هتانب نبل نم ِتاَعَضَر سمخ عضترملا لمك دق هنأل «الاخ نهوخأو

 تانبلا ةوخإ مُه نيذلا هدالوأ ناك ًاَدَج راص اذإو .ةدحاو اتنب عضترملا ناك ول امك

 ةبسنلاب اولزنف تار دمعك مل مک نم هوا نا «تاللاخو الاوخآ

 ادج هّنوك نأل «تالاخ نهتاوخآ الو «ادَج ریصی ال رخالاو «ةدحاو مأ ةلزنم هيلإ

 تبثي ملو ام هتخأ نوک ىلع عرف ًالاخ اهيخآ نگو مامان نوک یلع غرف

 ءاهلبق يتلا فالخب «ةلأسملا هذه يف ٌحص هجولا اذهو «هعرف تّبثي الف «لصألا

 نأ :امهنیب قرفلاو .حیحصلا ىلع ةمومالا توبث مزلتسب ال اهیف بالا توبث ناف

 سیل نبللاو «هتانب َّنهنإف «نهیبآو تاعضرملا نيب ةلأسملا هذه يف ةققحتم ةيعرفلا
 دَج اهوبآ نكي مل «اَمأ نكت مل اذاف ءاهنباو ةعضرملا نيب انه ميرحتلاف ءهل

 ٠ ۵م



 ءام نم ةقولخملا میرحت

 ينازلا

 ةمومأ تتبث ءاوسف «نبللا بحاص َنيبو عضترملا َنيِب میرحتلا ناف .كلت فالخب
 ةدحاو لك نوکت لهف «ٌالاخ ّنهوخأ ريصي :انلق اذإ اذه یلعف «الوآ ةعضرملا

 نبل نم ٌمضتری مل هنال «ةلاخ نوکت ال :امهدحآ . ناهجو ةف ؟هل ةلاخ نهنم

 نم عمتجا دق هنأل .تبثت :يناثلاو .ةلووخلا تبثت الف .تاعضر سمخ اهتاوخآ

 .ةلوؤخلل ًاتبثم اهتاوخأ نمو اهنم مضترا ام ناکو «تاعضر سمخ مّرحملا نبللا
 توبث ٌدعبتسي الو .تاعضر سمخ اهنم مضتری مل ذإ نهنم ةدحاو ةمومآ تبثت الو

 قرفلاو . فیعض اذهو تمومآ الب ةوبآ لحفلا نبل يف تبث امك «ةمومآ الب ةلوؤخ

 تبثي فیکف «لصألا تبثی مل اذإف ةمومألا ىلع ضحم عرف ةلووخلا نأ .امهنیب

 ءافتنا امهدحأ ءافتنا نم مزلی ال نالصأ امهنإف «ةمومألاو ةوبألا فالخب ؟هرف
 . رخالا

 نبا ةهجوزو «ةنباو «تخأو. «مأ لجرل ناك ول ام «ةلأسم اذه یلعو
 ريف ساعه

 مرحت لهو ءاهمأ نهنم ةدحاو رصت مل تعضر نهنم ةدحاو لك ةلفط نعضرأف

 اذه نإف دیعب انهاه ٌميرحتلاو .مدقت ام :امههجوأ .نيهجو ىلع ؟لجرلا ىلع

 لاو «الاخ الو ءاخآ الو ءادج الو هل ابآ لجرلا لعجی ال لفطلل لمک یذلا نيللا
 . ملعا ۴

 لصف

 ةلالد ينازلا ءام نم ةقولخملا ميرحت ىلع لحفلا نبلب ميرحتلا لد دقو

 فيكف «هئطوب راث نبلب تّدغت دق نم حکنی نأ هيلع مرح اذإ هنأل .ىرخألاو ىلوألا

 نم ُهَتنب ٌحراشلا مّرحي فيكو ؟هتطوب هئام سفن نم قلخ دق نم حكني نأ هل لحي

 تّقلخ ْنَم حاكن هل حيبُي مث هيف اببس لجرلا ءطو ناك نبل نم اهيف امل عاضرلا

 نم ةقولخملا َنيبو هنيب يتلا ةّيضغَبلا ناف «ليحتسملا نم اذه ؟هئامو هئطو سفنب

 اهیف عاضرلا تنب ناف علب تاع نم نییو هّتیب نقلا ا نم تو لمکا هئام
 وأ اهفصنف «هئام نم ةقولخم اهمساک هئام نم ةقولخملاو ةيضعبلا نم ام ءزج

 فرعی الو «نيملسملا روهمج لوق اذهو «مألل رخآلا رطشلاو «اعطق هضعب اهرثکآ
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 لتق اهجژوزت نم نآ یلع هللا همحر دمحأ مامالا صنو اهحابآ نم ةباحصلا يف

 : طقف نیمکح يف اتنب ةعاضرلا نم هّنب تناك اذإو .هریغ وأ ناك انصحم فیسلاپ

 میرحتلا نع اهجرخت مل اهنع تنبلا ماكحأ رئاس فلختو «ةيمرحملاو «ةمرحلا

 تنبلا ماكحأ فّلختو «ميرحتلا يف ًاتنب نوكت ینزلا نم هّب اذكف ءاهلح بجوُتو

 ظفلو «اهتاغل يف هلقعت امب برعلا بطاخ هناحبس او اه بجری ال اهنع
 نامیالاو ةالصلا ظفلک .يلصال هعضوم نع عراشلا هلقنی مل يوغل ظفل تنبلا

 «هريغ ىلإ هنع هل عراشلا لقن تبثي یتح يوغللا هعوضوم ىلع لمحْیف ءامهوحنو
 دقو .ةيوغللا اهتاعوضوم ىلع ةيقاب ظافلأ لاخلاو معلاو خألا ظفلک تنبلا ظفلف

 نالف يبأ» :هلوقب ينازلا يعارلا ّنبا قطنأ یلاعت هللا نأ «حیحصلا» يف تبث

 هما ميرحت ىلع ةمألا تعمجأو «بذكلا لمتحي ال قاطنالا اذهو «7'2يعاّرلا

 اضعب هنوكو «ءاوس هيف امهمئاو ءدحاو قلخ ينازلا ءامو ءاهئام نم هّقلخو .هيلع

 ءاهحاكن اوج بجوُي ال تنبلاو ينازلا نيب ثرالا عاطقناو ءاهل اضعب هنوك لثم هل

 : لوقيو «هديب ناسنإلا ينمتسي نأ لوقلا اذه بحاص ُمّرَحَِي فيك بجعلا نم مث

 هضعب شرفتسی نأ هل ْرَّوِجُي مث ءهضعب حکنی نأ ناسنالل زّوجُیو «هديل ٌحاكن وه
 . ةيبنجألا شرفتسي امك «هبلص نم ُةَّجرخأو «هئام نم هللا ةقلخ يذلا

 لصف

 هيلع صن امك ءْناَتَّمملاو ةصملا مرحت ال هنأ :ثلاشلا مکحلاو

 .ءاملعلا هيف فلتخا عضوم اذهو .تاعضر سمخ الإ مرحي الو هِي هللا لوسر

 نع ىوري اذهو «هریثکو عاضرلا ليلقب ميرحتلا فلخلاو فلسلا نم ةفئاط تتبثأف

 ةداتقو «يرهزلاو نسحلاو «بيسملا نب ديعس لوق وهو «سابع نباو يلع

 تفينح يبأو كلام بهذم وهو «يروثلاو «يعازوألاو ءدامحو «مکحلاو

 يف مّرحُی ةريثکو عاضرلا لیلق نأ ىلع اوعمجأ نیملسملا نأ دعس نب ثیللا معزو

 ةالصلا يف عوطتلا ىلع نیدلاولا رب میدقت باب :ربلا يف (۲۵۵۰) ملسم هجرخآ (۱)
 .اهریغو

۵ ۷ 

 ةصملا مرحت ال

 عاض رثا نم نانصملا و



 میرحتلا قلع نم ةجح
 هریثک و عاضرلا لیلقب

 ةفئاط تلاقو . هللا همحر دمحأ مامالا نع ةياور اذهو مئاصلا هب ٌرطفی ام دهملا

 يبأو ءروث يبآ لوق اذمو «تاعضر ثالث نم لقأب ميرحتلا تی ال :یرخا
 .دمحآ درع ةينا ةياور وهو «یلع نب دوادو ءرذنملا نباو « دسع

 لوق اذهو .تاعضر سمخ نم لقب تّبثي ال :یرخآ ةفئاط تلاقو
 ىدحإ وهو «سوواطو «ءاطعو یبزلا نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبع

 لقأ مرحي ال هنأ :اهنع ةيناثلا ةياورلاو .اهنع هللا يضر ةشئاع نع ثالثلا تایاورلا

 .يعفاشلا بهذم سمخلاب لوقلاو .رشع نم لقأ مرحي ال :ةثلاثلاو «عبس نم

 . ةلأسملا هذه يف دواد فلاخو مزح نبا لوق وهو «هبهذم رهاظ يف دمحأو

 ۳ لجو ثيحف تا رو ل هناحبس هنأ نيلوألا ةجحف

 و یخ ّيبنلا و ءاهمكح دجو

 . نارقلا قالطال قفاوم

 يبأ تنب یبحی ّمأ جوزت هنأ «ثراحلا نب ةبقع نع «نیحیحصلا» يف تبثو

 يلا يمال كلذ ركذف ءامكتعضرأ دق :تلاقف یادوس ةمأ تءاجف «باهإ ۰ 6 57 2+ ا
 ر

 دف انآ تعز دقو فتکو» :لاق هل كلذ ترکذف تیحنتف : لاق ينع ضرعأف ر ° م

 هب قلعتی لعف هنألو :اولاق عاضرلا ددع نع لأسي ملو :(۱)«اهنع ءاهنف امکتعضرآ
 مظعلا زاشنإ نالو :اولاق هل بجوملا ءطولاک .هریثکو هلیلق یوتساف «ميرحتلا

 تفلتخا دق ددعلا ٌباحصأ نألو :اولاق .هریثکو هلیلقب لصحی محللا تابناو
 مل اذکه ناك امو «بارطضالا دشأ تبرطضاو ءاهتقيقحو ةعضرلا يف مهلاوقأ

  لاقو ءعءيشب دوهش وأ دهاش دهش اذإ باب : تاداهشلا يف ۱۸6/۰ يراخبلا هجرخآ (۱)

PSبابو .دیبعلاو ءامالا ةداهش بابو .دهش نم لوقب مکحی كلذب انملع ام  

 يف ةلحرلا باب : ملعلا يفو «ةعضرملا ةداهش باب :حاكنلا يفو .ةعضرملا ةداهش
 ىلإ هتبسن يف فنصملا مهو دقو .تاهبشلا ريسفت باب :عويبلا يفو ةلزانلا الا
 يذمرتلاو (۳۰۰2)و )۳٣۰۳( «دواد يبأ ننس» يف وهو «هجرخي مل هنإف ءملسم

 ۰۱۹۰/5 يئاسنلاو (۱۱۱)
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 .هب ملعلاو هطبض مدعل اباصن ٌعراشلا هلعجی

 ی رحت ال» :لاق هنأ ب یبنلا نع تبث دق :ثالثلا ٌباحصأ لاق
 مرح ال : ایک هللا لوسر لاق :تلاق ثراحلا تنب لضفلا مآ نعو .«ناتّصملاو

 حت له !هللا لوسر اي :لاق الجر نأ :رخآ ثیدح يفو . «ناتجالْمالاو َةَجالْمإلا
 يف ملسم اهاور ةحيرص ةحيحص ثيداحأ هذهو .«ال» :لاق ؟ةدحاولا ةعضرلا

 انیفنو «ةيآلا مومعل ثالثلاب میرحتلا انتبثأف اهنع لودعلا زوجي الف ۰۲۱)«هحیحص)
 هيف ربتعُي رارکتلاو ددعلا هيف ربتعُي ام نألو :اولاق ةنسلا حیرصب اهنود امب عیرحتلا
 ةريثك عضاوم يف عراشلا اهربتعا دقو «عمجلا ۷ لوأ اهنأالو :اولاق . ثالثلا

 ثيداحألا نم لصفلا لوأ يف مّدقت ام انل ةجحلا : سمخلا ٌباحصأ لاق
 يفوت الب هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع تربخأ دقو «ةحيرصلا ةحيحصلا
 : لیهس تنب ةلهسل يل يبنلا لوق اذه يف يفكيو :اولاق .كلذ ىلع ُرمألاو
 مكحب ةمالا ملعا ةشئاعو :اولاق .دْيَلَع يِمْرْحَت تاعضر سن امِلاَس يهضرآ»
 نأ تدارأ اذإ اهنع هللا يضر ةشئاع تناكو ل يبنلا ءاسنو يه ةلأسملا هذه

 . تاعضَر َسْمَح ةتعضرأف اهتاوخأ وأ اهتوخإ تان ىدحإ ترمأ دحأ اهيلع لخذي

 ليلقب ميرحتلا قيلعت مدع يف حیرص نيتعضرلاو ةعضرلاب ميرحتلا يفنو :اولاق
 «لئاسلل ًاباوج جرخ اهضعب ةحيرص ةحيحص ثيداحأ ةثالث يهو «هريثكو عاضرلا
 دق نكن مل «سمخلاب َميرحتلا انقلع اذإو :اولاق .أدتبم مكح ٌسسيسأت اهضعبو
 اهقلطم انديق دق ُنوكن امنإو ءاهب مّتللدتسا يتلا صوصنلا نم ًائيش انفلاخ
 . صيصخت الو خسن ال نايب قلطملا ٌدييقتو ۰ سمخلاب

 ميرحتلا يفن ٌتيداحأ فلاخُي هنإف ءريثكلاو ليلقلاب میرحتلا قلع نم امأو

 .(۱ع۵۱)و (۱) )١56٠(

 میرحنلا قلع نم ةجح
 تاعص 5 تالتن

 ميرحتلا قلع نم ةجح
 تاعضر سمخب



 فلاخم وهف «اهفلاخی مل نإو هناف «ثالثلا بحاص امآو «نیتعضرلاو ةعضرلاب

 سمخلا ثيداحأل

 اهنع هللا يضر ةشئاع هلقنت مل سمخلا ٌثيدح :سمخلاب هديقُي مل نم لاق

 «رتاوتلاب تنك امن نارقلاو «نارقلا لقن هتلقن امناو «هب جتحیف «رابخألا لقن

 عنتما ءاربخ الو انارق نكي مل اذاو ءانارق نوكي الف ءانارق كلذ لقنت مل ةمالاو

 . هب مكحلا تابثإ

 نیلصف يف ًاداحا نارقلا نم لقن اميف ٌمالكلا :سمخلا ٌباحصأ لاق

 نامكح امهنآ بیر الو ( هب لمعلا توجو : ىناثلاو «نارقلا نم هنوک : اه زا

 ثدحملا ىلع هسم میرحتو «هب ةالصلا داقعنا بجوي لوألا ناف «ناریاغتم

 مدعل ٌماكحألا هذه تفتنا اذاف «نارقلا ماكحأ نم كلذ ریغو بنجلا ىلع هتءارقو

 نم دحاو لک ّجتحا دقو ْنظلا هيف يفكي هناف «هب لمعلا ًءافتنا مزلي مل « رتاوتلا

 جتحاو «عضوملا اذه يف دمحأو يعفاشلا هب جتحاف «عضوم يف هب ةعبرألا ةمئألا

 ةثالث مايصف» دوعسم نبا ةءارقب ةرافكلا مايص يف عباتتلا بوجو يف ةفينح وبأ هب

 هنأ مألا دلو نم دحاولا ضرف يف هلبق ةباحصلاو كلام هب جتحاو .«تاعباتتم مايأ

 نم تخأ وأ .خأ هلو ةأرما وأ «ةلالك ثروي لجر ناك نإو» «ىبأ ةءارقب سدسلا

 لس الو «ةءارقلا هذهب اوُجتحا مهلك سانلاف ۰( سدسلا امهنم دحاو لکلف ءمأ

 .احیرص انارق لب :انلق هاربخ وأ انارق هلقن نوکی نآ ام مکلوق امآو :اولاق

 لولا امآ «يقب وآ هظفل خسن اذإ یتح :انلف «آرتاوتم هلقن بجی ناکف :مکلوت

 همکح يقبو .هظفل تبل نارق هنآ رمألا یف ام اعر مت يناثلاو عونممف

 هلقنب يفتكا امم (امهومجراف اينز اذإ ةخيبكلاو خيشلا : هلوق مكح هل نوک

 نارخا نابهذم ةلأسملا يفو .هنع باوج ال امم اذهو «تباث هّمکحو ؛اداحا

 ی
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 تاعضر عبسب مرح نم نم لوق نع سوواط لئس امك « عبس نم لقأب تبثي ال میرحتلا نأ :امهدحآ
 ثدح مث كلد ناك دق :لاقف «تاعضر عبس نود عاضرلا نم مرحي ال :لوقي

 .هيلع ليلد ال بهذملا اذهو «ٌمّرحت ةدحاولا ةرملا «ميرحتلاب ءاج رمأ كلذ دعب

 ةشئاعو ةصفح نع ىورُي اذهو .تاعضر رشعب تبثي امنإ میرحتلا : يناثلا

 مث «تامولعم تاعضر سانلا رئاسلو «تامرحم تاعضر وی يبنلا جاوزأل ناك

 .قيفوتلا هللابو «لاوقألا هذه نم حیحصلا نيبت دقو «دعب كلذ كرت

 ةعضرلا :ليق ؟اهّدح امو ءاهتخأ نم لصفنت ىتلا ةعضرلا يه ام :لبق ناف

 مقتلا ىتمف «ةلكأو ةسلجو ةبرضك «كش الب هنم ةرم يهف «عاضرلا نم ةلعف

 عرشلا نأل ةعضر كلذ ناك ضراع ريغ نم هرايتخاب هكرت مث هنم صتماف «ّيدثلا

 وأ سفنتل ضراعلا ٌعطقلاو ءاذه فرغلاو «فرعلا ىلع لمخف ءاقلطم كلذب درو

 ةعضر هنوك نع هجرخي ال برق نع دوعي مث هيهلي ءيشل وأ «ةريسي ةحارتسا
 نيتلكأ كلذ نكي مل بيرق نع داع مث .كلذُب هتلكأ عطق اذإ لکالا نأ امك «ةدحاو

 هتداعأ مث «هيلع ةعضرملا تعطق اذإ اميف مهلو «يعفاشلا بهذم اذه «ةدحاو لب

 :اولاق . هرايتخاب عطقي ىتح ارارم هتعطق ولو ةدحاو ةعضر اهنأ :امهدحأ .ناهجو

 تّبسح ةمئان يهو اهنم عضتزا ول اذهلو «ةعضرملا لعفب ال هلعفب رابتعالا نأل

 اهب هرمأ ةدحاو ةلكأ يف عرش ول امك «هب دتعي مل .هيلع تعطق اذاف فعضر

 .ةدحاو ةلكأ اهناف .داع مث ‹ هيلع اهعطقف صخش ءاجف «بيبطلا

 نمو «عضترملا نم حصي عاضرلا نأل «ىرخأ ةعضر اهنآ :يناثلا هجولاو

 .ةعضر بستحا مئان وهو ُهَنَرَجْوَأ ول اذهلو تعضرملا

 ال :امهدحآ .ناهجو اهریغ يدث ىلإ ةأرملا يدث نم لقتنا اذإ امیف مهلو

۰۱ 

 تادضر سعب مرد نم

 ةعضرلا دح



 متت ملف .ةعضرلا مامت لبق ىرخألا ىلإ امهادحإ نم لقتنا هنأل امهنم دحاوب دتعي

 ةعضر اناک رخالا اهيدث ىلإ ةأرملا يدث نم لقتنا ول اذهلو .امهادحا نم ةعضرلا

 .ةدحاو

 هعطقو « عضترا هنأل ةعضر امهنم دحاو لک نم بستحي هنأ :يناثلاو

 . نیصخش نم هرایتخاب

 اعطق عطق اذإ :«ينغملا» بحاص لاقف « هللا همحر دمحأ مامالا بهذم امأو

 قیضل عطق نإ امأف .یرخآ ًةعضر ناك داع ناف «ةعضر كلذ ناك «هرايتخاب ًانيب

 «ةعضرملا هيلع تعطق وأ «هيهلُي ءيشل وأ «يدث ىلإ يدث نم لاقتنالل وأ «سفن

 ناهجو هيفف «لاحلا يف داع ناو ءةعضر يهف ءابيرق ْدْعَي مل ناف ءانرظن
 يبأ رايتخا اذهو :لاق ة.ىرخأ ةعضر يهف «داع اذإف ةعضر ىلوألا نأ :امهدحآ

 نم عضتري يبصلا ىرت امأ :لاق هنإف «لبنح ةياور يف دمحأ مالك رهاظو «ركب

 لعف اذإف «حيرتسيل وأ «سفنتيل يدثلا نع كسمأ ءٌسْفَّتلا هكردأ اذإف .يدثلا

 تناكف دعي مل ول ةعضر ىلوألا نأ كلذو :خيشلا لاق .ةعضر يهف «كلذ

 تعضر كلذ عيمج نأ رخآلا هجولاو .هرايتخاب عطق ول امك «داع ناو «ةعضر

 ول هنأل «ناهجو هيفف «ةعضرملا هيلع تعطق اذإ اميف الإ يعفاشلا بهذم وهو
 ءام برشل عطقنا وأ ءانمز لكألا مادتساف «ةدحاو َةلكأ الإ َمويلا تلكأ ال : فلح

 ةلكأ الإ دعي مل ماعطلا نم هيلإ لمحي امل راظتنا وأ «نول ىلإ نول نم لاقتنا وأ

 اذكف .ةتعضر روجّولاو طوعسلا نم ريسيلا نأل «حصأ لوألاو ءانهاه اذكف ةدحاو

 نوكيو ءخيشلا هرکد ام ۱ لح نیرمآ لمتحي خا مالکو «تلق

 مومجملا نوکی نأ :يناثلا . ةيناثلا ةعضرلا ىلإ ًادئاع ««ةعضر يهف» : هلوق

 رهظأ اذهو «يناثلاو لوألا ىلإ ادئاع «ةعضر يهف» :هلوق نوکیف «ةعضر

 . 0۰۳۷ /۷ ينفملا )۱(
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 .ةدحاو ةعضر اهنوک ىلع ةحارتسالا وأ «سفنتلل هعطقب لدتسا هنال .هیلمتحم
 ةيناثلا نوک نم ةدحاو ىلوألا عم ةيناثلا نوکب قيلأ لالدتسالا اذه نأ مولعمو
 . هلمأتف نر عفر

 كلذ نأ امهنیب قرفلاف ءروجّولاو طوعّسلا ريسي ىلع هل خیشلا سايق امأو
 فالخب ةعضر :لاقيف ءاهمامت نم وه الو «هلبق ةعضرل اعبات سيل لقتسم
 .اقرتفاف اهمامت نم يهو «ىلوألل ةعبات ةيناثلا نإف ءانتلأسم

 لصف

 يف ماطفلا لبق ناك ام ميرحتلا هب قّلعتي يذلا عاضرلا نأ : عبارلا مكحلاو
 .دمحأو «يعفاشلا لاقف كلذ يف ءاهقفلا فلتخا دقو ءداتعملا عاضترالا نمز

 حصو امهدعب ناك ام ُمَّرَحَي الو «نیلوحلا يف ناك ام وه :دمحمو فسوپ وبآو

 نع يوژو «رمع نباو «سابع نباو «ةريره يبأو «دوعسم نیاو ؛رمع نع كلذ
 يبأو قاحسإو .نایفس لوق وهو «ةَمُرْبُش نباو يبعشلاو «بّیسملا نب ديعس
 . هباحصأ روهمجو «دوادو رذنملا نیاو ج نباو هلت

 ص ؛نمزب هودحي ملو ماطفلا لبق ناك ام مرحملا ٌعاضرلا :ةفئاط تلاقو
 لوق وهو «هنع حصي ملو «يلع نع يورو سابع نباو «ةملس مأ نع كلذ
 هلو مطْف نإ :يعازوألا لاق .يعازوألاو تمرکعو «ةداتقو «نسحلاو «يرهزلا
 ناف ءًاعيش ٌعاضرلا اذه مّرَحُي مل «نيلوحلا يف عضر مث «هماطف رمتساو دحاو ماع
 هنإف ءامهدعب ناك امو .ُمّرحُي هنإف نيلوحلا يف ناك امف «مطفُي ملو هعاضر ىدامت
 ءرغصلا يف ناك ام ٌمّرحملا ٌعاضرلا : ةفئاط تلاقو . عاضرلا ىدامت ناو مرحي ال

 جاوزأو «بّيسملا نباو ءرمع نبا نع اذه يورو تقوب ءالؤه هتقوي ملو
 ًارهش نوثالث :رفزو ةفينح وبأ لاقو .اهنع هللا يضر ةشئاع الخ ةَ هللا لوسر
 روهشملا يف كلام لاقو .دمحمو فسوي ۳ لوقک «یرخآ ةياور ةفينح يبآ نعو
 هنع يور مث .كلذ دعب هل ةمرخ الو «امهبراق امو نیلوحلا يف مرحي : هبهذم نم

  o1۳ج داعملا داز ۱۷۵-۵

 مرخملا عاضرلا نمر



 عاضر میرحتب لاق نم

 رییکلا

 ۱ نب ٌديلولا هنع یورو .هوحنو «رهش يورو .نارهش هنع يورو «ةريسي مايأ ٌرابتعا

 رهشآ ةثالث وأ ن نيرهش وأ رهشب عاضر نم نيلوحلا دعب ناك ام نأ :هريغو ملسم

 ع اور يذلاو , هباحصأ نم ریثک دنع روهشملا وه اذهو «نيلوحلا نم يدنع هنإف

 دعب عاضرلا نم ناك امو :هيف هلوق تام نأ ىلإ هيلع أرقُي ناكو أطوملا ٌباحصأ

 .()هظفل اذه ا سم ل | رکو هليلق ناك نيلوحل

 ةعامجو بئذ يبآ نباو ف لاقو . ةمرح ا

 ا وجي تو رزجتلا فرز : ةفوكلا لهأ نم

 هنع هيكحي نوراه نب ديزي ناكو .نينس عبس ىلإ هتدم :زيزعلا دبع نب رمع

 «نالوح هتدم نأ «ةعيبر هنع یکحو اذه الخ هنع يورو . تی ل

 «خيش هنأ ولو «ریبکلا عاضر مرحي :فلخلاو فلسلا نم ةفئاط تلاقو

 نب ةورع ينربخآ : لاقف «ريبكلا عاضر نع لئس هنأ .باهش نبا نع كلام یورف

 ؛تلعفف «ملاس عاضرب لیهس تنب ةلهس لي هللا لوسر رمآ ثیدحب «ريبزلا
 اهنع هللا يضر نینمزملا أ ةشئاع كلذب تذخأف وغلا . اهل اا هارت تناکو

 تانبو «موثلک ّمأ اهّتخآ رمأت تناکف «لاجرلا نم اهیلع لخدي نأ ابحت تناك نمیف

 . "”لاجرلا نم اهیلع لخدی نأ تّبحأ نم نعضری اهیخآ

 حابر يبأ نب ءاطع تعمس :لاق جیرج نبا انئدح :قازرلا دبع لاقو

 ۱ لاق ؟اهحكنأفأ اريك چر تک ام دس اهنك نم ارا قم لاف لراس

 . 7 ارم )۱(

 ابأ كردي مل ةورع . نأل ؛لاسرالا رهاظ وهو ۱۷۷/۲ «أطوملا» يف كلام هجرخآ (۲)

 نع یورو لیهس تنب ب ةلهسو ی يبنلا جاوزآ رثاسو ةشئاع ىأر هنأ الا «ةفيذح

 ثیدح نم هب مرح نميف تاب : حاکنلا يف Y۰) ه51) دواد وبأ هلصو دقو ‹مهمظعم

 رد سی ب ِ 0 .ةملس مأو ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا
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 هللا يضر ةشئاع تناك «معن :لاق ؟كيأر كلذو :هل تلقف اهشکنت ال : ءاطع

 یوریو .اهنع هللا يضر ةشئاع نع تباث لوق اذهو .۲)اهیخآ تانب كلذب رمأت اهنع

 ؟؟)دعس نب ثيللا لوق وهو «حابر يبأ نب ءاطعو «ريبزلا نب ةورعو «يلع نع
 عاضر مّرحي امك مرحي خيش هنأ ولو ريبكلا ٌماضرو :لاق «مزح نبا دمحم يبأو
 ظ .ةلأسملا هذه يف سانلا بهاذم هذهف ۰" "قرف الو . ریغصلا

 «نافرط امهناف یک لر نا شنا تاما ةرظانم ركذنلو

 . ةبراقتم لاوقالا رئاسو

 مدال نعضرب تاتو : یلاعت هللا لاق : نیلوحلا تاحصآأ لاق

 مامت لعجف :اولاق ۲۳۳[۰ :ةرقبلا] کّةَعاَضرلا می نآ دار ْنَمل نّیلماک نْيلْوَح

 :اولاق . میرحتلا هب قّلعتي الف ءامهدعب امل مكح ال هنأ ىلع لدف «نيلوح ةعاضرلا

 ا ب ةي هللا لوسر اهرکذ يتلا ةعاجملا ةدم يه ةدملا هذهو

 ««يدثلا يف ناك ام الإ عاضر ال» :اهيف لاق يذلا يدثلا ةدم هذهو :اولاق .اهيلع
 تام نالف :نولوقي برعلا نإف «برعلا دنع ةفورعم ةغل هذهو «يدثلا نمز يف يأ

 نإ :روهشملا ثيدحلا هنمو «ماطفلا لبق عاضرلا نمز يف ا .يدّلا يف

 با ميهاربإ ينعي .۲*)«هعاضر متن ةّنجلا يف ًاعْضْرُم هل ناو ىدا يف َتاَم میهاربا

 «ءاعمألا قتف ام الإ عاضر ال» :هلوقب كلذ نکا و تاولاف . هیلع همالسو تاولص

 نأ مولعمو مّرحُملا عاضرلل فاصوأ ةثالث هذهف ماطفلا لبق يدثلا يف ناكو

 . ةثالثلا نم راع ريبكلا خيشلا عاضر

 .(۱۳۸۸۳) قازرلا دبع هجرخآ (۱)

 . ٤٦۳ ۰8۵۸/۷ «فنصملا»و ۰10۱ ۰49۹/۷ «یقهیبلا ننس» رظنا (۲)

 . ۱۷/۱۰ «یلحملا» (۳)

 دمحأ و «لايعلاو نایبصلاب قلم هتمحر باب ۳ يف نان ۳ هجرخآ )٤(

۵۱ ۵ 

 مدعب لاق نم ةجح
 ریبکلا عاضرب میرحتلا



 عاضرب مرح نم ةجح
 رییکلا

 يف ناك ام الا عاضر ال» :سابع نبا ثيدح اذه نم ٌحرصأو :اولاق

 . نیلوحلا

 تأ ام الإ ةعاضّرلا نم مرحي الا س ا تيد اتا کو 2

 .امظع زشت الو ءامحل تبني ال ریبکلا ٌعاضرو .«ّمظعلا رم أو محل

 ةي یبنلا لاق امل ا کا عاضر ناك ولو :اولاق

 ْنَم نرظنا» - :اریبک هار امل اهیلع ةعاضرلا نم اهیخآ لوخد هرکو ءهّهجو

 كلذ هرک املو «ريغصلا نيبو هنیب قرف نكي مل «ريبكلا عاضر مّرح ولف «نكناوخإ

 اذه تحتو «ةَعاَجملا نم ةعاضرلا امّنإف» :لاق مث «نكئاوخإ نَم نرظنا» :لاقو

 عت دقو  ةشئاعل

 الف ةعاجملا نمز وهو عاضرلا نمز ريغ يف عضترا دق نوکی نأ ةيشخ ىنعملا نم

 .اخآ نوكي الف «ةمرحلا رشنپ

 نأل ةرجهلا لَّوأ يف ناك اذهف یلاس عاضر يف ةلهس ثیدح امآو :اولاق

 يهو «[۵ :بازحألا] ْمهئابال مشوغذا# :یلاعت هلوق لوزن بیقع تناك هتصق

 .ةرجهلا لوآ يف تلزن

 نم يهف ماطفلا لبق يدثلا يف نوکی نآو ءرغصلا طارتشا ثيداحأ امأو

 وبأو حتفلا لبق ةنيدملا مدق امن سابع م نیاو تریره يبأو « سابع نبا ةياور

 يف ملاس ةصق دعب ةنيدملا مدق امهالك .كش الب ربيخ حتف ماع ملسأ امنإ ةريره

 . ةفيذح يبأ ةأرما نم هعاضر

 ال ةحص ةع ّيبنلا نع نع حص دق :خويشلا عاضرب میرحتلل ن نوتیکملا لاق

 ناکو «ةفيذح يبأ یلوم ًاملاس مضرت نأ لیهش تنب ةلهس رمآ هنأ دحأ اهیف يرتمي

 هظافلآ و هقرطو « ثیدحلا اوقاس مث ««هيلَع يمْرحَت هيعضرأ» : لاقو اک

 نيبتو «لاكشإلا عفرت ٌرابخألا هذهف :اولاق مث . كش الب ةحيرص ٌةحيحص يهو
 وأ «نيلوحلا مامتب ٌعَنَت يتلا ةعاضرلا نأ تاروكذملا تايآلا يف لجو زع هللا دارم

 ةبجوملا يه امنإ «عيضرلل احالص كلذ يف ايأر اذإ نيلوحلا لبق نيوبألا يضارتب
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 يف ناك دقلو . اهرک مأ ابحأ ناوبالا اهیلع ربجُي يتلاو .ةعضرملا ةأرملا ىلع ةقفنلل

 نْيلماَك نْيلْوَح دال نعضري ٌتاَدلاَولاو# :لاق ىلاعت هنأل اذه نم ةيافك ةيالا

 : ةرقبلا] *فوژرعملاب نهتوسکو نَهَفرر ل دولؤملا ىلعو ةَعاضولا منَ نأ دارآ نمل

 ٌميرحت اذه يف سيلو «نيماع دولوملا عاضرإب تادلاولا ىلاعت هللا رمأف ۳

 : ىلاعت هلوق ناكو «نيلوحلا ا نأ الو كلذ دعب ةعاضرلل

 لقي ملو ([۲۳۳ :ءاسنلا] * ةعاضّرلا نم ٠ منا مُكَدْعَضْرَ يتاللا ُُكَناَهَتَأَول

 درج ل ايفومعو ءرخألا تايآلا ىلع ادئاز تقو نود تقو يف الو «نیلوح يف

 تناكو «هیف َّنايب ال لمتحم الو «نظب ال هل صيصخت هنأ نيِبُي صنب الإ هصيصخت
 اهاور هرثاوتلا ءيجم تءاج دق ریبکلا عاضرب ٌميرحتلا اهیف يتلا ينعي ُراثآلا هذه
 eS تارجاهملا نم يهو ؛لیهس تنب ةلهسو 15 يبنلا ءاسن

 يا e : نیعباتلا نم اهاورو « هيب یبنلا ةبيبر يهو
 نب نمحرلا دبعو تکیلم نبأ نب او «يرهزلا : ءالوه نع اهاورو «عفان نب دیمحو

 بريا ۳م نع اھا رر من ایرو يراسعلالا دیس نب یی سم

 ؛جیرج نباو «كلامو بلو يق مد او یروثلا نفسو «ينايتخّسلا

 مث «مهريغو «لالب نب ناميلسو «رمعمو «ةعيبر نب رمعجو ۰ سنویو « بيعشو
 الو فلاؤُم ُفلتخي ال ةفاك لقن يهف «ريثكلا ددعلاو «ٌريفغلا ٌمجلا ءالؤه نع اهاور
 ًاصاخ كلذ ناك :لئاقلا لوق الإ ضارتعالا نم قبي ملف ءاهتحص يف فلاخم
 قّلعت نم ملعیلف «كلذ يف نهعبت ْنّمو ةي هللا لوسر جاوزأ ضعب لاق امك «ملاسب
 ام :نلُق نهنأ ثيدحلا يف اذكه . نهنع هللا يضر نهنم كلذ نظ نمم نظ هنأ اذهب
 الب نظ وه اذإف .ملاسل ةصخر تناك اهلعل يردن امو «ملاسب اصاخ الإ اذه یرن
 نم ينغُي ال لا ی :ىلاعت هللا لاق «ةتباثلا ننسلا هب ضراعُي ال نظلا ناف كش
 ءاهنظب اهنع هللا يضر ةملس ّمأ جاجتحا نيب ناتشو [۳۲ :سنوي] هک اتش ّنَحلا
 امأ : ةشئاع اهل تلاق امل اذهلو «ةتباثلا ةنسلاب اهنع هللا يضر ةشئاع جاجتحا نيبو
 امإ اذهو «فرحب قطنت ملو «ةملس مأ تتكس تنسح ةوسأ دي ۶ هللا لوسر يف كل
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 . اهدي يف عاطقنا امإو داع يعطوا نحر

 يلج نایب ؟ريبك لجر وهو ةعضرأ فيك : ي 2 هللا لوسرل ةلهس لوقو: :اولاق

 نا رک لا هاب الا لو یا

 «قاحلالا ل یبنلا عطقل ملاسب اصاخ كلذ ناك ول هنأ ًانيقي ملعنو :اول
 ءیزجت هتعذج نآ «راین نب ةدرُب يبال نّیب امك هدعب دحال سیل هنآ ىلع صنو
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 رفسلاو ةأرملاب ةولخلاو ةيمرحملا توبثو «هميرحتو جرفلا لح هب قلعتملا ميظعلا

 لوقو :اولاق .اصاخ ناك ول صيصختلا نايبب ىلوأ اذه نأ ءًاعطق مولعمف ؟اهب

 يف رثؤي نبلل ريبكلا برش نأل ءانل ةجح «ةَعاَجَملا نم ةعاضّرلا امّنإ» : لك يبنلا

 .هنم يرق وآ ریغصلا يف ركوب امک دلت هتعاجم عفد

 هتدئاف :انلق ؟ءاوس هيف ٌريغصلاو ٌريبكلا ناك اذإ هرکذ ةدئاف امف : متلق ناف

 عوج نم ينغت ال يتلا ةدحاولا ةصملا وأ «نبللا نم ة ی يرحل یو

 .امظع زشنت الو ءامحل تبنت الو

 لبق يدثلا يف ناکو «نيلوحلا يف ناك ام الإ عاضرال» : ةي هلك هلوقو :اولاق

 ۳ ابرلا امناو» ««ةئيسنلا ىف الإ ابر ال» :ءالع هلوق نم غلبأب سيل «ماطفلا

 .اذه اذكف «هیلع ةلادلا ةلدالاب لضفلا ابر توبث كلذ عنمي ملو ۰۲۳۱«ةئیسنلا

 و رو 2 8 ۳ ی 7 و ۶

 برضي الو «اهعابتا بجي قح اهلك ةتباثلا هننسو « ةا هللا لوسر ثيداحأف

 نأ كلذ یلع لدیاممو :اولاق .ههجو ىلع اهنم الك لمعتست لب ‹ ضعبب اهضعب

 اذهو اذه تور یتلا ىه ةمألا ءاسن هقفأو ءاهنع هللا یضر نینموملا مآ ةشئاع

 باب :يحاضألا يف (۱۹۲۱) ملسمو ؛يحاضالا لوأ يف ۳/۱۰ يراخبلا هجرخآ )١(

 .ءاریلا ثيدح نم ءاهتقو

 (۱۵۹۲) ملسمو «ءاسن رانيدلاب رانیدلا عیب باب :عویبلا يف ۳۱۸/4 يراخبلا هجرخآ (۲)

 نا هما ثیدح نم لثمب الثم ماعطلا عيب باب :ةاقاسملا يف (۱۰۲)
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 هب تذخأو «ةلهس ثیدح تورو «ةعاَجَملا نم ةعاضولا اما :تور يتلا يهف
 امل ةلهس ثیدحل افلاخم «ةعاجملا نم ةعاضرلا امن ثیدح اهدنع ناك ولف

 لجرلا هرکو «ههجو رتغتو هی هللا لوسر هب اههجاو افیدح تکرتو هيلإ تبهذ

 . يخأ وه : تلاقو اهدنع هار يذلا

 هربك لاح يف هتعضرأ اذإ ريبكلا اهيلع لخذت تناك اهنآ اهنع حص دقو :اولاق
 هب هاقلن ًاعطق عطقنو .هللا ةداهشب ٌدهشن نحنو ءمرَحُملا عاضرلا اهتاوخأ نم تخآ
 ال نم هكهتني ثيحب ل4 هللا لوسر رتس حيبتل نكت مل نينمؤملا ّمأ نأ «ةمايقلا موي
 قيدصلا تنب ةقي ةقيدّصلا دي ىلع كلذ حيبيل لجو زع هللا نكي ملو «هكاهتنا هل لحي
 میرکلا تانجلا كلذ هناحبس هللا مصع دقو تاواَمَس عبس قوف نم ةأربملا

 هتنايص ىّلوتو «ةنايص َعظعأ هناصو .ةمصع ّمتأ عيفرلا فرشلاو «عینملا یمحلاو
 تبنو عطقنو نقون نحنف :اولاق همالکو هیحوو هسفنب هنع تذلاو ا
 نم هب عقي ريبكلا عاضر نأو ؛قحلا وه اهنع هللا يضر ةشن ةشئاع لعف نأب هلل ةداهشلا
 ىلع ةمألا ءاسن هقفأ اش انيفكيو «ريغصلا عاضرب عقی ام ةييرحملاو میرحتلا
 دحأ ام : نهلوق ريغب اهتّبجي الو لَك هءاسن كلذ يف رظانت تناك دقو یالط الا

 لهأ ملعأو ءانيبن مع نبا بهذم هنأ كلذ يف انیفکیو هةعاضرلا كلتب انيلع لخاد
 هل دهش يذلا دعس نب ثيللا بهذمو تفیلخ ناك نيح قالطإلا ىلع ضرألا

 يبأ نب ءاطع ٌبهذمو «هّباحصأ هعّيض هنأ الإ «كلام نم هقفأ ناك هنأب يعفاشلا
 نع لس هنأ «يرهزلا نع كلام ركذو .هنع جيرج نبا نع قازرلا دبع هركذ حابر
 ءةفيذح يبأ ىلوم ملاس ةصق يف ليهس تنب ةلهس ثيدحب جتحاف «ريبكلا عاضر
 نب ملاس نأ «ميركلا دبع ينربخأ :لاق «جیرج با ئربخأو : قازرلا دبع لاقو
 بلاط يبأ نب يلع لأس هنأ یربخآ هابآ نأ هربخآ يعجشالا یلوملا دعج يبأ
 تيوادت ریبک انأو اهنبل نم ينتقس دق ةأرما جًرزتأ نأ تدرآ :لاقف هنع هللا يضر

 ۱)اهنع ةاهنو اهشکتت ال : يلع هل لاقف «هب

 .تاقث هلاجرو (۱۳۸۸۸) قازرلا دبع هجرخأ )١(
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 و و نيوضلا# اص وبضا للتو الا هذه يف انفلس ءال وهف
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 ع

 بس یی 3 نت

 ةنس يف هدلوم ناکف «اماع رشع ينئاب ماشه اهجوز نم ّنسأ تناك اهنأل ءائيش

 «نیسمخو عست ةنس ةملس مأ تتامو «نيعبرأو نامث ةنس ىف ةمطاف دلومو « نیتس

 يهو ائيش اهیبآ ةلاخ نم عمست ملو اهنع ظفحت فیکف «اهغلبت مل ةريغص ةمطافو

 ؟رکب يبأ تنب ءامسآ اهتدج نم اهعامس لصح امك ءاهرُجَح ىف

 نم لوق نيبو هنيب نزاوو «لوقلا اذه يف فصنملا ٌملاعلا رظن اذإو :اولاق

 ةعبس وأ ارهش نیرشعو ةتس و ارهش نیرشعو ةسمخب مّرحملا عاضرلا ةدم حي

 «هّلا باتک نم اهیلع لیلد ال يتلا لاوقألا كلت نم ارهش نیئالث وأ اري رو

 اذهف نیلوقلا نیب ام لضف هل كت ت «ةباحصلا نم دحآ لوق الو «هلوسر ةنُس وأ

 طرش ىلع حیحص «دانسالا لصتم ثیدحلاف .اهلئاق ىلع ةدودرم ىوعد هذه (۱)

 ةعبرأ اهنس ناك رذنملا تنب ةمطاف ناف .تمئالا نم دحاو ريغ هححص ا

 نأ (۲۸۱۲) «ملسم حیحص» يف تبث دقف «ةملس مآ تیفوت نيح اماع رشع

 فقیواعم نب ؛ ديزي ةفالخ يف اهیلع الخد ناوفص نب هللا دبعو «ةعيبر يبأ نب ثراحلا

 ةيواعم نب ديزي زهج نيح يف كلذ ناكو . . . ء«هب فسخي يذلا شيجلا نع اهالأسف

 اذهو «نيتسو ثالث ةنس ةرحلا ةعقو تناكو ةنيدملا ىلإ ماشلا ركسعب ةبقع نب ملسم

 ةفوؤملا يدقاولا ةياور ىلع ادامتعا نيسمخو مست ةنس تتام اهنإ لئاقلا اذه لوق دري

 ةيداحلا نس يف نوكي نم عامس ناف ءاهتحصب انملس ول انآ ىلع ءاهب درفنا يتلا

 اوححص دقف «نسلا اذه نم لقأب عامسلا غوس دق لب .هیف فالخ ال حيحص ةرشع

 هل ناك هنع هللا يضر هنأ عم رتولا تونق ثيدح اهنمو يلع نب نسحلل ثيدح ام ريغ

 نع ادهاش ثيدحلل نأ ىلع ب هللا لوسر يفوت نيح تاونس عبس رمعلا نم

 هجام نبا هجرخآ «ءاعمألا قتف ام الإ عاضر ال» ظفلب اكرر ريبزلا نب هللا دبع

 كلذب ىتفأ دقو «بهو نب هللا دبع ةعيهل نبا نع هياور ناف ء«حيحص هدنسو )١955(

 .ابيرق كلذ فلؤملا ركذيسو «ةباحصلا نم دحاو ريغ
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 نأ هل رطخب نكي مل اهیلع فقاولا لعلو «ةلأسملا هذه يف نیتفئاطلا مادقأ یهتنم
 هریدقت ىلع ٌةردق هباحصآ يديأب سیل هنأو ءدحلا اذه ىلإ هتوق يهتنت لوقلا اذه
 «نیعزانتملا نیذه نیب مکحلا سلجم فصنملا ملاعلا اهيأ سلجاف .هحیحصتو

 »۰ كلاسم ةئالث ىلع اذه ةلهس ثيدح يف نیلوحلاب نولئاقلا فلتخاو

 سس یو نواب .مهنم ریثک كلسم اذهو خوسنم هنأ :اهدحآ

 كلت َنيبو هنيب رخأتلا مولعملا خیراتلا تابثإ مهنکمی ال مهناف «یوعدلا
 كلت سن اوعداو .یوعدلا مهیلع لوقلا اذه ٌباحصأ لق ولو . ثیداحالا
 . مهاوعد َريظن تناکل تلهس ثیدحب ثیداح الا

 : یلاعت هلوق لوزن نيحو «ةرجهلا لَّوأ يف تناك اهنإ :مهلوف امأو
 يبأو «هنع هللا يضر سابع نبا ةياورو ۵ :بازحألا] , «مهئابأل ْمُهوُعْدال

 .هوجو نم هباوجف « كلذ دعب ةريره

 سابع نبا هنم عمسي مل لب « ب يبنلا نم هعامسب احرصي مل امهنأ :اهدحأ

 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نع اهرئاسو د نیرشعلا نود الا

 شقاع ىلع نهویغالو لب «نهنم ةدحاو حتحت مل 4ب عبنلا ءاسن نأ :يناثلا
 هریغ قاحلإ مدعو ملاسب هصیصختب ثیدحلا يف نکلس لب كلذب اهنع هللا يضر

 . هب

 ٌثيدح ناك ولف ءاذهو اذه تور اهّسفن اهنع هللا يضر ةشئاع نأ :ثلاثلا
 وأ ءّمسانلا تكرتو «هب تذخأ دق اهنع هللا يضر ةشئاع تناكل اتش شم اعم
 .دعبلا ةياغ يفو «عنتمم امهالکو .هل ةيوارلا يه اهنوک عم همّدقت اهیلع يفخ

 ءاهب لّمعت تناکو «ةلأسملاب تیلثبا اهنع هللا يضر ةشئاع نأ : عبارلا

 اذه نوکی فیکف «ءانتعا كيزم اهب اهلف اهتابحاوص اهيلإ وعدتو ءاهيلع رظانتو
 یلع ینخیو «كلذ اهیلع یفخیو «ةلمج نیدلا نم ےک لطب دق ًاخوسنم انك

۵ ۲ ۱ 



 ةلهس ثیدح در

 ملاسب ةيصوصخلاب

Eو . لڪ  
 . نهنم ةدحاو اهل هركذت الف 355 یبنلا ءاسن ۱

 ةملس ما كلسم اذهو «هادع نم نود ملاسب صوصخم هنأ : يناثلا كلسملا ۱

 ناف «هلبق امم یوقآ كلسملا اذهو .نهعبت ْنَمو ی يبنلا ءاسن نم اهعم ْنَمو
 دعب ة5 هللا لوسر تلأس ةلهس نأ : هيف نأ ملاسب هصاصتخا نيبُي امم اولاق هباحصا

 يف رکذ نمل الإ اهتنيز يدبت نأ ةأرملل لحي ال هنأ يضتقت يهو «باجحلا ةيآ لوزن
 ةأرملاو :اولاق .ليلدب الإ دحأ مهادع نم مومع نم صخ الو ءاهيف َيّمّسو ةيآلا

 اوم ت كلذ رجب لف سل اه هديا قف: جا فيشر أ اذإ

 ادحاو هللا لوسر رمأ اذإو :اولاق . هب ٌصاخ ملاسل اهتنيز ةلهس ءادبإ نأ انملعف

 تبث هضراعُي ام ةعيرشلا يف سيلو ءيش نع هاهن وأ ائيش هل حابأ وأ «رمأب ةمألا نم

 «رمأب سانلا رمأ اذإ امأو هصیصخت ىلع صني مل ام ةمألا نم هريغ قح يف كلذ

 ام هل قلطأ وأ «سانلا هب رتآ ام فالخب ةمألا نم ادحاو رمأ مث ءيش نع مهاهن وأ

 هرمأ نإ : عضوملا اذه يف لوقن الو دسم هاك رك كلذ نان هنع مهاهن

 طاقسإ ىلإ يدؤي كلذ نأل < عیمجلل ةحابإ دحاولل هتحابإو عیمجلل ٌرمأ دحاولل

 صوصنلا قفتتل دحاولا كلذب صاخ هنإ :لوقن لب «لوألا يهنلاو «لوألا رمألا .

 رخل اهتیزةرملا ىديتانا هاك يف ها مرحف اضعباهضعب شرا الب .فلتأتو

 e 2 اهتنیز يدبت 9 2 هللا لوسر باد «مرحُم

 یو یا ۳ ۱

 دب الو «نیکلسم ٌدحأ انمزل هکلسن مل ول انأل كلسملا اذه نّيعتيو :اولاق

 امإو «ميرحتلا يف رغصلا رابتعا ىلع ةلادلا ثيداحألاب ثیدحلا اذه خسن امإ امهنم

Trققحت مدعلو «خیراتلاب ملعلا مدعل ع نیرم الا نم دحاو نا ليكش الو  

 ىلع ةلهس تیدح انلمح اذإ اناف اک ثیداحألاب لمعلا ناکمالو تضراعملا

 « ضراعتت مل ا عا اوعى عال یا الازد ها ا

 .اهعيمجب لمعو ءاضعب اهضعب خسني ملو

oY 



 هنأو «نیلوحلا يف نوکی امنإ عاضرلا نأ نّيب دق 5 يبنلا ناك اذإو :اولاق
 ثيدح نأ ىلع لدي ام كلذ ناك «ماطفلا لبق نوكي امنإو «يدثلا يف نوكي امنا

 لوق يف صوصخلا نايب ٌرصحني الف تیوب یی یا

 يفف .هومترکذ امب «ةعاّجملا نم ٌةَعاضَولا امّنِإ) ثیدح ٌريسفت امأو :اولاق
 هلاق ام هانعم يف لوقلا لب «نیبطاخملا ٌماهفأ هيلإ ردابتت الو ظفللا نم دعّبلا ةياغ

 نإ :لوقی «ةعاجملا نم ةعاضّولا امنا» :هلوق :دیبع وبأ لاق «سانلاو دیبع وبأ
 يذلا امأف .غیضرلا یبصلا وه امنإ «نبللا هعبشُي يذلا هماعط ناك عاج اذإ يذلا
 ٌعاضرلا امَّنِإ :ثيدحلا ىنعمو , عاضرب سيل هعاضر ناف اعطلا هعوج نم هعبش

 نم همهف ردابتي يذلا وهو «سانلاو ديبُع يبأ ريسفت اذه .ماطفلا لبق نيلوحلا يف
 اذه ناكل ءءاوسلا ىلع نيريسفتلا ٌتيدحلا لمتحا ول ىتح «ناهذألا ىلإ ثيدحلا
 ءاهحاضيإو «هل اهفشكو «ینعملا اذهل ثيداحألا رثاس ةدعاسمل هب ىلوأ ىنعملا
 نأ «ريبكلا ةعاضر هب داري نأ حصَي ال هنأو ءأطخ ريسفتلا اذه َريغ نأ نيبي اممو
 تعاجملا ةعاضر تبث يهف «ريغصلا ةعاضر ىلع لدت امن «ةعاجملا» ةظفل
 ءمحللاو زبخلا ةعاجم ال نبللا ةعاجم دارأ امنإ هنأ آنيقي مولعمو ءاهريغ يفنتو
 .انل قبي مل ًاماع ةعاضرلا مكح انلعج ولف «عماسلا الو ملكتملا لابپ رطخي ال اذهف
 نم ةعاضرلا امنا» :لاقف «ریبکلا لجرلا ىأر امل :هلوق قايسو . تبثيو يفني ام

 هتأرملا نبل ىلإ موجی نم ةعاضر مّرحُي امنإ هنأو .دارملا نی ؛«ةعاجملا
 هيلع همالسو هللا تاولص ميركلا ههجو ُريغتف «حيرصلا ةلزنم ظفللا لري قايسلاو
 يف ظفحتلل وه امن «نكئاوخإ ْنَم نرظنا» :هلوقو لجرل كلذل هّتهارکو
 نم ٌدحأ مهفي الو «تقو نود ترک امنإو «تقو لك محل اهنأو «ةعاضرلا
 .هتعاجملا نم» هلوقب ىنعملا اذه نع ربعيف اسمخ اهُددع ناك ام ةعاضرلا امنأ اذه

 . ږي هيلع ناك يذلا نايبلا ٌدض اذهو

 ريغصلا نع َعوجلا درطت امك «ريبكلا نع عوجلا دّرطت ةعاضرلا نإ :مکلوقو
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 ةملس مأ ثیدح ةيوقت

 .عوجلا هنع ٌدرطَيو ةأرملا ٌماضر بشی طق ةيحل وذ دهعُي ال هنإف «لطاب مالك

 ريبكلاف «عوجلا هنع ُدّرطَي وهف «نبللا َماقم ٌموقي ام هل سيل هنإف ريغصلا فالخب

 تعاجملا ةقيقح ذري مل ذل هنأ اذه حضوُي يذلاو ءالصأ نبللا ىلإ ةعاجم اذ سيل

 دارأ هنأو «ةيرهاظلا الإ متيبأ ناف ءٌرْعَّصلا هنأ كش الو ءاهنمزو اهتنظَم دارآ امنإ

 عضترا ولف «ٌمئاج وهو عضترا اذإ الإ ريبكلا ٌعاضر ٌمّرحُي ال نأ مكمزل ءاهتقيقح

 . ائيش رثؤي مل ناعبش وهو

 هللا يضرف « عينملا ىمحلاو «ةميظعلا ةمرحلاو «نوصملا رتسلا ثيدح امأو

 جاوزأ ٌرئاسف «ةيمرحملا تبثي عاضرلا اذه نأ تأر ناو اهناف «نينمؤملا مأ نع

 عيفرلا ىمحلاو «نوصملا رتّسلا اذه لوخد نیرب الو «كلذ ىف اهنفلاخي دي تيبنلا

 ۳ ۳ ا روجأم نیبزحلا دخت و «داهتحا دل اسم ىهف «ةعاضرلا هذهب

 هذه يف هلوسرو هللا مکح باصآ نم نيرجألاب اهعدحساو ‹ نيرجأ روجأم

 زئاف لوخدلا نم مناملاو تعاضرلا هذهب نوصملا رتسلل لخدملا نم لكف .ةعقاولا

 مهفب صخو مکخلاو ةمكحلاب امهيلع هللا ىنثأ نيذللا نامْيَلَسو ٌدواد  نيميركلا

 دحأ ةموكحلا

 5 ھن

 نم ثيدحلا ٌحاطقنا مزلپ الف ؛دراب فکس ملس مأ ثیدحل مکذر امأو

 ءایشآ ادج ُريغصلا لقعی دقف د زق

 و

 لقغيو ©" 'نينس عْبَس نبا وهو ةُجَملا عيبرلا نب ؛دومحم لقع دقو ۰ ؛اهظفحیر

 «ةنس ةرشع ىدحإ تنب ةملس مآ ةافو تقو تناك ةمطاف نإ : متلق دقو . هنم رغصآ

 «جاوزلا دح يف يه نمف «جوزلل هيف حلصت اهناف ةأ رملل امیس ال ءديج نس اذهو

 يذلا لطابلا وه اذه ؟هب ٌتّدحت ام يردت الو عمست ام لقعت ال اهنإ :لاقي فيك

 . ریغصلا عامس حصي یتم باب :ملعلا يف ۱۶۷/۱ يراخبلا هجرخآ (۱)
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 امهراد تناکو یامسآ اهتدجل ًةقداصم تناك ةملس مآ نأ عم «ننسلا هب درت ال
 هللا يضر ةشئاع اهيبأ ةلاخ عم ءامسآ اهتدج رجح يف هذه ةمطاف تأشنف .ةدحاو

 حر عبس ةنس اهنع هللا يضر ةشئاع تتامو «ةملس مأو اهنع
 ةنس تتامف «ءامسآ اهتدج امأو اهنم ةمطاف عامس نكمي دقو «نيسمخو نامث

 اهغامس رثك كلذلف «ةنس نيرشعو سمخ تنب كاذ ذإ ةمطافو «نیعبسو ثالث

 انثدح :ديبع وبأ لاقف . ءامسأ هتور يذلا ثيدحلا لثمب ةملس مآ تتفأ دقو ءاهنم

 مأ نع «بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحي نع «ةورع نب ماشه نع «ةيواعم وبأ
 .)ماطفلا لبق يا يف ناك ام :تلاقف ؟عاضّرلا نم مری ام تلئُس اهنأ ءةملس
 .هبجومب تتفأو «ثیدحلا تورف

 ثیدح نم ینطقرادلا هاور امك «هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع هب ىتفأو

(YT), 7 2 yT۱ «رغصلا يف نیلوحلا يف  

 نع « عفان نع «هللا همحر كلام لاقف «هنع هللا يضر هللا دبع هبا هب یتفآو
 الو ملا يف ٌمَضْرَأ نمل الإ ةَعاَضَر ال :لوقي ناك هنأ :امهنع هللا يضر رمع نبا
 ل ظافر

 «نمحرلا دبع انثدح :ديبع وبأ لاقف ءامهنع هللا يضر سابع نبا هب ىتفأو

 هللا يضر سابع نبا نع تمرکع نع لوحالا مصاع نع «يروثلا نایفس نع

 .“ ماطف َدْعَب عاضر ال : لاق كمهنع ۱

 .يوق هدانسإ )

 .تاقث هلاجرو ۱۷۲/۶ ينطقرادلا هجرخأ (۲)

 .حیحص هدانسو ۰۰۳/۲ كلام هجرخآ (۳)

 نبا نع «رمعم انث (۱۳۹۰۳) «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأو .حیحص هدانسإ )٤(
 يف ناك ام الإ عاضر ال :لوقی سابع نبا ناك :لاق رائيد نب ورمع نع «ةنييع
 .حیحص هدانسإو نيلوحلا

 ۵۲ ن



 یسوم يبآ عوجر
 مدع ىلإ يرعشالا

 عاضرب الإ ميرحتلا

 ريغصلا

 دوعسم نبا ىتفأف «ىسوم وبأو «دوعسم نب هللا دبع ةلأسملا هذه يف رظانتو

 ۰ نأ ينطقرادلا ركذف .یسوم وبآ هيلإ عجرف ءرغصلا يف الإ ُمُرَحُي ال هناب

 ا لاق دقو ءاذكو اذکب يتفت تنآ : : یسوم يبال لاق دوعسم

 ا حوا

 انثدح ا يرابنالا ناميلس نب دمحم انثدح :دواد وبآ یور دقو

 uaa «هيبأ نع يلالهلا یسوم يبآ نع ؛ةريغملا ني نامیلس

 0 راو محل تب ام ال تت الد : ةا هللا لوسر لاق :لاق « هنع

 . "”«مظعلا

 «شايع نب ركب وبأ انثدح «يروثلا نع قازرلا دبع هركذ امك كلذب ىتفأ مث
 : لاقف «ىسوم يبأ ىلإ لجَر ءاج :لاق «ىعداولا ةيطع ىبأ نع «نیصخ ىبأ نع

 وبآ هبلع دّدشف « ينقبس -يش يقلح لخدف تصصَمف اهیدت مرو يتارما نإ

 ور حال لل یسوم ابآ ىتأف يلع دّدشف « یسوم

 .ها وتفو هتیاور هذهف ع" ""مکرهظآ ني ب ربحلا اذه ماد ام ينولأست

 نع ؛ربیوج نع «یروثلا نع : «قازرلا دبع رکذف بلاط يبأ نب ب ىلع امأو

 .۲*)لاَّصفلا َدْعَب عاضر ال : يلع نع « ةربس نب لارثلا نع ‹كاحضلا

 .هنع هيبأ نع «دعجلا يبأ نب ملاس نع «ميركلا دبع ةياور فالخ اذهو

 .هنم ىوقأ ميركلا دبعو «هثیدحب جتحُي ال ربيوج نکل

RTياا ا  FTAع نع هسا ل  

 . ۱۷۳/4 ينطقرادلا هجرخأ (۱)

 يف كلام هجرخأو «تاقث هلاجرو ۷ يقهيبلاو )۱۳۸۹١( قازرلا دبع هجرخآ (۳)

 . عاطقنا هدنس يفو ۷۲ «أطوملا»

 .ادج فيعض ربيوجو (۱۳۸۹۸) قازرلا دبع هجرخآ )٤(

۳۹ 



 ماع الو .صوصخم الو :خوسمب سيل ةلهس تیل نأ : ثلاثلا كلسملا

 بیت ی یو فو و
 اذإ ریبکلا اذه لثمف «ةفيذح يبآ ةأرما عم م ملاس لاك هع اه دعت

 اذهو «ریغصلا عاضر الإ رثؤُي الف ناس عاشر رثا ةجاحلل هتعضرآ

 يف عاضرلل ةيفانلا داال «ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش كاس
 لاحلا هذه صیصختف لاوحألا يف ةماع وأ تلهس ثيدحب دّيقتف ةقلطم امإ ريبكلا

 ىلإ برقآو ؛هنيعب صخشب صيصختلا یوعدو خسنلا نم ىلوأ اذهو .اهمومع نم

 قفوملا هللاو كل دهشت عرشلا دعاوقو «نیبناجلا نم ثيداحألا عیمجب لمعلا

 هدعلا يف لب همکح رکذ

 هکضوأو نایب ّمتأ هباتک يف هنایب - هناحبس - هللا ىلوت دق بابل اذه
 ةلمج :يهو ءددعلا نم عاونآ فوزا رکذف ۰ ةدتعم هع شت ال ثيحب هعَمجأ و

 . اهعاونأ

 ۱ وآ تریاک ةنئاب اقلطم ۱ عضوب لماحلا هع "لوالا عونلا

 نهج ی لامخالا تالوأَر# :لاقف ءاهنع یفوتم وأ «ةایحلا يف ةقرافم

 تا قنات نم وع او : قالطلا]  َنُهَلْمَح

 . نهعيمج لوانتي هنإف .لامحألا ثالوأ وهو «هنع رّبخملا مومع :اهذحأ

 ةفرعملا ىلإ عمجلا مسا ةفاضإو «نهيلإ هفاضأ هنإف ء لجألا م مومع : يناثلا

 ا ي ی ا اا نهلجآ زنا
 . نهلجأ عیمج

 - ربخلا امأو هاظف :أدتبملا امآ .ناتفرعم ربخلاو ًادتبملا نأ :ثلاثلا

 هناب ةلهس تیدح در

 نمل ةجاحلل ةصخر
 هلوخد نع ينغتسي ال

 ةأرملا ىلع

 لماحلا ةدع

 ٠ «فاضم ردصم ليوأت يفف «[4 :قالطلا] 4َنُهَلْمَح َنْعَضَي نأ# :ىلاعت هلوق وهو

۵2۳۷ 



 ضیحت یتلا ةقلطملا ةدع

 اهل ضدح ال يتلا ةدع

 اهجوز اهنع یفوتملا ةدع

 رصح كلذ یضتقا «نیتفرعم اناک اذإ ربخلاو أدتبملاو .نهلمح عضو نهلجآ يأ

 يلا وه لاو هللا ىلإ ُءارَقُفلا ْمُتْنَأ سالا ای اي :هلوقک لوألا يف يناثلا

 ىفوتملا لماحلا نأ ىلع ةباحصلا روهمج جتحا اذهبو ء[١٠ :رطاف] #ديمّحلا

 هب ىتفأ امك لستغملا ىلع جوزلاو هتعضو ولو ءاهلمح عضو اهتدع اهجوز اهنع

 هللا باتك نم اقتشم هنم ىوتفلاو مکحلا اذه ناكو ۰۲ !ةیملسألا ةَعْيبسل ل بنا

 مهل اشنا

 هللا لاق امك وف ةثالث يهو e يتلا ةقلطملا ةدع :يناثلا عونلا

 .[۲۲۸ :ةرقبلا] . ورق هلال َنهِسُفْنَأِب صبر ُتاََّلَطملاوإل : یلاعت

 «ضيحت ال ةريغص :ناعون يهو «اهل ضيح ال يتلا ةدع :ثلاثلا عونلا

 یئاللاو» : هلوقب نيعونلا ةَّدِع هلاحبس لا نيف را یی

 4َنضحَي مل يئاللاو رهشآ هلال َنُهنَدِعَف مرا نإ ْمُكئاسن ْنم ضیحملا نم

 . كلذك نهتدعف :يآ ٤[ سس

 :هلوقب - هناحبس  اهتدع نیبف اهجوز اهنع یفوتملا :عبارلا عونلا

 6ارشعو ٍرْهْشَأ ةعَبرأ نهسناب نصرتی ًاجاوزآ َنوُرَدَيَو مکنم نفی نیذّلو»
 الو تریبکلاو ةريغصلاو «اهریغو اهب لوخدملا لوانتی اذهف ۲۳6[۰ :ةرقبلا]

 َنْعْضَي نأ َنُهَلَجَأ لامخألا ْتالوأَو» :هلوقب تجرح اهنأل «لماحلا هيف لخدت

 يف هلوق فالخب .هیف هرصحو .نهلجآ عیمج نهلمح ۳ 4 َنُهلْمَح
 :هلوق ناف اضیاو «هل عومع ال قلطم لفف ُهّنإف « 4َنْصَئَرَتَي8 :نهنع ىفوتملا

 ءالماح تناك اذإ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع باب :قالطلا يف ۰۹۰/۲ كلام جرخأ )١(

 (نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو) باب :قالطلا يف 1۱۷/۹ يراخبلاو

 ةيملسألا ةعيبس نأ» هربخأ هنأ ةمرخم نب روسملا نع ريبزلا نب ةورع ثيدح نم

 اهل نذأف جت نأ هتنذآتساف نت يبنلا تءاجف لایلب اهجوز ةافو دعب تم

 .«تئش نم يحكناف تللح دق» :«ًاطوملا» ظفلو تک

e۸ 



 :هلوق نع لوزنلا يف رخأتم ٤[ :قالطلا] *َنُّمَلْمَح َنْعَضَي ْنَأ َنْهَلَجأ#

 :ةرقبلا] ارشعو ریشآ ةَرَأ نهسناب نصري : هلوق ناف ًاضيأو « 4َنْصبرَتيل
[YYهتصيرت كلذ قوف اهلمح یدامت ول اهناف «قافتالاب لماحلا ريغ یف  » 

 [ 6 : قالطلا] #نهلمح نعضَی نأ نهلحأ# : هلوقو ءاقافتت صوصخم اهُمومعف

 ةلاوحلا تعقوو «كلذب ةحيحصلا ٌةنسلا تأت مل ول اذه «قافتالاب صوصخم ريغ

 .هل ةررقم « كلذل ةقفاوم ةحيحصلا ةنسلاو فيكف كف «نارقلا ىلع

 دارملا مهف يف فلتخا نكلو «ةنيبم َةَلّصفم هللا باتك ىف ددعلا لوصأ هذهف

 هللا دارم ىلع هللا دمحب ةنسلا تّلد دقو «كلذ نم عضاوم يف هتلالدو نارقلا نم

 اله ا ای و ا كذا کدو اهركذ سنو: اين

 يلع لاقف ءالماح تناك اذإ اهنع یفوتملا يف فلسلا فالتخا كلذ نمف

 ةعبرأ وأ «لمحلا عضو نم نيلجألا دعبآ :ةباحصلا نم ةعامجو «سابع نباو

 لاق .نونحس هراتخا هللا همحر كلام بهذم يف نيلوقلا دحأ اذهو ءارشعو رهشأ

 يف نالوقي سابع نباو بلاط يبأ نب يلع :هنع بلاط يبأ ةياور يف دمحأ مامالا

 نإ تم ان ماش نم هل درس نا ناكر مكة یخ أ فاعلا ها
 8 نا ۰ ف ۰ م

 ملسمو ۰۵۰/۸ يراخبلا هجرخأ سابع نبا لوقو «متاح يبأ نبا هجرخأ يلع لوق (۱)

(۱۸۵). 

 يف ١/5 يئاسنلاو «لماحلا ةدع يف ۳ : قالطلا يف (۲۳۰۷) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 : قالطلا يف (۲۰۳۰) هجام نباو ءاهجوز اهنع یفوتملا لماحلا ةدع باب : قالطلا

 : لاق دوعسم نب هللا دبع نع ۱۳/۲۸ ریرج نباو ءاهجوز اهنع یفوتملا لماحلا باب

 هدانساو ؟ارشعو رهشآلا ةعبرألا دعب یرصقلا ءاسنلا ةروس تلزنال هتنعال ءاش نما
 «قازرلا دبع ىلإ هتبسن دازو ۲۳۹/۲ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هرکذو «حیحص

 نباو «يناربطلاو «متاح يبأ نباو رذنملا نباو ءروصنم نب دیعسو «ةبيش ۳

 نولعجت الو .ظیلغتلا اهیلع نولعجتآ» ظفلب ۰۰۲/۸ يراخبلا هجرخآو «هیودرم

 م ۲ ٩

 یفوتملا يف فالتخالا
 الماح تناك اذإ اهنع



 قالطلا] 4 نهم َنْعْضَي نأ َنُهْلَجَأ# :نارقلا لوأتي دوعسم باو .«ْتَلَح دم
 تضقناو «تّلح دقف «تعضو اذ| اهلثم ةقلطملاو .اهنع یفوتملا يف يه [6
 وأ دي هل ناب اذإف «هّقلخ نيبتي یتح تطقسآ اذ| لماحلا ةدع يضقنت الو .اهتدع

 مل ءرخآ اهنطب يفو ادلو تدلو اذإو ءةدعلا هب يضقنتو «ةمألا هب تقتع «لجر

 ةعبرأ اهجوز هيف بيصأ يذلا اهلزنم نع بیت الو ءرخآلا َدِلَت ىتح ةدعلا ضقنت
 .دمحأ مالك اذه قلطی وأ تومي موي نم ةدعلاو «ًالماح نكت مل اذإ ارشعو رهشأ

 لاقف ءامهنع هللا يضر ةريره وبأو «سابع نبا :ةلأسملا هذه يف رظانت دقو
 امّكحف «نيلجألا ىصقأ ٌدتعت : سابع نبا لاقو «لمحلا عضو اهتدع :ةريره وبأ
 و د ل ل ءاهنع هللا يضر ةملس ّمأ

 . عجر سابع نبا نإ : ليف دقو

 عضو اهتدع نإ :ةعبرألا ةمئالاو «مهدعب نّمو ةباحصلا روهمج لاقو

 .تّلح ؛تعضوف هلّستغم ىلع حوزلا ناك ولو .لمحلا

 يف اهلوخد نكمأ دقو «نامومع اهلوانت دق هذه :نيلجألا باحصأ لاق

 ْنكمُي الو :اولاق «نیلجالا ىصقأب يتأت ىتح نيقيب اهتدع نم جرخت الف ءامهيلك
 ةصاخ هجو نم ةماع ةيا لك نأل «ىرخألا صوصخب امهادحإ مومع صيصخت

 ًالامعإ ينعي «نيتيآلا مومع يف روصلا ضعب ٌلوخد نكمأ اذإف :اولاق ءهجو نم
 ی مردعلا

 .امهاصقأ ىف امهاندأ لخد نيلجألا ىصقأ تدتعا اذإف

 نأ ينعي ةرقبلا ةروس یلوطلابو «قالطلا ةروس یرصقلاب دارأو 4نهلمح نعضي نآ

 رهشآ ةعبرآ نهسفنأب نصبرتب ًاجاوزآ نورذیو مکنم نوفوتی نیذلاو# ةرقبلا ةيا مومع
 نعضی نأ نهلجآ لامحألا تالوأو# قالطلا ةروس يف یلاعت هلوقب نضرضخس ریو

 .  نهلمح
 .حیحص هدانساو ۰۱٩۲ ۰۱۹۱/۹ يناسنلاو ۰۵۸۹/۲ «أطوملا» يف كلام هجرخآ (۱)

0۳۰ 



 . ةبوجأ ةئالثب اذه نع اوباجآ ٌروهمجلاو

 يفامك ءطقف لمحلا رابتعا ىلع لدي ةنسلا حیرص نأ :اهدحأ

 «تعضوف «ىلبح يهو اهجوز اهنع 5 ةيملسالا ةعيبس نأ :«نیحیحصلا)

 ا يدتعت ىتح ةحكانب تنأ ام :ليانسلا وبأ اهل لاقف «حکنت نأ تدارأف

 ْنَم یحکناف تللخ دق «لبانّسلا ۳ تذک» : لاقف قم یبنلا تلأسف نیلجألا

 اتش (۱)
 یو ریس

 قالطلا] 4َنُهَلْمَح َنْعْضَي نأ َّنُهَلَجَأ لامحالا الواو :هلوق نأ يناثلا

 ی نصرت ًاجاَوْرَ نوردی مکنم فو َنيذّلاو» : هلوق دعب تن ٤]

 يف امك «دوعسم نب هللا دبع باوج اذهو [۲۳۶ :ةرقبلا] هکا رْشَعَو رهشآ َةَحَيدَأ

 دهشأ ةصح رلا اهل نولعجت الو  ظیلغتلا اهیلع نولعجتا : هنع «يراخبلا حیحص)

 نفي نأ لجأ لامخألا ثالوأَو :یلوطلا دعب یرصققلا ءاسنلا روس تلرتت

 ۳ : قالطلا] )4 َنُهَلْمَح

 ةيا ىلع ةمّدقم قالطلا ةيآ نأ هرهاظ نإف «ریرقت ىلإ جاتحی باوجلا اذهو

 ٌمعأ فلسلاو ةباحصلا دنع خسنلا نكلو ءاهل ةخسان تناكف ءاهنع اهرخأتل ةرقبلا

 . ناعم ةثالث هب نوديري مهناف «نيرخأتملا دنع هنم

 . باطخب تباثلا مكحلا عفر :اهذحآ

 ا «دييقتب اماو ی یا : یناثلا

 نم نسئی يئاللاو) باب :قالطلا ىف 5١5/4 يراخبلاو ۰۲/۲ یعفاشلا هجرخآ (۱)

 اهجوز اهنع یفوتملا ةدع ءاضقنا باب : یالطلا يف (۱6۸6) ملسمو (ضیحملا

 ٠ .لمحلا عضوب اهریغو
 .قالطلا ةروس ریسفت يف ۰ ۲و ةرقبلا ةروس ریسفت يف ۱۵/۸ يراخبلا هجرخآ )۲)

o 

 فلسلا دنع خسنلا موهفم



 ینح ةدعلا يصقنت هیت ال

 ىفوتملا جدع يف ىفتكي 5

 صبرتلاب اهجوز اهنع

 يه ءارقألا نا :لاق نم

 ضیحلا

 ةيآ نأ ىلإ «قالطلا ةروس لوزن رخأتب راشآ هنع هللا يضر دوعسم نباف ا
 اهل ةصّصخم وأ اد اهمومع ناك نإ ةرقبلا ةيال ةخسان لمحلا عضوب دادتعالا

 نم اذهو ءاهقالطإل ةدّيقم وأ ءاهنم دارملل ةنّيبم وأ دارم اهُمومع نكي مل نإ
 ٌةيجس هقفلا لوصأ نأ نی اممو «ملعلا يف هخوسرو .هنع هللا يضر ههقف لامك

 مهل اهعباوتو نايبلاو يناعملاو ةيبرعلا نأ امك ءاهنوفلكتي ال ةعيبطو «موقلل
 ! ؟هل ىنأو مهرابغب قلعتيل هسفن دهجُي امنإف مهدعب ْنَمَف «كلذك

 قالطلا ةيآ نكت ملو «لمحلا رابتعاب ةحيرصلا ةنسلا تأت مل ول هنأ :ثلاثلا
 ءاهيف ةثالثلا مومعلا تاهج نم ًالوأ هانررق امل بجاولا وه اهُميدقت دقت ناكل «ةرخأتم

 نكلو «ةنکمم مهفلا اذه ىلع ةلاوحلا تناك دقو .*4َنْصَبَرَتَي+ هلوق قالطإو
 ابو ءةنسلا نايب ىلع مكحلا كلذ يف ليحأ «سانلا نم ريثك ىلع هتقدو هضومغل
 ۱ :قفوتلا

 لصف

 اذإ اهنآ ىلع [6 :قالطلا] 4َنُهَلْمَح َنْعَضَي نآ نهج :هناحبس هلوق لدو
 نم نأ ىلع تّلدو ءًاعيمج امهعضت ىتح ٌةدعلا ضقنت مل نيمأوتب الماح تناك
 ك ءاضيأ لمحلا عضو اهتديف «ءاربتسالا اهيلع

 خفي مل وأ ئورلا هيف حن ءاهّصقان وأ ةقلخلا مات ءأتيم وأ ايح ناك ةفص يأ ىلع
 ءافتكالا ىلع [۲۳۶ : ةرقبلا] *ارْشَعَو ره ةعبزأ نهسفناب نصیر بل :هلوق لدو

 ضيحت نأ اهتداع ناك اذإ : كلام لاقو ءروهمجلا لوق اذهو ضحت مل ناو كلذب

 ًاربتف ءاهتضيح ضیحت یتح اهتدع ضقنت مل ءاهجوز اهنع يفوتف «ةرم ةنس لك يف
 ةياور هنعو «هتافو موی نم رهشآ ةعست مامت ترظتنا «ضحت مل ناف .اهتدع نم

 اهضیح رظتنت الو «ًارشعو رهشآ ةعبرآ ٌدتعت هنأ روهمجلا لوقک : ةينا

 لصف

 رباكأ لاقف ؟راهطألا وأ ضيحلا يه له «ءارقألا يف مهفالتخا كلذ نمو

or 



 نباو «يلعو «نامثعو «رمعو «رکب يبآ لوق اذه «ضيحلا اهنإ :ةباحصلا

 سابع نباو «ءادردلا يبآو «تماصلا نب ةدابعو «ىسوم يبأو «دوعسم

 مهلك «دوعسم نب هللا دبع باحصأ لوق وهو «مهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو

 لوقو «ةداتقو «نسحلاو .يبعشلا لوقو «حیرشو میهارباو دوسالاو ةمقلعک

 «بّیسملا نب دیعس لوق وهو سوواطو «ريبج نب دیعس «سابع نبا باحصأ

 دمحأ مامالاو «مساقلا دیبع يبأو یيهاربا نب قاحساک : ثیدحلا ةيكأ لوق وهو

 .هاوس بهذم هل سيلف «هيلع هبهذم ٌرقتساو «هب لوقلا ىلإ عجر هنإف « هللا همحر

 :لاق نمع ثيداحألا تيأر :مرثألا ةياور يف لاقف ءراهطألا اهنإ :لوقي ناكو

 يف لخدت ىتح اهب قحأ هنإ :لاق نمع ثيداحألاو .ُفلتخت «ضيحلا ءورقلا

 وبأ هب رفظ يذلا وه هّدحو ٌصنلا اذهو «ةيوق حاحص ثيداحأ ةثلاثلا ةضيحلا

 :لاق امك سلو نايظألا ءا نأ نإ دما عجر :لاقف «ربلا دبع نب رمع

 لوقأ تنك دق :اضیآ مرثألا ةياور يف لاقف «هیف فّقوت مث ءألوأ اذه لوقی ناك لب

 نع عوجرلاب حرصو «ضيحلا اهنأ مزج مث «رباكألا لوقك تفقو مث ءراهطألا

 بهذأ مويلا انأو ناهطالا اهنإ :لوقأ تنك .ءىناه نبا ةياور يف لاقف ءراهطألا

 همحر دمحأ نع حيحصلا وه اذهو : ىلعي وبأ يضاقلا لاق ضیحلا ءارقآلا نأ ىلإ

 نم هعوجر صن ركذ مث «راهطالاب هلوق نع عجرو ءانباحصأ بهذ هيلإو «هللا
 .هباحصأو ةفينح يبأك ؛ يأرلا لهأ ةمئأ لوق وهو «مدقت امك ءىناه نبا ةياور

 نب ديزو «نينمؤملا مأ ةشئاع لوق اذهو ءراهطألا :ءارقألا :ةفئاط تلاقو

 . رمع نب هللا دبعو « تباث

 ءاهقف ةماعو «يرهرلاو نامثع نب نابأو «ةعبسلا ءاهقفلا نع ىوريو

 . هنع نيتياورلا ىدحإ ىف دمحأو «یعفاشلاو «كلام لاق هبو «ةنيدملا

 ؟!ءرق هتیقب بستحت لهف رهط ءانثأ یف اهقلط یتمف لوقلا اذه یلعو

 . لاوقآ ةئالث ىلع

 يه ءارقألا ناب لاق نم
 راهطألا



 ةدعلا ءاضقنا فقب له

 نم ةدتعملا لاستغا یلع

 ةثلاتلا اهتضیح

 .زوهشملا وهو «هب بستحت :اهدحآ

 ةضيحلا ةيقبب بستحت ال امك .يرهزلا لوق وهو .هب ٌبستحت ال : يناثلاو
 ا نول" عورتا ل وقر نكن ذتع

 الاو .هتیقبب بستحت مل ءرهطلا كلذ يف اهعماج دق ناك نإ :ثلاثلاو
 لوق ىلع ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةضيحلا يف تنعط اذإف .ديبع يبأ لوق اذهو «تبستحا
 ةضيحلا يضقنت ىتح ةدعلا يضقنت ال «لوألا لوق ىلعو .اهتدع تضقنا «يرهزلا
 . ةثلاثلا

 ال :اهدحأ .لاوقأ ةثالث ىلع ؟اهنم اهلاستغا ىلع اهتدع ءاضقنا فقی لهو .
 مامالا لاق «ةباحصلا رباكأ نع ٌروهشملا وه اذهو «لستغت ىتح اهتدع يضقنت

 نم لستغت نأ لبق اهّتعجر هل :نولوقي دوعسم نباو «يلعو ءرمعو :دمحأ
 .نافع نب نامثعو «قيدصلا ركب يبأ نع كلذ يورو .ىهتنا «ةثلاثلا ةضيحلا

 يف امك «مهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو «ءادردلا يبأو «ةدابعو «ىسوم أَو

 باحصأ نم رشع ةثالث نع «يبعشلا نع «طایخلا ىسيع نع «عيكو فنصم
 مل ام اهب قحأ هنأ : سابع نباو «رمعو رکب وبأ : مهنم رّیخلاف رّيخلا ةَ يبنلا
 . ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت

 لبج نب ذاعم نع وفيك نع «دشار نب دمحم نع ءاضیآ «هفنصم» يفو
 .هلثم ءادردلا يبأو

 نب ةديبع يبأ نع «عیفر نب دیز نع «رمعم نع :«قازرلا دبع فنصم» يفو
 نب يبأ لاقف «كلذ يف بعک نب ّيبأ ىلإ نامثع لسرآ :لاق دوعسم نب هللا دبع

 : لاق ٌةالصلا اهل لحتو «ةئلاثلا اهتضيَح نم لستغت ىتح اهب قحأ هنأ ىرأ : بعک
 .كلذب ذخأ الإ نامثع ملعأ امف

 سیل :یئاسنلا لاقو .ینطقرادلا هفعض عيفر نب ديزو (۱۰۹۸۷) قازرلا دبع هجرخآ )١(

 . يوقلاب
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 نآ «ريثك يبأ نب یبحی نع ءدشار نب رمع نع :اضيأ «هفنصم» يفو

 اهل لجتر «ةثلاثلا ةضْيَحلا نم لستغت ىتح ُنيبت ال :لاق تماصلا نب ةدابع

 . '' ةالصلا

 نايفسو (هيسملا ناعم لوق و تباحصلا . نم رضع ةعبضب ديف

 لسغلا يف تطّرف نإو ةعجرلا هل :كيرش لاق .هيوهار نب ا يروثلا

 . هللا همحر دمحأ مامالا نع تاياورلا ىدحإ اذهو ةنس نیرشع

 ىلع فقت الو «ةثلاثلا ةضيحلا نم اهرهط درجمب یضقنت اهنآ :یناثلاو

 ثیح میدقلا هلوق يف يعفاشلاو «يعازوألاو ریبج نب ديعس لوق اذهو «لسغلا

 وبآ اهراتخا دمحأ مامالا نع تایاورلا ىدحإ وهو «ضیحلا :ءارقالا : لوقی ناك

 . باطخلا

 يضمي یتح اهتعجر اهجوزلو «مدلا عاطقنا دعب اهتدع يف اهنآ : ثلاثلاو

 نع ةشلاثلا ةياورلاو «يروثلا لوق اذهو ءاهتقو يف ترهط يتلا ةالصلا تقو اهیلع

 مدلا عطقنا ادا نکل لا همحر ةفينح يبأ لوق وهو ینع ركب وبآ اهاکح : دمحآ

 . هعاطقنا درجمب اهنع ةدعلا تضقنا «هرثکال مدلا عطقنا ناو «ضيحلا لقأل

 رهطلا نوک طرتشي له لم تشي دی له : امهدحأ «نيعضوم يف اوفلتخا ءراهطألا اهنإ :لاق نم امأو
 نم ىلع هلبق مدب اق وبسم

 راهطألاب لاق ناهجو امهو مهل نيلوق ىلع ؟كلذ طرتشُي ال وأ «هلبق مدب اقوبسم رهطلا نوک

 ناكف ‹ ضيح هدعب رهط هنال « بستحي : امهدحآ كىا يعفاشلا بهذم ىف

 يف يعفاشلا صن رهاظ وهو «بستحُي ال :يناثلاو . ضيح هلبق ناك ول امك ءاءرق

 . مدلا تأر اذإ الإ ءارقألا تاوذ نم ىمست ال اهنأل «ديدجلا
 نعطلاب ةدعلا يضقنت له

 ىلع ةثلاثلا ةضيحلا ىف

 راهطالاب لاق نم يضقنت ال وأ ةثلاثلا ةضيحلا يف نعطلاب ةدعلا يضقنت له : يناثلا عضوملا

 . فيعض ةرجش نب دشار نب رمعو (۱۱۰۰۰) قازرلا دبع هجرخأ (۱)

 مام ه



 صضیحلاب

 لمح نمل لوألا لیلدلا
 ضيحلا ىلع ءرقلا

 ىلع لادلا لوألا هجولا
 يف ءرقلا لمح ةيولوأ

 ضيحلا ىلع ةيالا

 ناصوصتم ةالوق امهو «دمحا باحصال نیهجو یلع ؟لیلو اموی ضیخت ینح
 يف نعطلاب ةدعلا تضقنا «ةداعلل تضاح نإ : ثلا هجو هباحصالو «يعفاشلل
 رهشلا رشاع يف مدلا یرت اهتداع تناك نأب قداعلا ریغل تضاح ناو .ةضيحلا

 اذه نوکی له :اوفلتخا مث . ةلبلو موي اهیلع يضمي یتح ضقنت مل «هلوأ يف هتأرف
 اذهف «هتقو يف اهتعجر يف امهتدئاف ٌرهظت نیهجو یلع ؟ةدعلا نم ابوسحم مدلا
 .ءارقالا يف سانلا بهاذم ریرقت

 . هوجو هيلع ليلدلا : ضيحلا اهنإ : صن نم لاق

 امإ [۲۲۸ :ةرقبلا] # ءوُرُق نالت نهسقنأب صبر ب :ىلاعت هلوق نأ : اهدحآ
 لاحم :ثلاثلاو .امهعومجم وأ .طقف ضيحلا وأ « طقف راهطألا هب داري نأ

 TTT هم یلع كرتشملا ظفللا ريحت نم دنع یتح ؛اعامجا

 .هوجول هب یلوآ ضیحلاف امهدحآ

 نم ةظحلو نارق اهیفکی اهب ةدتعملاف راهطألا تناك ول اهنآ :اهدحأ
 . صوصخملا ددعلا ىف ةئالثلا ةيصنل دیعب زاجم اذه ىلع ةئالثلا قالطإو ثلاثلا

 ةئالث نم هباوج : ليف لماک ءرف اندنع هيف قلطملا رهطلا ضعب :متلق ناف

 ءرقلا ضعب نأ ىلع ةمألا عمجت ملف < مدقت امك هيف فلتخم اذه نأ : : اهدحأ
 . لیلد ىلإ رق هقعفب اذه یوعدف «ّطف ءرق

 ءارقألا نوک ٌمازلإ اهیلع ةيالا لمح بجوآ «ةيبهذم یوعد اذه نأ : يناثلا
 لقعُي الو «ةغللا اهیلع لمحتو «نارقلا اهب رس ال ةييهذملا يواعدلاو «راهطأللا

 ىلع ةمألا تعمتجا الو الماك ًاءرق ىمسُت رهطلا نم ةظحللا نأ طق ةغللا يف
 نأ بير الو «لمحلا درجم وه امنإو اعامجإ الو القن تبثت ال هاوعدف «كلذ
 یر ااو یو شرف دیک ادنإو رف هيف مساوی للا
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 امسا نوکی امك ءرهطلا عومجمل امسا نوکی نأ امإ ءرقلا نأ :ثلاثلا

 اکارتشا وأ ءاّيظفل اکارتشا تر هه أ ةضيعتلا عومجمل

eهنألف اا نضل هعضو نالطب امأ ءلوألا نّیعتف ةلطاب ةثالثلا ماسقالاو  

 .ازاجم هيف «ءرقلا» ظفل لامعتسا نوكيو «ءارقأ َةَّدع ذحاولا رهطلا نوكي نأ ملی

 ىلع قّدَصي نأ مزلي هنأ :امهدحأ «نيهجو نمف «يونعملا كارتشالا نالطب امأو
 ىمسي ال  ضيحلا وهو - هریظن نأ : يناثلاو . ةقيقح ءارقآ ةدع هنأ دحاولا رهطلا

 .هب ءافخال اذهو «فلتخی ال ةغل امهل ءرقلا عضوو ؛اقافتا اءرق هؤزج

 اكارتشا هئزجو هلك نيب اکرتشم نوکی نأ ماسقألا هذه نم راتخن :لیق ناف

 : لیق . نيقيب ةءاربلا لصحت هبو «ظفحأ هنإف .هیینعم ىلع كرتشملا لمحُيو .ایظفل
 حص ول هنأ : يناثلا .مدقت امك هکارتشا حصي ال هنأ :امهدحآ . نیهجو نم باوجلا

 لمح ُرّوجُي ال نم لوق ىلع امأ . هیینعم عومجم ىلع هّلمح زجي مل هکارتشا

 لد اذإ هنوزوجپ امنإف ءامهيلع هلمح زّوجی نم امآو رهاظف «هيينعم ىلع كرتشملا
 ةدارإ ىلع لیلدلا موقی یتح هوفقو لیلدلا لدي مل اذإف .اعم امهتدارإ ىلع لیلدلا

 هنأ ءركب يبأ يضاقلاو «يعفاشلا نع نورخأتملا ىكحو ءامهتدارإ وأ ءامهدحأ

 سيل ذإ «طوحأ هنأل ماعلا مسالاك «هيينعم ىلع هلمح بجو «نئارقلا نع دّرجت اذإ

 ,نكمم ريغ ُهَّليطعتو «ثلاث ىنعم ىلإ ليبس الو ءرخآلا نم هب ىلوأ امهدحأ
 نأ ْنّیبتی ملو «لمعلا تقو ءاج اذإف .ةجاحلا تقو نع نايبلا ٌريخأت عنتميو

 سل شیر ولذإ دارم ریغ ةقيقحلا نأ ملع هنیعب دوصقملا وه امهدحآ

 ةقيقحلاب امهیلع لمحلا نإ :لوقی نمو «نیینعملا عومجم وهو ءزاجملا نّیعتف
 . امهيلك دارآ هنأ ملع امهدحآ دارملا نأ نیبتی مل امل :لوقی

 يعفاشلا نع ةياكحلا هذه يف :هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش لاق

 زوجي ال هنأو مومعلا غيص يف فقولا هلصأ نمف «يضاقلا امآ ءرظن يضاقلاو

 يف ُمْرْجَي فيك مومعلا ظافلأ يف فی نمف «ليلدب الإ قارغتسالا ىلع اهلمح
 ةلاحإ هبتك يف هركذ يذلا امنإو ؟ليلد ريغ نم قارغتسالاب ةكرتشملا ظافلألا

«۳۷ 

 یلع كرتشملا لمح
 يف كيکشتلاو هیبنعم

 ينالقابلاو



 ىلع كرتشملا لمح داسف

 هم
 مچ

 2 هاو لين نب سر نی بو امو ۷ تب

 جن نت ام + ست و ايوب : هلوق

 امهنیب كرتشملا ردقلا هعص وم نأو 00 ءامسألا ٠ نم ىلوملا نأ هداقتعال

 نم ٌمزلي الو " )«الْوَم يلعف هاَلْوَم تلک :ک نمد هل وقک تفیاضتملا ءامسالا نم هناف

 نأ كرتشم ٌردق اهیناعم نم سيل ىتلا ءامسألا ىف ةماع ةدعاق هنع ىكحُي نأ اذه

 لوقلا اذه داسف ىلع لدي يذلا مث هاهیناعم عیمج ىلع قالطالا دنع لّمحت
 . ۵ و و

 دحاو لكل عضو ذإ «زاجم وه امنإ هیینعم يف ظفللا لامعتسا نأ :اهدحأ
 یلع هلمح ژوجیال قلطملا ظفللاو «ةقيقحلا وه دارفنالا لیبس ىلع امهنم
 فر ل از6 راخخلا

  نیعمتجم امهنم دحاو لکلو نیدرفنم امهل عوضوم هنأ َرّدق ول هنأ : يناثلا

 ریغب هریغ نود همیهافم دخ یلع لمحلاف «میهافم ةنالث ذثتیح هل نوکی هناف
 ز يحرم

 اذه ىلع هلمح ذإ .هيناعم عيمج ىلع هلمح ليحتسي ذئنيح هنأ :كيلاثلا

 عيمج ىلع هلمح ليحتسيف ٠ «نیضیقنلا نيب عمجلل مزلتسم اعم امهيلعو هدحو

 ا لاق لوف :هتاموهفم ضعب ىلع هل لمح اعم امهيلع هلمحو ( هيناعم

 هجرخأو «ىلع دنسم نم ۱۵۲و ۱۱۹و ۱۱۸و ۸4/۱ دمحأ هجرخأ حيحص ثیدح )١(
 نم ۲۸۱/4 دمحأو (۱۱) هجام نبا هجرخأو «سابع نبا ثیدخ نم ۱ اضیآ
 هجرخآو ءصاقو يبأ نب دعس ثيدح نم (۱۲۱) هجام نبا هجرخأو «ءاربلا ثيدح

 دمحأ هجرخأو .مقرأ نب , دیز ثیدح نم ۳۷و ۳۲۸/۶ دمخأو )۳۷16( يذمرتلا م
 . يراصنألا بوی يبآ ثيدح نم ۶ ۶ شا هجرخأو ةديرب ثیدح نم ۳۶۷/۵
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 ةقيقحلا : يناثلاو ءاهدحو ةقيقحلا نم اهن روما ااش لا : عبارلا

 اهدحو هذه زاجم :عبارلاو ءامهعومجم :ثلافلاو اهدحو یرحالا

 ةقيقحلا :عباسلاو «اعم امهزاجم : سداسلاو ءاهدحو یرخألا زاجم : سماخلاو

 ٠ ةقيقحلا :عساتلاو .یرخألا زاجم عم ةقيقحلا :نماثلاو ءاهزاجم عم اهّدحو

 . :رشع يداحلاو «اهزاجم عم یرخالا ةقيقحلا :رشاعلاو ءامهزاجم عم ةدحاولا

 اهضعب ًالمحم رشع انثا هذهف «امهزاجم عم :رشع يناثلاو «یرخالا زاجم عم

 نود يزاجم دحاو ینعم نییعتف زاجملا لیبس ىلع اهضعبو «ةقيقحلا لیبس ىلع

 . عنتمم وهو « حجرم ريغ نم حیجرت قئاقحلاو تازاجملا رئاس

 «مومعلا غیص نم راصل ًاعيمج نیینعملا ىلع هلمح بجو ول هنأ :سماخلا
 نم درجتلا دنع هتادرفم عيمج ىلع هلمح توجو ماعلا مسالا مکح نأل

 نهذلا ىلإ قبسلو «هنم:نيينعملا دحأ ءانثتسا زاجل «كلذك ناك ولو «صيصختتلا

 لمعتسملا ةلزنمب 57 دحأ يف هل لمعتسملا ناکو «مومعلا قالط الا دنع هنم

 نأو .ةقيقحلاب ملکتم ريغ هباطخ يف ازوجتم نوکیف «هيناعم ضعب يف ماعلا مسالل
 یفن نم هيلإ جاتحی امناو «لیلد ىلإ جاتحم ريغ هبینعم يف هلمعتسا نم نوکی
 نم دنع صیصختلا نع ثحبلا لبق لومشلا هنم مهفي نأ بجولو «رخالا ینعملا

 ظافلألا رئاس ةلزنمب ٌريصي ذإ «هنع لامجالا يفني الو «مومعلا غیص يف كلذب لوقي

  ءامسألا ماكحأ قرافت ال ةكرتشملا ءامسألا ماكحأو ءاعطق لطاب اذهو «ةماعلا
 "ذب يف تعمجأ دق ةمألا اكا ولا نم رارطضالاب ملعي امم اذهو «ةماعلا

 لمح ىلإ مهنم ٌدحأ رصي مل ذإ اهقلطمو اهرهاظ فالخ ىلع اهلمح ىلع ةيالا
 امهيلع هلمح :مهلوق نالطب نيبتي اذهبو ءاعم ضيحلاو رهطلا ىلع «ءرقلا»

 ورخ هيف ناكل ءراهطألاو ضيحلا نم ةثالث ىلع ةيآلا لمح َرّدق ول هنإف وا
 . طایتحالا نع

 ریصت ذإ نارقلا صن فالخ وهف ءامهنم لك نم ةثالث ىلع هلمحن : لیق ناو

 .ةتس ءا رقالا

0۳۹ 



 ىلع لادلا يناثلا هجولا

 يف ءرقلا لمح ةيولوآ
 ضيحلا ىلع ةيالا

 لثم :انلق هرخآ ىلإ امهيلع وأ «هنيعب امهدحأ ىلع لمحُي نأ ام :مهلوق
 ناو ةلمجملا ءامسألا ىف امك هنم دارملا نيبت ةلالد نع یرعّی نأ زوجي ال اذه

 «ةمألا عومجم نع ةيفخ نوكت نأ ٌمزلي الف «نیدهتجملا ضعب ىلع ةلالدلا تيفخ

 ىنعملا ىلع لدي هقلطم نكي مل اذإ «مالكلاف .ثلاثلا هجولا نع باوجلا وه اذهو
 ال امهدحأ ةيالا يف ء ءرقلاب دارملا نأ نيعت اذإو .دارملا نایب نم دب الف ءدارملا

 ءرقلا لامعتسا نأ :یناثلا .مدقت ام :اهنم .هوجول ىلوأ ضيحلا ةدارإف ءامهالك

 هنوفدرُي مث «هظفلل اريسفت هنوركذي مهنإف ءرهطلا يف هنم رهظأ ضيحلا يف

 ءرهطلا اضيأ وهو وأ ءرهطلا ىلع :لاقيوأ «نالف لاق وأ «ليقو :مهلوقب

 لوق رهطلاب هريسفتو ‹ ضيفتسملا مولعملا رقتسملاك صضیحلاب هریسفت نولعجیف

 . مهظافلآ ةياكح كاهو . ليق

 .ءورقو ءارقآ عمجلاو ۰ ضیحلا : حتفلاب ءرقلا : یرهوجلا لاق

 ر
2 ۶ 

 . «كئارقأ مایا ةالص هر : ثیدحلا يفو

 .دادضالا نم وهو ‹ رهطلا شالا

 يئاسكلا لاقو راهطالا ءارقالا : لاق مث «ضيحلا :ءارقالا : دیبع وبأ لاقو
 .تضاح اذإ :ةأرملا تأرقأ : ءارفلاو

 ترم ضیحللو «ةرم رهطلل نوکی «تاقوأ ولا : سراف نبا لاقو

 ءرقلا نأ ىلإ نوبهذی موقو :لاق مث رهطا هو :ءرقلا :لاقیو ءرف .تحارلاو

 نم لوقو «ضيحلاو رهطلا تاقوآ نيب , اکرتشم هلعج ْنَم لوق یکحف «ضيحلا
 O ‹ضيحلا تان ءرهطلا تاقوأل هلعج

 رهط ىلإ ضيح نم تجرخ اذإ ةأرملا تأرقأو :لاق .امهتاقوأل هلعج لب ءامهنم

 ا يف ضیحلا یمسم نم اله یلع لدی اذهو .ضیح ىلإ رهط نمو
 يتلا رهطلا تاقوآ ديري امنإف ءاءورق ىمسُت رهطلا ٌثاقوأ :لاق نم نأ هحضوُي

۵۶ ۰ 



 نم امه الو یارقآ امه رهط نقرل لاش ال ةسيالاو ةريغصلاف الإو مدلا اه وتجي

 .ةغللا لهأ قافتاب ءارقألا تاوذ

 ملو «ضيحلل الإ عراشلا مالك يف لمعتسي مل ءرقلا ظفل نأ : يناثلا ليلدلا

 دوهعملا یلع الا یف هلمحف ‹ رهطلل اش دحا و عضوم يف هنع ءىجي

 ْنارقلا لزن هموق ةغلبو «یلاعت هللا نع عملا دی وهو « كار َماَيَأ ةالّصلا سس

 اذإ هيلع همالک رئاس يف هلمح بجو «هيينعم دحأ ىلع همالک يف كرتشملا درو اذإف

 انبطوخ يتلا نارقلا ةغل وه ٌريصيو «ةتبلأ همالك نم ءيش يف رخآلا ةدارإ تبثت مل

 يف ةيعرشلا ةقيقحلا ىنعملا اذه ريصيو «هريغ مالك يف رخآ ىنعم هل ناك ناو ءاهب

 اذه لب «هدارفآ دحأب ءیطاوتملا صحي امك «هیینعم دحأب كرتشملا صيصخت

 ةيمستو مساب «يشلا نیتلیبقلا دحأ ةيمست كارتشالا بابسآ بلغآ نال یلوآ

 :هریغو دّربملا لاق لب «تالامعتسالا عیشت مث ءرخا یمسم مسالا كلذب یرخالا

 نم (۲۵) هجام ناو ۱۲(۰) يذمرتلاو (۲۹۷) دواد وبأ هجرخآ حیحص ثیدح )۱(

 ذهب يبنلا نع هدج نع «هيبأ نع «تباث نب يدع نع .ناظقیلا يبأ نع كيرش ثیدح
 يناربطلا هجرخأو .٠ . .يلصتو لستغت مث اهئارفآ مايأ ةالصلا عدت» ةضاحتسملا يف

 ةمربش نب هللا دبع نع «ءالعلا وبأ بويأ انأبنأ نوراه نب ديزي ثيدح نم «ريغصلا» يف
 «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأو ...ةشئاع نع قورسم ةأرما ريمق نع «يضاقلا

 نأ راسي نب ناميلس نع «بويأ انث «بيهو انث ءدسأ نب ىلعم ثيدح نم ۱

 عدت :لاقف ها لوسر لأست نأ ةملس مأ ترمأف «تضيحتسا شيبح تنب ةمطاف

 «نوراه نب ديزي انثدح «هدنسم» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو ٠ . . .اهئارقأ مايأ ةالصلا

 لأست ةملس مأ تتأ هتأرما نأ راسي نب ناميلس نع «عفان نع «جاجح انث

 مايأ ةالصلا عدت» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «ةضاحتسملا نع اهل ةَ هللا لوسر

 لهذ وأ هللا دبع نب عّروم انثدح «طسوألا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأو «. . .اهئارقأ

 نع ؛بیسملا نب ءالعلا نع «ثايغ نب صفح انث «ىسيع نب نسحلا انث .يصيصملا
 دات هللا لوسر لاق تلاق ةعمز تنب ةدوس نع «رفعج يبأ نع ؛«ةبيتع نب مكحلا

 .٠. . .اهئارقأ مايأ ةالصلا عدت ةضاحتسملا»

۵ ۱ 

 لمح نمل يناثلا لیلدلا
 ضيحلا ىلع ءرقلا



 ناتضدح ةمألا ةدع

 اکرتشم اظفل عضي مل عضاولاو .ةصاخ هجولا اذهب الإ ةغللا يف ٌكارتشالا عقي ال

 .هتغل اذه نأ ملع «ضيحلا يف ءورقلا ظفل عراشلا لامعتسا تبث اذإف «ةتبلأ

 الو# هلوق نم ةيآلا قايس يف ام كلذ حضويو .همالك يف ام ىلع هلمح ُنيعتيف

 «ٌضيحلا وه اذهو [۲۲۸ :ةرقبلا] 4َنهِماَحْرَأ يف ُهَللا قلخ ام رک نأ هل لب

 يدوجولا ضیحلا وه امن محرلا يف قولخملاو «نيرسفملا ةماع دنع لمحلاو

3 
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 ءلمحلا :مهضعب لاقو «ضيحلاو لمحلا وه :فلخلاو فلسلا لاق اذهلو

 عمجب َينُع نم هلقنی مل اذهلو ءرهطلا هنإ : طق دحأ لقي ملو «ضيحلا : مهضعبو

 يئاللاو» ام لان دف اقرأ يقر ن رجلا ناك ريفا لها هلاوقأ
 ْمَل ئئاللاو یهشآ ةئالث نه مترا نإ مکان نم ضیحملا نی نی کی

 ضیحلا مدعب مکحلا قلعو «ةضيح ءازإب رهش لك لعجف [ 4 : قالطلا] ۰ ّرضحَي

 يا نع ان هللا يضر ةشئاع ثيدحف ًاضيأو .ضيحلا نم رهطلا مدعب ل

 هجام نباو «دواد وبأ هاور ««ناَتَضْيَح اهْنَّدِعَو ناتقیلطت ةَ ةمألا قالط»

 ال رهاظمو ملسآ نب , رهاظم تروح شرم الا هف رعن ال بیرغ : لاقو ؟""یذمرتلاو

 دّبعلا قالط» : هيف ينطق راهن علا يلو ثیدحلا اذه ريغ ملعلا يف هل فرعُي

 امهنع هللا يضر رمع نبا نع «يفؤعلا ةيطع ثيدح نم هجام نبا ىورو «ناتنش

 لاو شام .«ناتضْیَح اهتّدعو نان ةمألا قالط» ةع هللا لوسر لاق :لاق

 نع «نايفس نع «عيكو انثدح ءدمحم نب يلع انئدح :«هننس» يف هجام نبا
 ةريرب ترمأ :تلاق اهنع هللا يضر ة ی ا اا اا «ميهاربإ نع «روصنم

 (۳) ضيح ثالث ّدتعت نأ

 هجام نباو «دبعلا قالط ةنس يف باب :قالطلا يف (۲۱۸۹) دواد وبأ هجرخآ (۱)

 : قالطلا يف (۱۱۸۲) يذمرتلاو .اهتدعو ةمألا قالط يف باب :قالطلا يف (۲۰۸۰)

 .ناقیلطت ةمألا قالط نأ ءاج ام باب

 هنع هجرخآ رمع نبا لوق نم حص نکل «فيعض هدنسو (۲۰۷۹) هجام نبا هجرخآ (۲)
 . ۵۷/۲ «أطوملا» يف كلام

 .حیحص هدانساو (۲۰۷۷) هجام نبا ا )۳(

o۲ 



 ةرحلا ةدع رسف دقو .""ةرحلا ةدع دتعت نأ اهرمأو اهسفن تراتخاف «ةريرب

 ةشئاع بهذمف :ليق ناف .اهنع هللا یضر ةشئاع ثيدح ىف ضيح ثالثب
 ۶ع

 هفلاخ ثیدح لوأب اذه سيل :لیق ؟راهطألا :ءارقألا نأ «اهنع هللا یضر

 نأ ذّوَعُم تب عّيبرلا ثيدح يفف اضيأو ءهيأر نود هتياورب ذخأف هیوار

 صئيرتت نأ اهجوز نم تعلتخا امل ساّمش نب سيق نب تباث ةأرما رمأ لَو يبنلا

 .'”يئاسنلا هاور ءاهلهأب قحلتو «ةدحاو ةضيح

 اا ةأرما نأ 0 هّللا يضر سابع نبا نع «دواد 7 ننس) يفو

 2 ب دتعت نأ ات ٌئبنلا اهرمأف ءاهِجْوَر نم َتَعَلَتْخا سی

 نا هللا لوسر دهع ىلع تعلتخا ذوعم تنب َعّيِبَرلا نأ :يذمرتلا يفو

 عُيبرلا ثيدح :يذمرتلا لاق .““ةضيحب دعت نأ ترمآ وأ لي ٌئبنلا اهرمأف

 تمالا ةَّدع 2 ناف اشا . ةضيحب لعنت نأ رب اهنآ حیحصلا

E(۶)و واد وبأو دمج هاور هح فرست ىلع لث با  

 وه يذلا رهطلاب وه امنإو ةضيحلاب ةمألا ءاربتسا نأ مّلسن ال :ليق ناف

 .حیحص هدانسإو (۳4۰۵)و (۲۵6۲) مقر دمحأ هجرخآ (۱)
 . نسح هدنسو «ةعلتخملا ةدع باب :قالطلا يف ۰۱۸۱/۲ يئاسنلا هجرخآ (۲)

 هلاجرو (۱۱۸۵) يذمرتلاو .ملخلا يف باب :قالطلا يف (۲۲۲۹) دواد وبآ هجرخآ (۳)

 . تاقث

 . حیحص هدانساو .علخلا يف و ءاج ام باب :قالطلا يف (۱۱۸۵) ينمرتلا هج رخأ 62

 نسح هدنسو (۲۱۵۷) دواد وبأو ۸۷و 1۳/۳ دمحآ هجرخآ حیحص ثیدح (۵)

 دمحأ دنع تبا نب عفیور ثيدح نم دهاش هلو ۰۱۹۵/۲ مکاحلا هححصو

 ثيدح نمو «حیحص هدنسو (۱۱۳۱) يذمرتلاو (۲۱۵۸) دواد يبأو 4

 ةريره يبأ ثيدح نمو (۱۵۲6) يذمرتلاو ۱۲۷/۶ دمحأ دنع واس دن الا

 . ينطقرادلا دنع سابع نبأ ثيدح نمو «يناربطلا دنع

o۳ 

 ةضيح ةمألا ءاریتسا



 ةضيح ةمالا ءاربتسا نإ :مهلوق :لاقو ربلا دبع نبا لاق كلذك تضیحلا لبق

 ءةضيحلا يف تلخد اذإ حکنت نأ اندنع اهل زئاج لب ءاوُنظ امك سيل عامجإب

 مثكأ نب ىيحيل قاحسإ نب ليعامسإ لاق كلذك ضیح مد اهّمد نأ تنقيتساو

 .هايإ هترظانم ىف هيلع لخدأ نيح

 ىَبَح لئاح الو مضت یتح لماحلا ًاطوت ال» لي هلوق هُدری اذه :انلق
 « o ۶ ىسى

 . أ هضيحب | ریتسن

 ناك ناو محرلا ٌاربتسا وه امنإ ةدعلا نم يلصالا ٌدوصقملاف اضيأو
 ىلع لادلا ملعلا لعج .اهرطخو ةحوکنملا ةرحلا فرشلو ءرخأ دئاوف اهل

 لوألا ءرقلاب لصحت مل ءرهطلا وه :ءرقلا ناك ولف «ءارقأ ةئالث اهمحر ةءارب

 ًاءرق كلذ ناك تضاح مث .اهقلط مث ءرهطلا يف اهعماج ول هنإف ءةلالد
 لدي مل اذه نأ :مولعمو .راهطألا ءارقالا :لوقی نم دنع زا نم نوح
 ولو «قالطلا دعب لصاحلا ضيحلا ةءاربلا ىلع لدي يذلا امنإو .ءيش ىلع

 دوجوملا ضيحلاب محرلا ةءارب انه ملعي امنإف هيف اهبصي مل ءرهط يف اهقلط
 قیسپ ال مکحلاو همکخ اهنأل قالطلا لبق نوکت ال ةدعلاو قالطلا لبق

 مل ءالصأ ةءاربلا ىلع هل ةلالد ال قالطلا دعب دوجوملا ٌرهطلا ناك اذإف «هببس
 ريغ دهاش لثمك هّلثم ناكو «محرلا ةءارب ىلع ةلادلا ددعلا يف اف( افت
 ةدعلا نأ هحضوی «هل ةداهش ال دهاش ةداهشب مکحلا قیلعت زوجي الو «لوبقم

 . تاکولمملا يف ءا رتسالاک .تاحوکنملا يف

 ةدعلا كلذكف لاب خا اش نأ کلا حیرصب تبث دقو

 ال اذهو ءدحاو ءرقب ءاربتسالاب ءافتكالاو «ةدعلا ددعتب الإ امهنيب قرف ال ذإ

 ءامهنم ربتعملا ردقلا يف نافلتخي امنإو «ءرقلا ةقيقح يف امهفالتخا بجوي

 ‹ضيحلاب نوكي ةمألا ءاربتسا نإ :هنع نيلوقلا حصأ يف يعفاشلا لاق اذهلو

 تّصتخاف «جوزلا قحل ءاضق تبجو ةدعلا نأب «نيبابلا نيب هباحصأ قرفو

 طسوتب ةءاربلا اهعم ملعُتف ءرركتت اهنأبو ءرهطلا نامزأ يهو «هقح نامزأب

o٤ 



 ةءاربلا درجم هنم ٌدوصقملاو ءرركتي ال هناف «ءاربتسالا فالخب ضيحلا
 يف هلصال ًادرط رهطب أربتست :رخآلا لوقلا يف لاقو .ةضيحب هيف یفتکاف
 اذاف .هباحصال نیهجو ىلع ؟رهطلا ضعبب بستحت لهف ءاذه یلعو .ددعلا
 يناثلا رهطلا يف تنعط اذإف .هيلإ ةلماک ةضيح ٌّمض نم دب الف ءهب تّبستحا

 بستحت الو ءهيلإ لماك رهط ٌّمض نم دب الف «هب بستحت مل ناو تاچ

 .ًادحاو ًالوق اءرق هدنع رهطلا ضعبب

 اذهو ءرهط ال ةضيح ءاربتسالا ةدع نأ ىلع روهمجلا نأ :دوصقملاو
 قح یف دادتعالا لب :اولاق ةرحلا قح يف ةدعلاک ةماالا قح يف ها

 :تاءاربتسا ثالث ءرقلا ريركتب تباث اهقح يف طايتحالا نأ :امهدحأ
 ءرهطلا نم ء طوحا وه يذلا ضیحلاب اهقح يف دادتعالا نوكي نأ يغبني اذكهف

 .1ءرق رهطلا م تجر و ا ت ال اتاق

 صنب ةتباثلا يهو «ةّرخلا ةدع ىلع عرف ةمالا ءاربتسا نأ :يناثلا
 هلعج نأب ٌعراشلا هل طاتحا دق ناك اذإف «ةنسلاب تبث امنإ ءاربتسالاو «نارقلا
 ةدع ةمألا ءاربتساو ءاهل ءاربتسا ةرحلا ةدعف «ىلوأ ةرحلا ءاربتساف < ‹ ضيحلاب

 . اهل

 رومألاب لّصحت امنإ تایاغلاو دودحلاو تامالعلاو ةلدألاف ا
 ناك ىتم اذهلو .يلصألا رمالا وه رهطلاو ءاهريغ نع ة ةزيمتملا ةرهاظلا

 زيمتملا رمألا امتاو ؛ةعيرشلا يف هب درفُي مكح هل نكي مل ًابحصتسم ارمتسم
 ميرحتو ءاهغولب نم اهماكحأ ترّيغت تضاح اذإ ةأرملا نإف ‹ضيحلا وه

 كلذ ريغو دجسملا يف لاو فاوطلاو موصلاو ةالصلا نم اهيلع تادابعلا
 .ماكحألا نم

 ۱ مم چ .كل نهطلا ددجتب اهماکحأ ريغتت ملف تلستغاو مدلا عطقنا ادا مث

 ۵-۱۸۵ داعملا داز ۵۶ ۵

 ةرحلا ءادتعا ةيولوآ ةلع
 ضیحلاب ةمألا ىلع



 ءارقالا رسف نم ةجح

 راهطألاب

 يه ءارقألا نأ ىلع مهلدلد

 راهطألا

 لبق هيلع تناك ام ىلإ رهطلا دعب دوعت اهناف .ضیحلا وه يذلا ريغملا لاوزل

 ةأرملا ماكحأ ريغُي رمأ ءرقلاو ءامكح رهطلا اهل ددجُي نأ ريغ نم ضيحلا

 لوق داسف ىلع لاد هجولا اذهف .رهطلا نود ضيحلاب لصحي امنإ ٌرييغتلا اذهو

 مث «ضيحت نأ لبق تقلط اذإ اميف اءرق ةضيحلا لبق يذلا رهطلاب بستحي نم

 را نفخ هلا سا انيك نعس اف رولا ازم دفا ته الا ها

 .دساف اذو «ءارقالا نم اءرق

 لصف

 . نیماقم يف مكعم ُمالكلا : راهطألا ءارقألا لعج نم لاق

 . راهطألا اهنأ ىلع ليلدلا نایب :امهدحأ

 . مكتلدأ نع باوجلا يف : يناثلا

 ول َءاَسْنلا متقّلَط اذإ لا اهّيأ ای :یلاعت هلوقف : لوالا ماقملا امآ

 :ىأ «تقولا مال يه ماللا نأ :هب لالدتسالا هجوو [۱ :قالطلا] 4 َنِهَتَدِعل

 ميل طسقلا َنيِزاَوملا ُعَضَنَول :یلاعت هلوق يف امك «نهتدع تقو يف نهوقلطف

 كولد ةالّصلا مقأ» : هلوقو «ةمايقلا موي يف :يأ [4۷ :ءايبنألا] «4ةّمايقلا

 نيقب ثالثل كتنج : برعلا لوقتو «كولدلا تقو :يأ [۷۸ :ءارسالا] ««سْمّشلا

 «ريسفتلا اذهب ةيآلا هذه ةَ يبنلا رسف دقو «هنم نيقب ثالث يف :يأ ءرهشلا نم

 «ضئاح يهو هتأرما قط امل هنأ : هنع هللا يضر رمع نبا نع :«نيحيحصلا» يفف

 :لاق مث ءاهّسمي نأ لبق رهاط يهو «اهّقلطی مث «اهتجارپ نأ ةي بلا هرمأ

 رمأ يتلا ةدعلا نأ وای يبنلا نيف ۶ ءاَسنلا اهل َقَّلَطُت نأ هللا َرَمَأ ينل ةّدعلا َكْلتَ»

 «ضيحلا وه ءرقلا ناك ولو «ةضيحلا دعب يذلا رهطلا يه ٌءاسنلا اهل قلطُت نأ هللا

 .مدقت دقو )١571( ملسمو ۰۳۰۱ «۳۰۱/۹و ۰۰۰/۸ يراخبلا هجرخأ (۱)

o“ 



 ءزئاج ريغ وهو «اهیلع ًالیوطت كلذ ناکو «ةدعلا يف ال ةدعلا لبق اهقلط دق ناك

 . ضيحلا يف اهقلط ول امك

 ور هلال نهسفناب نصرتی ُتاَقْلْطُملاَو# : ىلاعت هللا لاق :يعفاشلا لاق
 لد ام :لئاق لاق ناف ا هللاو  اندنع ءارقألاف ۰۲۲۲۸ :ةرقبلا]

 ثاتکلا :امهادحإ .ناتلالد هل : لیق ؟ضيحلا : مکریغ لاق دقو راهطألا اهنأ ىلع
 هللا لاق : لیق ؟باتکلا امو :لاق ناف .ناسللا :ىرخألاو «ةنسلا هيلع تلد يذلا

 انربخأو ١[ :قالطلا] نهد ٌنُموُفْلَطَم َءاَسَتلا مثل اذإ» : یلاعتو كرابت

 دهع يف ضئاح يهو هتأرما قّلط هنأ «هنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع : كلام

 ه١ : لك هللا لوسر لاقف «كلذ نع ةي هللا لوسر رمع لأسف ةَ يبنلا
 دعب َكَسْمَأ ءاش نإ مُر مث .ضیحت مث رهْطَت ىَتَح اهکسنی م ءاَهْعِجارُيلف

 , "7ءانتملا اهل ىلطت نأ هللا َرمَأ يلا ةدِعلا كف «ّسسَمَي نأ َلْبَق قّلط ًءاش ناو

 عمس هنآ «ريبزلا يبأ نع «جيرج نبا نع ءملاس نب ديعسو ءملسم انربخأ

e لممم نأ لطیف ثرّهط ادإ» : كب بلا لاق :لاقف ءاضئاح هتأرما قالط ركذي رمع نبا 
 ل يف وأ لبق «َنُموُقَلطَت ء ءاسنلا ملا : ةت الب ئبنلا التو .«فسُمِی

 ر ربخأف «تککش انآ :هللا همحر يعفاشلا لاق [۱ :قالطلا] 'َنِهِتَّدِع

 32 3 وقلطف# : ًارقو «ضیحلا نود رهطلا ةدعلا نأ : لجو زع هللا نع ةا هللا ا

 . ٥۷٦/۲ «أطوملا» يف كلامو ۲۰۹/۵ «مألا» يف يعفاشلا هجرخآ (1)
 دمحأ خيشلا لاق )1١571( )١5( «هحیحص» يف ملسمو .؛مألا» يف يعفاشلا هجرخأ (۲)

 الو «لبق يف» ةملك تسيلو ٥1۸: ص ةلاسرلا ىلع هقيلعت يف هللا همحر ركاش

 هنأك ريسفتلا ليبس ىلع ىنعملل نایب اذكه يب يبنلا اهالت امنإو «ةوالتلا نم «لبقل»
 «نهتدع لبقل» وأ «نهتدع لبق يف» وه نهتدعل ىلعت هلوق ىنعم نأ نيبي نأ ديري
 نع يور امو :۲۸۱/۸ «طيحملا رحبلا» يف نايح وبأ لاقو .ةدعلا لابقتسا ىنعمب
 وأ) (نهتدع لبق يف) اوؤرق مهنأ نم مهنع هللا يضر نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج
 فحصملا داوس هفالخل «نارق هنأ ىلع ال ءريسفتلا ليبس ىلع وه (نهتدع لبقل

 انوع اقرش نوملسملا هيلع عمجأ يذلا

۵ ۷ 



 تقّلط ولو ءاهتدع لبتتست ذئنيح اهنأل ءًارهاط اهقلطُي نأ وهو 4ّنهتع لثل
 . ضيحلا دعب الإ اهتدع ةلبقتسم نكت مل هاضتاح

 ضیحلا ناك املف «ىنعمل عضو مسا :ءرقلا :لیق ؟ناسللا امف :لاق ناف

 ناسل نم افورعم ناکو «جرخي الف «سبتحي امد رهطلاو «جّرخيف محرلا هیخر امد

 ؛هئاقس يفو هضوح يف ءاملا يرقي وه : برعلا لوقت .سبحلا : ءرقلا نأ «برعلا

 لوقتو .هقدش يف هسبحی :ينعي هقدش يف ماعطلا يرقي وه :برعلا لوقتو

 باطخلا نب رمع لاقو «هأبخ :ينعي .هأرق ءيشلا لجرلا سبح اذإ : برعلا

 .اهفاحص يف سبحت : يأ ءاهفاحص يف یرقت : هنع هللا يضر

 ةشئاع نع «ةورع نع «باهش نبا نع «كلام انربخآ :يعفاشلا لاق

 نم مَّدلا يف تلخد نيح نمحرلا دبع ُتنب ةصفح تلقتنا اهنأ ءاهنع هللا يضر

 :تلاقف «نمحرلا دبع تنب ةرمعل كلذ کف :باهش نبا لاق .ةثلاثلا ةضيحلا

 ةئالث» :لوقي ىلاعت هللا نإ :اولاقو .سان كلذ يف اهلداج دقو .ةورع َقَدَص

 :ءارقالا ؟ءارقألا ام نوردت لهو مّتقدص :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف هوم

 نمحرلا دبع نب ركب ابأ تعمس :لاق باهش نبا نع «كلام انربخأ .“راهطألا

 ةشئاع تلاق يذلا ديري .اذه لوقي وهو الإ انئاهقف نم ادحأ تكردأ ام :لوقي

 نع .يرهزلا نع «نایفس انربخأو :هللا همحر يعفاشلا لاق .(۲)اهنع هللا يضر

 .ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا يف ةقلطملا تنّعط اذإ :اهنع هللا يضر ةشئاع نع قرمع

 . ۲)هنم تئرب دقف

 ءراسي نب ناميلس نع ملسأ نب ديزو ‹ عفان نع «هللا همحر كلام انربخأو

 ةفحلا ىلا رفا تلخد نيح ماشلاب كله  ميكح َنبا ينعي - صوحألا نأ

 «أطوملا» يف وهو ۰4۰۵/۲ «دنسملا» يفو ۰۲۰۹/۰ «مألا» يف يعفاشلا هجرخآ (9)

 . حيحص هدانساو ۷۷ »0۷1/۲

 . حیحص هدانسإو ۷۲ «أطوملا»و ۰1۰۵/۲ «دنسملا»و ۵ «مالا» ر 4

 ۱ .حیحص هدانساو 4۰۵/۲ «دنسملا»و ۰۲۰۹/۵ «مألا» يف وه (۴)

04۸ 
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 اهنم ءیربو هنم تئرب دقف «ةثلاثلا ةضيحلا نم مَّدلا يف تلخد اذإ اهنإ زن ةيلإ

 . هنری الو «هثرت الو

 .۲۳)تئرب دقف ةثلاثلا ةضيحلا ىف ةأرملا تنعط اذإ : لاق «تباث

 نأ راسی نب ناميلس نع «لجر نع «ةبورع يآ نب ديعس ثيدح يفو
 .اهيلع هل ةعجر الف ةثلاثلا ةضيحلا يف تلخد اذإ :الاق رمع نباو نافع نب نامثع

 نَلط اذإ :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع :كلام انربخأو
 الو هثرت الو .هنم تقرب دقف «ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا يف تلخدف هتأرما لجرلا
 . اهنرپ

 هللا دبع نب ملاسو ؛دمحم نب مساقلا نع هغلب هنأ لا همحر كلام انربخآ

 اوناک مهن ۳"باهش نباو «راسی نب نامیلسو «نمحرلا دبع نب ركب يبأو
 الو ءهنم تناب دقف ءةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا يف ةقلطملا تلخد اذإ :نولوقي
 لاق .اهيلع هل ةعجر الو : هللا امهمحر كلام نع يعفاشلا ٌريغ داز .امهنيب ثاريم
 .اندلبب ملعلا لهأ هيلع تكردأ يذلا رمألا كلذو : كلام

 ةشئاع تلاق امك ناهطالا ءارقألا نوكت نأ دعب الو : هللا همحر يعفاشلا لاق
 اذإف «یضیحلا وأ ءلاجرلا يف ال نهيف هلال «ملعأ اذهب ٌءاسنلاو ءاهنع هللا يضر
 نولوقت متسلو «ىنعم لسفلل هللا باتك يف دجن الو «تّلح .ضیح ثالثب تءاج
 قحأ وهو :اولاق «ضیحلا اهن :اولاق نيذلا نأ :ينعي «نيلوقلا نم دحاوب

 وبأو ءدوعسم نباو «ىلع هلاق امك «ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت ىتح اهتعجرب

 )١( حيحص هداتسإو ۷۲ (أطوملا»و ۰4۰1/۲ «دنسملالو ۵ «مالا» يف وه .

  (۲).حیحص هدنسو ۲ دنسملاو ۵ «مالا» يف وه

. 
 حیحص هدانساو 0۷1/۲ ًاطوملاو ۱/۵ مالا يف وه

(۳) 

۵ ٩ 



 راهطالاب نیرسفملا در
 نیرسفملا ةلدا ىلع

 ل : 0

 لمحملا درلا

 ينعي مهل ليقف :يعفاشلا لاقف .اضيأ باطخلا نب رمع لوق وهو «ىسوم

 دحأ لوقب الو «هنع اذه متیورو .هلوقب متججتحا نم لوقب اولوقت مل : نییفارعلل

 لحتو لستغت ىتح :اولاق .انلق ؟مهانفلاخ نيأ : لئاق لاق ناف ؟هانملع فلسلا نم

 مل يهو تلح ةالصلا تقو بهذي ىتح لسغلا يف تطرف نإ :متلقو «ةالصلا اهل

 . “للا همحر يعفاشلا مالك ىهتنا .ةالصلا اهل لحت ملو «لستغت

 : ىشعألا لوق ناسللا ىف راهطألا اهنأ ىلع لديو :اولاق

 اکنازع میرزا ها فال دشت ِةَرْرَع مشاج تنآ ماَعلُك ينآ

 ۱۲! ناٌشن ءورق نماهیف عاضامل ةصعفر يحلا يفوازع فروم

 . نهیلع اهرثاو «هتازغ يف نهراهطآ عيض هنال «راهطألا : تیبلا يف ءورقلاف

 مسالاب یلوآ ناکف «ضيحلا نم دوجولا ىلإ قبسآ رهطلا نألو :اولات

 فاق لااا اف ها لات

 لمجم «نيباوجب مكبيجنف : مكتلدأ نع باوجلا وهو «رخآلا ماقملا امأو

 . لصفمو

 دارمبو «هريسفتب ٌملعأ وهف «نارقلا هيلع لزنأ نم :لوقنف : لمجملا امأ

 اهل قّلطُت نأ هللا رمآ ىتلا ةدعلا اب ئيبنلا رسف دقو «هاوس دحأ لك نم هب ملكتملا

 اذه فلاخی ريسفت لك لب «هفلاخ ءىش ىلإ كلذ دعب تافتلا الف ءراهطألاب ٌءاسنلا

 اهب نهُملعأو « لكيلا لوسر ٌجاوزأ ةلأسملا هذهب ةمالا ملعأو :اوُلاق . لطابف

 يف نهلوق لعج ىلاعت هللا نألو .لاجرلا يف ال نهيف اهنأل ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 .اهدعب امو ۲۰۹/۵ «مألا» (۱)

 حدمي ةديصق نم امهو 480 ۰444/۲ يربطلاو ۰٩۱ ص ىشعألا ناويد يف ناتيبلا (؟)

 اهل عمجت اهمشاج تنأ ةوزغ ماع لك يف كل :لوقي يفنحلا يلع نب ةذوه اهب

 رجه نم تيناع امع كضوعي يذلا دجملاو لاملاب اهنم دوعتف كدلجو كربص

۵ ۵ ٠ 



 ىلع لدف نهتهج نم الا ملعي ال هنأل لمحلاو صضیحلا دوجو یف الوقف كلذ

 ءارقألا نإ :اهنع هللا يضر نينمؤملا أ تلاق اذإف «لاجرلا نم كلذب ملعآ نهنأ

 .راهطألا

 رس "ملخ َتَلاَقاَمَلْؤَقلا َنِإَف . اموفدَصن ماذخ تلاق ذقف

 «صاخ باوجب مکتلدآ نم دحاو لک درفثف ءلّصفملا ٌباوجلا امآو :اولاق
 .ةبوجألا مکاهف

 وأ  طقف ضیحلا وأ طقف راهطألا ةيالا يف ءارقالاب دارُي نأ امإ :مکلوق امآ

 .هرخا ىلإ امهعومجم

 یضتقا صنلا مکلوق .ةلالدلا نم انرکذ امل « طقف راهطألا : لوقن نأ هّباوجف
 . ناباوج هنع :انلق . هرخا ىلإ ةئالث

 . لماوک ثالثب الإ تدتعا امف «لماک ءرف اندنع رهطلا ةيقب نأ :امهدحآ

 هلوقک «تلاثلا ضعبو «نينثا ىلع عمجلا مسا عقوت برعلا نأ :يناثلا
 تدقعلا وذو «لاوش اهناف [۱۹۷ :ةرقبلا] 4ٌتاَموُلْعَم ٌرهشأ حلال :یلاعت
 ةرشع ثالث نالفل :نولوقیو . رشع ةئال وأ مست وأ ةجحلا يذ نم رشعو

 لد دقو «مهتغُل يف ًافورعم اذه ناك اذإف .رشع ةثلاثلا ةنسلا يف لخد اذإ «ةنس
 . هيلإ ٌريصملا بجو «هیلع ليلدلا

 ءارفلل «نارقلا يناعم» يف وهو .قراط نب مسيد وأ .بعص نب ميجلل تيبلا (۱)
 ۰۱۷۸/۲ «صئاصخلا»و ۰11/6 ؟لصفملا حرش»و ۰1۱1/۲ «لماکلالو « ١

 «ينغملا دهاوشاو مذحو «شقر :«ناسللا»و ۰۱۱۵/۲ «يرجشلا نبا يلامآ»و

 «لاح لك يف رسکلا ىلع هنونبي زاجحلا لهأو ءءاسنلا ءامسأ نم :ماذحو ۶
 الو ماللاو فلألا هلخدي ال هلعاف نع لودعم ءافلا حتفب لاعف ىلع مسإ لك كلذكو

 .بالغو راجفو قاسفو ماطقو شاقر لثم عمجي

oo 

 لصفملا درلا

 لماک ءرق رهطلا ةيقب

 یلع عمجلا قلطب دق»
 ثلاثلا ضعبو نينثا



 طرشب الإ ةنيعم ءامسأب

 نيعم

 لباقمف ءرهطلا يف هنم رهظأ ضيحلا يف ءرقلا لامعتسا نإ :مکلوق امأو

 . مكيعزانم لوقب

 هنوركذيف «ضيحلا وه ءرقلا نأب مهبتك نوردصُي ةغللا لهأ نإ : مكلوق

 . رهطلا وه : مهضعب لاقو وأ «ليقب : مهلوقب هنوفدرُي مث « ظفلل ًاريسفت

 ىلع لاقي هنأب نوحرصیو «ةغللا يف نييمسم هل نأ نوکحی ةغللا لهأ :انلق

 هقالطا يكحي نم مهنمو ءرهظأ ضیحلا يف هلعجی نم مهنمو ءاذه یلعو ءاذه

 قغللا ةمئأ نم يعفاشلاو . ضيحلا حجر :يرهوجلاف «حیجرت ريغ نم امهیلع

 لاقو .ضیحلاو رهطلل حلصی ءرقلا :دیبع وبآ لاقو رهطلا هنأ حجر دقو

 «ضيحلاو رهطلل حلصي هدنع ءرقلا نأ «سنوی نع «هب قثأ نم ينربخآ :جاجزلا

 رهطلل حلصيو ضیحلل حلصي وهو «تقولا ءرقلا :ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو

 ؟ضيحلا ءارقألا نإ :مهلوقب نوجتحي فيكف «ةغللا لهأ صوصن هذه تناك اذإو

 «مدلا اهشوتحي يتلا رهطلا تاقوآ ديِرُي هناف ءرهطلا هلعج نم نإ :مكلوق
 .ناباوج هنعو «ءارقألا تاوذ نم اتسيل ةسيالاو ةريغصلاف الإو

 اهنإف «تضاح مث ضحت مل يتلا ةريغصلا تقلط اذإ لب «عنملا :امهدحأ

 هدعب رهط هنأل ءاندنع نيهجولا حصأ ىلع ًاءرق هيف تقَّلط يذلا رهّطلاب دتعت

 ج ا ناك حا انك اک ر سيح

 ىتح اءرق ىمسُي ال رهطلا نأ ىلع لدي اذ ناف «كلذ انملس ناو انإ : يناثلا

 نأ ىلع لدي أل ات ءأءرق هتيمست يف طرش مدلاف :لوقن كلذكو «نامد ٌةشوتحي

 بارشلا نوک طرشب ىلإ ءانإلا ىلع لاقي ال يذلا سأكلاك اذهو « ضيحلا هامسم

 هيلع ناك اذإ الإ ناوخلل لاقت ال يتلا ةدئاملاو حدق وأ ةجاجز وهف الإو «هيف

 الإو «ةورع اذ ناك اذ الإ :هامسمل لاقي ال يذلا زوكلاو «ناوخ وهف الإو ماعط

 نودبو «ةيربم اهنوک ةبصقلا ىلع هقالطا ةحص يف طرتشُی يذلا ملقلاو .بوک وهف

 نيا هنم صف اذ نوکی نآ هقالطا طرش متاخلاو بصق وآ بوبنآ وهف «يربلا
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 .دلج وهف الاو «فوصلا هامسم ىلع هقالطا طرش ورفلاو ف وهف الاو «هریغ
 نم ةقفلُم تناك ناف «ةدحاو ةعطق نوکت نأ اهامسم ىلع اهقالطإ طرش ةطيرلاو

 وهف الإو «ءادرو ٌرازإ «نيبوث نوكت نأ اهقالطإ طرش ةلحلاو «ةءالُّم يهف «نيتعطق

 ىمسُت يتلا يهو ةَلَجَح هيلع ناك اذإ الإ ريرسلا ىلع لاقت ال ةكيرالاو «بوث
 هيف ناك اذإ الإ لامجلل لاقث ال ةميطّللاو .ریرس وهف الإو «هاکرخو ةناخشب
 ق الاو «ذفنم هل امل ال لاقي ال ىلا “ريع يهف الاو  بیط
 امل الإ لاقي ال رذخلاو «فوص وهف الاو ءاغوبصم ناك اذ الإ فوصلل لاقي
 ةينحَم ناك اذإ الإ اصعلل لاقي ال نَجْحملاو .رثس وهف الاو «ةأرملا ىلع لمتشا
 الإو ءاهيف ءاملا نوک طرشب الإ رثبلا ىلع لاقت ال ّيكرلاو .اصع يهف الإو «سأرلا
 الو «بطح وهف الإو «هيف رانلا تناك اذإ الإ بطحلل لاقي ال دوقّولاو .رثب يهف
 :َهَلَمْلَعُج : ةلاسرلل لاقي الو .بارت وهف الاو «هتوادن طرشب الإ ىَرُت بارتلل لاقي

 اذإ الإ حاَرَق ضرألل لاقي الو «ةلاسر يهف الإو ءدلب ىلإ دلب نم تلمح اذإ الإ
 الو فوخ ريغ نم هوره ناك اذإ الإ قابإ :دبعلا بورهل لاقي الو «ةعارزلل تئيه
 .مفلا يف ناك اذإ الإ باضُر هل لاقي ال قيرلاو .بوره وهف الإو «دهج الو عوج
 حالسلا يكاش ناك اذإ الإ يمك : هل لاقي ال ٌعاجشلاو قاسبو قاصب وهف هقراف اذإف
 ۱ هبرضو هنرق هتعاجش لطْبت هنال : امهدحأ نالوق الطب هتیمست يفو «لطب وهف الاو

 ىنعمب عف وهف لوألا یلعف «هدنع ناعجشلا ٌةعاجش لطب هنال :يناثلاو هنعطو
 : هل لاقي ال ريعبلاو .ةغللا سايق وهو لوعفم ینعمب لَعف «يناثلا یلعو «لعاف
 تیده هيلع نوكي نأ الإ یّدهم یمسی ال قبطلاو یاملل هلمح طرشب الا ةيوار

 دقف الاو «لصالا يف اذه «جدوهلا يف اهنوک طرشب الإ ةنيعظ یمست ال ةأرملاو
 و : ثیدحلا يف هنمو ‹«جدوه يف نكت مل نإو فش اولا نفت

 الإ «بوند :اهل لاقي الو «ءام هيف ماد ام الإ لْجَس :هل لاقی ال ولدلاو "*نیٍرجی

 رباج ثيدح نم ی يبنلا ةجح باب جحلا يف (۱۲۱۸) ۸۹۱/۲ ملسم هجرخآ )1١(
 لیوطلا .

oo 



 ناسل يف هراصحنا يفن

 ینعم ىلع عرشلا
 ضیحلا

 لاقي ال مظعلاو «تّیم هيلع ناك اذإ الإ شعن :هل لاقي ال ریرسلاو «هب تألتما اذإ

 زر هيف ناك اذإ الإ اطمس ىمسُي ال طبخلاو محل هيلع لمتشا اذإ الإ «قْرَع :هل

 اذإ الإ ةقفر نومسب ال موقلاو هادعاصف نانثا هيف َنِرُق اذإ الإ نر : لّبحلل لاقي الو

 لری ملو مسالا اذه لاز اوقرفت اذاف «دحاو ريسو .دحاو سلجم يف اومضنا

 رانلاب وآ سمشلاب تّیمخ اذإ الا افضر یمست ال ةراجحلاو قیفرلا ُمسا مهنع

 الإ ءافَرَطم ىمسُي ال ٌبوثلاو ءراهنلا عافترا دنع الإ ةلازغ :اهل لاقُي ال سمشلاو

 هيف هلهأ ناك اذإ الإ يدانلا :هل لاقُي ال سلجملاو ءَناَمْلَع هيفرط يف ناك اذإ

 حلملا ءاملا یمسی الو .اهيوبأ تيب يف تناك اذ الإ قتاع :اهل لاقي ال ةأرملاو

 هعم ناك اذإ الا عاطهإ : ریسلل لای الو رم هتحولم عم ناك اذإ الإ أ

 وأ اهلك اهمئاوق يف ضایبلا ناك اذإ الإ ءلَجَحُم : سرفلل لاقي الو ءفوخ

 ناك اذإ الإ یرف :رهطلل لاقي ال كلذكف «هانیصقت ول ليوط باب اذهو ءاهرثكأ

 ؟ضیح هنأ ىلع لدي ام اذه ىف نيأف مد هدعبو مد هلبق

 عنمن نحنف «ضيحلل الإ عراشلا مالک يف ءیجی مل هنإ : مکلوق امأو :اولاق

 لاق هنإ :اولاق .رصحلا نع ًالضف «ةتبلآ ضیحلل عراشلا مالک يف هيجم

 باتک يف هنع يعفاشلا باجآ دقف ««كئارقأ مایآ ةالصلا يعد» :ةضاحتسملل

 نأ «ةيلع نب لیعامسا نب ميهاربإ معزو :لاق . هظفل اذهو «ءافش هيف امب ةلمرح

 نع «راسي نب نامیلس نع «بويأ نع «نايفس ثيدحب جتحاو «ضیحلا :ءارقألا

 َعدت» :تضيحتسا ةأرما يف لاق ةَ هللا لوسر نأ :اهنع هللا يضر ةملس مأ

 لاقامة نام اهنا امو هللا همحر يعفاشلا لاق «اهئاَرْفَأ َماَيأ ةالّصلا

 نأ ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نع «راسی نب ناميلس نع «بويأ نع «نايفس

 ۳ .«ّنهضیحت تاک نا ماّيألاو يلاّيَللا َدَدَع َةالَصلا عدت : : لاق وك هللا لوسر

 وه هلعجف اذه وأ اذه :لاق . يردي ال بويأ نم كشلا ار م َءاَيَأ» :لاق

 نع «عفان نع كلام انربخأ دقو «قدصب اذه سيلف تدرب ام ا نخ اهر

 ددَع رظنت» : لاق هيب يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةملس مآ نع «راسي نب نامیلس

 ۵ ۵ ء



 ٤ث ءاهَباَصَأ يذلا اهبيصُي نأ لبق رهشلا نم ٌَنُهَضِيِحَت تاک يلا ماّيألاو يلايل
 وهو بویآ نم نامیلس نع ظفحأ عفانو (َلَصُملَو لس من .ةالَصلا عدل
 امأو :اولاق . همالک یهتنا ءامهاور نیذللا بویآ يينعم دحآ لثمب :لوقی

 4 َنهِماَحْرَأ يف لا قلخ ام نمکی نآ َّنُهَل لحي الو :یلاعت هلوقب لالدتسالا
 لخاد ضیحلا نأ بیر الف ءامهالك وأ لّبَحلا وأ «ضيحلا هنأو .[۲۲۸ :ةرقبلا]
 يه ةيآلا يف ةروکذملا ءورقلا نأ ىلع لدي ال هنامتک ٌميرحت نکلو «كلذ يف

 وأ ةعبارلا ةضيحلا يف نعطلاب يضقنت اهناف .راهطالا تناك اذإ اهناف «ضيحلا
 «ضحأ مل :تلاق ءاهريغ وأ ةقفنلا لجال ةدعلا ءاضقنا نامتک تدارآ اذاف «ةثلاثلا
 ةلالد نوکتف ذثنیحو .اهتدع تضقناو تضاح دقو ةبداك يهو «يتدع يضقنتف

 الإ متیبآ ناو ءاهب ةلالدلا قافتاب عنقن نحنو هظآ راهطألا ءورقلا نأ ىلع ةيالا
 .ةدالولاو ضیحلا :اولاق نیرسفملا َرثكأ ناف ءرهظأ انبناج نم وهف «لالدتسالا
 امهنیب ةيوست ضیحلا روهظب يضقنت اذکهف .ةدالولا روهظب يضقنت ةدعلا تناك اذإف
 :امهنم دحاو لك ىلع ةأرملا نايتإ يف

 زا مُكئاَسن نم ضيحملا نم نسب يئالّلاو» : یلاعت هلوقب مکلالدتسا امأو
 سيلف «ةضيح ءازإب رهش لك لعجف [4 :قالطلا] رشا هلال نهم

 صضیحلا نم ّسأيلا لعج هنأ ةيالا ةياغ لب «ضيحلا يه ءورقلا نأ يف حیرصب اذه
 كلذو «تاسیالا ةدع ىلإ لقتنت ال ًاضئاح تماد امف «رهشالاب دادتعالا يف اطرش
 نمف «هنودب نوکث ال ءضیحلا عم الإ دجوُت ال اندنع راهطالا يه يتلا ءارقألا نأ
 ؟ضیحلا يه نوکت نأ مزلی نيأ

 دف متبتزا

 نامل ةمألا قالط» :اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدحب مکلالدتسا امأو
 هناف انم كلذ اولبقت مل مکیلع هب انللدتسا ول ثيدح وهف .ناتضنح اهُورقو

 )١( دواد وبأو ۰۳۸/۱ یعفاشلا هنعو ۰1۲/۱ «اطوملا» يف كلام هجرخآ )۲۷(

 يئاسنلاو  (IAF ۱۸۰۲/۱نباو ٠ هدانساو )1( هجام ۳

 ةمالا ةدع ثيدح فعض

 ناتضیح



 نب رهاظم ثيدح نم الا هفرعن ال بیرغ :يذمرتلا لاق .لولعم فیعض ٌثيدح

 ملسأ نب رهاظمو . یهتنا ؛ثیدحلا اذه ريغ ملعلا يف هل فرعُي ال رهاظمو «ملسأ

 سیل :نیعم نب ىيحي لاقو .ثیدحلا رکنم :يزارلا متاح وبأ هيف لاق اذه

 فو نیا وبا لاو باشا مصاع وبآ هفعضو فرعی ال هنأ عم «ءيشب

 ول :يقهيبلا لاقو «ثيدحلا اذه اوفعض ثيدحلا لهأ :يباطخلا لاقو «لوهجم

 :ينطقرادلا لاقو «هتلادع لهجت نم هيوري اغيدح تبثث ال انآ الإ هب انلقل اعباث ناك

 نع مساقلا لئس :لاق ملسأ نب ديز نع ىور مث ءاذه فالخب مساقلا نع حيحصلا

 كغلب له :هل ليقف :لاق .ناتضيح اهتدعو «ناتنث اهقالط :لاق ؟قلطت مك ةمألا

 نب رهاظم : «هخیرات» يف يراخبلا لاقو اناس ؟اذه يف ةَ هللا لوسر نع

 ناتقلط ةمألا قالط» :هعفري اهنع هللا يضر ةشئاع نع «مساقلا نع ءملسأ

 تيقل مث .رهاظم نع «جيرج نبا انربخأ :مصاع وبأ لاق .«ناتضیح اهتدعو

 :نامیلس نب یبحی لاقو «ارهاظم ُفُعَضُي مصاع وبأ ناکو «هب انثدحف ءًارهاظم

 هیبآ دنع اسلاج ناک هنأ ملسا نب دیز نب ةماسأ ينثدح :لاق .بهو نا انثدح

 ةمألا ةدع : لاقف ؟ةمألا ةدع مک :كل لوقی ریمالا نإ : لاقف ءريمألا لوسر هاتأف

 ةرحلا ةدعو «ناتقیلطت ةرحلا دبعلا قالطو «ثالث ةمألا رحلا قالطو «ناتضيح

 نب مساقلا لأسأ نأ ينرمآ :لاق ؟بهذت نيأ :لوسرلل لاق مث «ضيح ثالث

 ام ينتربخأف ىلإ تعجر الا كيلع 2 :لاق «هللا دبع نب ملاسو «دمحم

 نإ :هل لق :هل الاقو لاق امك الاق امهنأ هربخأف «يبأ ىلإ عجرو بهذف «نالوقي

 .نوملسملا هب لمع نكلو قلع هللا لوسر ةنس الو « هللا باتك يف سيل اذه

 ثیدحلا نأ ىلع كلذ لدف :«هفارطأ» ىف ركاسع نب مساقلا وبأ لاقو

 . ظوفحم ريغ عوفرملا

 و ی ۳۹ رو < 7 5 ع

 اهتدعو «ناتنث ةمالا قالط» ءاعوفرم رمع نبا ثيدحب مکلالدتسا امأو

 . ٤٤٤ ص ینطقرادلا هجرخآ (۱)
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 . ةمئألا نم دحاو ٌريغ هفعض دقو «يفؤعلا دعس نب ةيطع ةياور نم وهف ««ناتضْيَح

 نم عفانو «ملاس هاور ام هنع هللا يضر رمع نبا نع حيحصلاو : ينطقرادلا لاق
 دبعلا قالط :لوقي ناك رمع نبا نأ «عفانو ملاس نع ًاضيأ ينطقرادلا یورو 57
 ةدع اهتدعو «ناتقیلطت ةمألا رحلا قالطو «ءورق ةثالث اهتدعو «ناتقيلطت ةرحلا
 نافعا

 . راهطألا : ءارقالا نأ «هنع هللا ىضر رمع نبا نع «كش الب تباثلاو :اولاق

 رمع نبا نع « عفان نع هللا همحر كلام انربخآ : هللا همحر يعفاشلا لاق

 هنم تئرب دقف تثلاثلا ةضيحلا نم مدلا يف تلخدف ءهتأرما لجرلا قّلط اذإ :لاق
 E و هكا الو

 ۱۵ت عطر مع نبا یلع هزادم ثیدحلا اذهف :اولاق
 نابهذپ الو «كلذ فالح هين ك يبنلا نع امهدنع نوكي فيكف ءراهطألا :ءارقألا

 ا ا :اولاق ؟هيلإ

 ترمأو «دتعت نأ ترمأ : ظافلأ ةثالثب ثيدحلا اذه يوُر دقو :اولاق . ضيح ثالث
 ثالث» ىور نم ةياور لعلف «ضيح ثالث دتعت نأ ترمأو «ةرحلا ةدع دتعت نأ
 اهنع هللا يضر ةشئاع دنع نوكي نأ بجعلا نمو «ىنعملا ىلع ةلومحم «ضيح
 دنسلا اذهب ثيدحلا اذه نوكي نأ هنم بجعأو ,راهطألا : ءارقألا :لوقت : يهو اذه

 رم الو «دئاسملا الو .حیحصلا باحصأ هجرخي الو ةمئآ مهلك يذلا روهشملا
 جارخإ نع ربصي فيكو ءةعبرألا ةمئألا الو ءاهعمجو ماكحألا ثيداحأب ىنتعا
 سمشلاك وه يذلا فورعملا ٍدنسلا اذهب اميس الو «هيلإ رطضم وه نم ثيدحلا اذه
 ول اذهف ‹ ضيح ثالثب ترمأ اهنأ امأو «دتعت نأ ترمأ ةريرب نأ كش الو «ةرهش

 و و و

 . هيلإ انردابلو .هريغ ىلإ هدعن مل حص

 . ٤٤١ ص ىنطقرادلا هجرخآ )۱

 . حیحص هدانسإو ۲ ؛أطوملا» ىف وهو ۰1۰6/۲ يعفاشلا هجرخآ )

۵ ۷ 



 ءاربتسالا نيب قرفلا
 ةدعلاو

 «ةضيحب هنوك حیحصلا نأ بير الف «ءاربتسالا نأشب مكلالدتسا امأو :اولاق

 أربتست اهن :لوقلاب للعتلاب لاغتشالل هجو الف .حیحصلا صنلا ٌرهاظ وهو

 لوق نم حيحصلا لوقلا فالخو كي لوسرلا صن رهاظ فالخ هناف «رهطلاب

 نيب قرفلا ىلإ لودعلا هجولاف «ةمألا نم روهمجلا لوق فالخو يعفاشلا

 ؛جوزلا قحل ءاضق تبجو ةدعلا نأ مدقت ام امهنیب قرفلا :لوقتف «نيبابلا

 ضيحلا ةطساوب ةءاربلا اهنم ملعیف «رركتت اهنأب رهطلا وهو «هقح نامزب تّصتخاف

 . ءاريتسالا فالخب

 ول هنال «ةلالد لوألا ءرقلاب لصحت مل راهطألا ءارقألا تناك ول :مکلوق

 ىلع لدي ال رهطلا اذه نأ ًاعطق مولعمو أءرَق هتيقب تَّبسُح هيف اهقّلط مث اهعماج

۵ 
 . ۶ یس
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 .امهيلإ همامضناب هتلالد تحص «نیلماک نيرهط دعب ترهط اذإ اهنآ هباوجف

 ىلإ ةرهاظلا رومألاب لصحت امنإ ةلدألاو تامالعلاو دودحلا نإ :مکلوق

 ا

 الو مد هلبق نكي مل اذإو «كلذک ناك ء«نامد هشوتحا اذإ رهطلا نأ هباوج

 . ةتبلأ هب دتعب ال اذهف مد هدعب

 ءهب یلوآ رهطلا نامزو «عمجلا وه ءرقلا نأ «ةوق هيلإ انبهذ ام ديزيو :اولاق

 يف ءاتلا لاخدإو :اولاق .هعمج دعب جرخي امناو .ضیحلا عمتجی ذئنيح هنإف

 ءات ریغب ناكل ضیحلا ناك ولف ءرهطلا وهو رکذم ءرقلا نأ ىلع لدي (ءورق ةثالث)

 . ةضيح اهدحاو نأل

 نكمُي ال عضوم اذهو ءاباوجو ًالالدتسا لوقلا اذه ٌبابرأ هب جتحا ام اذهف

 دحأ ىلإ ٍريحتلا نم دب الف ؛نیلوقلا نيب طسوت ال ذإ «نيقيرفلا َنيِب طسوتلا هيف
 : مهلوقب اهيف نولئاقو ةباحصلا رباكأ ىلإ ةلأسملا هذه يف نورّيحتم نحنو «نيتئفلا

۵ ۸ 



 ضراع امع بيجنف «لوقلا اذه ةحص ىلع لالدتسالا مدقت دقو «ضيحلا ءرقلا نإ
 . قیفوتلا هللابو «هانحجر ام نيبتيل «رخالا لوقلا ٌبابرأ هب

 ١[: :قالطلا] 4 هتل َنُهوُقَّلَطَف# :یلاعت هلوقب مكلالدتسا امأ :لوقنف
 ةارملا ناف «مکل ةجح نوكي نأ ىلإ هنم ُبرقأ مكيلع ةجح نوكي نأ ىلإ وهف
 نإف «ةدعلا يف قالطلا ىلع ةيآلا لمح نكمي ال ذإ «ةرورض ةدعلا لبق اهقالط
 نكمي ال ذإ «ینعم دساف يف  ىنعمب ةيفرظلل ماللا نوكل هنمضت عم اذه
 نمف كلذ ررقت اذإو «مكحلا مدقتي ببسلاو اهّبس هنإف ةدعلا يف قالطلا عاقیا

 .ةدعلا لبق قَّلطو «ةيآلاب لمع دقف .ضیحلا ءارقالا : لاق

 لبق قَّلط دقف «قالطلا بقعتت ةدعلاف راهطالا اهنإ :لاق نمو :متلق ناف
Eا و وبا و  

 ةف امار هاتو جرآ ضيحلا ةدارإ نكل «ةيآلاب داري نأ حصي نيرمألا الكو
 : قالطلا] «ةّدِعلا اوُصْخَأَو# : هلوقك «ىصحتو دعت اهنأل «ةدودعم ينعي دعت امم
 مالكلا سيلو دعلا نم وهف .یصحیو دعي امم ةضيحلإ لبق يذلا رهطلاو ء[١

 يف ةروكذملا ةثالثلا ءورقلا ىمسم يف هلوخد وهو ءرخآ رمأ يف مالكلا امنإو «هيف
 هلوق .نارمأ انهف قلعت هيف ناكل .نهتورقل نهوقلطف : لصنلا ناك ولف ؟ال مأ ةيآلا
 :هلوق :يناثلاو ۰۲۲۲۸ :ةرقبلا] ءور ةثالث رهاب نصرتی : یلاعت
 َنيِقَب ثالثل اذک لعفا :لئاقلا نأ بير الو ء[١ :قالطلا] نهد َنُهوُقلَطَت#
 اذإ كلذكو «ثالثلا ءیجم لبق هلعف اذإ لثتمم رومأملا نوكي امنإ ءرهشلا نم
 تن ی خب ا رهشلا نم نیضم ثالث هتلعف :لاق

 ناك «نيقب ثالث يف هتلعف :لاق اذإ هنإف «يف» وه يذلا فرظلا فرح فاللخب

 هتلعف :نولوقي مهنأ يهو «ةنسح ةتكن انهاهو «ثالثلا سفن يف اعقاو لعفلا
 وأ ءرهشلا نم ثلاثلا وأ يناثلا يف هتلعفو رهشلا نم نیقب وآ نّولخ لایل ثالث
 اودارآ یتمو «ماللاب ازتأ «هلابقتسا وأ نامزلا يضم دم اودارآ یتمف «هثلاث وأ هینا يف

 انقسم اولا لعفلا نمز يضم اودارآ اذزمهنآ كلذ سو يفي ون هيف لعفلا عوقو .

9۹ 

 یلع فنصملا در

 رسف نم تاضا رتعا

 راهطالاب ءارقألا

 ةدعلا لبق قالطلا



 امب وأ .یضم امب هب نوظفلی يذلا ددعلا صاصتخا ىلع ةلادلا ةمالعلاب اوتآ

 ةادآ يهو «هل ةنيعملا ةادألاب اوتأ نامزلا كلذ يف لعفلا عوقو اودارآ اذإو «لبقتسی

 : مهلوق يف لبق ىنعمب نوکت ماللا نإ :ةاحنلا نم ريثك لوق نم ريخ اذهو ««يف»

 .دعب ىنعميو ١[. :قالطلا] *َنهتّدعل َنُهوُقَلَطَت :هلوقو «نیقب ثالثل هتبتك

 میل طنقلا َنيِزاوملا عضنو# :ىلاعت هلوقك : يف ىنعمبو .نولخ ثالثل : مهلوقك

 لا] «هيف َبْيَر ال مْوَيِل ْمُهاَنْعَمَج اإ فيكَ :هلوقو ۰۲4۷ :ءايبنألا] *ةَماّيقلا

 مهنأك «روكذملا تقولاب صاصتخالل اهباب ىلع ماللا نأ قيقحتلاو ۲۵[۰ :نارمع

 . هلمأتف «هل هنأكف .هب هصاصتخال اعاستا روکذملا نامزلل لعفلا اولعج

 الإ هّدعب ٌروكذملا نامزلا نكي مل «ماللاب تيتأ اذإ كنأ وهو :رخآ قرفو

 «لعفلل انراقم الإ اهب رورجملا نامزلا نكي مل يفب تيتأ ىتمو ءارظتنم وأ ايضام

 :قالطلا] 4َنِهِتَدِعِل َّنُموُقَلَطَتل :ىلاعت هّلوقف «ةيبرعلا دعاوق نم اذه رّرقت اذإو

 ءاسنلا اهل قلطی يتلا ةدعلا تناك اذإو ءاهيف ال نهتدع لابقتسال :هانعم ١[«

 لبقتست ال رهاطلا ناف «ضيحلا وه امنإ اهدعب لیقتسملاف «قالطلا دعب ٌةلبقتسم

 فورعملا اذه ءاهيف يه يتلا اهلاح دعب ضیحلا لبقتست امنإو هيف يه ذإ رهطلا

 وه نمل الو «ةيفاعلا لبقتسم وه : ةيفاع يف وه نمل لاقي ال هنإف «افرغو ًالقعو ّدغل

 لبقتسم وه :هزارحإو هلغم ضبق يف وه نمل الو «نمألا لبقتسم وه :نمأ يف

 اذهو «هدض لاح ىلع وه ْنم ءیشلا لبقتسي نأ افرغو ةغل ذوهعملا امنإو «لغملا

 .ةدهاوش دكت نأ نم رهظا

 ْنَم دنع ةدعلل اقلطم ضيحلا يف قلط نم نوكي نأ اذ نم مزليف : ليق ناف
 معن :انلق ءاهيف يه يتلا اهلاح دعب اهرهط لبقتست اهنأل «راهطألا ءارقألا لوف

 اذإ ناكل ءرهطلا وه ةأرملا اهل قلطت يتلا ةدعلا لوأ ناك ول هنإف «كلذ مهمزلي

 . قالطلا كلذ دعب ّرهطلا لبقتست اهنأل «ةدعلل اقلطم ضيحلا ءانثأ يف اهقلط

 امن] اذهو نهتدع يف نهوقلطف : ینعملاو يف) ىنعمب «ماللا» : ليق ناف

 تى



 نم باوجلا : لیق .ضیحلا ىف اهقلط اذإ ام فالخب ءرهطلا ىف اهقلط اذإ نكمُي

 . نیهجو

 فرح لک دارفا لصالاو «فورحلا يف كارتشالا ٌمدع لصألا نأ : امهدحآ

 . لصالاب ةدودرم كلذ فالح یوعدق « هأئعمب

 نوكيف «قالطلا نمزل افرظ ةدعلا ضعب نوكي نأ هنم مزلي هنأ :يناثلا

 موي يف هتلعف :تلق اذإ امك «ةيفرظلا ةحص ةرورض ةدعلا سفن ىف اعقاو قالطلا

 ىلع اقباس فرظلا ضعب نوكي نأ اذه نم لامعتسالا يف بلاغلا لب سیمخلا

 مدقتت الو «هنراقت الو قالطلا بقعتت ةدعلا ناف ءاذه عانتما يف بیر الو «لعفلا

 . هيلع
 وج

 رمع نبا 58 كلذ ىلع دعاسو «(يف» ىنعمب «ماللا» نأ انملس ولو :اولاق

 نوكي نأ كلذ نم ٌمزلي ال هنإف (نهتدع لبق يف نهوقلطف) :هريغو هنع هللا يضر

 «توسحيملاو دودعملا وهو « ضیحلا وه نوكي ذئنيح ءرقلا ناف هطلا وه : ءرقلا

 . نيهجول انمضو اعبت همکح يف لخدی رهطلا نم هلبق امو

 ثالث يصّئرت :لیق اذاف «رهط همّدقتي نأ ضیحلا ةرورض نم نأ :امهدحآ

 : لجرل لیق ول امك .صبرتلا ةدم نم رهطلا كلذ ناك رهطلا ءانثآ يف يهو «ضيح

 يذلا مویلا يف ةليللا كلت ةيقب لخدي هنإف «ةليل ءانثآ يف وهو «مايأ ةئالث انها مقأ

 مقأ :راهنلا يف هل ليق ولو .امهيموي يف نيرخآلا نيمويلا ةليل لخدت امك ءاهيلي

 ۱ . هیلت يتلا ةليلل اعبت راهنلا كلذ ٌمامت لخد «لايل ثالث

 رهطلا ناکف هلبق محرلا يف مدلا عامتجاب متي امنا ضیحلا نأ : یناثلا

 دجوُي ال ام همزاول ْنمف «ضیحلاب مکحلا قلع اذإف «ضیحلا دوجول ًاببسو ةمدقم

 راهتلاو لیللا نإف «يلايللاو مايألا نم غلبأ اذه نأ ٌرهظي اذهبو «هدوجوب الإ ضيحلا

 مدلا عامتجال تيس رهطلا انهاهو عرخألا دوجول ايم امهدحآ سیلو ؛نامزالتم

 يتلا ةدعلا لابقتسال :يآ *َنهَتَّدِعلظ :یلاعتو هناحبس هلوقف ءمحرلا يف
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 نأ ضيحلا ةرورض نم
 رهط همدقتي

 دوج ول ببس رهطلا
 صضیحلا



 ءانثأ يف تقلط اذإف .اهلبق يتلا راهطألاب ضيح ثالث صبرتت يهو ءاهصبرتت

 يه ةدعلا كلتو «ةبوسحملا ةدعلا هيف لبقتست يذلا تقولا يف تقلط دقف ءرهطلا

 قلطت مل اهنإف «ةضيح ءانثأ يف تقلط ول ام فالخب راهطالا نم اهلبق امب ضيحلا
 الو الصأ ةأرملا اهب دتعت يتلا ةدعلا وه سيل ضيحلا كلذ ةيقب نأل ءاهبسحت ةدعل

Eاذه فرع اذإ «جاوزالا نع اهيف سبحُت اهنأل ةدع ىمست امنإو  
 نوكت نأ زوجي «[6۷ :ءايبنألا] «ةَماّيقلا مْوَيل طشقلا نیزاومل عضنو# :هلوقف
 هنأ یلع بوصنم طسقلا نإ :لیف دقو .ةمايقلا موی لجال يأ ءليلخلا مال ل
 لزق ناو. هه ور ي دقو طلا نجل اوت أ مال لرم
 (يف» ىنعمب ماللا تسيلف ۰۷۸ : ءارسالا] «سمّشلا كولذل ةآلّصلا منآ) : ىلاعت

 ىنعمب اهنإ :ليقو ءسمشلا كولد لجأل :يأ «ليلعتلا مال اهنإ :ليق لب ءاعطق
 امنإو «بورغلا وأ لاوزلاب رسف ءاوس كولدلا تقو اهتماق| دارملا سيل هنإف «دعب
 ةيا لمح ليحتسي اذكهو «كلذ ىلع ةدعلا ةيآ لمح ليحتسيو .هدعب ةالصلاب رمؤُي
 نوكي نأ الإ قبي ملف .ّنِهََذِع َدْعَب ْنْوَملطف :ىنعملا ٌريصي ذإ .هیلع ةدعلا
 ةدعلا تلبقتسا ًارهاط تقلط اذإ اهنأ مولعمو «نهتدع لابقتسال نهوقلطف : ینعملا
 ةدعلا لبقتستل ًاضئاح قلطت نأ ةنسلا تناكل راهطالا ءارقألا تناك ولو . ضيحلاب
 قّلطت نأ يه ءاسنلا اهل قلطت نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا نأ و بلا نّيبف .راهطالاب
 . قالطلا دعب اهتدع لبقتستل ارهاط

 الب قالطلا دعب اهتدع تلبقتسا ءراهطألا :ءارقألا انلعج اذإف :ليق ناف

 .ُرهّطلا يضقني ىتح هلوق ىلع اهلبقتست مل ضیحلا اهلعج نمو «لصف
 لمحو «ةلقتسم ةدئاف یلع محل نآ دب ال یلاعتو كرابت برلا مالک : لیق

 ام فالخب اذهو «هیف ةدئاف ال هدعب ةدعلا نوکت اقالط نهوقلطف : ینعم ىلع ةيالا
 دتعت ال ارهط هيف هيف بسی ال ةدعلا هيف نلبقتسي اقالط نهوقلطف رو لاو

 دعا لابقتسال قلطُ ملف ءهب دتعت ال ًارهط تلبقتسا ًاضئاح تقلط اذإ اهنإف «هب
 يذلا تقولا وه :ةدعلا قو .َنهتَدِع لب يف ّنُموُمْلَطَف :أرق نم ةءارق هحضوُيو

o۲ 



 ؛هورکذ ام دیر ول هئآ هحضوی «ضئاحلا لبقک ؛هب لبقتست ةدعلا يدي نیب نوکی

 . هلوأو ءيشلا لب نيب نيب قرفلاف نهتدع لوا يف : لیقل

 .ةدعلا لبق اهقلط دق ناكل .ضیحلا يه ءورقلا تناك ول :مکلوق امأو

 الو قالطلا قرافت ال ةدعلا ناف ءاعرشو ًالقع بجاولا وه اذهو «لجأ :انلق
 ءا لا زا ی

 اذه :ليق .ضیحلا يف اهقَلط ول امك ءاهيلع ًاليوطت كلذ ناکو : مکلوق

 نم ریثکو «اهیلع لیوطتلا ةيشخ ضئاحلا قالط میرحت يف ةلعلا نأ ىلع ينبم

 تراتخاو «هیف قالطلاب تيضر ول اهنأب هنودسفیو «لیلعتلا اذه نوضری ال ءاهقفلا

 حابب امك ءاهاضرب هل حبت مل «لیوطتلا لجأل كلذ ناك ولو هل حبب مل ٠ «لیوطتل

 هنودبو اقافتا ضوعلاب اهطاقساب امهیضارتب قّلطملا قح وه يذلا ةعجرلا طاقسا

 دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو «ةفيدح ييآ بهذم وه اذهو «نیلوقلا دحآ يف

 ءاهنع ةبغر تقو يف اهقلط هنأل «ضيحلا يف اهقالط مرح امنإ :نولوقیو «كلامو
 ءاضئاح اهقلطُي نأ رضملا لیوطتلاف ءاهيلع ليوطتلا لجأل ميرحتلا نآ انملس ولو

 ةلبقتسم نوكت الف «ةدعلا يف ذخأت مث ءاهيلي يذلا رهطلاو ةضيحلا يضم رظتنتف

 ءرهطلا ءاضقنا بيقع ةدعلا لبقتست اهنإف ءارهاط تقلط اذإ امأو «قالطلاب اهتدعل

 باب نم وه امنإ عمجلا نم قتشم وه يذلاو «عونمم اذه نأ :اهدحأ

 نم زومهملا نم ءرقلاو .يضقي ىضقك «يرقي ىرق نم «لتعملا نم ءايلا

 :نولوقي مهنإف نافلتخم نالصأ امهو ءرحني رحنك ءأرقي أرق نم ءزمهلا تانب

 ةيرق هنمو «ةيرقلا تيمس هنمو «هّتعمج :يأ «هيرقأ ضوحلا يف ءاملا تيرق

 امأو .اهعمجيو اهُّمضي :يأ ءاهيرقي هنأل «هیف عمتجت يذلا تيبلل :لمنلا

 ةءارق هنمو «ديدحتلاو تيقوتلا هجو ىلع جورخلاو روهظلا نم هنإف ءزومهملا

o 

 نع ةدعلا رخأت بجي
 قالطلا

 يف قالطلا دنع ليوطتلا
 ضيحلا

 يأ عمجلا نم قتشم ءرقلا

 رهطلا نمز

 كلذ ناب كلذ ىلع درلا
 لتعملا نم قتشم

 رومهملا ال



 ءاسنلا :مهلوق ىلع درلا
 نم بابلا اذهب ملعا

 لاجرلا

 لدیو ي الو تیک أل دو ارادقم هجرخیو هرهظی هئراق نل «نآرقلا
 عمجلا نيب قرفف ۱۷[۰ :ةمايقلا] هنارفو ُهَعْمَج اَنْيَلَع دل :هلوق هيلع
 سابع نبا لاق اذهلو ءاضحم ًاريركت ناكل كدحاو اناک ولو .نارقلاو
 لعجف «' هانیب اذاف ۸ : : ةمايقلا] 4نارف عياف ُهاََأَرَ اًذإف :امهنع هللا يضر
 . عمجلا نم قتشم نآرقلا نأ ةديبُع وبأ معز امك ال ءهنايبو هراهظإ سفن هتءارق
 اذه نم وه اج تارق امو ا ىل ةفانلا هذه تأرق ام : مهلوق هنمو

 أرقيو «مالسلا كؤرقي نالف :هنمو .هترهظأو هتجرخأو هتدلو ام يأ «بابلا

 وأ ةضيح ةأرملا تأرق :مهلوق هنمو «نايبلاو روهظلا نم وه ءمالسلا كيلع
 «نینجلا روهظك ءًانماك ناك ام روهظ ضيحلا نأل ءامهتضاح :يأ «نیتضیح
 .حيرلاو رطملا رهظي يذلا تقولا وهو :حيرلا ءورقو ءايرثلا ءورق :هنمو
 يف نوفنصملا قاقتشالا اذه ركذ دقو ءصوصخم تقو يف نارهظي امهنإف
 ضيحلا يف ذ ىنعملا اذه نأ بیر الو هریغو ورمع وبآ هرکذو «قاقتشالا بتک

 . رهطلا يف هنم ٌرهظأ

 ءاسنلاو ناهطالا :ءورقلا :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نإ :مکلوف
 .لاجرلا نم اذهب ملعأ

 میفأو «هباتك نم هللا دارمب علعا ءاسنلا لَعَج ْنَم :لاقي نأ باوجلاف
 بلاط يبأ نب يلعو «باطخلا نب رمعو .قيدصلا ركب يبأ نم هانعمل
 باحصأ رباكأو «مهنع هللا يضر ءادردلا يبأو ءدوعسم نب هللا دبعو
 هب ملعأ نهنأ ىلع لدي ال نهنأش يف كلذ لوزنف !؟ةقَك هللا لوسر
 5 ۳۳ مّلعأ ٌءاسنلا نوکت ءاسّنلا يف تلزن ةيآ لك تناك الاو لاجرلا
 نم مّلعأ ّنكيف ءاهمكحو اهانعم يف نهُديلقت لاجرلا ىلع بجیو «لاجرلا

 يبأ نباو ءرذنملا نباو ريرج نبال هيو 584/5 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ )
 . متاح
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 یفوتملا ةدع ةياو «ضئاحلا ءطو میرحتو «ضيحلا ةياو عاضرلا ةياب لاجرلا

 رکد نمل الا ةنيزلا ءادبإ میرحت 0 ءامهتدمو لاصفلاو لمحلا ةياو ءاّهنع

 ىلع ُبجيو «تلزن نهنأش يفو «نهب قلعتت يتلا تایالا نم كلذ ريغو ءاهيف

 .ةتبلأ هيلإ ليبس ال اذهو ءاهانعمو تايالا هذه مكح يف نهُديلقت لاجرلا

 قحأ لاجرلاو لقعلا روفوو «ةفرعملاو مهفلا ىلع يحولاب ملعلا رادمو فيكو

 يف ءاسنلاو لاجرلا فلتخی داکی ال لب «هنم اصل رفوأو اسلا نم اذهب

 ةشئاع تفلتخا اذإ :لاقُي فیکو  "لاجرلا بناج يف باوصلاو الا ةلأسم

 نإ :ةلأسم يف دوعسم نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلعو «باطخلا نب رمعو
 ناتفیلخ هيف لوق الا یلوألا لهو .یلوآ اهنع هللا يضر ةشئاع لوقب ذخألا

 هودعی ال امم لوقلا كلذف .هنع يكح امك امهعم قیدصلا ناك نإو ؟نادشار

 تناك اذإ امیس ال ةأرملا بناج يف باوصلا نوکی ام اريثكف ءهقالطإ ىلع اذه سيل (۱)
 ىلع ةشئاع تاكردتسم» باتك علاط نمو .اهنع هللا يضر ةشئاعك ةثدحمو ةهيقف

 هريغو يراخبلا هجرخأ ام ةركاذلا هيعت اممو .هانلق امم ققحتی يشكرزلل «ةباحصلا
 انقفاوف :هيفو ةنيدملا ىلإ ةشبحلا نم مهمودق ةصق يف ىسوم يبأ ثيدح نم

 «ةرجهلاب مكانقبس :انل نولوقي سانلا نم سانأ ناكو ءربيخ حتتفا نيح لب يبنلا

 قرثاز 5# يبنلا جوز ةصفح ىلع انعم مدق نمم يهو سيمع تنب ءامسأ تلخدو

 ءامسأو ةصفح ىلع رمع لخدف ءرجاه نميف يشاجنلا ىلإ ترجاه تناك دقو

 لاق «سيمع تنب ءامسأ :تلاق ؟هذه نم : ءامسأ ىأر نيح رمع لاقف ءاهدنع

 «ةرجهلاب مكانقبس :لاق «معن :ءامسآ تلاق ؟هذه ةيرحبلا یذه ةيشبحلا :رمع

 هللا لوسر عم متنك .هللاو الك .تلاقو «تبضغف «مکنم ی هللا لوسرب قحأ نحنف

 تشبحلاب ءاضغبلا ءادعبلا ضرأ يف وأ راد يف انكو «مكلهاج ظعيو «مكعئاج معطي
 یتح ابارش برشآ الو ءاماعط معطا ال هللا میاو هلا لوسر يفو هللا يف كلذو
 بك يبنلا كلذ ركذأسو «فاخنو یذون انك نحنو لي هللا لوسرل تلق ام رکذآ

 اي :تلق 85 يبنلا ءاج املف ءهيلع دیزآ الو «غیزآ الو بذکآ ال هللاو ءهلأسأو

 :لاق ءاذكو اذك هل تلق :تلاق ؟هل تلق امف :لاق !اذکو اذک لاق رمع نإ هللا يبن

 ةنيفسلا لهأ متنآ مكلو «ةدحاو ةرجه هباحصألو هلو «مكنم يب قحأب سيل

 ناف
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 هيفف «قیدصلا نع امأو تبا یلعو «رمع نع لقنلا ناف فقتبلآ تاوصلا

 نیاو يلعو مع : لثم مهيف ةباحصلا نم ةعامج لوق انيفكيو «ةبارغ

 اهمهفو نينمؤملا ما لوق مدقن فیکف « یسوم ىبأو .ءادردلا يبأو «دوعسم

 ةمرخلا ُرْشْنَي ريبكلا عاضر ىرت اهنع هللا يضر ةشئاع هذهف :لاقي مث
 اهفلاخ دقو ءمهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج اهعمو «ةيمرحملا تبثيو
 ملعأ ٌءاسنلا :متلق ًالهف «هب ميرحتلا ٌتيدح تور يهو «ةباحصلا نم اهریغ

 ؟اهفلاخ نم لوق ىلع اهلوق متحجرو «لاجرلا نم اذهب

 ىرت ال اهنع هللا يضر ةشئاع هذهو :هللا همحر كلام باحصأل لوقنو

 هيف تورو ء«ةباحصلا نم ةعامج اهعمو «تاعضر سمخب الإ میرحتلا

 لوق ىلع اهّلوق مّتمدقو «لاجرلا نم اذهب ملعأ ءاسنلا :مثلق ًالهف «نيثيدح
 ؟اهفلاخ نم

 هیف مهعم ءاسنلا یوتسیف «لاجرلا ىلإ ىّدعتي مکح اذه :متلق ناف

 مهعم ءاسنلا ّيوتسي نأ بجيف «لاجرلا ىلإ هلثم ةدعلا مکح ىدعتيو :ليق
 نأب «ةلأسملا هذه يف لاجرلا لوق حجري مث .هب ءافخ ال اذهو «هيف
 هناسل ىلع قحلا برض هللا نأب .بزحلا اذه نم دحاول دهش 2 هللا لوسر

 لزنف «ًالوق اهيف لاق عضاوم ةدع يف ىلاعتو كرابت هّبر قفاو دقو ."" هبلقو
 هلوأو «مونلا يف هئانإ لضف ةي ٌيبنلا هاطعأو "لاق ام لثمب نارقلا

 نم (۳۹۸۳) يذمرتلاو ۹۵و ۵۳/۲ دمحأ جرخآ دقو «باطخلا نب رمع ديري )۱(
 ىلع قحلا لعج هللا نإ» :ةيب هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع نيقيرط
 نم دهاش هلو (۲۱۷۵) نابح نبا هححصو ؛حیحص هدانسإو «هبلقو رمع ناسل
 دواد يبآ دنع رذ يبآ ثيدح نم رخاو ۲ دمحأ دنع ةريره يبآ ثیدح
 ۱۷۷و ۱1۵و ١45/8 دمحأو (۱۰۸) هجام نباو (۲۲

 = يطويسللو (۲۳۹۹) ملسمو ۰۱۲۸/۸ يراخبلا هجرخأ رمعل رمع بر ةقفاوم ثيدح (۲)
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 هدیلقتف <« .دیلقتلا نم دی نکی مل اذان مهم ْتّدَحُم هناب هل دهشو ۲" ملعلاب

 وه اهمیکحتف «نیعزانتملا نيب لصفت يتلا يه ةجحلا تناك ناو «ىلوأ

 .بجاولا

 نباو يلع لوقب نولوقی ال ,ضییحلا ءارقألا نإ :لاق نم نإ :مکلوت

 لستخت مل ام اهتعجرب قحأ وه :لوقی ًايلع ناف «ةشئاع لوقب الو «دوعسم

 لوتس ال نبع افنان نیک زا هاش اف «نیلوقلا نم دحاوب نولوقت ال متنأو

 لوقب لوقي نمع اَهُراَع َكْنَع رهاظ ةاکش كلتو ءةفينح يبآ باحصأک كلذب

 یقبت ةدعلا ناف كلذ ةياكح مدقت امك هباحصأو دمحأ مامالا وهو «يلع

 :لوقی نمع ٌرذتعن نحنو «هقفاو نمو «يلع هلاق امك لستغت نأ ىلإ هدنع

 نم قفاو هناف «لستغت مل ام اهب قحأ وه :لوقی الو «كلذ يف ضیحلا ءارقألا

 لسغلا ىلع اهئاضقنا فقوت يف هفلاخو «كلذ يف ضیحلا ءارقالا

 ام دن انبهذ ولو .ءاهقفلا رئاس هلعفی امک «هتفلاخم هل بچوآ ضراعمل

 نكي مل احیحص ضراعملا اذه ناك نإف هنیعب فرصتلا اذه هيف متفرصت

 ىدحإ يف مهلوق ٌفیعض نكي مل ءاحيحص نكي مل ناو «مهنم ًاضقانت
 ناف «ىرخألا ةلأسملا يف مهل مهتقفاوم نم مهل عنامب مهدنع نيتلأسملا

 مهلوق مظعم يف نيدشارلا ءافلخلا نم مهيف ْنَم مهيفو ةباحصلا رباكأ ةقفاوم

 .ةتبلأ ربتعي ال ثيحب هئاغلإو هعيمج مهلوق يف مهتفلاخم نم ىلوأو ريخ

Hi رمع تاقفاوم ىف رمثلا فطق» اهامسأ رمع تاقفاوم اهيف ركذ ةموظنُم هللا همحر» 

 ۱ ۰۳۷۷/۱ «يواحلا» هباتک نم لوألا ءزجلا يف اهجردآ

 دلم هللا لوسر تعمس :لاق رمع نبا نع (۲۳۲۱) ملسمو ۰۱۱۶/۱ يراخبلا جرخأ )۱(

 ‹يرافظأ يف جرخی يّرلا یرال ينإ یتح تبرشف «نبل حدقب تيتأ مكان انآ انیب : لوقی

 .ملعلا :لاق ؟هللا لوسر اي هتلوآ امف :اولاق ؛باطخلا نب رمع يلضف تيطعأ مث

 ناك دق» :اعوف رم ةشئاع ثیدح نم (۲۳۹۸) ملسمو ۰۱ ۰1۰/۷ يراخبلا جرخأ (۲)

 باطخلا نب رمع ناف .دحآ مهنم يتمأ نم نكي ناف «نوئدحم مکلبق ممألا يف نوکی

 . «مهنم

۵8۷ 

 قحأ وه :يلع لوقب ذخالا

 لستفت مل ام اهتعجرب



 هب يضقنب امیف فالتخالا
 ةدعلا لجأ

 ال :انلق لب «لسغلا ىلع اهئاضقنا فقوت يف مهفلاخن مل مث :اولاق
 مهلوف يف مهانقفاوف «ةالص تقو اهيلع يضمي وأ « لستغت یتح يضقنت
 مکح يف تراص اهنأل ءةالصلا تقو یضمب اهءاضقنا مهیلع اندزو «لسغلاب

 ءافلخلل ةحيرصلا ةفلاخملا نيأف ءاهتمذ يف ةالصلا رارقتسا لیلدب تارهاطلا
 . مهیلع هللا ناوضر نیدشارلا

 یلاعت هللا ٌباتك :لاقيف .ینعم لسغلل هللا باتک يف دجن ال :مكلوقو

 .لجألا ءاضقناب ةنونيبلاو لحلا قلع امناو «تابثإ الو يفنب لسغلل ضرعتی مل

 عاطقناب :لیقف لجالا هب يضقني امیف فلخلاو فلسلا فلتخا دقو
 نعطلاب : لیقو .هرثکال هعاطقنا وأ «ةالص يضم وأ لسغلاب :لیقو .ضیحل
 لاق «نيدشارلا ءافلخلا ءاضق لسغلا ىلع هفقو نم ةجحو «ةثلاثلا ةضيحلا يف

 ةضيحلا نم لستغت ىتح :نولوقي دوعسم نباو «يلعو «رمع :دمحأ مامإلا
 ور دقو فلور یلع لو ام دودحو «هللا باتكب ملعأ مهو :اولاق . ةثلاثلا

 .ةدابعو .یسوم يبأو «نافع نب نامثعو «قیدصلا ركب يبأ نع بهذملا اذه

 نإ :ليق انهاه نمو .مهنع هريغو «ينغملا» بحاص هاكح «ءادردلا يبأو

 .ضیحلا :ءارقألا نأ ءهعم ّرکذ نمو قيدصلا بهذم

 اهضيح عطقنا اذإ ةأرملا ناف .هقفلا نم رفاو ظح هل لوقلا اذهو :اولاق

 هوجولاو .هجو نم ضّّيحلا مكح يفو .هجو نم تارهاطلا مكح يف تراص

 مكُح يف اهيف يه يتلا هوجولا نم رثكأ ضيحلا مكح يف اهيف يه يتلا
 ءةالصلا بوجوو «مایصلا ةحص يف تارهاطلا مکح يف اهنإف «تارهاطلا
 «ضئاحلا ىلع همرح نم دنع نارقلا ةءارق ميرحت يف ٍضِّيُحلا مکح يفو
 يف قالطلا ميرحتو ءطولا ميرحتو «تيبلاب فاوطلاو .دجسملا يف ثبللاو
 ملو «حاكنلل ةباحصلا رباكأو نودشارلا ًءافلخلا طاتحاف «نیلوقلا دحآ

 يف تارهاطلا مکح ٌثوبث وهو .هیف بیر ال ديقب الا هتوبث دعب هنم اهوجرخی
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 كلت يف اضئاح اهلعج سیل ذإ «هلثم نيقيب نيقيلل ةلازإ ءهجو لك نم اهقح

 زا فط ا

 :یشعالا لوق امأو :اولاق

ES 
 .هرکنن ال نحنو ‹رهطلا ىف ءورقلا لامعتسا هتياغف

 لوقی نم یلعدرلا حيجرتف «مسالاب ىلوأ ناكف «ضيحلا نم قبسأ رهطلا نإ :مكلوق
 مسالاب ىلوأ قبسألا من 1 1 ۴

 كلذ مث ؟دوجولا يف اقباس ناك اذإ مسالاب یلوآ نوکی نيأ نمف ءادج فیرط

 «راهطألا ءارقألا :لوقي نم روهمج دنع مد هقبسي مل ام !ءرق ىمسُي ال قباسلا

  نوكيف «هب قحأ دوجولا ىلإ هيناعم قبسأ نإ :كرتشم ظفل لك يف لاقي لهو

 لابقال هنوكب ىلوأ 01١7 :ريوكتلا] «ّسَعْسَع اذإ لیللاو :هلوق نم َسْعْسَع

 . ءايضلا ىلع قباس مالظلا نإف «دوجولا ىف هقبسل ليللا

 ءاعدا ىلع درلا ۳ ۰ نر و ۰ : 5 3 * الش : ٠ 5 م 1
 ءورقلا ل هريسفت ناک ول هللا رمعلف ناهطاالاب ورفلا رسف اي يبنلا نإ :مكلوق اما و

 راهطألب  اداقتعا لوقلا اذه ىلإ انردابلو ءراهطألا اهنأب لوقلا ىلإ انومتقبس امل .كلذک

 : هناببو هریسفت ىلع الا لّوعملا لهو المعو

 فوطآ ماقملل ينآ ردت ملو انضزاب متن ول ىَمْيلُس لوقت

 يفو « ضیحلاب ءورقلل هریسفت ىلع لدي ام هانعمو همالک حیرص نم انیب دقف

 . ةيافك كلذ

 انتلدأ ىلع مكضارتعا نع ةبوجألا يف

 نأ یضتقی هناف ««ءورق ةئالث» :هلوقب لالدتسالا ىلع ضارتعالا يف مكلوق

 هنوك ىف نأشلاو «بهذملا ةمجرت اذهف «لماك ءرق رهطلا ةيقب : يأ «لماوك نوكت
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 برعلا نإ مهلوق ىلع درلا
 ىلع عمجلا مسا عقوت
 ثلاثلا ضعبو نينثا

 عومجلا ءامسأ نيب قرغلا
 ددعلا عیص و9

 ةعزانم عم «بهذملاب انيلع نولدتست فيكف «ةغللا يف وأ «عراشلا ناسل يف اءرق

 ناسل يف انودجوأ نكلو ؟مدقت امك راهطألا :ءارقألا :لوقي نمم هيف مكل مكريغ

 ام ةياغو «ًالماك ًاءرق ىمست رهطلا نم ةظحللا نأ «برعلا ةغل يف وأ «عراشلا
 هیف قلطملا ءرقلا ةبقب :نوُلوقي ملک ال ءراهطألا غورقلا :لاق نم ضعب نأ مكدنع
 ناك اذإف ؟بير الب رهط ضعب رهطلا نم ٌعزجلا اذهو فيك !؟اذام ناكو یرف

 نوكي وأ ءانيقي ءرق ضعب اذه نوكي نأ بجو ءرهطلا وه ةيآلا يف ءرقلا ىمسم
 .دحأ هب لقي مل هنأو «كلذ لاطبإ مّدقت دقو «ضعبلاو عيمجلا نيب اكرتشم ءرقلا

 نم هباوج «ثلاثلا ضعبو «نينثا ىلع عمجلا مسا ٌمقوت برعلا نإ :مكلوق
 .هوچ و

 يف ٌرهاوظ يه يتلا عومجلا ءامسآ يف عقي امنإف عقو نإ اذه نأ :اهدحأ

 ذرت ملو ءاَمّلو ًالكف ءاهامسم يف صوصن يه يتلا ددعلا غيص امأو ءاهامسم
 َرَشَع انا هللا دنع روُهشلا َةَدِع َّنِإ» :هلوقك ءاهامسمب ةقوبسم الإ ددعلا ةغيص

 ينس لام ثال مک يف اوثياو) :هلوقو ۳١[. :ةبوتلا] هللا باتک يف ًاَرْهَش

 اذإ ةَعْبَس و ّجَحلا يف مای ة ثالث ماّيصق# :هلوقو .[۲۵ :فهكلا] «ًاعْست اوُداَدْراو

 بل عمه اَهَرْكَس ٠ :هلوقو .[۱۹7 : ةرقبلا] ةلماك ةرشع كلت ْمُتْعَجَر
- 

 نود دحاو عضوم يف هب داري ال امم هرئاظنو ]¥ :ةقاحلا] «ًاموُسُح می ةي ةيناَمْو

 حصي الف ‹ عمج ةغيصب سيل ددع مسا ءور ةثالث) : هلوقو الا قم هامسم

 .لصفنملا صیصختلا لبقی ال هامسم يف لصن ددعلا مسا نأ : :امهدحآ

 يف یا ین لصفنملا صیصختلا لبقی هناف «ماعلا مسالا فالخب
 . هلوانتی امیف صن وه يذلا مسالا يف عسوتلا رهاظلا مسالا

 «نيرثكألا دنع ًازاجم طقف نينثا يف هلامعتسا حصي عمجلا مسا نأ : يناثلا
 فالخب ىلوأ ثلاثلا ضعبو «نینئا يف هلامعتسا ةحصف مهضعب دنع ةقيقحو
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 ت ےس

 4 تاداهش ٌعَبْرَأ مهدخآ ةداهَشف : لاق املو «نيوخأ ىلع روهمجلا هلمح ۰۱۱

 . عبرالا نود ام ىلع ٌدحأ اهلمحی مل ۲7 : رونلا]

 «ثلاثلا ضعبو «نینثا يف عمجلا لامعتسا حص نإو هنأ : يناثلا باوجلاو

 نيب ظفللا راد اذإو .ظفللا قفو ىلع ینعملا نوکی نأ ةقيقحلاو ءزاجم هنأ الا

 . هب ىلوأ ةقيقحلاف «هزاجمو هتقيقح

 يف ثلاثلا ضعبو «نينثا يف عمجلا لامعتسا ءاج امن) هنأ : ثلاثلا باوجلا

 هذه ءانثآ يف نوکی امن خيراتلا نأل .ةصاخ ماوعالاو روهشلاو مایألا ءامسآ

 كلذکو .اهنولخدُي ال ةراتو «خیراتلا يف ةصقانلا ةنسلا نولخدُي ةراتف «ةنمزألا

 اودارآو «يلايللا اوقلطأف .هریغ يف اوعسوتی مل ام كلذ يف اوُعّسوت دقو مايالا

 . سکعلابو یرخآ اهنودبو «ترات اهعم مايألا

 ٌححلا# : هلوق وهو تلقلا عمج يف ءاج زوجتلا اذه نأ : عبارلا باوجلا

 نم ناکو «ةرثك ٌعمج « ِءوُدُق هلال :هلوقو .[۱۹۷ :ةرقبلا] 4ٌتاَموُلْعَم هشآ

 دنع ةقيقحلا وه لب «مالکلا ىلع بلغالا وه ذإ ءءارقأ ةئالث :لاقُي نأ نکمملا

 يفنو «ةدئاف نم هل دب ال ةرثکلا ةغيص ىلإ ةلقلا ةغيص نع لودعلاو «ةاحنلا رثکآ

 . اهرابتعا بجوف «اهریغ رهظب الو ةدئاف نوکی نأ حلصی عمجلا اذه يف زوجتلا

 هو ا ضعبو «نینئا ىلع قلطی امنإ عمجلا مسا نأ : سماخلا باوجلا

 ضيعبتلالبقي ضيحلاو «هلبقي ال ام نود كلذ وحنو ٌماعلاو رهشلاو ٌمويلا وهو «ضيعبتلا لبقی

 قافتالاب نیلماک نيءرق ءارقألا تاذ ةمألا ةدع تلعج اذهلو ناضعبتی ال رهطلاو

 «ضيعبتلل يضتقملا مايق عم اذه ءافصنو ًاءرَق تلعجل یرقلا فیصنت نكمأ ولو

 سيل ءرقلا نأ ةلأسملا رسو «ىلوأ ليمكتلل يضتقملا مايق عم ضيعبتلا زوجی ال نأف

 1 ی مجمل
 ةئالث َنُهتَدِعَفال :ةریغصلاو ةسيالا يف لاق هناحبس هنأ : سداسلا باوجلا
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 نأ مهناعدا ىلع درلا

 مد هقیسب مل يذلا رهطلا

 ءرق وه

 ىلع ءرقلا ءيجم نايب

 ضيحلل عراشلا ناسل

 يعد» :ثيدح ةنوقت

 «كئارقأ مايأ ةالصلا

 لیمکتف «ءضيحلا نع لدب يهو «لماوك ةثالث اهنأ ىلع ةمألا تقفتا مث ٠ .«(رهشآ
 + ىلا جلا

 ال ءرهطلاو ضيحلا :نييمسم هل نأب نوحرصُي ةغللا لهآ نإ :مكلوق

 اذإ كرتشملاو ءاهانركذ يتلا هوجولل ىلوأ ضيحلا ىلع هلمح نكلو «هیف مكعزانن
 حجارلا ىلع ”لمحلا بجو ههيناعم ةحأ حجر نارق هب نرققا

 تب اذهف ءحصألا ىلع ءرق مد هقبسي مل يذلا رهطلا نإ :مكلوق
 نینس عبرأ تنب رهط نأ طق برعلا ةغل يف فرعي الف الإو «بهذملاب هظفلل ريسفتو

 ل A و ا سا
 .هدوجو عم الإ اءرق نوكي الو یرقلا ىمسم يف لخاد مدلا

 ظافلألا نم امهريغو ملقلاو سأكلاك «ةيمستلل طرش مدلا نإ :مكلوق
 طورشب ةطورشم ةدحاو ةقيقح ظافلألا كلت ىمسم ناف دساف ریظنت ةروكذملا

 ٌضيحلاف «ةقيقح امهنم لک ىلع :لاقي «ضيحلاو رهطلا نيب كرتشم ءرقلاو
 .اق رتفاف هییمسم دحأ يف هلامعتسا يف طرش هنأ ال ةقيقح هامسم

 همالك يف هّئيجم انيب دق ءانلق .ضیحلل عراشلا ناسل يف ءىجي مل :مكلوق
 نأ مّدقت دقو ءدحاو عضوم يف ةتبلأ رهطلل همالك يف ءىجي مل لب «ضيحلل

 هللا يضر ةملس مأ نع ءراسي نب ناميلس نع «بویآ نع ىور ةنييع نب نايفس
 . اهنارفآ می ةالَّصلا ٌعَدَت١ ةضاحتسملا يف هم يبنلا نع ۰

 مل يعفاشلا نأ هباوج «طق نايفس اذهب ثدح ام :لاق يعفاشلا نإ :مكلوف

 :هلوق نم هنع وأ «نايفس نم هعمس ام بجومب لاقف «هب ثدحي نايفس عمسي
 نايفس نم هعمس دقو «رهشلا نم نهضيحت تناك يتلا مايألاو يلايللا ددع رظنتلا
 ل ا .هتلادعو هقدصو هظفحب بارتسي ال نم

 اهل لافتات مدلا هيلإ تکشف ه2 هل هللا لوسر تلاس اهنأ «شیبح يبآ تن

 هم اًذإو ءيَّلَصَت الف «كّورَف ىتأ اذإف .يرظناف .ّقرع كل اَمَّنِإ» : ةَ هللا لوسر
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 هانساب دواد وبآ هاور .(ءْرَملا لا ءرَقلا می ام ىلع من يرهطق كژرت

 رهطلا ال ضیحلا هب ديري كلذ لک يف «تارم عبرآ ءرقلا ظفل هيف رکذف .حیحص

 تناك يتلا عايالاو يلايللا َدَدَع رظنتل» :هيف لاق يذلا نایفس تیدح امأو

 ىتح ام هجوب هب انججتحا يذلا ظفللا نيبو هنيب ضراعت الف ««رهشلا نم نهضيحت

 ىرجم رخآلا نم يرجي نيظفللا ذحأ لب ءرخآلا ىلع امهدحأ حيجرت بلطُي
 اناك نإ هنإف «مايألاو يلايللا كلتل مسا ءرقلا نأ ىلع لدي اذهو «نايبلاو ريسفتلا

 ینعملاب يور دق ناک نإ .رهاظف - رهاظلا وهو _ لك هللا لوسر ظفل اعیمج

 وی یا و و ی
 طب سر

 نع عقدُ ل نم كلذل يوارلاو اميس ال هل ی يب

 .ملعأو عفان نم لجأ وهو ءينايتخلا بويأ وهو عرولاو قدصلاو ةمامألا

 تءاج :لاق «ةكيلم يبأ نبا انثدح «بتاكلا دعس نب نامثع ىور دقو
 نأ فاخأ ينإ :تلاقف ءاهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ شيبح يبأ تنب ةمطاف يتلاخ

 َءيجي ىّتح يرظتنا :تلاق «نييتنسلاو ةسلاةالصل عن ءرانلا يف عقأ

 اذك :لوقت ةمطاف هذه :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف یاجف اي هللا لوسر

 : مکاحلا لاق .“"«اهًئرق مايا رهش لک يف َةالَّصلا علف اهل يلوق» :لاق ءاذكو

 عمجي «ثيدحلا زيزع ةقث يرصب بتاكلا دعس نب نامثعو ( حيحص ثیدح اذه

 ةاطرأ نب جاجحلا هعبات هنأ :هيفو .۲۳)دحاو ريغ هيف ملكتو :يقهيبلا لاق «هثیدح

 ۰۱۸۳/۱ يئاسنلاو «ضاحتست ةأرملا يف باب :ةراهطلا يف (۲۸۰) دواد وبآ هجرخآ )۱(

 نبا ريغ هقثوي مل ةريفملا نب رذنملا هدنس يفو ءارقالا ركذ باب :ضيحلا يف ۶

 :تسیلا لاو امت انك كنف دانسالاف .لوهجم : متاح وبآ لاقو «نابح

 . 75 دمحأو ۰۱۷۵/۱ مكاحلا هجرخأ (۲)

 . فيعض :«بیرقتلا» يف ظفاحلا لاقو ۰۳۳۲/۱ «هننس» يف كلذ ركذ (۳)
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 . اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةکیلم يبأ نبا نع

 كئارفأ مای تلف اذإ :ةمطافل لاق ةي هللا لوسر نأ :«دنسملا» يفو

 . ؟"تیدحلا . . . كلغ یکسمأف

 نع «هدج نع . هیبآ نع «تباث نب یدع تیدح نم «دواد یپآ ننس یفو

 م و رە ۳ اب Ta ۳. ما 5 سس

 . ۳ يلّصتو لست مث ءاَهئاَرقأ مای ةالّصلا ٌعَدَت» ةضاحتسملا يف كي يبنلا

 تكشف يي هللا لوسر تلأس شیبح يبأ تنب ةمطاف نأ :اضيأ «هننس» يفو
 الف .كّژرف ین ادا «يرظُناَف قرع كلذ امّنإ» : ةَ هللا لوسر اهل لاقف «مدلا هيلإ

 . مدقت دقو . ۲ءرقلا ىلإ ملا َنْيَب ام يّلَص مث يرهطتف ورق رم اذإف يّلَصت

 هللا يضر ةملس مأ نع «بنيز نع «ةورع نع «ةداتق یورو :دواد وبأ لاق

 َعَدَت نأ لو ْیبنلا اهرمأف .تضیحتسا اهنع هللا يضر شحج تنب ةبيبح َّمأ نأ ءاهنع

 تفتلپ ال ىنعملاب هوور «ةاورلا رييغت نم اذه نأب «ثیداحالا هذه ليلعتو

 عّنشو «هادبأو اهركذ داعأل ءاهللع ْنَم بناج نم تناك ولف .هیلع جرعي الو «هيلإ

 .اهفلاخ نم ىلع

 يف طرق فتا نيف نانا ج ناتو هات كلا نإ :مکلوق امأو
 لعج هنأل :انلق ؟ضّيحلا يه ءورقلا نوکت نأ مزلی نيأ نمف رهشالاب دادتعالا
 نم ضیحملا نم نی يئالّلاو :لاقو «ةثالثلا ءارقألا نع الدب ةئالثلا َرهشألا
 .ضیحلا وهو «نهلدبم رعت دنع رهشألا ىلإ نهلقنف ۰[ :قالطلا] «ْمُكِئاَسن

 تنب ةمطاف ثيدح نم 1164و ۲۰و ةشئاع ثيدح نم ١١9/5 دمحأ هجرخأ )۱(

 .(۲۹۷) دواد وبآ هجرخآ (۲)

 .(۲۸۰) دواد وپآ هجرخآ (۳)

 .(۲۸۱) دواد وبأ هجرخآ (6)
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 اذهو رهطلا نع ال «هنم َنْسِبَِي يذلا ضیحلا نع لدب رهشالا نأ ىلع لدف

 .حضاو

 ةفلاخمو ملسأ نب رهاظمب لولعم اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح :مكلوق

 قالطلا نوک يف انیلع هب متللدتسا امب مکیلع انججتحا امن نحنف «هل ةشئاع

 لدتسا وأ فالخلا قيرط يف مکباحصأ نم فنص نم لكف لاجرلاب ال ءاسنلاب
 هلع یبنلا لعج :لاقو . ثیدحلا اذهب انیلع جتحا «ناتقلط دبعلا قالط نآ یلع

 یاسنلاب ةدعلا ربتعاو یاسنلاب ال لاجرلاب قالطلا ربتعاف «نیتقیلطت دبعلا قالط

 اذإ للعلا نم اميلس ثیدحلا نوي «هلا ناحبس ايف .ناتضيح ةمألا ةدعو : لاقف

 ههّبشأ امف «ةفلتخملا للعلا هتروتعا مکیلع مکوعزانم هب ٌجتحا اذإف مکل ةجح ناك

 : لئاقلا لوقب

 بیت نفر فن یل مخا یمن مگه ا جاجأ ُدوُك
 یافیاب ًءافيإو «سخبب اسخب هب انل متلك يذلا عاصلاب مكل انلك امنإ نحنف

 ىوقيو «هثیدحب َدْصَتْعُي نأ عنتمي ال نکل هب جتحُي ال نمم ارهاظُم نأ بير الو
 .هریغ ليلدلاو «هب

 نأ «مکریرقت نم كلذ نيأف .هل اهنع هللا يضر ةشئاع فالخب هليلعت امأو

 نم مكرثكتو ار امب ال هاور امب رابتعالا نأو «هثیدح در بجوت ال يوارلا ةفلاخم

 نبا ةياورب اوذخآ امك ءاهل اهیوار ةفلاخم نود ةياورلاب اهيف سانلا ذخآ يتلا ةلثمالا

 هاهقالط ةمالا عیب نأب هيأر اوکرتو .ةجوزلا عیب عم حاكنلا ءاقبل ةنمضتملا سابع

 و

 اهژرقو .ناتقلط ةمألا قالط» : هنع هللا يضر رمع نبا ثیدحل مکدر امأو

 نمانلا لمتحا دقف «ثيدحلا لهأ رثکآ هفعض ناو E . «ناتضبح

 : هنع يرودلا سابع ةياور يف نيعم نب ىيحي لاقو «ننسلا يف هوجرخو «هثيدح
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 ةعالا هدع» :ثيدح

 «ناتضیح



 ةدع نع باوجلا

 نيب قرفلا ىلع درلا
 ةدعلا و ءاريتسالا

 .هدحو هيلع دمتعي مل نو هب دضتعیف هثيدح بتكي هفعض عم وهو «تاقثلا

 نأ بير الف ءراهطألا ءورقلا نأ :هبهذم رمع نبا نأب ثيدحلا مكدر امأو

 ناكف «هيوار هفلاخ ثيدح لّوأب اذه سيل نكلو ثیدحلا يف ةهبش ثروي اذه

 ةشئاع ثيدحل مكدر نع باوجلا وه اذهو «هيلإ بهذ امب ال هاور امب زابتعالا

 .اهل ةاورلا ةفلاخمب ثيداحألا ىلع ضرتعُي الو ءاهبهذمب اهنع هللا يضر

 یب لوقن ال انإف «ةضيحب دتعت نأ اهرمأو «ةعلتخملا ثيدحل مکذر امأو

 ثالث اهتدع نأ :امهدحأ دمحأ نع ناتياور امهو «نالوق ةلأسملا هذه يف سانللف

 وهو «ةضيح اهتدع نأ :يناثلاو .ةفينح يبأو «كلامو «يعفاشلا لوقك «ضيح

 وهو «سابع نب ها دبعو «رمع نب ها دبعو «نافع نب نامثع نینموملآریم و
 وه اذهو ذنملا نباو «هیوهار نب قاحسإ لوقی هبو «نامثع نب نابآ بهذم

 هیضتقی سایقلاو ءاهل ضراعم ال هيف ةدراولا ثيداحألاو «لیلدلا يف حیحصلا
 م

 . ةعلتخملا ةدع يف ةي هللا لوسر مكح ركذ دنع ةلأسملا هذه نيبنسو امکح

 نم هاضتقا ام ضعب يف ةضيحب ةعلتخملا دادتعا ثيدحل انتفلاخمو :اولاق
 ءورقلا نأ نم هاضتقا ام ةفلاخم يف مکل ًارذع نوكي ال ةضيحب دادتعالا زاوج
 نأ وهو ءرخآلا مکحلا يف هانقفاو دقف .مکح يف هانفلاخ ناو نحنف «ضيحلا

 ءارقألا : لوقی نم نأ عم اذه ءاعيمج نیرمألا يف هومتفلاخ متنأو «ضیحلا ءرقلا
 نودرت اذامف تبلاطملا هذه نم مس دق تضیحب دتعت ةعلتخملا : لوقیو «ضيحلا

 ؟هلوق هب

 قحل ًءاضق تبجو ةدعلا نإ :ةدعلاو ءاربتسالا نيب قرفلا يف مکلوق امآو

 سنج ىف هّقح ناف «هءارو قیقحت ال مالک .هقح نامزب تصتخاف «جوزلا

 ةدعلا الو ‹ رهطلا نمزب اصتخم هقح سیلو ‹ رهطلاو ضيحلا نمز يف عاتمتسالا

 ررکت مدعو قدعلا نم بوسحم نيتقولا الکو ‹ ضيحلا نود رهطلا نمزب هصتخم
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 قرفلا نأ نیبتف ةقلطملا ءرقک نیمدب اشوتحم ارهط نوکی نآ حس ال ءاربتسالا

E 

 نأ هّباوج ءًاملع هّلعجی هيف عماج يذلا رهطلا ىلإ نيءرق مامضنا نإ : مكلوق
 هل ةلالد ال هيف عماج يذلا كلذ ناف «بسح نيءرق ةدعلا نوكت نأ ىلإ يضفي اذه

 ال اذهو «صنلا بجوم فالخ اذهو «هدعب نارقلا لادلا امنإو «ةتبلأ ةءاربلا ىلع
 يف اهب يفتكا اذهلو «ملع اهدحو ةضيحلا ناف «ضيحلا ءارقالا لعج نم مزلپ

 ت ءامالا ءاربتسا

 مدقت دقف «رهطلا نامز يف عمتجي ضيحلاو .عمجلا وه ءرقلا نإ : مكلوق

 .زومهملا ىف ال لتعملا ىف كلذ نأو «هباوج

 هطلاوهو ءركذم اهدحاو نأ ىلع لدي «ةثالث ىف ءاتلا لوخد :مكلوق
 هامسم ناك ناو «هظفلل ًةاعارم ءاتلاب ىتأف ءركذم وهو عرق ءورقلا دحاو نأ هباوج
 لاو . ظفللا رابتعاب ءاسن هو «سفنآ ةثالث ىنءاج :لاقي امك اذهو .ةضيح

 .ملعا ۶

 لصف

 ءءاوس ةمألاو ةرحلا ةدع نأ ىري ْنَم ثالثلا ددعلا تايا مومغب جتحا دقو
 ةرحلا ةدعك «ةافولاو قالطلا نم ةجوزتملا ةمألا ةدعو :مزح نبا دمحم وبأ لاق

 :لاقف «باتکلا يف َدَدِعلا انمّلع ىلاعت هللا نأل «قرف الو یاوسب ءاوس

 َنيِذَلاو» :لاقو [۲۲۸ :رقبلا] وزن هلال نهسشناب َنْصَبرَتَي ُتاَقْلْطُملاَو»
 : ةرقبلا] ارشَعَو رهشآ ةَعرَأ نهسنأ نصبر ًاجاَوْرَأ َنوُوَدَيَو مکنم نوت

 متر نإ ,مکناسن نم ضیحملا نم نسعي يئاللاو» : یلاعت هللا ۳٤»
 نعضي نأ دل لاّمخألا الو نضحب مل يئاللاو رهشآ هَ ۹ نهتدعف
 نوکی هنأ یامالا جاوز انل حابأ دا یلاعت هللا ملع دقو 1 : قالطلا] 4 “هلم

 ۵-۱۹۸ ج داعملا داز 2۳۷

 ةدع ندب یوس نم لوق
 ةمالاو هرحلا



 ةمالا ةدع نإ :لاق نم لوق
 ةرحلا ةدع فصن

 ناک امو «كلذ يف َةمأ الو ةّرح نيب لجو زع قّرف امو .تاروكذملا دّدعلا نهيلع

 هللا همحر نیریس نب دمحم لاق :انلوق لثم فلس نمع تبثو

 بت نأ قحأ ةَنّسلاف هس كلذ يف تضم نوكي نأ الإ «5 ةّرحلا ةّدعك الإ ة مال

 ی ةَّدع نا :لوحکم لوق نأ لبنح نب دمحأ رکذ دقو :لاق

 مهفلاخ دقو «همالک اذه ءانباحصأ عیمجو نامیلس يبأ لوق وهو «ةّرحلا ةَّدعَك

 : ةنيدملا ءاهقف لوق اذه «ةرحلا ةّدع فصن اهُنَّدِع :اولاقف مال روهمج كلذ يف

 «ةبتع نب هللا دبعو «ملسأ نب ديزو «ملاسو .مساقلاو بیسملا نب ديعس

 دلاخ نب ملسمو «حابر يبأ نب ءاطعک :ةکم لهأ ءاهتفو كلامو «ٌيرهزلاو

 اج يباو یروشلاک ترا افر «ةداتقک :ةرصبلا ءاهقفو «امهریغو

 رو يبأو يعفاشلاو .قاحساو دمحأک ثیدحلا ءاهقفو .هللا مهمحر هباحصأو

 «باطخلا ْنب رمع :نادشارلا ناتفیلخلا كلذ يف مهفلسو «مهریغو هللا مهمحر

 نب هللا دبع لوق وهو ءامهنع كلذ حص ءامهنع هللا يضر «بلاط يبأ نب ٌنيلعو

 ةَدِعو «ناتضیح ةَمَألا ةَّدِع :هنع «عفان نع «كلام هاور امك «هنع هللا يضر رمع

 نب «ةصيبق نع «يرهزلا هاور امك «تباث نب ديز لوق وهو ءضيح ثالث ةرحلا
 یورو . ضّیح ُثالث ةرحلا ةَّدِعو «ناتضيح ِةّمألا ٌةَدِع :تباث نب ديز نع «بیّوذ

 هنع هللا يضر باطخلا َنب ّرمع نأ يفقثلا سوأ نب ورمع نع «دیز نب دامح

 ای :لجر هل لاقف ۵ «تلعفلًفصنو ًةضيح ِةَمألا َةَدِع لعجأ ن نأ تعطتسا ول :لاق

 .افصنو ًارهش اهلعجاف !نينمؤملا ريمأ

 E ,أ ينربخآ «جيرج نبا انئدح :قازرلا دبع لاقو

 .(۱)ةعَلطملا ملا : ينعي «نیتضیح هنع هللا يضر رمع اهل لعج : لوقي هللا دبع

 نع «نمحرلا دبع نب دمحم نع «ةنييع نبا نع :اضيأ قازرلا دبع یورو

 . حیحص هدانسإو (۱۳۸۷۵) قازرلا دبع هجرخأ 21(
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E ٍوهم  
 و نیرهشف «ضحت مل ناف «نیتضیح RR «نیتنا دبعلا

 وا ارهشف :لاق

 نع «يعخنلا ميهاربإ نع «ةريغملا نع ءرّمعم نع :اضيأ قازرلا دبع ركذو

 . دا هفصتابل نركب الو تادعلا فت اهلع تركي : لاق هوس قنا

 ءطْيَسق نباو ءاعفان نأ :ملعلا لهأ نم لاجر ينربخأ :بهو نبا لاقو

 «نیعباتلاو نا هللا لوسر باحصأ نم دحا و ریغو . ةعيبرو « دیعس نب ىيحيو

 . نیملسملا لمع اذه لزي ملو :اولاق .ناتضيح ِةّمألا َةَدِع :اولاق

 .ناتضيح ةّمألا ةَّدِع :لاق «مهنع هللا يضر قیذصلا

 رب

 لس مع الو ني ول اللا 3 : مساقلا لاق

 هللا باتك ىف سيل اذه نإ : هل لق «ريمألا لوسرل هيف ملاسو مساقلا لوقو « هتسعد

 ةلأسملا يف نكي مل ولو :اولاق .نوملسملا هب لمع نکلو ةت هللا لوسر ةن الو

 .هب ىفكل ءرمع نب هللا دبعو «تباث نب ديزو «دوعسم نباو رمع لوق الإ

 یناعملاو ةسيفالل ةباحصلا رابتعا یلع لیلد ةصخرلا فصن اهل نولعجت الو
 . ریظنلاب ریظنلا قاحلاو

 مزح نبا نعط «عرفلاو لصالا يف ةيرهاظلا لوقل افلاخم رثألا اذه ناك املو

 .حیحص هدانسإو ۰8۲9/۷ يقهيبلاو ۱۲۸۷۲) قازرلا دبع هجرخآ (۱)

 . دوعسم
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 «سانلا نفرد نم لجر ىلع دیعب اذهو :لاق :دوعسم نبا نع مسي ال :لاقو هیف

 ميهاربإ ةياور نم هنأ «هيف نعطلا ىلع هرج امناو ؟دوعسم نبا لثم نع فیکف

 مل میهارباو ميهاربا نع قريغملا نع «رمعم نع قازرلا دبع هاور « هنع يعخنلا

 دقو هوحنو ةمقلعک هللا دبع باحصأ هنیبو هنیب ةطساولا نکلو ؛هللا دبع نم عمسی

 : تلق اذإو «هنع دحاو ريغ هب ينثدح دقف «هللا دبع لاق : تلق اذإ : میهاربا لاق

 «ميهاربإ نيب نأ مولا نمو .لاق امك وأ ءَتْيكَس نمع وهف هنع نالف لاق

 هخ ویشف ,e 22017 امه طق سير «تاقث ةمئأ هللا دبعو

 تفوکلا جرس :ليق امك اوناكو «ءالبن ءالجأ ةمئآ هللا دبع نع مهنع ذخأ نيذلا

 هتوبث يف فقوتي مل «هللا دبع لاق :ميهاربإ لاق اذإ ثيدحلا يف قْوَذ هل نم لكو

 تبثلا انل لصحي ال « هللا دبع لاق :لاق ول «هتقبط يف نمم هريغ ناك ناو «هنع

 نبا نع كلام ريظنو ءرمع نع بّيسملا نبا ريظن هللا دبع نع ميهاربإف «هلوقب
 اودجو مهْوَّمَس اذإ مهنع هللا يضر ةباحصلا نيبو ءالؤه نيب طئاسولا ناف ءرمع

 دوعسم نبا عدو ES .مهقدصأو ‹مهقثوأو سانلا لجأ نم

 هللا باتکب ملعأ مهو «رمع نباو 7 مع فلاخی فیکف تلأسملا هذه يف

 ىلإ الو «ةتبلآ بحاص لوق ىلإ ال «نيملسملا لمع فلاخيو .هلوسر ةّسو

 وه سيل الا عيمج دنع رهاظ هرمأ مومع ىلإ لب «نسح الو ؛حیحص ثيدح
 الا نام نوو نا ا و ن ولا چ ننظر ی فریال و د ی امم
 .لاحملا نيبأ نم اذه

 تلمأت اذإ مث ءادج تلاطل «ةمألا ةَّدِع فيصنتب نيعباتلا نع راثالا ركذن انبهذ ولو

 لوانتت امنإو ءامالا لوانت ال اهتدجر دّدعلا رکذ اهيف يتلا تایالا قايس

 لح الو ءودق ةثالث نهسشنأ نصرت ثاقلطملاو# :لاق هناحبس هناف رئارحلا

 نهتلومبو رخآلا مْيلاو هللا نی َّنُك نإ َنِهماَحْرَأ يف هلال ام نمی نآ نه

 بفورعملاب نهیلَع يذلا لثم َنُهَلَو ًاحالضا اوُداَرَأ نإ كلد يف نهدر قحا
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 نآ الإ اف نهو دا اودا نآ ْمُكَل لح الو :لاق نأ ىلإ [۲۲۸ :ةرقبلا]
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 امیفامهَیع َحاَتُج الف هللا دودخ امیتپ ال نآ مت ْنِإَف هللا دوذخ ایت آل زآ افاخی

 ةمالا ءادتفا ناف یامالا نود ةئارخلا ىج يف اذهو ۰۲۲۲۹ :ةرقبلا] #هب تدتفا

 اجوو حکلت ی بم 4 | لح اق ءاَهَقْلط ناق : لاق مث .اهيلإ ال ءاهديس ىلإ

 كلذ لعجف ۲۳۰[۰ :ةرقبلا] اَعَجاَرَتَي نآ اَمهیلَ حاتج الو اهّقَلط ناف هریغ

 ال ءاهديس ىلإ وه امن .دقعلا وهو «ةمألا قح يف روکذملا مجارتلاو ءامهيلإ

 ةافولا تم را 0 3 كهیلو نذاب اهیلا هناف ةرحلا فالخب اهیلا
 “وو ا تا هعيش

 اذِإَف ارشعو ره ةَعَبرأ نه نصرتی ًاجاَوْرَأ نورذَیو مکنم َنْوَفَوتب نیل
 [۲۳۶ : ةرقبلا] «فوژفملاب نهسفنآ يف َنْلََف امیف ْمُكيَلَع حاج الف َنُهَلَجأ ن غلب

 يف اذهف ةّنبلأ اهسفن يف اهل لعف الف «ةمآلا امأو «ةرحلا قح يف وه امنإ اذهو

 نايوتسيف «لمحلا عضو ةدع امأو .لدبو عرفف رهشألا ةدع امأو .ةيلصألا ةدعلا

 «نوملسملا هب لمعو «نوعباتلاو « هيَ هللا لوسر باحصأ هيلإ بهذ امك ءاهيف

 يف فرعي الو ءاهيلع ّدحلا فيصنت يف هللا باتكل قفاومو «هقفلا ضحم وهو

 مُهَف نم ىلوأ هللا نع ةي هللا لوسر باحصأ ٌمُهَفو ‹«كلذ يف فلاخم ةباحصلا

 . قیفوتلا هللابو «نیرخأتملا نم مهنع دش ْنَم

 نع الا فلسلا نم دحأ نع ةَّدعلا يف ةمألاو ةّرُحلا نيب ةيوستلا فرعت الو

 نع هب ربخأو «كلذب ْمِزحَي ملف «نيريس نبا امأف .لوحكمو «نيريس نب دمحم
 ادنس هل ركذي ملف .لوحکم لوق امأو . عن هّنُس مدع ىلع هب لوقلا قّلعو «هيأر
 ملف ءحصي الو هاظلا لهأ دنع لبقي ال وهو .هللا همحر دمحأ هنع هاكح امنإو

 :َةعبَتُم ةنُس مدع ىلع قّلعملا هدحو نيريس نبا ُيأر الإ فلسلا نم دحأ مكعم قبي

 يف هفلاخي ملو «ٌةَعَبَتُم كلذ يف هنع هللا يضر باطخلا نب ّرمع نس نأ بير الو

 . ملعأ هللاو مهنع هللا يضر ةباحصلا نم دحأ كلذ

 نع حص دقو «ةَمَألا ريهامجو ةباحصلا عامجإ نوُعَدَت فيك :ليق ناف
 حصو «رهشآ ةثالث غلبت مل يتلا ةَمألا َةَّدِع نأ ءهنع هللا يضر باطخلا نب ّرمع

 دعس نب ثيللاو «ةعيبرو ‹«نسحلاو «دهاجمو «زیزعلا دبع نب رمع نع كلذ

 همم

 ةغلابلا ريغ ةمالا ةدع



۳ 4 

 یدحا يف لینح نب محو «هباحصأو «كلامو جشالا نب رکبو « یرهزلاو

 لدف «ثالثلا ءارقألا نع لّدَب ةريغصلاو «ةسيآلا قح يف رهشألا نأ مولعمو

 . ةثالث اهقح يف اهلَدَي نأ ىلع

 دقو «ناتضيح اهتَّدِع نإ :نولئاقلا مهسفنأب مه اذهب نيلئاقلا نأ :باوجلاف

 يهو «يعفاشلل يهو «لاوقأ ةثالث رهشألاب دادتعالا يف مهلو ءاذهو ءاذهب اف

 نم ةعامج هنع هاور «نارهش اهنأ هنع تاياورلا رثكأف .دمحأ نع تاياور ثالث

 مرثألا اهركذ «هنع هللا يضر باطخلا نب ّرمع نع نيتياورلا ىدحإ وهو «هباحصأ

 . هنع هريغو

 ناكم رهش لك لعجف «ناتضيح ءارقألاب اهتّدِع نأ :لوقلا اذه ةجحو

 اذهو «ينوميملاو «مرثالا هنع اهلقن .فصنو ٌرهش اهتَّدِع نأ : يناثلا لوقلاو

 يف ّيعفاشلاو «ةفينح يبأو «بّیسملا نباو ءرمع نباو «بلاط يبأ نب ٌيلع لوق

 .ءورقلا فالخب .تفصنتف «نکمم رهشألا يف فيصنتلا نأ :هتجحو .هلاوقأ دحأ

 دارآ ناف .هجرحآ ٌدَم فصن ديصلا ءازج يف هيلع بجو اذإ ٌمرْحّملا نأ :اذه ريظنو

 . لماك موي موص الا هزجي مل .هناكم مايصلا

 رمع نع نيتياورلا ىدحإ وهو «لماوک رهشآ ةثالث اهتّدع نأ :ثلاثلا لوقلاو
 .هومترکذ نميف وهو : يعفاشلل ثلاث لوقو «هنع هللا يضر

 نأ روهشلاب اهدادتعا نيبو «ءارقألاب اهدادتعا نيب ءالؤه دنع قرفلاو

 قح يف رهشأ ةثالث نودب لصحي ال وهو ءاهمحر ةءاربب ملعلل روهشلاب رابتعالا
 مث «نيعبرأ ةقلع مث اموپ نیمیرآ ًةفطن نوکی لمحلا نال ؛اعیمج ةمألاو ةرحلا

 ةبسنلاب وهو «لمحلا هیف رهظی نأ نکمی يذلا ثلاثلا رُّطلا وهو «نیعبرآ ةغفضُم

 ىلع رهاظ مّلَع ةدحاولا ةضيحلا ناف «ءارقألا فالخب «ءاوس ةمالاو ةرحلا ىلإ
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 نم اهبش تذخأ دقف تجوز اذاف ةكولمملا ىح ىف اهب یفتکا اذهلو «ءاربتسالا

 . نيتدعلا نيب اهتَّدع تلعجف «نيميلا كلم نم فرشآ تراصو «رئارحلا

 عامجال فلاخم وه :لاق «لوقلا اذه در نمو :«ينغملا» يف خیشلا لاق

 زجی مل ؛نیلوق ىلع اوفلتخا یتمو « نّيَلَرَألا نیلوقلا ىلع اوفلتخا مهنأل «ةباحصلا
 . مهعيمج لوق نع قحلا جورخو «مهتنطخت ىلإ يضفي هنال «ثلاث لوق ثادح)

 اهرکذ ءرمع نع نیتیاورلا ىدحإ وه لب «ثلاث لوق ٌثادحٍ اذه يف سیلو : تلق
 . مهریغو مهانرکذ نم نیعباتلا نم هب لاقو «هریغو بهو نبا

 لصف

 مل يتلاو ةسيالا ةدع : لاقف هباتك يف هناحبس اهنيب دقف ضحت مل يتلاو تسیالا ةَّدع امأو

 5 هَل يئاللاو رهشآ هثالث نهيق مثبت نإ مُکئاسن نم ضیحملا نم َنْسَِي يئالّلاو»

 سيإلدخ  ؛ادیدش ابارطضا سایالا دح يف سانلا برطضا دقو 6[۰ :قالطلا] 4 نضحب

 دح يف دمحا نع تایاورلا لوق اذهو «نيسمخلا دعب ةأرملا ضیحت ال :لاقو «ةنس نیسمخب هّدح نم مهنمف

 7 شفا لوقب لوقلا اذه بابرآ جتحاو .هللا همحر دمحأ نع ةياورو قاحسإ

 ةفئاط هّدَحو . ضّيُحلا ّدَح نم تجرخ «ةنس نيسمخ تغلب اذإ :اهنع هللا يضر

 هغو نما نع نا هنوز هتهو د وتلا دعب جف ال اولا دس وكس

 «برعلا ءاسن يف نوتس هّدحف «مهريغو برعلا ءاسن نيب قرفلا :ةئلاث ةياور

 مد نيتسلاو نيسمخلا نيب ام نأ :ةعبار ةياور هنعو .مجعلا ءاسن يف نوسمخو

 .رقرخلا رايتخا هذهو «ضورفملا ٌموصلا يضقتو «يلصتو موصت «هیف كوكشم
 .الف الإو ءضيح وهف «رركتو نيسمخلا دعب دواع نإ مدلا نأ :ةسماخ ةياور هنعو

 دحيف يعفاشلابهنم نالوق هلو ةدمب سايالا ريدقت يف هل صن الف .هللا همحر يعفاشلا امأو

 یاسنلا عيمج سأيب ربتعي هنأ :يناثلاو .اهبراقأ سأيب فرعی هنأ :امهدحأ لعب

 اهدلب ءاسن وأ «اهتابصَع ءاسن وأ ءاهبراقأ عيمج ربتعملا له :لوألا لوقلا یلعف

 لهف «نهئداع تفلتخاف «براقألاب ربتعي :ليق اذإ مث .هجوآ ةثالث هيف ؟ةصاخ

 ىلع ؟ةداع ملاعلا يف ةأرما رصقأب وأ داع نهرثكأب وأ « نهنم ةداع لقأب ربتعي
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 مث .ءاسنلا عيمج ربتعملا نأ :هللا همحر يعفاشلل يناثلا لوقلاو .هجوآ ةئالث

 َّح هل سيل :امهدحآ .نیهجو ىلع ؟ال مأ «ّدَح كلذل له :هباحصآ فلتخا

 هنأ :امهدحآ . نیهجو ىلع هيف اوفلتخا مث «ٌذَح هل :يناثلاو .هّصن رهاظ وهو

 نوتسو نانثا : يناثلاو . دماح وبآ خیشلاو «صاقلا نب سابعلا وبآ هلاق ةنس نوتس

 0 .«لماشلا» يف غاًبصلا نباو ««بذهملا» يف قاحسإ وبأ خیشلا هلاق ءس

 . ةّنبلأ ّدحب سایالا نس اوَّذَحَي ملف «هللا همحر كلام باحصأ امأو

 فالتخاب فلتخي سأيلا :ةيميت نبا مالسالا خيش مهنم «نورخا لاقو
 نم ةأرما لك سأي نأ «ةيآلاب دارملاو .ءاسنلا هيف فی ٌّدَح هل سيلو «ءاسنلا

 ملو ءضیحلا نم تسئي دق ةأرملا تناك اذإف ءءاجرلا ٌدض ّسأيلا نأل ءاهسفت

 ناك ناو هنم سأيت ال اهريغو ءاهوحن وأ نوعبرأ اهل ناك ناو تسیا يهف هجرت
 .نوسمخ اهل

 :ٌةيبرع الإ َةَنَّس نيسمخل دلت ال :لاق مهضعب نأ :راکب نب ریبزلا ركذ دقو

 ةعيبر نب هللا دبع نب ةديبع يبأ تنب دنه نإ :لاقو .ةّيشرق الإ َةَنَس نيتسل دلت الو

 مهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نسح نب نسح نب هللا دبع نب ىسوم تدلو
 «تقّلط ةأرما يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع حص دقو .ةنس نوتس اهلو

 ةعست صّبرتت اهنأ ُهَعْفَر ام يردت ال اهضيح عفتري مث «نيتضْيَح وأ ةضْيَح تضاحف

 ىلع نورثكألا هقفاو دقو .رهشأ ةثالث ْثَّدتعا الاو ءلْمَح اهب نابتسا ناف «رهشأ

 ةدم بلاغ صتئرتت :اولاق .ميدقلا يف يعفاشلاو ءدمحأو كلام مهنم ءاذه

 وأ «ةنس نيثالث تنب تناك ولو جاوزألل لحَت مث «ةسيآلا ةَّدِع ٌدتعت َّمث «لمحلا

 فَلا نم هقفاو نمو «هنع هللا يضر باطخلا نب ّرمع نأ يضتقي اذهو «نيعبرأ

 سأیلا نأو «نیعبرألا لبقو «نیسمخلا لبق مهدنع اسيا ةارملا نوکت «فلْحلاو
 « نيثالث تنب تناك ناو ًةسيآ نوکت هذه لثم لب ءاسنلل ًادودحم ًاتقو سيل مهدنع

 يردت الو اهضيح عفترا نمیف اوناک اذإو .نیسمخ تغلب ناو ةسيا نوکت ال اهزریغو
 مس

 ال هنأ ملعی ءاودب امإ ُهَعَفَر ام يردت يتلاف يشأ دعب ةسا اهلج فرا رول مس رس
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 مل ناو .ةسيا نوکت نأ ىلوأ اهبراقآو اهلهآ نم اهل ةّرقتسم ةداعب امإو ُهَعَم دوعی

 . لوزی كلذ ناف سیا تسيل

 دعب اماع عطقنت نأب « تم مولعم سيل عفترت نأ : :اهدحأ .ةثالث بتارملاف
 رهشآ ةثالث صبرتت هذهف «كلذ دعب قّلطي مث قعباتتم اماوعأ هعاطقنا رككتيو 0

 ةثالثب صّيرتلاب ىلوأ يهو ءٌرثكأ وأ لقأ وأ نيعبرأ تنب تناك ءاوس «نارقلا صنب

 نإ ثالث مث رهشأ ةعست ایوب روهمجلاو ةباحصلا هيف مكح يتلا نم رها
 ام يردت ال اهقالط دعب اهضيح عفترا مث «ضئاح يهو ْتَقّلَطو ضيحت تناك كلت

 ؟هذهب فيكف «لمحلا ةدم بلاغ ءاضقنا دعب تاسیالا مكحب اهيف مكح اذإف «هّعفر
 رکذ دق هناحبس لا ناک اذ| :«نارقلا ماكحأ» يف ليعامسإ يضاقلا لاق اذهلو
 متبتزا نإ مگان نم ضیحملا نم نی يئاللاو» :یلاعت لاقف ا عم سأیل

 هنع هللا يضر باطخلا نب ّرمع نع ءاج مث ۵4 :قالطلا] ره هَ ةئالث نهتدعف
 وأ ةضْیح تضاحف ا ةأرما امّيأ :لاق هنأل نارقلا رهاظل قفاوم ظفل

 تعت مث ءرهشأ ةعست رظتنت اهنإف ءاَهَعفَر ام يردت ال اهتضيح تعفترا مث «نيتضيح
 «بايترالا عضوم ناك ءةْضْيَحلا م عفر يذلا ام يردت ال تناك املف . رهشأ ةثالث
 لجرلا نإ :لوقي نم لوق نم ىلوأو مزلآ كلذ عابتا ناكو « مكحلا اذهب اهيف مكحف

 هس نيثالث ىقبت اهنأ :ٌةَّباش يهو اهّضيح عفتريف «نيتقيلطت وأ ةقيلطت ةتأرما قّلطي
 عامجإ نم ناك ام فلاخف «ٌُةْمزلي مل «نيتنس نم رثكأل دلوب تءاج ناو ّدتعم
 تماد ام بالاب قحلي لولا نأ ىلع َنيِعِمْجُم اوناک مهنال ءاًوْضَم يذلا نیملسملا
 وآ ةقيلطق ارا لطي لجرلا نإ :”لئاق لوقی نأ زوجی فيكف «اهتّدع يف ةأرملا
 نم اهتَّدِع يف تماد ام تاجوزلا ماكحأ اهجوز نيبو اهنيب نوكيو «نيتقيلطت

 نم ْتَلِعج اهَّنأ قالطلا ةّدع رهاظو محلی مل دلوب تءاج ناف ؟اهريغو ةثراوملا
 ؟مزلي ال دلولاو ٌةَدتعُم ةأرملا نوکت فيكف «ٌدلولا هنم نوكي يذلا لوخدلا

 ناتتس لمحلا ةدم رصقأ هدنع ناف «ةفينح یبال هنم مازل اذه :تلق
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 وهو «هب كتعتف «سايإللا نس غلبت یتح ِةَّدِع يف لازت ال اهتَّدِع ءانثأ يف ٌةباترملاو
 اذإف نت عنرآ نع لاجل اذ نأ الإ .ءاوس ديدجلا هلوق يف يعفاشلا مزلي

 سأيلاو ليعامسإ يضاقلا لاق .هنم اهتَّدِع يف يهو محلی مل اهّدعب هب تءاج

 «نظلا كلذكو «ٌباجرلا كلذكو «طونقلا كلذكو «ضعب نم ٌرثكأ هضعب نوكي

 ىنعملا نم رهظي ام ردق ىلع لزنأ «ءيش هنم ليق اذإف ءهيف مالكلا عسي اذه لثمو

 هنأ هدنع بلغألا ناك اذإ ءيضيرم نم تسمي دق :لوقي ناسنالا نأ كلذ نمف «هيف

 تام اذإ :لاق ولو می ال هنأ هدنع بلغألا ناك اذإ يبئاغ نم تسئيو ًاربي ال

 «ههجَو ريغ ىلع سانلا دنع ٌمالكلا ناكل «هنم تسي دق :هضيرم تام وأ ؛ٌةبئاغ

 هضرم يف الجو تنك :لوقي نأ لثم ,همالك يف هل دصق ام ىنعم نّيبتي نأ الإ

 الإ ,ههبشأ امو اذه ىلع ٌمالكلا فرصنيف «سأيلا عقو تام املف «تومي نأ ةفاخم

 سيلو «نوكي ال هنأ سأيلا دنع بلغألا وه اميف نوكي امنإ سأيلاب ظفلي ام رثكأ نأ
 هللا لاقو «نوكي ال وأ نوكي ءيشلا كلذ نأ انيقي ملعي عماطلاو سئايلا نم دحاو

 َنْعضَي ْنَأ ٌحاَنُج َّنِهْيَلَع سیل ًاحاكن نوح ال يناللا ءاَسَّنلا نم دارو : ىلاعت

 نم ةدعاقلاو ؛سأیلا دض ءاجرلاو 1۰[۰ :رونلا] 4ةنیزب تاجَربتُ ريغ نبی

 نوبغرب ال جاوزالا نآ اهیف سانلا ی ا نآ ریغ 20 11 نآ نکمی دق ءاسنل

 [۲۸ :یروشلا] هاوطََق ام دی نم تبع لری يذلا رهو : یلاعت هللا لاقو . اهیف

 مهلخد سأيلا نکلو ؛نوكي ال ّرطملا نأ انیقی نوملعی سیلو «سأيلا ُهْبِش طونُقلاو

 دق ْمُهَنَأ اوُنظَو ُلْسْولا سأیتسا اذ ی :ىلاعت هللا لاقو .هؤاطبإ كراطت يح

 اوسأيتسا نيذلا مه لسرلا نأ رکذ املف ۰ : فسوی] «انرصن ْمُهَءاَج اوبذک

 يف نيقيلا نأل «هونقیتسا نيقي ريغ نم ٌسأي مهبولق لخد مهنآ ىلع لیلد هيف ناك
 ْنَل هلأ حوت ىلإ یحوأو :حون ةصق يف لاق امك « هللا دنع نم مهيتأي امن كلذ

 هلل لاقو [۳۹ :دوه] نو وا اب سَ لق نما دَق نالا كمف نم م

 ۸۰[۰ :فسوي] 4اّيجن اوُصلخ نم | وُسأئَتْسا اًمَلَقل : فسوي ةوخإ ةصق يف ىلاعت

 :تللاب ا ينا يبآ نبا اننّدَح دقو «نيقيب سيل مهَسأی نأ ىلع رهاظلا لدف

 همك



 يف لوقي ناك هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ .هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع

 سئي اذإ ءرملا نأو «ینغ َسأيلا نأو «رقف عمطلا نأ :سانلا اهّیآ ملت : هتبطخ
 لّدعملا نب دمحأ تعمسو ءعمطلا ءازإب سأيلا رمع لعجف هنع ىنغتسا ۰۶ يش نم

 توافق رب املا نه جرن هیت

 سانکلا يف يئبظلاك اهترّیص ساّبعلا ينب دلت نم ءارفص
 سابو عبط نیب سهنلاف سا تالاب عمست نازدن ۱( زنا ا و ا جی يل

 نع شمعالا نع «مزاح نب ريرج انثدح «برح نب ناميلس انندح و

 ایت امهنآ «دلاخ نب ءاوسو «دلاخ نب ةّيَح عمس : لاق « لیبحرش نب مالس

 امُكُسوُؤُر ْتَرَهْرَهَت اَم رْيَحلا نم اسا آل» : لاق مث اعيش انمّلع :الاق ةا عبنلا

 كلملا دبع ْنب ٌماشه لاق :لاق «ةنيبع نبا انثدح « هللا دبع نب يلع انئدحو

 يديأ ىف امم يسأيو «هللاب يتقث لام ٌريخ :لاق . كلام ام مزاح ابآ اي :مزاح يبأل
 . ىهتنا .یصحی نأ نم رثكأ اذهو :لاق . سانلا

 ضیحت ال ْنَم ّنهيف لب «ةرمتسم ةداع كلذ يف ءاسنلل سيلو :انخيش لاق

 يف ضیحت ىتح اهئارقأ نيب ام دعابتي اريسي اضيح ضيحت نم نهيفو «تغلب ناو
 لاغو «هل ّدح ال نيتضيحلا نيب رهطلا رثکآ نأ ىلع ءاملعلا قفتا اذهلو قرم ةنسلا

 .هعابرأ ةثالث ٌنهرهط نوکیو «رهشلا بر نضحیو ةرم رهش لک نضحي ءاسنلا
 فافجلا اهيلإ عرسي ْنَم ْنهنمو ءاهتبوطر ةلقل ةددعتملا روهشلا رهطت نم نهنمو ۱

 «ساسبالا دنع ردت سوسپ ةقانو «سب «سب : ةقاّنلل لاقي نأ :بلحلا دنع ساسبالا (۱)

 .بلطلا دنع ةارادملا ىف برضي ؛ساسبالا لبق سانیالا» لثملا يفو
 نیقیلاو لكوتلا باب :دهزلا يف )1١50( هجام نباو ۳ دمحأ هجرخآ (۲)

 1 ع

 . تاقث هلاجر يقابو «نابح نبا ريغ هقثوي مل ليبحرش نب مالسو
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 نهنمو .نيعبرألاو لب «نیسمخلا نود اهل ناك ناو هنم سأيتو اهضیح عطقنیف

 يف سیلو :لاق .ضیحت يهو نیسخلا زواجتف «فافجلا اهيلإ عرسي ال نم

 ْنَم ضیحملا نم ةسيالاب دارملا ناك ولو «تقوب سأیلا ٌدیدحت شل الو باتکلا

 اذک نسلا نم نغلبی يئاللاو :لیقل «كلذ ريغ وأ ةنس نوتس وأ ةنس نوسمخ اهل

 مهنآ مهنع هللا يضر ةباحصلا نع تبث دقف ءاضيأو .نسئي :لقی ملو ءاذكو

 تفو يف فلتخم دوجولاو . .مدقت امك «ةسئاي كلذ لبق اهضیح عفترا نم اولعج

 تقو هل ناك ولو « نس يئالّلاوإل : لاق هناحبس هنإف اضيأو «قفتم ريغ ّنهسأي

 صخ دق هناحبس وهو «نِهسأی ةفرعم يف ءاوس اهریغو ةأرملا تناکل .دودحم

 يتلاف 4 نضحب مل يئاللاو» :هلوقب نهصخ امك «نسئی يئاللا نهنأب ءاسنلا

 نإ» :لاق هناحبس هنإنف «بایترالا فالخب اذهو «سا يتلا يه «ضيحت
 وهف «هيف متککشو نهمکح يف متبترا نإ :يأ «نبترا نإ :لقي ملو «متبتزا
 هریسفت يف متاح يبأ نبا ىور امك «ریسفتلا لهأ ةعامج هيلع يذلا اذه ال اذه

 نع «فیرط نب فّرطم نع «هل ظفللاو ءنيْعَأ نب یسومو «ریرج ثيدح نم
 ةنيدملاب اسان نإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق «بعك نب ّيِبَأ نع «ملاس نب ورمع

 فون توس وا ی وات ءاسنلا دّدع يف نولوقی

 نم ضیحملا نم نسي ب يئاللاو# ةروسلا هذه يف هناحبس هللا لزنأف «لامحألا

 نهج ٍلاَمحألا ثالوأو َنْضحَي ْمَل يئاللاَو رهشآ تل ی ۲ مترا نإ مکناسن

 «تعضو اذإف < ءاهلمح عضت نأ نهادحإ لّجأف [4 :قالطلا] # َنُهلْمَح َنْعْضَي نأ

 ةئيدَملا لهأ نم + ات ! هللا لوسر اي :تلق :ريرج ظفلو . 'اهتَدع تضق دقف

 ءاسنلا دع نم يقب دقل :اولاق یاسنلا ةَّدذِع يف ةرقبلا يف يتلا ةيالا هذه تلرت اّمل

 تاوذو «ضيحلا اهنع عطقنا دق يتلا ژابکلاو ٌراغصلا «نارقلا يف نكذب مل ُدَدِع

 نم ضيحملا نم سنی يئالّلاو «ىرصقلا ءاسنلا يف يتلا تلزنأف :لاق ٠ لمحلا

 لسرم بعک نب يبآ نع ملاس نب ورمعو .متاح يبأ نبا نع ۳۰۸/۶ ریثک نبا هرکذ (۱)

 . ۱۶۱/۲۸ «نايبلا عماج) رظناو
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 يناللاو : هلوق يف ریبج نب دیعس نع يور مث [4 : قالطلا] 4 ما نإ مكئاسن
 ةأرملا وأ .ضیحت ال يتلا ٌروجعلا ًةسيآلا ينعي مکتاسن نم ضیحملا نم نسي
 نإ# :هلوق يفو .ءيش يف ءورقلا نم هذه تسیلف «ةضيحلا نع ْتَدَعَف يتلا
 نإ# :دهاجم نعو هشآ ةثالث نهتَّدعف .متککش نإ ينعي ءةيآلا يف ۹ متبتزا

 ال نهدعف «ضحت مل يلا وأ «ضيحلا نع في اوملعت مل 4من
 اوملعت ملو .نهمكح نع متلأس نإ :ينعي 4 متبتزا نإ# : یلاعت هلوقف . رهشآ

 یا اسید ات یار دات
 نإف ءاضیأو . ملعلا بلط نع ضرْعُملا فالخب «بْیّرلاو كشلا نم هدنع ام لوزیل
 وأ ةرشع يتنثا وأ رشعل ضیحت نم نهنم لب «ضيحلا ءادتبا يف نيوتسي ال ءاسنلا
 وه يذلا ضیحلا نس رخآ يف نیوتسی ال كلذكف «كلذ نم رثکآ وأ «ةرشع سمخ

 لو تغلب نميف اوعزانت مهنإف ءًاضيأو .كلذب دهاش دوجرلاو «سأبلا نس
 هَر ام يردت ال اهّضيح عّفترا يتلاك لْؤَحلاب وأ ءرهشأ ةثالثب دتعت له .ضحت

 .دمحأ نع ناتياور هيفو

 بجوملا رغصلل اولعجي ملو ءرهشأ ةثالثب دتعت اهنآ ىلع روهمجلاو تلف

 روهشلاب دادتعالل بجوملا ربکلل نوکی ال نأ بجي فانك“ ادع اهب دادتعالل

 .دمحلا هلو .رهاظ وهو 00

 لصف

 امك «قافتا لخدی مل وأ ءاهب لخد ٌءاوس «توملاب ٌبجتف ءةافولا ةدع امأو
 نأ ىلعو «لوخدلا لبق ناثراوتي امهنأ ىلع اوقفتاو ةنسلاو نارقلا ٌمومع هيلع لد
 هب تّرقتسا دقعلا ءاهتنا ناك امل َتوملا نأل «یّمسم ناك اذإ ٌرقتسي َقادّصلا
 .ةدعلا تبجوو ءرهّملا رقتساو ءاثراوتف «ماكحألا

 .یّمسم نكي مل اذإ لثملا رهم بوجو :امهادحإ نیتلأسم يف اوفلتخاو
 يعفاشلاو كلام هبجوي ملو .هيلوق دحأ يف يعفاشلاو تفينح وبآو دمحأ هبجوأف

0۸۹ 

 یمسم نكي مل اذإ لثملا

 اهجوزو اهنع ىفوتملل
 لوخدلا لبق



 هبیبرلا میرحت تبثی له
 مالا تومب

 ةدع ةمكح يف فالتخالا

 ةءاربل يه لاق نم ةافولا

 محرلا

 لقعب ال دبعت وه لاق نم

 هانعم

 نبا دنع ةافولا ةدع ةمكح

 ةحيحصلا ةنسلا يف ءاج امك ء ةي هللا لوسر هبوجوب ىضقو ءرخآلا لوقلا ىف

 وه ناكل تنسلا هب درت مل ولو .مدقت دقو قشاو تنب عورب ثيدح نم ةحيرصلا

 بوجوو .یمسملا ريرقت يف لوخّدلا ىرجم َيِرْجَأ توملا نأل ۰ سايقلا ضحم

 . ةدعلا

 لوخدلاب تبثی امك مالا تومب ةبيبرلا میرحت تبثی له :ةيناثلا ةلأسملاو

 .دمحأ نع ناتیاور امهو «ةباحصلل نالوق هیفو ؟اهب

 لبق بجت اهناف ءمحرلا ةءاربب ملعلل تسيل هيف ةدعلا نأ :دوصقملاو

 . قالطلا ةدع فالخب «لوخدلا

 ةءاربل يه : ليقف «اهریغو ةافولا ةلع ةمكح یف سانلا تبرطضا دقو

 .ةريثك هوجو لوقلا اذه ىلع دروأو ءمحرلا

 ةءاربو ءءورق ةثالث اهنأ :اهنمو فافولا يف لوخدلا لبق اهبوجو :اهنم

 قح يف رهشأ ةثالث بوجو :اهنمو ؛ةأربتسملا يف امك .ةضيح اهيف يفكي محرلا

 .اهربك وأ اهرغصل اهمحر ةءاربب عطقي نم

 . نيهجول دساف اذهو هانعم لقعی ال دبعت وه :لوقي نم سانلا نمو

 نم ٌريثك اهلقعي مل ناو ةمكح هلو الا مكح ةعيرشلا يف سيل هنأ :امهدحأ

 . مهرثكأ وأ سانلا

 ةياعر حلاصملا نم اهيف لب ةضحملا تادابعلا نم تسيل ددعلا نأ : یناثلا

 حاکنلا ءاضقنال مرح يهف ةافولا ةدع امآ :لاقی نأ باوصلاو :انخيش لاق

 «جوزلا قحل ةياعر ةافولا ةدع يف اهنع ىفوتملا ٌدَحَت اذهلو «جوزلا قحل ةياعرو

 ني لصف هذهب لّصحیف «نأشو رطخ هل يذلا دقعلا اذه قحل ايرج ةدعلا تلعجف
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 َّنه ایندلا يف هجاوزآ نأل .لوسرلا صتحا اذهبو «هدعب هّژاسن مرح هقح مظع

 ءاهجوز ریغب جوزتت نأ ةأرملا ىلع مرح ول هناف «هريغ فالخب ةرخالا يف هجاوزأ

 تا ول نکلو لوألا نم اهل ار يناثلا ناك امبرو ءاهنع یفوتملا تررضت

 انأ» : ثیدحلا يفو ءاهل ًابحتسم كلذ ىلع ةدومحم تناکل «لوألا دالوآ ىلع

 تما ةَأَرْما تبابّسلاو یطسولاب ًاموآو «ةّمايقلا موی نیتاهک .نْیّدخلا و رفاق

 وأ اوُناَب ی اهل ماتی یلع اهَسْفَن تَسَبَحو .لامَجو بصنم ثاذ اهجزز نم
 دقو «اهضبرتت ةدم نم لقَ الف ءًامئاق اهمیرحتل يضتقملا ناك اذاو . ؛اوئام
 لیقو «رشعو رهشآ ةعبراب هناحبس هللا اهففخف ءةنس صتّرتت ةيلهاجلا م تناك

 ةدملا هذهب لصحيف «حورلا خفنُي اهيف :لاق لا يدل ذب

 . كلذ ىلإ جتحي مل اذإ جوزلا قح ءاضقو «هيلإ جاتحي ثيح ا 75

 اهنأل « كلذب اين ال هنإف «تلكشأ ىتلا ىهف «قالطلا ةدع امأو

 «ىمسملا هيف ُففّصنتي اذهلو حاکنلل عطق قالطلا نألو «سیسملا دعب بجت امنإ

 . لثملا رهم هيف طقسيو

 نم اهيف جوزلا نكمتيل تبجو قالطلا ةدع - باوصلل قفوملا هللاو :لاقيف

 قحف . يناثلا حكانلل قحو .دلولل قحو «هلل قحو «جوزلل قح اهيفف «ةعجرلا
 امك «لزنملا اهتمزالم بوجول هللا قحو «ةدعلا يف ةعجرلا نم نكمل «جوزلا
 الثل ءدلولا قحو .ةفينح يبأ بهذمو «دمحأ صوصنم وهو هناحبس هيلع صن

 ةدعلا نمز ةقفنلا نم اهل امل «ةأرملا قحو . نیئطاولا يال یردی الو «هبسن عیضی

 اهُبَأ اي» . : ىلاعت هلوق جوزلل قح ةدعلا نأ ىلع لديو ثروئو ُترَت ةجوز اهنوكل
 َنهْيلَع ْمُكَلاَمَف َنُهوُسَمَت ن نأ لبق نم ن ٌَنُهوُمْتقَلَط مث تاتمزملا ميْحَكَن اذإ اوُنَما نیذلا

 نم اميتي لاع نم لضف باب :بدألا يف (0159) دواد وبأو 259/5 دمحأ هجرخأ )۱(
 . فیعض وهو مهق نب ساهنلا هدنس يفو  يعجس الا كلام نب فوع ثيدح

 هوا

 قالطلا ةدع ةمكح



 يف لجالا غولب ینعم
 هدعلا

 صضیحلا نم لاستغالا له
 يف طرش ةدعلا مامت نم و

 ءطولا يفو حاکنلا دقع

 ىلع لیلد «ةدع نم نهیلع مکل امف :هلوقف 4٩[ :بازحألا] اهنوذتْعت ةع نم
 يف ندري َّقَحَأ َنُهتلوُعُبَوأل : لاق هناحبس هناف ًاضيأو «ةأرملا ىلع لجرلل ةدعلا نأ
 اذإف .هل قح اذهو ةدعلا يف اهّدرب قحأ جوزلا لعجف [۲۲۸ :ةرقبلا] كلذ

 له :هرمأ يف َرظْنيِل صبرتلا ةدم تلاط ءرهشأ ةثالث وأ «ءورُ ةّنالث ةدعلا تناك

 : هرمأ يف رظنيل رهشآ ةعبرأ صبرت يلؤُملل هناحبس لعج امك اهحرسي وأ ءاهكسمي

 يلؤملا نكل «يلؤملا رييختك قلطملا ٌرييخت ناكو «قلطي وأ ءيقيو كسمي له

 مهرمأ يف اورظنيل ءرهشأ ةعبرأ رييستلا ةدم لعج امك «رهشأ ةعبرأ هل لعج

 الف نهج َنْفَلبَق َءاَمَنلا منقَط اذإو# :لاق هناحبس هنأ ءَكلُذ نيب اممو
 [۲۳۱ :ةرقبلا] ؟ٍفوُرغملاب مهيب اوضارت اَذإ َّنُهَجاَوْرَأ َنْحكْنَي نأ َنُموُلْضْعَت

 .هّتزواجم ةيالا هذه يف لجألا غولبو «هيلإ ءاهتنالاو لوصولا وه : لجألا غولبو

 هيف مث «هتفراشمو ثبراقم .فوژفَعب نوک َنُهَلَجَأ َنْعَلَب اذإف# هلوق يفو
 عاطقنا وأ «ةثلاثلا ةضيحلا يف نعطلا وهو «نامزلا نم ٌدح هنأ :امهدحأ نالوق

 وه لب :ليقو ءاهل ًارودقم نوكي الف ءاذه ىلعو «ةعبارلا نم وأ ءاهنم مدلا

 ا لاستغالاب هنآ امک اذغو «ةباحصلا روهمج هلاق امک لاستغالا وهو اهلعف

 حاکنلا يف طرش مهدنع لاستغالاف اهسفن نم هنکمت نأ اهل لحیو ءاهؤطو جوزلل

 .ءطولا وه يذلا حاکتلا يفو دقعلا وه يذلا

 .لاوقأ ةعبرأ كلذ يف سانللو

 نم لوقي ْنَم ُهَلوقي امك ءاذه يف الو ءاذه يف ال ءاطرش سيل هنأ :امهدحأ
 . رهاظلا لهأ

 دقت امك ةباحصلا روهمجو «دمحآ هلاق امک .امهیف طرش هنآ : يناثلاو

 هلاق امك «دقعلا حاکن يف ال ءءطولا حاکن يف طرش هنأ :ثلاثلاو . مهنع هتیاکح

 رهطلاب ُمكحلا وهو «هماقم ٌموقی ام وأ ءامهيف طرش هنأ : عبارلاو . يعفاشلاو كلام

 لبق اهعجترا اذاف ةفينح وبآ هلوقی امك «هرثكأل هعاطقناو قالص تقو يضمب

 لاستغالابو «هریغل اهلح لجأل ناك ًالاو ءاهل هتطو لجال ءاهلسغ ناك اهلسغ
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 اذإق نهی یّتح َنْهوُبَرَقَت الو : یلاعت هللا لاق امك هّمامتو ضیحلا لامك ققحتي

 نأ اهرمأ هناحبس هللاو [۲۲۲ :ةرقبلا] .4هللا مُكَرَمَأ ُتْيَح نم ٌَنُهوُنأف َنْرَهْطَ

 اهنإ : لقي مل هناحبس وهو ءاهلجأ تغلب دقف ةّئالثلا تضم اذإف ورق ا ضرع

 كاسمالا نيب لجألا غولب دنع جوزلا رّيخ «جوزلا نم ْنيبت نيءرقلا بيقع

 ءاضقنا دنع هنأ مهنع هللا يضر ةباحصلا همهف امك نارقلا ٌرهاظف «حيرستلاو

 ىلعو «ناسحإلاب حيرستلا وأ «فورعملاب كاسمالا نيب جوزلا رّيخُي ةثالثلا ءورقلا

 ةدملا ءافيتساب نوكي لب «نيمسق نوكي ال ادحاو نارقلا يف لجألا غولب نوكيف اذه

 تلجأ يذلا نجف :رانلا لهأ نع ًارابخإ ىلاعت هلوقك اذهو ءاهلامكتساو
 َنلَعَف امي مکیلع حان الف َّنُهَلَجَأ َنْفَلَب اًذإَف# : لوقو ۸ : ماعنألا] ات

 وه لجألا غولب نإ :لاق نم لمح امنإو .[۲۳۶ :ةرقبلا] 4فوُرْعملاب نهم

 قحأ نوكي امنإو ءاهتعجرب قحا جوزلا ىقبي ال باطخلل لحت نأ دعب اهنآ هتنراقم

 . باطخلا نم ابطاخ وه راص اهب جوزتی نأ هریغل لح اذإف .هریغل لحت مل ام اهب

 نارقلا لب هاذه: ىلع لدي عل نآرقلاو «هریغل لحت لجالا غولبب اهنآ نظ اذه ًاشنمو

 كسمت نآ اماف اهلج ا تغلب اذ| اهنآ رکذو یورق دف صبرتت نآ اهیلع لعج

 حیرستلا وأ كاسمالا اذه هناحبس رکذ دقو .ناسحإب حرست نأ امإو «فورعمب

 ٠ هناسخاب ٌحيِرْسَت وأ ٍفوُرْعَمِب ٌكاَسْمِإَف نرم قالَطلا# :لاقف «قالطلا بیقع

 ت

 ریس ريت

 نآ َنُموُلْضْعَت ال َّنُهَلَجَأ نم َءاَمَتلا مَع الو :لاق مث ۰۲۲۲۹ :ةرقبلا]
 يذلا قلطملا لوألا اهجوزب اهجژزت وه اذهو ۲۳۲[۰ :ةرقبلا] 4 َنُهَجاَوْرَأ نحكي

 دعب اهنأ نارقلا يف سيلو «جوزلا قحل ٌدكؤم نهلضع نع يهنلاف ءاهب قحأ ناك

 وأ «فورعمب كسمُي نأ امإ «لاحلا هذه يف هنأ هيف لب .باطخلل لح لجألا غولب

 ةلالدف ءاذه ىلعو «باطخلل ذتنیح تلح «ناسحإب حرس نإف «ناسحإب حرسُي

 نأ امإف مدلا عاطقناب ءورق ةثالث ءاضقنا وهو اهلجأ تغلب اذإ اهنأ ةنيب نارقلا

 نم حکنتو لستغتف اهحرسُي نأ امإو «هدنع لستغتف «لستغت نأ لبق اهكسمُي
 نوكي امنإ مهدعب ْنَم نأو مهنع هللا يضر ةباحصلا مهف ٌردق فرعی اذهبو «تءاش
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 دنع هنأ فنصملا حيجرت

 ةثالثلا ءورقلا ءاضقنا

 كاسمالا نيب جوزلا ريخب
 حيرستلا وأ



 ىلإ اهلاسرإ وه حیرستلا
 اهلهأ

 .هولاق ام فرعيو «هومهف ام مهفي نأ هداهتجا ةياغ

 دّيَق ملف «لستغت مل ام ةدملا هذه عيمج يف اهّمجتري نأ هل ناك اذإف :ليق ناف
 وح لجأل ةصبرتم تناك ةدعلا ةدم يف اهنأ نيبتيل :ليق ؟لجألا غولبب رييختلا
 اذهو ؟اهحرسُي وأ اهكسمي له «ةرظتنم تناكو «راظتنالا :صبرتلاو «جوزلا

 مدعو ةئيفلا نيب يلؤُملا رّيخ امك ءاهرخا ىلإ ةدملا لوأ نم هل تباث ٌرييختلا
 نكل .ىرحأو ىلوأ هلبق هریبخت ناك لجألا غولب دنع هرّيخ امل انهو «قالطلا
 . ةدعلا يف يه كلذ لبقو «لجألا تغلب اذإ نكمي امنإ ناسحإب حيرستلا

 رهاظ نكلو «ةدعلا يضقنت نيح اهيف ٌرثؤم ناسحإب اهحيرست نإ :ليف دقو

 غولب دنع ناسحإب حیرستلا لعج هناحبس هنإف «كلذ فالخ ىلع لدي نارقلا
 اهلاسرإ حيرستلا نأ باوصلاف «ةدملا لوأ نم تباث َكرتلا اذه نأ ٌمولعمو «لجألا
 اذإف «ةدعلا ةدم اهسبح كمي ناك هنإف ءاهنع هدي عفرو «لجألا غولب دعب اهلهأ ىلإ
 نأ هيلع ناك اهكسمي مل نإو ٠ ءاهسشبح هل ناك اهكسمأ نإ ذئنيحف اهلجأ تغلب
 مکل امف : سیسملا لبق ةقلطملا يف یلاعت هّلوق اذه ىلع لدیو «ناسحإب اهحرسپ
 ,[49 :بازحألا] المج ًاحارَس نموحَرَس بو َنْهوُعُتَمَف اهَنوُدَتْعَت ةَذِع نم نهیلع
 حّرس :لاقب امک .اهلاسرا اهلی ةلخت نآ ملت ودع الو لیمجلا حارلاب رم

 انتی مت دق نوکی حارسلاو قالطإلا اذهبو باهذلا نم اهنکم اذإ : : ةقانلاو ءاملا

 نأو اهكسمُي نأ هل ناك كلذ لبقو ءامات قالطالا نكي مل كلذ لبقو ءاهتيلختو
 لعجو «صبرتلا ةدم هريغ نم اهب قحأ لعج دق ءاقلطم هنوك عم ناكو ءاهحرسُي
 . ءايشأ اذه دّيؤيو ءهلجأل ءورق ةثالث صبرتلا

 هب َرقأو «ةنسلا هب تتبث بث امك «ةضيح ةعلتخملا ةدع لعج عراشلا نأ :اهدحآ

 رفعج وبآ هاکحو  مهنع هللا يضر رمع نباو «سابع نباو «نامع نب نامثع

 «قاحسإ بهذم وهو «ةباحصلا عامج) «هخوسنمو هخسان» يف ساحنلا
 برق نع ةلأسملا ریرقت يتأيس امك ءاليلد هنع نيتياورلا حصأ يف لبنح نب دمحأو
 لب قدع اهيلع نكي مل ةعجر ةعلتخملا ىلع نكي مل املف .ىلاعت هللا ءاش نإ
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 قحأ نكي ملف «اهشنن' تكلم «تنابو .هنم تدتنا امل اهنأل .ةضيحب ءاربتسا

 ءاهمحر ةءاربب ملعلا دوصقملا لب ءاهيلع ةدعلا ليوطتل ىنعم الف ءاهكاسمإب

 . ءاربتسالا درجم يفكيف

 ارتست انا اهنا هتل فدان دف لا قاد نم ةرجاهملا نأ :يناثلاو

 . يتأيس امك جوزت مث «ةضيحب

 لكو «ةثلاثلا الإ لوخدلا دعب انئاب اقالط اهل غرشی مل هناحبس هللا نأ :ثلاثلا

 اذه يف ةئالثلا ءورقلا ركذ امن هناحبس وهو «يعجرف اهاوس نارقلا يف قالط

 اعلخ لب ءاقالط اهؤادتفا سيلف «ةيدتفملا امأو .ةمكحلا هذهل هعرش يذلا قالطلا

 . ةضيح هيف عورشملاو «ثالثلا نم بوسحم ريغ

 نكمتي الو یورف ةثالث دتعت اهنإف ءاهقالط ددع تفوتسا نمب :امهادحإ

 .اهتعجر نم اهجوز

 ةنسلاب ءورق ةثالث اهتدع ناف «دبع وأ رح تحت تقتع اذإ ةريخملاب : ةيناثل

 ةدع ٌدتعت نأ ةريرب ترم :اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ننسلا يف امك

 . 'ةرحلا

 ر

 و

 اهجوزل ةعجر الو (۲) ضیح ثالث ذتعت نأ ترما : (هحام نبا ننس) یفو

 . اهیلع

 ةعجر لجال صبرتلا هيف بجي ال ةجوزلل مّرحملا قالطلا نأ : باوجلاف

 دبع وأ رح تحت يهو قتعت ةكولمملا باب :قالطلا يف (۲۲۳۲) دواد وبآ هجرخآ (۱)

 مل نکل تاقث هلاجرو سابع نبا ثيدح نم ۳۱۱/۱ دمحأو ۰۱6 ص ينطقرادلاو

 .دواد يبآ دنع «ةرحلا ةدع» ةلمج درت

 هدانساو ‹«تقتعأ اذإ ةمالا رایخ باب : قالطلا يف (۲۰۷۷) هجام نبا هجرخآ (۲)

 .«دئاوزلا يف يريصوبلا هححصو « حیحص

6۹ 

 ةتوتبملا ءاقب نم ةمكحلا

 ةدعلا يف جوزلا تيب يف



 هنإف «هيلع اهمیرحت ةدم لیوطتب جوزلل ًةبوقعو «حاكنلل امیرح ليج لب «جوزلا
 يناثلا اهجّوزتي نأ نکمال .ةضيحب ءاربتسالا درجم دعب جوزتت نأ اهل غوس ول

 ىلإ اهدوع ريسيت ناكف .هنودب وأ ليلحتلا دصق ىلع امإ «ةعرسب اهقلطيو
 ضغبأ يذلا قالطلا نأل .هل ةيوفع ةثلاثلا دعب هيلع اهمرح عراشلاو .قلطملا
 ةئلاثلا دعب ةأرملا مّرحو ثالثلا وهو ءةجاحلا ردق هنم َحابأ امنإ هللا ىلإ لالحلا

 ةثالث صبرتت ىتح كنت ال اهنأ ةمكحلا مامت نم ناكو .هریغ اجوز حكنت ىتح
 صّرتت ىتح حکنت ال قالطلا نم ةرم لك يف اهنإف «هب اهيلع ّررض ال اذهو «ءورق
 ءةمرحملا ثالثلا عقوُي مل امل .هتحلصم يف ارظن كانه صبرتلا ناكف «ءورق ةثالث
 هيلع تمرح نأ :ءايشأ ةثالثب بقوغ هنإف «هتبوقع مامت نم ثالثلاب صبرتلا انهو

 .'يغ اهب ىظحي ىتح هيلإ دوعت نأ زجي ملو «ءورق ةثالث اهصبرت لعجو «هتبيبح
 ىلع ةملؤم ةبوقع كلذ نم لك يفو ءاهيف بوغرملا هتجوزب بغارلا جوزلا ةوظح
 دعب الإ هل لحت ال ةثلاثلا دعب هنأ ملع اذإف .هل هوركملا هللا ىلإ ضيغبلا عاقيإ

 .هتليسُع َقوُذَت نأ دب الو .جوزلا كلذ ديب رمألا نأو ءرخآ جوزب جوزتو « صبرت

 ال اهرايتخاب الإ هيلإ دوعت الف ءاهنم َسأيي نأ دوصقملا نأ َمِلُع ءاهتليسع قوذيو
 يذلا حاكنلا وهو ةبغر حاکن حکن دق ناك اذإ يناثلا حوزلا نأ ٌمولعمو «هرایتخاب

 لوصحل ًاببسو «داعملاو شاعملا يف مهحلاصمل ابیس هلعجو «هدابعل هللا هعرش
 دحأل ريصي الف «هتأرما كسمُي لب «لوألا لجأل اهقّلطُي ال هنإف .دادولاو ةمحرلا
 امك «قالط وأ تومب اهل يناثلا قارف قفتا اذإف «هيلإ اهدوع يف ٌرايتخا سانلا نم
 لجرلل حاي امك «اهشاکن لوألا قّلطملل حيبأ «ناجوز امه ناذللا ناجوزلا قرتف
 ةلماكلا ةعيرشلا يف هناحبس هللا همّرحُي مل رمأ اذهو «ٌءادتبا لجرلا ةقلطم حاكن

 دق ةارؤتلا ةعيرش يف هنإف ءانلبق نيتعيرشلا فالخب عئارشلا عيمج ىلع ةنميهملا

 دق «لیجنالا ةعيرش يفو .ًادبأ لوألل لحَت مل ّرخآ جوزب تجّوزت ىتم اهن : لیق
 لمکأ ىلع ةلضافلا ةلماكلا ةعيرشلا هذه تءاجف ءةتبلآ اهقلطُي نأ هل سيل هنإ : ليق

 اهلك عئارشلل ًانيابم لیلحتلا ناك امل اذهلو «قلخلل اهحلصأو اهنسحأو هوجولا
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 لب هنعلو . هل لّْلَحُملاو ِلّلَحُملا ُنعَل» : طب ّيبنلا نع تبث «ةرطفلاو لقعلاو

 اذهو «ةنعللاب امهيلع ءاعد وأ ءامهيلع هتنعل عوقوب ىلاعت هللا نع رّبخ اما ءامهل

 اذه يف ثالثلا ءورقلا باجیا نأ :دوصقملاو . رثابکلا نم هنأو «همیرحت یلع لذ

 عامج) ةلأسملا يف سيل هنأ ىلع «لوألا ىلع اهمیرحت دیکأت مامت نم قالطلا

 نسبا انوا ةقلطملا نآ ىلإ «هریغو «زاجیالا» بحاص ی ضرفلا نابللا نبا بهذف

 : لاقف «ىلعي يبآ يضاقلا نب نیسحلا وبآ هنع هرکذ «ةضيحب ءاربتسا ریغ اهیلع

 نم تناك نإ ءارقأ ةثالث اهتدعف «لوخدلا دعب اثالث هتأرما لجرلا قلط اذإ :ةلأسم

 < ىلاعت هلرق انليلو شعب غارت هيلع ةفابللا قنا ناف ما رفالا تار

 اذه ىلع مالسالا خيش فقي ملو «#ءورف 5 ةثالث نهسفنآب َنْصَبَرَتَي ُتاَقَّلَطُملاَو#

 هنأب لوقلا ناك عازن هيف ناك نإ :لاقف «فالحلا توبث ىلع هغيوست قلعو «لوقلا

 ٌمزالو :لاق مث ءاهجوتم ًالوق ءاربتسالا الإ ةرّيخملا ةقتعملا ىلع الو ءاهيلع سيل

 ملعن ال اذهو :لاق .ةثلاثلا ةقلطلا دعب ةدع ىلإ ُحاتحت ال ةسيآلا نأ :لوقلا اذه

 .هلاق ادحأ

 انا رز تا ی نا ل اوا یر ركذ دقو

 ال هنأ نابللا نبال ًافالخ رهشآ ةثالث اهتدعف «مره وأ رغصل ضیحت ال نمم تناكو
 و 0 2 ت اهب ا ر 2 5 ۹ 5 .٠

 نإ مكئاّسن نم صضیحملا نم نسئي 7 ِ 0 :انلبلو 0 ةدع

 م و 7 جا قرع رم س

 ءاهتفلاخم زجي مل ی نر :انخیش لاق

 تنب ةمطافل اب هلوقو : لاق ؟عامجإ ةنسلا عم ناك اذ] فیکف ءاهيلع عمجي مل ولو

 یمسی دق ءاربتسالا ناف یورف ةثالث دتعت اهنأ ءاملعلا هنم مهف دق «(يّدَتْعا» : سيق

 یفوتملا يعفاشلا يض رفلا نابللا نب يرصبلا نسحلا نب هللا دبع نب دمحم وه (۲)

 1۷۲/۰ دادغب خيراتو ۰1۵۳/۱۷ ءالبنلا مالعأ ريس» يف مجرتم .ه ۲

 . "0 "م بهذلا تارذشو

۵8۹۷ 

 ةدع ىف نابللا نبا بهذد

  تاوذ نم يتلا ةتوتبملا

 ةسيالاو ضيحلا
 ةردغصلاو



 : یلاعت هلوق رسف هنأ  ساطوآ ایابس يف دیعس يبأ ثيدح يف امك :تلق .ةدع

 تضقنا اذإ لالح مكل نهف :يأ :لاق مث ءايابسلاب #ءاَسْنلا نم تاتصخملاو#
 تّرمأ :اهنع هللا يضر ةشئاع ثیدح امأف :لاق .ةدع ءاربتسالا لعجف «نهتدع
 نأ اهنع هللا يضر ةشئاع بهذم ناف . )کنم ثيدحف «ضيج ثالث دتعت نأ ةريرب

 نوکت ىلوألا قيرطبف .ةضيح ةعلتخملا ةدع نأ لعج نمو :تلق .راهطألا ءارقألا ۳
 ال هب ٌةبشأو ءقالطلا قيقش وه يذلا علخلا نأل .ةضيح هدنع اهلك خوسفلا ةدع
 .هوجو نم ىرحأو «ىلوأ خسفلاف «ءورق ةئالثب هدنع دادتعالا هيف بجي

 ا

 فالخب «هذدع هب صقني ًاقالط علخلا لعجي ءاهقفلا نم اريثك نأ :اهدحأ
 .هوحنو عاضرل خسفلا

 تيضرو «ضوعلا در اذإ جوزلا نإ :نولوقي هقفاو نمو روث ابأ نأ : يناثلا
 . خسفلا فالخب كلذ امهلف اهعجارو دالا

 دقعب اهتدع يف اهجوز ىلإ ةأرملا ٌعوجر هيف نكمُي ملخلا نأ :ثلاثلا
 ءهيلإ اهذوع نكمُي ال ثيح ةيمرحم وأ .ددع وأ عاضرل خسفلا فالخب «ديدج

 ةءاربب ملعلا درجم دوصقملا نوكيو «ةضيحب ءاربتسا اهيفكي ىلوألا قيرطب هذهف

 «الیلد امهيف نیلوقلا حصأ ىلع ةينازلاو ةعلتخملاو «ةرجاهملاو ةيبسملاك ءاهمحر
 .دمحأ نع ناتياور امهو

 لصف
 جوزلا لجأل ةيعجرلا ةَّدذِع نأ «نئابلاو ةيعجرلا ةدع نيب قرفلا ا او یهجر ةدع نيب قرف

 ینکسک يه له ءاهانكس نکلو «نیملسملا قافتاب ینکسلاو ةقفنلا اهیف ةأ رمللو

 مرحَت الف «لزنملا اهیلع نيعتي مأ «ءاش ثيح قلطملا اهلی نأ زوجیف .ةجوزلا
 « ةقيلح ىبأو ۹ نع صوصنملا وه « یناثلا اذهو . نال وق هيف ؟ٌخَرْخَت الو

 .دانسالا حيحص هنأ مدقت (۱)

8۹۸ 



 . دمحأ باحصأ ضعب لوق وهو «يعفاشلا لوق : لوألاو . نارقلا لدي هیلعو

 یفوتملا ینکس سنج نم ةيعجرلا ىنكُس ناف «نارقلا هب ءاج ام :باوصلاو

 «نئابلا فالخب كلذک اهیف ةدعلا نأ امك ءزجی مل «اهطاقساب ایضارت ولو ءاهنع

 لاق امك «جرخت نأ اهلو ءاهجرخي نأ هل جوزلاف ءاهيلع الو ءاهل ىنكُس ال اهنإف
 ےس لع ر ريع

 . «ىتكس الو كل َةَقَمَت ال» : سيق تنب ةمطافل 35 ىبنلا

 ؛ةنئاب ةدحاو اهقلطي نأب اهطاقسإ كلمي جوزلل قح يه لهف :ةعجرلا امأو

 «ةيعجر تعقو «ةنئاب ةقلط قلاط تنأ :لاق ولو ؟اهطاقسإ كلمي الف هل قح يه مأ

 هيف ؟هيف ةعجر الو ءانئاب اقالط عقو «ضوع الب علُحلاب ايضارت ناف امهل قح يه مأ
 .لاوقأ ةثالث

 .دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو «ىعفاشلا بهذم :ىناثلاو

 .دمحأ نع ةثلاثلا ةياورلاو كلام بهذم :ثلاغلاو

 اهطاقسا ىلع اقلك نأ امهل سیل یلاعت هلل. قح ةعجرلا نأ :باوصلاو

 ایضارتی نآ امهل سیل هنأ امک «ةجوزلا تیضر ولو «ةلئاب ةقلط يقلل نآ هل سیلو

 كلام بهذم يف نیلوقلا دحأ يف ضوع ریغب علخلا زوجي فیکف : لیق ناف

 امن : لیق ؟ضوع ریغب حاکنلا خسف ىلع نیجوزلا نم قافتا الإ اذه لهو «دمحأو
 ناك اذإ امأف ءاقالط ناك اذإ ضرع الب علُخلا نیتیاورلا ىدحأ يف دمحأ زّوجُي

 نأ زاجل ءاذه زاج ولو :لاق . هللا همحر انخيش هلاق «قافتالاب ُروُجَي الف «اخسف

 رمالا نوكيو «قالطلا ددع منی نأ ريغ نم ةرم دعب ةرم اهنيبي نأ ىلع اقفتي

 نم اهالعجي مل ءادارأ ناو ءاهالعج ثالثلا نيب ةقرفلا العجي نأ ادارأ اذإ امهيلإ

 نوكيو «قالط الب اهنيبي نأ «قالط الب ينداف :تلاق اذإ اذه نم ٌمزليو «ثالثلا
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 ؟جورلل قح ةعجرلا له



 «منتمم اذهو ءانئاب هلعجی نأ ءاش ناو ایعجر هلعجی نآ ءاش نإ هتلأس اذ| اریخم
 ءاهمرحُي مل ءاش ناو «ةثلاثلا ةرملا دعب اهمرحُي نأ ءاش نإ «ريخُي هنأ هنومضم ناف

 امنا نكلو «ًامارح هّلعجي نأو «ًالالح ءيشلا لعجي نأ َنيب لجرلا ريخي نأ عنتميو
 ُءاشنإ هل سيلو «ميرحتلا بابسأو لحلا ٌبابسأ رشابُي نأ هلو هل نيحابم نيب ريخي

 تدحاو دعب ةدحاو قالطلا هل عرش امنإ هناحبس ُهّللاو میرحتلاو ليلحتلا سفن
 ىلع هتلمح يتلا ناطيشلا ةغزن لوزتو مدنی الثل ةدحاو ةرم هعاقيإ هل عرشي ملو
 اهقلطي نأ عراشلا هكلم ولف «الیبس اهيلإ دجي الف «ةأرملا هّسفن عبتتف .قالطل
 ىلع ٌةلمتشملا ٌةعيرشلاو «ادوجوم هنيعب ٌروذحملا اذه ناكل «ءادتبا ةنئاب ةقلط
 تءاش ناو «هتعجار تءاش نإ اهديب رمألا ىقبي هنإف «كلذ ىبأت دابعلا حلاصم
 اناسحلو هنم ًةمحر ةأرملا ديب ال جوزلا ديب قالطلا لعج هناحبس هللاو ءالف
 . نيجوزلا ةحلصمل ةاعارمو

 نأ امأو . اهقارفو هعم مايقلا نيب ر اهريخيف .هرايتخاب اهرمأ اهکلمی نأ هل معن

 نم هَّقح طقسُي نأ هل سيلف نكمي ال اذهف ءاهيلإ ةيلكلاب جوزلا دي نع ُرمألا جرخب
 ررضتي الو ءهكلم هعفنی ام دبعلا كلمي امنإ عراشلا نإف .كلذ كلمي الو «ةعجرلا
 يف قالطلا هكّلم الو «ثالثلا عمج هكلم الو ثالث نم رثكأ هكلمي مل اذهلو هب
 ةأرملا كلم الو «عبرأ نم رثكأ حاكن هكلم الو هيف عقاوملا رهطلاو ضيحلا نمز
 مهل ُهّللا َلَعَج يلا مهلاومآ َءاَهفّسلا اوتوُي نأ : :لاجرلا هناحبس ىهن دقو «قالطلا
 نوكي ال امكف «ةعجرلاو قالطلا يف نهيلإ عاضبألا رمأ نولعجي فيكف امایق

 یقبتف ءالف تءاش نو هتعجار تءاش ناف ءاهديب ةعجرلا نوکت ال اهدیب قالطلا

 كلمي ال نألف «نئابلا قالطلا كلمي ال ناك اذإو هراخا لع رفرف ةعجرلا
 يف هنم ىوقأ مرحملا قالطلا يف مدنلا نال «ىرحأو ىلوأ ًءادتبا مرحملا قالطلا
 ءاهقف لوق وه امك «ْنبت مل اهب یتا ولو تنابالا كلمي ال هنإ :لاق نمف . نئابلا
 لوألا قیرطب ءادتبا ةمرحملا ثالثلا كلمي ال هنإ :لوقي نأ همزل «ثيدحلا

 قلاط تنأ :لاق ناو .اهتعجر هل ناك ءاهعقوأ نإو .اهتعجر هل نأو یرحالاو

1 



 يذلا میرحتلا َتابثإ كلمي فيكف «ةعجرلا طاقسا كلمي ال ناك اذإف «ةنئاب ةدحاو

 ؟ةباصإو جوزب الإ هدعب دوعت ال

 مزالب كلذ سيل :انلق «نيتنثا دعب ولو هكلمي ال هنأ اذه مزالف :ليق ناف

 قحأ نوكيو «ةدحاو قلطي نأ وهو «نيعم هجو ىلع قالطلا هكلم هناحبس هللا ناف

 ةدحاو هل ىقبيو «كلذك ةيناثلا قلط ءاش نإ مث ءاهتدع ضقنت مل ام اهتعجرب

 اهبيصيو «هريغ جوزتت نأ الا هيلإ دوعت الو «هيلع تَمْرَح ءاهعقوأ نإ هنأ ربخأو

 نم امات اميرحت ءادتبا اهمرحُي نأ هكّلمُي مل «هايإ هكلم يذلا وه اذهف ءاهقرافيو

 .قيفوتلا هللابو . نيتقيلطت مدقت ريغ

 لصف

 اذه نأو «ةضيحب دتعت اهنآ ةعلتخملا يف يَ هللا لوسر مكح انركذ دق

 يف لبنح نب دمحأو «هيوهار نب قاحسإو «سابع نباو «نافع نب نامثع بهذم

 . اهدانسإب كلذب ثيداحألا ركذن نحنو .انخيش اهراتخا «هنع نيتياورلا ىدحإ

 ىلع وبأ ینربخآ .ةعلتخملا ةدع ىف باب :«ریبکلا هننس» ىف ىئاسنلا لاق

 انثدح «نادّبع وخأ نامثع نب زيزعلا دبع ناذاش انثدح «يزورملا ىيحي نب دمحم

 نب دمحم ىنربخأ : لاق رک یا ن نی نع كرابملا نب ىلع انئدح ا

 سامش نپ سیق ني تباث نأ هتربخآ ءارفع نب ذّوعم تنب مّییر نأ «نمحرلا دبع

 هيكتشي اهوخآ ءاجف «يبأ نب هللا دبع تنب ةليمج يهو اهدي ّرسکف .هتأرمأ برض

 اهل يذلا دخ» : لاقف « تبان ىلإ دلع هللا لوسر لسرأف نا هللا لوسر ىلإ

, ۱ 9 

 . (۱)هلهآأب قحلتو ةدحاو

 :لاق «یمع ینثدح :لاق «دعس نب ميهاربإ نب دعس نب هللا ديبع انربخأ

 تماصلا نب ةدابع نب دیلولا نب ةدابع ینثدح :لاق «قاحسإ نبا نع «یبآ انربخآ

 .ةعلتخملا ةدع باب :قالطلا يف ۱۸۱/۲ عوبطملا «ىبتجملا» يف وهو «نسح هدنس (۱)

“۰۱ 

 ةعلدخملا ةدع



 نم تعلتخا :تلاق «كئيدح ينيئدح :اهل تلق :لاق ذّوعم تنب عبر نع

 نأ الإ َكِيَلَع ةدع ال :لاق هةدعلا نم يلع اذام تلأسف «نامشع تج مث «يجوز

 كلذ يف عبت امنإو : :تلاق .ةضيَح يضيحت ىتح نيثكمتف كب دهع ٌتيدح نوكي

 سامش نب سيق نب تبا تحت تناك ةّيلاغَملا میرم يف ةَ هللا لوسر ًءاضق

 (۱)هنم تعلتخاف

 تعلتخا سيق نب تباث ةأرما نأ نع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع یورو

 ميحرلا دبع نب دمحم نع دواد وبأ هاور . ةضيح اهّنَّدَع رم هللا لوسر لعجف « هلم

 كتسلا اذهب ميحرلا دبع نب دمحم نع : يذمرتلا هاورو . هم رکع نع «ملسم

 لاوقأل قفاومو دا + هللا لوسر ءاضقو ةنسلا بجوم هنأ امك اذهو

 تفکف «محرلا ةءاربب ملعلا درجمل ءا ربتسا هناف « سایقلا یضتقم وهف تباحصلا

 تدارآ ادا ةينارلاو ترجاهملاو ةرحلاو ةاريكسملا ةمالاو ةيبسملاك « ةضيح هيف

 .حکنت نآ

 ةحلصمل ءورق ةثالث ةيعجرلا ةدع لعج هتمکح مامت نم عراشلا نأ مدقت دقو

 تمکحلا هذه ىلع صقنلا مدقت دقو تعجرلا نامز لوطیل ةأرملاو «قلطملا

 ةدع باب :قالطلا يف (۲۰۵۸) هجام نباو ۰۱۸۷ ۰۱۸۹/5 يئاسنلا هجرخآ (۱)

 . يوق هدانساو «ةعلتخملا ۱

 يف (۱۱۸۰) يذمرتلاو «علخلا يف باب :قالطلا يف (۲۲۲۹) دواد وبأ هجرخآ (؟)
 يذمرتلا لاق امك نسح هدنسو ۶0۰۰ ۷ يقهيبلاو «علخلا يف ءاج ام باب : قالطلا

 نع «ةمرکع نع «ملسم نب ورمع نع «رمعم نع (۱۱۸۰۸) قازرلا دبع هاورو

1۲ 



 اهلزنم يف اهنع یفوتملا دادتعاب 3 هللا لوسر مکح ركذ

 همکحل فلاخم ٌريغ هناو هيف يهو اهجوز يفوت يذلا

 تءاش ثيح اهدادتعاو ةنوتبملا جو رجب

 كلام تنب ةعيرفلا نع «ةرجُع نب بعك تنب بنيز نع :«ننسلا» يف تبث

 اهلهآ نإ و نآ هلأست فاو یلا تءاج اهنآ يرد لا دیعس يبآ تحآ

 فرطب اوناک اذ| یتح هاو هل ِدْبْعَأ بلط يف جرخ اهجوز ناف «ةردخ ينب يف
 ينكرتي مل نإف «يلهأ ىلإ عجرآ نأ ةي هللا لوسر تلاسف .هولتقف مهقحل «مودقلا

 يف تک اذإ ىتح تجرخف «معن» : هللا لوسر لاقف «ةقفن الو هکلمی نكسم يف

 ؟«تلق فيك» :لاقف هل تيعدف يب رمأ وأ يناعد «دجسملا يف وأ ةرجحلا
 كيب يف يثكما» :لاقف :تلاق «يجوز نأش نم ٌثركذ يتلا ةصقلا هيلع ٌثددرف

 املف :تلاق ءارشعو رهشأ ةعبرأ هيف ٌثددتعاف :تلاق :هُهَّلَجَأ ٌباَتكلا غلبي یّتح

 .''”هعبتاو «هب ىضقف «هتربخأف «كلذ نع ىنلأسف لا لسرأ «نامثع ناك

 اذه :ربلا دبع نب رمع وبأ لاقو «حیحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق

 : مزح نب دمحم وبآ لاقو . قارعلاو زاجحلا ءاملع دنع فورعم روهشم كينج

 نب دعس ريغ اهثيدح وري مل .ةلوهجم هذه بنيز ناف «تبثي ال ثیدحلا اذه

 : هيف لوقي هريغو هللا همحر كلامو تلادعلاب روهشم ريغ وهو بعك قاحسإ

 ىتح اهتيب يف اهجوز اهنع ىفوتملا ماقم باب :قالطلا يف 591/7 كلام هجرخأ (۱)

 يذمرتلاو .لقتنت اهنع ىفوتملا يف باب :قالطلا يف (۲۳۰۰) دواد وبأو «لحت

 يف (۲۰۳۱) هجام نباو ءاهجوز اهنع ىفوتملا دتعت نيأ باب :قالطلا يف ):١١٠١(

 ۳۷١/١ دمحأو 2١78/7 يمرادلاو ءاهجوز اهنع ىفوتملا دتعت نيأ باب :قالطلا

 ىتح اهتيب يف اهجوز اهنع ىفوتملا ماقم باب : قالطلا يف ۱۹۹/۹ يئاسنلاو ٣و

 مقر «هدنسما ىف یسلایطلا دواد وبأو )۱١٠١( «ةلاسرلا» ىف یعفاشلاو «لحت

 هرقأو ۲۰۸/۲ مكاحلاو (۱۳۳۲) نابح نبا هححصو «يوق هدانساو (۱۱۷6)

1۴۳ 



 هذه يف ءاهقفلا فالتخا

 ةلاسملا

 a ریغ دمحم وبآ هلاق امو . لیعس : لوقی نابفسو « قاحسا نب دعس

 يف كلام هلخدأو «قارعلاو زاجحلا يف روهشم حيحص ثيدح ثيدحلاف

 . هبهذم هيلع ىنبو «هب جتحاو «!هئطوم)

 ؟اذام ناكف «هدنع ةلوهجم معنف «ةلوهجم بعك تنب بنيز نإ :هلوق امأو

 نب قاحسإ نب دعس اهنع ىور «ديعس يبا ةأرما يهو ‹تايعباتلا نم هذه بنيزو

 دمحم ابأ رغ يذلاو . تاقثلا باتك يف نابح نبا اهرکذ دقو «ديعسب سیلو «بعک

 دنسم» يف انيور دقو قاحسإ نب دعس ريغ اهنع وري مل : ينيدملا نب يلع لوق

 نب هللا دبع ينثدح «قاحسإ نبا نع «يبآ انثدح «بوقعي انثدح :«دمحأ مامالا

 نع «ةرجع نب بعك نب دمحم نب ناميلس نع «مزح نب رمعم نب نمحرلا دبع
 «ديعس يبأ نع «يردخلا ديعس يبأ دنع تناكو ةرجع نب بعك تنب بنیز هتمع

 ای» :لوقي هثعمسف ًابيطخ ةي بلا ماقف «هنع هللا يضر ایلع ٌنسانلا ىكتشا :لاق
 “هللا لیبس يف وأ هللا تاد يف ناله هللاوق ی اوكْشَت ال نما اهن
 اهيف نعطي ملو «تاقثلا اهنع یورو «يباحص تحت تناك ةيعبات ةأرما هذهف

 .هوححصو اهثیدحب ةمئالا جتحاو «فرحب

 در انيس لاق ی الات ورقم ردع نادينا نيردعسالا ةلرقا انو
 .ةقث :ًاضيأ ينطقرادلاو ءاضيأ يئاسنلا لاقو .ةقث :نيعم نب ىبحي نع «روصنم
 : سانلا هنع ىور دقو «تاقثلا باتك يف نابح نبا هركذو «حلاص : متاح وبأ لاقو

 تع نباو يدرواردلا زيزعلا دبعو «يروشلا نایفسو «دیز نب دامح

 هنم ٌربكأ وهو ‹يرهزلاو ‹يراصنألا دیعس نب ىيحيو « سنأ نب كلامو

 حدق هيف ملعُي ملو «ةمئألا نم مهاوس قلخو «سيق نب دوادو ليعامسإ نب متاحو

 .اقافتا هب جتحُي اذه لثمو «ةتبلأ حرج الو

 هاشم هذه مکح يف مهدعب نمو مهنع هللا ىضر احلا فلتخا دقو

 .«بيذهتلا» يف ظفاحلا لاق امك ديج هدنسو ۳ دمحأ هجرخآ (۱)

‘£ 



 ۱ ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع نع «يرهزلا نع رمعم نع «قازرلا دبع ىورف

 ىفوتملا ج ورخب یتفآ نم تجرحو «اهتدع ىف جورخلاب اهنع ىفوتملا یتفن تناك اهنأ .اهنع هللا ىضر

 :لاق نمو اهجوز اهنع ۲ 2 و
۳ i 4 TS ET تءاش ثیح دتعت . "ةرمع يف ةكم ىلإ هللا ديبع نب ةحلط اهنع لتق نيح موثلك ما اهتخاب 

 سابع نبا نع ءاطع ينربخأ «جیرج نبا انربخآ :قازرلا دبع قيرط نمو
 يف دتعت :لقي ملو ءارشعو رهشأ ةّعبرأ دتعت : لجو زع ُهَّللا لاق امنإ :لاق هنأ

 ناف «سابع نبا نم ءاطع هعمس ثيدحلا اذهو ''”تءاش ثيح دتعتف ءاهتيب

 : لاق ءاطع نع «جيرج نبا نع « ةنييع نب نايفس انئدح : لاق :ينيدملا نب يلع

 ااورأ َنوُردَيو مُكم َنْوَنَوَتُب َنيذَّلاو# :یلاعت هللا لاق :لوقي سابع َنبا تعمس

 ثيح دعت «نهتويب يف نِت : لقي ملو «4أرْشَعَوِرْهشَأ ةَمبَْأ هما نصرت
 .انربخآ امك جيرج نبا انل هلاق :نايفس لاق . تءاش

 نب َرباج عمس هنأ تالا وتا ينربخأ «جیرج نبا انثدح : قازرلا دبع لاقو

 . 7تءاش ثيح اهنع ىفوتملا ٌدتعت :لوقي هللا دبع

 نأ «ىبعشلا نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع «يروثلا نع قازرلا دبع لاقو

 .()نهتدع يف نهنع ىفوتملا لّحري ناك «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع

 نع «رانید نب ورمع نع ملسم نب دمحم نع ءاضيأ قازرلا دبع ركذو

 نالقتنتو نارمتعتو ناٌجحت اهنع یفوتملاو ةتوتبملا :اعیمج الاق ءاطعو سوواط

 او

 .حیحص هدانسإو (۱۲۰۵۶) قازرلا دبع هجرخآ (۱)

 .حیحص هدانساو (۱۲۰۵۱) قازرلا دبع هجرخآ )۲(

 .حیحص هدانساو (۱۲۰۵۹) قازرلا دبع هجرخآ )۳,

 . ۳۱/۷ يقهيبلا هجرخأو «حیحص هدانسإو (۱۲۰۵۲) قازرلا دبع هجرخأ (6)

 .تاقث هلاجرو (۱۲۰۲۰) قازرلا دبع هجرخأ (۵)

 2 0 ھا ا نب



 نيا اهنع یفوتملا ضن ال : لاق ءاطع نع «جيرج نبا نع اضیآ رکذو

01١ 
 تعا :

 ج لاق اا ا اع ع نا رغ هع 2 لا لاقو
 )۲۲ 59 1 ا

 :لاق «ملعملا بيبح نع «يفقثلا ٍباَّهولا دبع انثدح «ةبيش يبأ نبا ركذو

 :لاق ؟امهتدع ىف ناّجحَتأ ءاهنع ىفوتملاو ءاثالث ةقلطملا نع ءاطع تلأس
 نزل ميا ۱ را

 . كلذ لثمب لوقي نسحلا ناكو . معن

 ةأرما نأ میکح يبأ نب نينح نع . ةعيهل نبا ینربخآ : بهو نبا لاقو

 ىتح ثكمأأ «زيزعلا دبع نب رمع تلأس «ةرصانخب اهجوز اهنع يفوت امل محازُم

 .؟*اهیف يدتعاف .«كيبأ رادو كرارقب ىقحلا لب :اهل لاقف ؟ىتدع یضقنت

 هنأ يراصنألا ديعس نب ىيحي نع «تويأ نب ىيحي ننربخأو : بهو نبا لاق

 راد طاطسفلاب هلو اد اهب هلو «هّتأرما هعمو ةيردنكسالاب يفوت لجر يف لاق
۳ Fo رس م و 0 2 و 1 کت تا ۴ ٠ «e 

 . ٤٥/۷ يقهيبلاو (۱۲۰۵۰) قازرلا دبع هجرخأ )۱(

 قاحسإ نب ليعامسإ قیرط نم ۲۸۵/۱۰ «یلحملا» يف هرکذو .تاقث هلاجر (۲)

 . ةنييع نبا نع «ينيدملا نب يلع نع «يضاقلا
 ۱ .تاقث هلاجر (۳)

 اهرکذو «ةيدابلا وحن نیرسنق يذاحت بلح لامعأ نم ةديلب ةرصانخو «تاقث هلاجر )٤(

 : لاقف يبنتملا

 اها اجت سفن لكو ةرِصاَتُخ ىلإ ًاصمج بجا
 اهاّيمُح ىسلع يرفثو ناجح بل حافتو اهدخ ىقتلا ثیح

 اهاتشم ناحصحَصلاب توش ةيداب فیصم اهيف تفصو
 اینها نوری ةّلح تر کد وآ اهانیعر ةضور تّبشعأ نإ

+. 



 (۱)عج رتلف اهيف دتعتف ظا لا هرارقو اهجوز

 :لاق «جشألا نب ريكب نع «ثراحلا نب ورمع ينربخأو : بهو نبا لاق

 : لاق ؟ىفوتيف دلب ىلإ اهجوز اهب جرخي ةأرملا نع رمع نب هللا دبع نب ملاس تلاس

 ()اهتدع يضقنت ىتح اهجوز تيب ىلإ عجرت وأ ءاهجوز اهنع يفوت ثيح دتعت

 . مهّلك رهاظلا لهأ بمذم اذهو

 انيكح دقو «سابع نبا امهب حتحا «ناتجح لوقلا اذه باحصألو

 اهرمأي ملو رشعو رهشأ ةعبرأ دادتعاب اهرمأ امنإ هناحبس هللا نأ :يهو ءامهادحإ

 . نيعم ناكمب

 انئدح ؛يزورملا دمحم نب ددمحا انثدح :دواد وبا هاور ام :ةیناثلاو

 نبا لاق : ءاطع لاق : لاق « حیجن يبأ نبا نع «لبش ان دح «دوعسم نب یسوم

 هللا لوق وهو «تءاش ثیح دتعتف ءاهلهأ دنع اهتدع ةيالا هذه تخسن :سابع

N eی ماج الو نطرح  

 . 07تءاش ثيح لب «ینکسلا خسنف «ثاريملا ءاج مث : ءاطع لاق ؛ 4 َدلَعَف امیف

 يتلا اهلزنم يف ٌدتعت : مهدعب نّمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةيناث ةفئاط تلاقو
 و 5 1 5 : ا
 نع «دهاجم نع « روصنم نع « یروثلا انثدح : عیکو لاق .هيف يهو اهجوز يفوت

 يفوت تارمتعم وأ تاّجاح ةفيلحلا يذ نم ةوسن در رمع نأ «بّیسملا نب ديعس

 . (؛)نهجاوزآ نهنع

 . تاقث هلاجر ۱(

 . تاقث هلاجر )۲(

 ۰۲۰۰/۲ يئاسنلاو «لوحتلا یأر نم باب :قالطلا يف (۲۳۰۱) دواد وبآ هجرخأ (۲)

 . ۱۹6 /۸ يراخبلاو

 .تاقث هلاجر )0

 اهلزنم يف دتعت لاق نم

 يهو اهجوز يفوت يتلا

 هيف



 دهاجم نع ؛جرعالا ذیمح انربخآ «جيرج نبا انثدح :قازرلا دبع لاقو

 يذو ةفحجلا نم تارمتعمو تاجاح نهناعجری نامثعو رمع ناك :لاف

 . (۱ةفیلحلا

 همآ نع كهام نب فسوی نع «بویآ نع رمعم نع «قازرلا دبع رکذو

 اوثأف «قلطلا اهبرضف ءاهتدع ىف اهلهأ تراز اهنع ىفوتم ةأرما نأ «ةكيسُم

 . "7قلطت يهو اهتيب ىلإ اهولمحا :لاقف «نامثع

 ةنبا هل تناك هنأ رمع نبا نع « عفان نع ا 3 مهم نع ا

 «ليللا ناك اذإف «مهيلإ ْتَّدَحَتَتَف ءراهّنلاب مهيتأت تناكو ءاهجوز ةافو نم ٌذتعت

 . ")اهتيب ىلإ عجرت نأ اهرَمأ

 وأ اهموي ضايب يف الإ اهل صخري مل تباث نب َديز نأو ءاهموي ضايب اهلهأ
 . هل

 ميهاربإ نع «رمتعملا نب روصنم نع «يروثلا نايفس نع قازرلا دبع رکدو
 نهيلإ يعن نادمه نم ءاسن دوعسم َنبا لاحت :لاق .ةمقلع نع مختل

 لک ٌعجرت مث «راهنلاب َنعِمتجت :دوعسم نبا لاقف «شحوتنن ان : نلقف «نهجاوزآ
 . (*)لیللاب اهتیب ىلإ نکنم ةأرما

 .(۱4۰۷۱) «فنصملا» يف وهو «تاقث هلاجر (۱)

 ءاهنبا ريغ وار اهنع ظفحب الو ءاهلاح فرعي ال ةكيسمو (۱۲۰۲۷) قازرلا دبع هجرخأ (۲)

 . ۲۸۲/۱۰ «یلحملا» يف مزح نبا هلقنو .«تاقث هلاجر يقابو

 .(۱۳۲۷) مقر روصنم نب ديعس ننسو )١1١351( «فنصملا» يف وهو .حیحص هدانسإ (۳)

 .تاقث هلاجر )٤(

 ۱۳۳۷(۰) روصنم نب ديعس ننسو )١5١14(( «فنصملا» يف وهو ءحیحص هدانسإ (۵)

 . ۳۱/۷ «يقهيبلا ننس»و

۸ 



 نأ «ميهاربإ نع ءروصنم نع «ةناوع وبآ انئدح لاهنملا نب جاجحلا رکذو

 يف انأو «ضیرم يبآ نإ :اهنع هللا يضر نينمؤملا ّمأ ةملس َّمأ ىلإ تثعب ةأرما

 . كتيب يف ليللا يفرط َّدحأ يتيب نكلو معن :تلاق ؟هضرمأ هيتافأ «ةدع

 نع «دلاخ يبآ نب ليعامسإ انأبنأ میشه انئدح :روصنم نب ديعس لاقو

 باحصأ ُرثكأ ناك :لاقف ؟اهتدع يف جرختأ :اهنع یفوتملا نع لس هنأ «يبعشلا

 نب يلع ينعي خيشلا ناكو ‹جرخت ال :نولوقي ‹«كلذ يف ءيش دشا دوعسم نبا

 . "اهلحرُي  هنع هللا يضر بلاط يبأ

 اهنع ىفوتملا :لاق هابآ نأ «ةورُع نب ماشه انربخأ :ةملس نب ُداَّمح لاقو
 ) ER ی 1

 . ۳ مهعم يوتنتف اهلهآ يوتني نأ الإ اهتیب يف ٌدتعت اهجوز

 وه دیعس نب ییحیانربخآ میشه انثدح :روصنم نب دیعس لاقو

 . اهتدع يضقنت یتح حربت ال : اهنع یفوتملا يف

 امهالک رباجو ءاطع نع نانید نب ورمع نع «ةنييع نبا نع اضیآ رکذو

 . جرخت ال :اهنع یفوتملا يف لاق

 یفوتملا يف ميهاربإ نع «ةريغملا نع ‹حلاص نب نسحلا نع «عیکو ركذو

 . اهتيب نع تيبت الو «راهنلاب َحّرخت نأ ساب ال :اهنع

 ةأرما نأ « نيريس نب دمحم نع «ینایتخسلا بويأ نع .ديز نب دامح ركذو

 درت نأ مهرمأي مهلکف ءاولأس مث ءاهلهأ اهلقنف .ةضيرم يهو اهجوز اهنع يفوت

 نم لجر نع «ميهاربإ نع روصنم نع يروثلا قيرط نم (۱۲۰۷۰) قازرلا دبع هجرخأو (۱)
 5 .ةملس مأ نع ملسا

 . تاقث هلاجحر (۲)

 . هيبأ نع ةورع نب ماشه نع جیرج نبا قيرط نم (۱۲۰۷۹) قازرلا دبع هجرخأو )۳)

 ٠۲م ٥ج داعملا داز "۰۹



 قح لزنملا ةمزالم له
 اهل قح وآ ةدتعملا یلع

 ءدمحأ مامالا لوق اذهو ءطَمَت يف اهانددرف : نیریس نبا لاق ءاهجوز تيب ىلإ

 يبأو «يعازوالاو .مهباحصأو لا مهمحر ةفينح يبأو «يعفاشلاو «كلامو

 . قاحسإو «دیبع

 زاجحلاب راصمألا ءاهقف ةعامج لوقی هبو :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق
 . رصمو «قارعلاو «ماشلاو

 . نافع رب نامشع هاقلت دقو «كلام تنب ةعيرفل ثیدح ءالوه هجحو

 لهأ هاقلتو راصنألاو نیرجاهملا رضحمب هب یضقو لوبقلاب هنع هللا يضر

 نعط مهنم ادحأ نأ ْمَلْعُي ملو «لوبقلاب رصمو قارعلاو «ماشلاو زاجحلاو ةنيدملا

 هل لئاسلل هلوقو .ةياورلا يف هدّدشتو هيرحت عم كلام اذهو «هتاور يف الو «هيف

 "هثطوم» يف هلخدأ دق :يبتك يف هتيأرل ةقث ناك ول :لاقف ؟وه ةقثأ :لجر نع

 ۱ . هبهذم هيلع ینبو

 نيب لصفت ةنسلا نکلو «ةلأسملا يف فلسلا نيب عازنلا ركنن ال نحنو :اولاق

 عامجالا امأو . هللا دمحب ةتباثف ةنسلا امآ : ربلا دبع نب رمع وبآ لاق . نیعزانتملا

 نم لوق يف ةجحلا تناك ةلأسم يف لزن اذإ فالتخالا نأل «ةنسلا عم هنع ینغتمسف

 . ةنسلا هتقفاو

 يف نوصخرتملا َّدَحَأ :لاق يرهزلا نع ءرمعم انربخآ :قازرلا دبع لاقو

 نبا لوقب عرولاو مزعلا لهأ ذخأو ءاهنع هللا يضر ةشئاع لوقب اهنع یفوتملا
(۱) 

۷ ۰ 

 قح وه لب :لیق ؟اهل قح وأ ءاهيلع قح لزنملا ةمزالم لهف : لیق ناف

 اهلّوح ولف ءاهل نکسملا ناك وأ ٌررض هيف اهیلع نكي ملو «ةثرولا اهل هکرت اذإ اهیلع

 .لوحتلا اهل زاجو «نکسلا اهمزلي مل «ةرجألا اهنم اوبلط وأ «ثارولا

 .(۱۲۰۸۰) «فتصملا» )١(

۱۰ 



 اهمزلی وأ .تءاش ثیح لوحتت نأ اهل له : لوقلا اذه باحصأ فلتخا مث

 را امده كفاح ناف. نر لع ؟ةاقولا کس نلإ کس بتا ىلإ لولا

 وأ ءاهيف عجر ةّيراع هنوكل لزنملا بحاص اهلّوح وأ «كلذ وحن وأ اودع وأ ءاقَرَغ
 هب بلط وأ «هتراج| نم عنتما وأ ءايدعت ىنكسلا اهعنم وأ «اهتدم تضقنا ةراجإب

 نأ اهلف ءاهلام نم الإ ذجت مل وأ ءهب يرتكت ام ذج مل وأ «لثملا رجأ نم رثكأ
 لعف اهيلع ُبجاولا امنإو .نکسملا رجأ لذب اهمزلي الو ءرذع لاح اهنأل «لقتنت
 دمحأ لوق اذهو .تطقس كلا ترذعت اذاو نکسملا لیصحت ال يلا

 . يعفاشلاو

 یامرغلا ىلع هب ةجوزلا ٌمّدقَت ةثرولا ىلع قح ناکسالا لهف :ليق ناف

 : لیق ؟ثاریملا یوس ةكرتلا يف اهل قح ال مأ «فناریملا یلعو

 ىنكُس الف «الئاح تناك نإ :دمحآ مامالا لاقف . هیف فلتخا عوضوم اذه

 تناك ناو مدقت امك اهل لذب اذإ لزنملا ةمزالم اهیلع نکلو «ةکرتلا يف اهل

 قح ىنكُسلا اهل نأ :يناثلاو .كلذک مکحلا نأ امهادح) ناتیاور هیفف ءالماح

 عابت ال لاملا سأر نم نوکیو «ءامرغلاو ةثرولا ىلع هب ُمَدَقَت لاملا يف تباث

 یلعف «كلذ رذعت نإو .اهتدع يضقنت یتح اهانکس اهگنمی عيب هنيد يف رادلا

 سیلو «ٌمكاحلا هربجآ لعفی مل ناف .تیملا لام نم انکس اهل يرتكي نأ ثراولا

 .ةرورضل الإ هنع لقتنت نأ اهل

 ینکسلا هذهب قلعتی هنال ءْرَجَي مل «هنع اهلقن ىلع ةأرملاو ثراولا قفتا نإو

 قح اهناف «حاکنلا ىنكُس فالخب ءاهلاطبإ ىلع امهقافتا زجی ملف «یلاعت هللا قح
 حیحصلاو . نیجوزلل قح اهیف ةدعلاو «ةدعلا قوقح نم تبجو اهنأل «ىلاعت هلل

 اذه .اهلاطبا ىلع امهفافتا زوجي الو .كلذک ةيعجرلا ینکس نأ : صوصنملا

 ان ند وتلا نا لا ور و ایا یر یهو اا رف ىق

 :تاياور ثالث هبهذم يف راصف ءالئاح وأ تناك ًالماح «لاح لکب ىنكُملا
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 ىلع قح ناكسالا له
 ىلع مدقن ةثرولا

 ؟ءامرغلا



 لئاحلا نود لماحلل اهبوجوو امهقح يف اهطاقساو «لئاحلاو «لماحلل اهبوجو

 اع نق وخلا کس دخلا شاد لخت اذه

 ثاجیاو «ًالئاح وأ تناك ًالماح اهل ىنكسلا باجيإف كلام بهذم امأو

 يه :كلام لاقف ؟ءارکب نكسملا ناك اذإف : رمع وبأ لاق «ةدعلا ةدم اهيلع ىنكسلا

 ف نوكر نأ لر د کلا لام اد نق وهو تام او تورلا نس اک یا
 يف عبُي مل ءاهجوزل نكسملا ناك اذإو .اهجارخإ نكسملا لهأ دارأو اهجوزل دقع

 . همالك یهتنا اهتدع یضقنت ىتح هنيد

 اذإ ءامرغلاو ةثرولا نم ىنكسلاب قحأ يه :كلام باحصأ نم هٌريغ لاقو

 : «بيذهتلا» يفف .ىدأ دق نكي مل ناو «هءارك ید دق ناك وأ .تیملل كلملا ناك

 ءاركلا :كلام نع «دمحم ىَوَرَو ارسوم ناك ناو «تيملا لام يف اهل ىنكُس ال

 ینکسلا يف ةثرولا ٌصاحّتو «هب قحأ ةجوزلا نوكت الو ءهلام يف تيملل مزال

 . مهتصح ءارك يدؤتو ءاهتصح يف نكست نأ بحت نأ الإ اهجارخا ةثروللو

 اهل :امهّدحأ «نيلوق اهنع ىفوتملا ىنكس يف هل ناف :يعفاشلا بهذم امأو

 ءالئاح وأ تناك ًالماح اهل ىنكُس ال :يناثلاو .ًالئاح وأ تناك الماح ىنكتلا

 نئابلا ةمزالمو ءاهنع ىفوتم وأ تناك انئاب ةدعلا يف نكسملل اهّتمزالم هدنع بجيو
 ًاراهن ٌجورخلا اهنع یقوتملل زوجي هنإف ءاهنع ىّفوتملا ةمزالم نم دكا هدنع لزنملل
 هبجوُي الو «ٌجيدقلا وهو هيلوق دحأ يف نئابلا يف كلذ زوجي الو ءاهجئاوح ءاضقل

 . هبحتسي لب ةيعجرلا يف

 يف هبجوُي الو «ةيعجرلا نم دكا اهنع ىّفوتملا ةمزالم هدنعف ءدمحأ امأو
 ىلع لزنملا ةمزالم بوجوب هصن ىلع هللا همحر يعفاشلا باحصأ دروأو .نئابلا
 :اولاقو .ًالاؤس اهل ىنكس ال هنأ ىلع «نیلوقلا دحأ يف هصن عم اهنع ىّفوتملا

 را ااغ ْبجت ال هنأ :امهدحأ .نيباوجب اوباجأو ءَناَّضّنلا عمتجي فيك

 اهيلع تبجو «نکسملا ةرجأ ثراولا مزلأ ول نكل «لوقلا كلذ ىلع نكسملا
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 اف باوجلا هباحصآ كأ قلطاو دعس ةمزالملا

 نأب ررض هيف اهیلع نكي مل ام اهیلع ةبجاو لزنملا ةمزالم نأ :يناثلاو
 باحصأ امأو .ذئنيح طقستف «كلاملا وأ .ثراولا اهجرخب وأ ةرجالاب بلاطت

 ًاليل اهتيب نم ٌجورخلا نئابلل الو «ةيعجرلا ةقلطملل زوجي ال :اولاقف «ةفينح يبأ
 يف تيبت ال نكلو «ليللا ضعبو راهن جرختف ءاهنع ىفوتملا امأو ءاراهن الو

 مورخلا اهل زوجي الف .اهجوز لام يف اهّتقفن ةقلطملا نأ قرفلاو :اولاق ءاهلزنم
 راهنلاب جّرْحت نأ دب الفءاهل َةَقْمَت ال اهنإف ءاهنع ىفوتملا فالخب «ةجوزلاک
 لاح ىنكسلاب اهيلإ فاضُي يذلا لزنملا يف دتعت نأ اهيلعو :اولاق ءاهلاح حالصا

 ةثرولا اهجرخأ وأ ءاهيفكي ال تيملا راد نم اهّییصن ناك ناف :اولاق «ةقرفلا عوقو

 طقست ٌةدابعلاو «ةدابع اهتيب يف نوكلاو ءرذع اذه نأل «تلقتنا «مهبيصن نم
 ىلإ لقتنت نأ اهلف «هترثكل هيف يه يذلا تيبلا ءارك نع تزجع ناف :اولاق رذعلاب
 طقسَي امنإو «اهیلع نكسلا ةرجأ نأ ىلع لدي مهمالك نم اذهو «هنم ءارك لقأ تيب

 ةكرتلا نم اهبيصن يف نكست اهنأب اوحّرص اذهلو «هترجآ نع اهزجعل اهنع نكسلا
 امناو «ًالئاح وأ تناك ًالماح اهنع ىفوتملل مهدنع ىنكُس ال هنأل اذهو ءاهافك نإ

 اهل هلذب ناف ءًاراهن ال ًاليل هيف يهو «اهجوز يفوت يذلا اهنكسم مزلت نأ اهيلع
 ءةلأسملا هذه يف سانلا بهاذم ُريرحت اذهف ءاهيلع ةرجألا تناك لاو لا
 :فووتلا لاو اهیف فالخلا ذغأمو

 تنب ةمطاف باصأ ام ُريظن ثیدحلا اذه يف كلام تنب ةعيرف باصآ دقلو

 لوقل انبر ٌباتك عدن ال :ةلأسملا هذه يف نیعزانملا ضعب لاقف ءاهثيدح يف سيق
 اهرمأی ملو «ارشعو رهشآ ةعبرأ دادتعالاب اهرمآ امن هناحبس هللا ناف «ةأرما
 تتفأو «لزنملا بوجو اهنع هللا يضر نینموملا ّمأ ةشئاع تركنأ دقو .لزنملاب
 ‹ سيق تنب ةمطاف ثیدح ترکنآ امك تءاش ثيح دادتعالاب اهنع یفوتملا

 .ةقلطملل ینکسلا تبجوأو

 هللا یضر ةباحصلا نم لتق دق :ةعيرفلا ثیدح يف غزان نم ضعب لاقو

۳ 



 ةتؤم َمويو «ةنوعَم رثب ٌمویو «دح موي ریثک قلخ ة5 هللا لوسر دهع ىلع مهنع
 نمز اهلزنم مزالت نهنم ةأرما لك ناك ولف «مهدعب مهجاوزآ ًتعاو ءاهريغو

 نبا نود وه نم ىلع ىفخي ال ُثيحب اهنيبأو «ءايشألا رهظأ نم كلذ ناكل «ةدعلا

 ىكح نيذلا ةباحصلا نم امهريغ ىلعو امهيلع اذه يفخ فيكف «ةشئاعو سابع

 تناك ول مث «ءايشألا دعبأ نم اذه ءاعئاش ًارارمتسا هب لمعلا رارمتسا عم «مهلاوقأ

 يف اهل نذآ املو ءاهلهأب قحلت نأ 2م ةنذأتست ةعيرفلا تأت مل «كلذب ةيراج ٌةّنسلا

 ارمآ كلذ ناك ولف اهتيب يف ثكمت ناب اهرمأيو ءاهباهذ دعب اهدرب رّمأي مث «كلذ

 هرمأب نذالا كلذ خسن مث ءاهلهأب قاحللا يف اهل هنذإب خسن دق ناكل ءاتباث رمتسم

 يف هب انل دهع ال اذهو «نیترم مكحلا رييغت ىلإ يضفُيف ءاهتيب يف ثکعلاب اهل

 . نقيتم عضوم يف ةعيرشلا

 ةحيرصلا ةحيحصلا ةنسلا هذه در بجوي ام اذه يف سيل :نورخالا لاق

 اهذفنو «لوبقلاب ةباحصلا ٌرباكأو «نافع نب نامثع نينمؤملا ٌريمأ اهاَقلت يتلا

 ةريثك ننس تبهذل « يب يبنلا نع ءاسنلا ةياور لبقن ال انك ولو ءاهب مكحو «نامثع

 ام هيف سيل هللا ٌباتك اذهو «ءاسنلا الإ هنع اهاور هنأ فرعی ال مالسالا ننس نم

 نوكت نأ اهتیاغ لب هل ةفلاخم ةنسلا نوكت ىتح لزنملا يف دادتعالا بوجو يغبني

 هنم ردح يذلا اذهو «ٌننسلا هب درت ال اذه لثمو «باتكلا هنع تكس مکحل انایب

 . باتكلا يف اهمكح ٌريظن نكي مل اذإ ةنسلا كرتت نأ هنيعب ةي هللا لوسر

 ولو ءاهخلبي مل هلعلف «ةعيرفلا ثیدحل اهنع هللا يضر نینموملا ٌمأ كرت امأو و ۶

 لاح لکبو «هل ضراعم اهدنع ماق هلعلف یلوأتت مل ولو «هتلوأت اهلعلف اهغلب

 نينمؤملا ّمأ كرتل هل نیکراتلا نم ٌرذعأ ثیدحلا اذهل اهکرتل مهکرت يف هب نولئاقلاف

 . میظع قرف نیکرتلا نیبف «هل

 مهءاسن نأ طق تاي ملف «هتايح يف تام نمو ءب يبنلا عم لف نم امأو

 الف «ةتبلأ ةعيرف ثيدح مکخ فلاخُي ام نهنع تأي ملو «نئش ثيح َنددّتعي نك

 ثيح َنْددَتعَي نك نهنأ َمِلُع ولو «ناك فيك ملعُي ال رمأل ةتباثلا ةنسلا ٌكرت زوجي
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 اذه رارقتسا لبق كلذ لعلف ةعيرفلا ثیدح مکح فلاخی ام نهنع تأي ملو ۱

 . بوجولا مدعو «ةمذلا ةءارب لصألا ناك ثيح هتوثو مکحلا

 لاق :لاق ریثک نب هللا دبع نع «جیرج نبا نع قازرلا دبع ركذ دقو

 انإ :نلقف بی هللا لوسر ىلإ مهؤاسن ءاجف .دحآ موي لاجر دهشتسا :دهاجم

 يف انددبت انحبصأ اذإ ىتح ءانادحإ دنع تيبنف «لیللاب هللا لوسر اي روا

 ملا نر اف کل ادب اَم نکاح دنع َنْئَّدَحَت» : جم هللا لوسر لاقف ءانتويب

 نأ امإ ًادهاجم نأ رهاظلاف ءًالسرم ناك ناو اذهو ()اهتیب ىلإ ةأَرْما لک بول
 افورعم ُبذكلا نكي مل نوعباتلاو «يباحص نم وأ «ةقث يعبات نم هعمس نوكي
 اوذخأو ی هللا لوسر ٌباحصأ اودهاش دقو «ةلضفملا نورقلا يناث مهو «مهيف

 الج هللا لوسر ىلع ٌبذكلا مهب نظي الف «مهدعب ةمالا ٌريخ مهو «مهنع علعلا

 هالك هللا لوسر ىلع مزج اذإ مهنم ٌملاعلا اميس الو «نيباذكلا نع ةياورلا الو

 رمأو كي لوسر لعفو اي هللا لوسر لاق :لاقف .ثیدحلاب هل دهشو «ةياورلاب
 ات هللا لوسر َنيبو هنيب ةطساولا نوک عم كلذ ىلع َمِدْقُي نأ دعبلا لک ٌدعبيف «ىهنو
 ءاس ًنورقلا ترخأت املكف «مهدعب نم ليسارم فالخب اذهو ءًالوهجم وأ اباذک
 دامتعالا سيلف ةلمجلابو دلع هللا لوسر ىلع اهب دهشي ملو «لیسارملاب نظلا

 . قیفوتلا هللابو هدحو لسرملا اذه ىلع

 ًاتابثإو ًايفن ةدتعملا دادحإ ىف ةي هللا لوسر مكح ُركذ

 اهنآ «ةملس يبأ تنب بنيز نع « عفان نب ديمح نيع :«نيحيحصلا» يف تبث
 اهنع هللا يضر ةبيبح مآ ىلع تلخد :ُبنيز تلاق «ةثالثلا ثيداحألا هذه هتربخأ

 بيطب اهنع هللا يضر ةبيبح ٌمأ تعدف نایفس وبأ اهوبأ يفوت نيح ةَ يبنلا جوز

 ي ي ر وع

 هّللا و : تلاق مث اهیضراعب تّسم مث : واع هنم تنهدف هریغ وأ قولخ ةرفص هيف

 E لع هللا لوسر تعمس ین ريغ تجاح نم الات یلام

 . فنصملا لاق امك لسرم هنأ الإ تاقث هلاجرو (۱۲۰۷۷) قازرلا دبع هجرخآ (۱)
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 برأ جور ىلع ال پالت قزف ِتّيَم یلع دج رخآلا زلال نرمال لحب
 7 ر ۶و ۶

 تعدف اهوخآ يفوت نيح شحج تنب بنیز ىلع تلخد مث :بنیز تلاق

 ۲ ينآ ريغ تجاح نم بیطلاب يلام هللاو : تلاق مث هنم تّسمف «بيطب

 ٌدحت رخآلا مْوَيلاَو هللاب نم ةأرمال لحي ال» :ربنملا ىلع لوقي ةَ هللا لوسر

 .«ارْشَعَو رهشأ ةَعَبرأ جوز ىلع الإ ثالث قوق تيم ْىلَع

 ىلإ ةأرما تءاج : لوقت اهنع هللا TA یا كدت : تنیز تلاق

 تکتشا دقو ءاهجوز اهنع يفوت يتنب نإ :هلالوسر اي : تلاقف تم هللا لوسر

 :لوقي كلذ لک «ائالث وأ نیترم ,«ال» : لكي هللا لوسر لاقف ؟اهلخکتفآ ءاهئيع

 يمزت ةّيلهاَجلا يف ّنكاَدَحِإ تناك ذقو ارشَعو رهشآ ةعبرأ يه امت : لاق مث «ال»

 . «لؤَحلا سر ىَلَع ةَرْغَبلاب

 ْتَسِبَلو ءاشفح تلخد «اهجوز اهنع يفوت اذإ ةأرملا تناك :بنيز تلاقف

 وأ ءرامح ةبادب ىثؤت مث «ةنس اهب ری ىتح ائيش الو ابيط سمت ملو ءاهبايث رش
 «ةرعب یطعتف رخت مث تام الإ ءيشب ضتفت املقف هب ضّتفتف «ريط وأ «ةاش

 ضتفت كلام لاق .""هریغ وأ بيط نم تءاش ام ٌدعب عجارت مث ءاهب يمرتف

 .اهدلج هب حسمت

 اهنع يفوت ةأرما نأ كهنع هللا يضر ةملس ما نع : نیحیحصلا) يفو

 لاقف ؛لخکلا یف هولذأتساف مول یبلا اوئاف «اهنیع یلع اوفاخف «اهجوز

 ؛دادحالا يف ءاج ام باب :قالطلا يف ۹۸ ۲ «ًاطوملا» يف كلام هجرخآ (۱)

 ا معو رهشأ ةعبرأ اهجوز اهنع ىفوتملا دحت باب :قالطلا يف ٤۲۷/۹ يراخبلاو

 دادحالا بوجو باب :قالطلا ىف (۱8۸۹) و (۱8۸۸) و (۱8۸۷) و (۱8۸7) ملسمو
 . ةافولا ةدع ىف

۱۹ 



 يف اهسالخآ رش يف وأ ءاهتيپ رش يف نوک نکاح تاک ذق» : هي هللا لوسر
 «ًرْشَعَو رهشآ ةع القأ تَجَرَخَف قرفبپ تمر بلک رم اًذإف ءًالْؤَح اھت »)۷0

 هلل لوسر نأ ءاهتع هللا يضر ةيراصنألا يطع أ نع ؛نيحيحصلا* يفو
 الو ءارْشَعَو رهشآ بر جوز ر یلع الا ثالث َقْوَف ِتّيَم یلع ةأرملا دت ال» :لاق

 لب تردد( الا ايط ذك < هلو تح لو بضع توت اغوُبضت اب نسل

 . ۳« راظآ وأ طشق نم

 «ةبيش تنب ةّيفص نع «ملسم نب نسحلا ثیدح نم :دواد يبأ ننس» يفو

 نم ٌَرَفْصَعُملا بل ال اهجْوَر اهْنَع ىَفَوَتُملا» :لاق هنأ ةي يبنلا جوز ةملس مآ نع

 يشل لَو ‹لحتكت الو يللا الو ءةقشَمُملا الّو بايثلا

 : لاق هيبأ نع «ةمرخم ينربخأ «بهو نبا ثيدح نم :ًاضيأ «هننس) يفو

 نأ ءاهمأ نع «دّيْسَأ تنب ميكح ٌمأ ينتربخأ :لوقي كاحضلا ّنب ةريغملا تعمس

 همحر حلاص نب دمحأ لاق . ءالّجلاب لحتکتف اهينيع يكتشت تناكو «يفوت اهجوز

 ءاهنع هللا يضر ةملس َّمأ ىلإ اهل ةالوم تلسرأف ءالجلا لخکب :ٌتاوصلا : هلل

 «كيلع ٌدتشي هنم دب ال رمأ نم الإ هب يلحتكت ال :تلاقف یالّجلا لحك نع اهتلأسف

 دمثالا باب :بطلا يفو «ةداحلل لحكلا باب :قالطلا يف ٤۳۲/۹ يراخبلا هجرخأ )١(

 ۱ .(۱4۸۸) ملسمو ؛دمرلا نم لحکلاو

 ةداحلا سبلت بابو «ةداحلل طسقلا باب :قالطلا يف ۳۳ ۰1۳۲/۹ يراخبلا هجرخآ (۲)

 ملسمو ضیحملا نم اهلسغ دنع ةأرملل بیطلا باب :ضیحلا يفو .بصعلا بایت

 :بصعلاو .ةافولا ةدع يف دادحالا بوجو باب ا ىف 0 ۷۲ )٩۳۸(

 ریسیلا ءيشلاو ةعطقلا :ةذبنلاو حسنی مث «غبصی مث لر بصعي دوربلا نم عون
 بیطلا نم سنج : رافظألاو یاسفنلا هب رخبتت دنهلا نم لمحي حیرلا بیط دوع : طسقلاو

 . هظفل نم هل دحاو ال

 يئاسنلاو .اهتدع يف ةدتعملا هبنتجت امیف باب :قالطلا يف (۲۳۰6) دواد وبآ هجرخآ (۳)

 هدانساو «ةغبصملا بايثلا نم ةداحلا بنتجت ام باب :قالطلا ىف ۵۲

۷ 



 دادحالا هدم
۶ 

 هزاوجو دادحالا بوجو

 دادحالا ةدم
۶ 

 و ةملس ّمأ كلذ دنع تلاق مث «راهنلاب هنيحسمتو «ليللاب نيلحتكتف

 ذه ام» :لاقف ءاربَص َنَنْيَع ىلع تلعج دقو ةملس وبأ يفوت نيح هللا لوسر

 3 :لاقف . بیط هيف سیل «هللا لوسَر اي ٌرِبَص وه امنإ :تلقف ؟«ةملس م

 ءاّنحلاب الو بطلاب يطشَتْمَت الو «راهّتلاب هيعزنتو ءلْيللاب الا هيِلَعْجَت الق هْجَولا

 ردّسلاب» :لاق ؟هللا لوسر اي طشتمأ ءيش يأب :تلق :تلاق «باضح ناف

 فسا شب ات
 میم أ

 ىلع ٌدادحالا زوجی ال هنأ : اهدحآ دروع یا اه كفو
8 

 .هدحو جوزلا الإ «ناک نم انئاك مايأ ةئالث قوف تّيم

 . نيهجو نم نيدادحالا نيب قرفلا ثيدحلا نمضتو

 «بجاو جوزلا ىلع دادحالا نإف «زاوجلاو بوجولا ةهج نم :امهدحأ

 . زئاج هريغ ىلعو

 هريغ ىلعو «ةميزع جوزلا ىلع دادحالاف ءدادحالا ةدم رادقم نم : يناثلا

 نع يكخ ام الإ «اهجوز اهنع یفوتملا ىلع هبوجو ىلع ةمألا تعمجأو «ةصخر
 «ديمح نع «ةملس نب دامح ىورف «نسحلا امأ .ةبيتع نب مكحلاو «نسحلا
 نابّيطتتو ناطشتمتو نالحتكت اهجوز اهنع ىّفوتملاو ءاثالث ةقلطملا نأ «هنع

 نأ :ٌةبعش هنع ركذف :مكحلا امأو ءاتءاش ام ناعنصتو نالقتنتو «نابضتختو

 .ٌدجت ال اهنع ىفوتملا

 نسحلا يبأ قيرط نم قاس مث «ةلاقملا هذه لهأ جتحاو :مزح نبا لاق

 انثدح «رفعج نب دمحم انثدح «راشب نب دمحم انثدح «مالسلا دبع نب دمحم

 بع هللا لوسر نأ «داهلا نب دادش نب هللا دبع نع «ةبيتع نب مكحلا انثدح «ةبعش

 نبا ريغ هقثوي مل كاحضلا نب ةريغملاو ۰۲۰6/۹ يئاسنلاو ۲۳۰۵(۰) دواد وبأ هجرخأ )١(

 نم «هماكحأ» يف يليبشألا قحلا دبع هركذو ءاهمأ اذكو اهلاح فرعي ال ميكح مأو «نابح

 . فرعي دانسإ ثیدحلا اذهل سيل : لاقو دواد يبأ ةهج

۱۸ 



 ناك اذإ وآ تنش ام يسّبلاف مانا ةّئالث ناك اذ» :بلاط یبآ نب رفعج ةأرمال لاق

 . كش ةبعش «مايأ ةئالث َدَعِب

 نب نسحلا نع «ةاطرأ نب ؛ جاجحلا انثدح .ةملس نب دامح قيرط نمو

 يکبت نا یبنلا تنذأتسا سمع كنب ءامسأ نأ .دادش نب هللا دبع نع « دعس

 نأ مايأ ةثالث دعب اهيلإ ثعب مث «مايأ ةثالث اهل نذأف .هتأرما ىهو رفعج ىلع

 . يلحتكاو يرهطت

 هللا يضر ةملس مآ ناف ءاهدعب هنأل ءدادحالا ثيداحأل خسان اذهو :اولاق

 نأ فالخ الو «ةملس يبأ توم رثإ هب اهرمأ هلك هنأو .دادحالا ثيدح تور اهنع

 . امهنع هللا يضر رفعج توم لبق ناك ةملس يبأ توم

 نب دادش نب هللا دبع ناف «عطقنم ثيدح اذه نأب كلذ نع ٌسانلا باجأو

 ثيداحألا ىلع هثیدح مدعی فيكف و ایک هللا لوسر نم عمسی مل داهل

E ON EB 

 . ثيدحلا ناسرف مه نيذلا تابثألا ةمئألا ٌثيدح هثیدحب ضراع الو «ةاطرأ

 یضقنا اذإف «لماحلا امأ «روهشلاب ةدعلل عبات دادحالا نأ :يناثلا مكحلا

 بّيطتتو «لّمجتتو «جوزتت نأ اهل ناف ءاقافتا اهنع دادحالا ٌبوجو طقس ءاهّلمح

 . تءاش ام هل نّيزتتو اهجوزل

 طقسي لهف ءرشعو رهشآ ةعبرآ ىلع لمحلا ةدم تداز اذإف : لیق ناف

 نيح ىلإ دادح الا رمتسی لب : ليف ات نخ ىلإ مکس د مأ «دادح الا ب تبوجحو

 5 ماكحأ نم مكح وهو TIES اذهلو هی عباوت نم هنإف « عضولا

 نیش هللا لوسر نم عمسی مل دادش نب هللا دبعو «لسرم هنأ الا تاقث هلاحر (۱)

 . نعنع دقو «سيلدتلاو أطخلا ةرثكب فوصوم ةاطرأ نب ب جاجحلا 6

۹۹ 

 ةدعلل دادحالا ةهیعیت



 ادعوا درجو ام ناف ءاهتابجاو نم بجاوو

 ترفاکلاو ةملسملا تاجوزلا عیمج هيف يوتست دادح الا نأ : ثلاثملا مکحلا eT 3 ىف هم ا ^ ۰ نو ها . ها تاجوزلا يوتست

 ءىعفاشلاو «دمحأ :روهمجلا لوق اذهو «ةريبكلاو ةريغصلاو «ةمألاو هديل وب ةديفصللو هماو

 نع بهشآ هاورو «ةيمذلا ىلع دادحإ ال :الاق عفان نباو .بهشأ نأ الا . كلامو

 . ةريغصلا ىلع هدنع دادح| الو :ةفينح ىبأ لوق وهو « كلام

 نمؤي نم ماكحأ نم دادحالا لعج ی ّيبنلا نأب لوقلا اذه بابرآ جتحاو
 . عورفلا ماكحأب ةفّلكم ريغ اهنألو ترفاکلا هيف لخدت الف ءرخآلا مويلاو هللاب

 یضتقی ناميالاب دّيقملا صاخلا ىلإ قلطملا ماعلا طفل معمل ودعو,ةارلاق
 اذهف نامیالا مزتلا نم :لاق هنأكف :هتابجاوو همزاولو ناميالا ماكحأ نم اذه نأ
 . هتابجاوو هعئارش نم

 ءرافكلا نع همكُح يفن يضتقي ال نينمؤملا نع لعفلا لح يفن نأ قيقحتلاو
 ٌلحَي ال اذهف «هعئارشو ناميالا مزتلا نم نأ يضتقي امنإو ءاضيأ مهل تابا الو
 عئارش ٌعراشلا همزلي ال نكلو «هعئارشو ناميإلا مزلي نأ لاح لك ىلع بجيو هل
 ةالصلا كرتی نأ نمؤمل لحي ال :ليق ول امك اذهو «هيف هلوخد دعب الا نامیالا
 سابل يف لاق امك اذهو .رفاکلل لح كلذ نأ ىلع لدي ال اذهف «ةاكزلاو ّجحلاو
 1 :هلوق اذکو . مهريغل يغبني هنأ لدي الف 7"2(َنيِقّتُملل اذه يغبني ال١ :ريرحلا

 نمل ْتَعِرُش امنإ «باجيإلاو مارحلاو لالحلا عئارش نأ :ةلأسملا رسو
 نيبو هّئيِب ىلخُي هنإف .هنید نيبو هنيب يلخو همزتلي مل نمو «نامیالا لصأ مزتلا

 نب ةبقع ثيدح نم سابللا يف امهالك (۲۰۷۵) ملسمو ۰۲۳۰/۱۰ يراخبلا هجرخأ )١(
 0 اع

 .اهریغو باودلا نعل نع يهنلا باب :ربلا يف (۲۵۹۷) ملسم هجرخأ (؟)

۲. 



 هذهو ءانيلإ مكاحُي مل ام هلصأ نيبو هنيب َيَّلَخ امك .همزتلا يذلا نيدلا عئارش

 هنأ ءةيمذلا ىلع دادحالا اوبجوأ نيذلا ٌرذع نكلو یاملعلا نيب اهيلع قفتم ةدعاقلا

 اهنومزلُي ال اذهلو «ةدعلا لصأك هب اهمازلإ هنم ناكو «ملسملا جوزلا قح هب قلعتي

 «نيملسملا عم مهدوقعك اذه راصف ءاهيف اهل ضرعتي الو يمذلا نم اهتدع يف هب

 ءاضعب مهضعب عم مهدوقعل ضرعتي مل نإو مالسالا ماكحأب اهيف نومزلُي مهنإف
 يه تقفتا ول اذهلو «ىلاعت هلل قح دادحإلا :نولوقي كلذ يف مهعزاني نمو

 هب نایتالا اهمزلو «طقسی مل «هكرتب اهاصوأ نأب هطوقس ىلع ىفوتملاو ءايلوألاو
 . ةلأسملا رس اذهف ءاهلهأ نم ةيمذلا تسيلو «تادابعلا ىرجم راج وهف

 لصف

 تام اذإ دلولا ٌّمأ الو ءةمألا ىلع بجي ال دادحإلا نأ :عبارلا مكحلا

 . كلذ يف نوفلتخی مهملعأ ال :رذنملا ْنبا لاق .نيجوزب اسيل امهنأل «امهذیس

 ّصنلا نإف «كلذ امهل معن :ليق ؟مايأ ةّثالث اًدحت نأ امهل لهف :ليق ناف

 ىلع ًارشعو رهشآ ةعبرأ ِهَبَجْوأَو .جوزلا ريغ ىلع ثالثلا قوف دادحالا مرح امنإ
 «نهیلع ُمُرْحَي نميف ال ءدادحالا نهل لحي نميف دلولا ٌمأو ةمألا تلخدف «جوزلا

 . بجي نميف الو

 وأ «ئنز وأ «ةهبش ءطو وأ قالط نم ةدتعملا ىلع بجي لهف :ليق ناف

 ؟دادحإ ءاربتسا

 ىلع دادحإ ال هنأ «ةنسلا هيلع تّلد يذلا سماخلا ٌمكحلا وه اذه :انلق
 «تاجوزلا بجاّولا دادحالاب تّصخف «تفنو تتبثأ ةنسلا نأل ءءالؤه نم ةدحاو

 ميرحتلا مکح يف لخاد وهف ءامهادع امو .ةصاخ تاومألا ىلع نهّريغ زئاجلابو

 لاق دقو ؟نئابلا ةقلطملا ىلع دادحالا يف هلوخد مكل نيأ نمف «تاومالا ىلع

 دمحأ مامالاو هباحصأو ةفينح وبأو رو وبأو «ديبع وبأو «بيسملا نب ٌديعس

 وهو «دادحالا اهيلع بجي نئابلا نإ :يقرخلا اهراتخا هنع نيتياورلا ىدحإ يف

۳۱ 

 ةمألا ىلع دادحالا بجي 01

 دل ولا مأ الو

 ريغ ىلع دادحإ ال

 اهجوز اهنع ىفوتملا



 اهنع یفوتملاک دادحالا اهمزلف «حاکن نم نئاب ةدتعم اهنأل «سايقلا صخم

 ْتَمُرَحَف «حاكتلا ٌمّرحت ةدعلا نالو ءاهببس يف افلتخاو «ةدعلا يف اکرتشا امهنأل

 بیطلاو ةنيزلا راهظا نآ وهو «ینعملا لوقعم دادحالا نأ بیر الو :اولاق . هیعاود

 بذکت نأ نمؤي الف :اهيلإ لاجرلا وعدیو «لاجرلا ىلإ ةأرملا وعدي امم يلخلاو
 «ةعيرذلا هيلإ تدسو «كلذ يعاود نم ْتَعنُمف كلذل ًالاجعتسا اهتدع ءاضقنا يف

 امايأ ةدعلا نوكو «جوزلا توم روهظب ابلاغ رذعتی ةافولا ةدع يف بذكلا نأ عم اذه

 ناكف ءاهتهج نم الإ ملعت ال يهو ءارقألاب اهنإف «قالطلا ةدع فالخب «ةدودعم

 .ىلوأ اهل طايتحالا

 هدابعل َجَرْخَأ يتلا تیز َمَرَح ْنَم ىلع ىلاعتو هّئاحبس ُهّللا ركنأ دق :ليق

 همّرح ام الإ ةنيزلا نم َمّرحُي نأ زوجي ال هنأ ىلع لدي اذهو .قْرّرلا ّنم تابّيَطلاو

 ىلع دادحالا ةنيز يي هلوسر ناسل ىلع مّرح دق هناحبس هلو شو هللا

 زوجي الف «جوزلا ريغ ىلع اهكرتب دادحإلا هلوسر حابأو ةدعلا ةدم اهنع یفوتملا

 ةدعلا مزاول نم دادحالا سیلو ةحابالا لصأ ىلع وه لب ؛همرح ام ريغ میرحت

 الو ءاهب ينزملا الو «ةهبشب ةءوطوملا ىلع بجي ال اذهلو ءاهعباوت الو

 اهنع یفوتملا ىلع اهسایق نم ىلوأ ٌسايقلا اذهو ءاقافتا ةّيعجرلا الو «ةأربتسملا

 لوا ما اعاده نالو اكو سوا ارفف جوملا نم دلا ت اهل

 تيملا جوزلا ىلع دادحالا نم ٌدوصقملا سيلو «ةافولا ةدعب ءارقألا ةدع قاحلإ نم

 ةءاربب ملعلا درجمل نكت مل هيف ةدعلا ناف لاجعتسالا بلط نم متركذ ام دّرجم

 هرطخ راهظإو دقعلا اذه ميظعت نم وه امنإو «لوخدلا لبق ٌبجت اذهلو «محّرلا

 مامت نم دادحالا لعجو دز اهيرح ةلعلا تاسف ناك فا غ او فرش

 ىلع هلعفب ىلوأ ةجوزلا تلعج ىتح «هب ءانتعالا ديزمو «هدكأتو دوصقملا اذه

 «هفیرشتو دقعلا اذه ميظعت نم اذهو «اهبراقآ رئاسو اهيخأو اهنباو اهيبأ نم اهجوز
 ءهنالعإ هئادتبا يف عرش اذهلو «هماكحأ عیمج نم حافّسلا نيبو هنيب قرفلا دکأتو

 يف عرشو «حافسلا نيبو هتیب ةداضملا ققحتل فّدلاب برضلاو هيلع ٌداهشالاو

۳ 



 .هریغ يف عرشُی مل ام دادحالاو ةدعلا نم هئاهتناو ءهرخآ

 لصف

 لصنلا اهيلع لد يتلا يهو «ةداحلا اهبنتجت يتلا لاصخلا يف سداسلا مکحلا

 .ةعبرأ يهو اهيلع ليلد ال يتلا لاوقألاو ءارالا نود

 فالخ الو ««ابيط EL :حيحصلا ثيدحلا يف هلوقب بيطلا : اهدحأ

 نم اهنع هللا يضر ةبيبح ٌمأ تجرخ امل اذهلو «دادحالا بجوأ نم دنع هميرحت يف

 تسم مث «ةيراج هنم تنهدف «بيطب تعد «نايفس يبأ اهيبأ ىلع اهدادحإ

 ژوفاکلاو «ٌربنعلاو ءكسملا :بيطلا يف لخديو «تیدحلا تركذ مث ءاهيضراعب
 «نابلا نهذك «ةبيطملا ناهدألاو روخبلاو «ةريرّذلاو ءدابّرلاو «ةيلاغلاو «دنلاو

 ءامك «ةبيطلا ناهدألا نم ةرصتعملا هايملاو «نيمسايلاو «جسفنبلاو .درولاو

 «تيزلا هيف لخدي الو «بيط لک اذهف «جنرانلا رهز ءامو «لفنرقلا ءامو ءدرولا

 . كلذ نم ءيشب ناهدألا نم عنمت الو نمسلا الو «جریشلا الو

 لصف

 اهيلع مرحيف «اهندب يف ةنيزلا :اهدحآ .عاونأ ةثالث يهو : عباسلا مكحلا

 ىلع صن لب ّيبنلا ناف «ٌجاَديفسالاو ةرمخلاو ,فيرطتلاو «شقّنلاو ءٌباضخلا

 ٌدشأو «ةنتف مظعأو هنم ةنيز رثکآ يه يتلا عاونألا هذه ىلع هب اهبنم باضخلا

 حيرصلاب صنلاب تباث هنع يهنلاو «لحكلا :اهنمو ءدادحالا دوصقمل ةداضم

 . حيحصلا

 : مزح نب دمحم وبأ مهنم :فلخلاو فلسلا نم ملعلا لهأ نم ةفئاط لاق مث

 ةملس مأ ٌثيدح «مهلوق دعاسُيو ءاراهن الو اليل ال اهانيع تبهذ ولو لحتکت ال
 نت يبنلا اًوَنآف ءاهنيع ىلع اوفاخف ءاهجوز اهنع يفوت ةأرما نأ : هيلع قفتملا
 ام مهل ركذ مث ءاثالث وأ نيترم «ال» :لاق لب «هیف نذأ امف «لحکلا يف هونذأتساف

 الفأ «كلذ ىلع نربصیو «ةَنس غيلبلا دادحالا نم ةيلهاجلا يف هنولعفي اوناك

0 

 اهينتجت ىتلا لاصخلا

 ةداحلا

 يف هنیزلا ةداحلا بنتجت

 اهندب



 «بيطلاك وهف «ةنيزلا غلبآ نم لحکلا نأ بیر الو .ارشعو رهشآ ةعبرأ نربصي
 ٌفلاَخُم فرصت اذهو لحتکت نأ ءادوسلل :ةيعفاشلا ضعب لاقو .هنم دشآ وأ

 قرفت ال امك «ضيبلاو دوسلا نيب قّرفت ال ةي هللا لوسر ٌماكحأو «ینعملاو صنلل

 هل فلسلا ریکن دتشا يذلا دسافلا يأرلاب سایقلا اذه لثمو ءراصقلاو لاوطلا نيب

 .هايإ مهمذو

 .يعفاشلاو ةفينح يبآو «دمحأو «كلامك «ءاملعلا روهمج امآو

 نأ ايلف ال ایراد دمئالاب لحکلا ىلإ ترطضا نإ :اولاقف .مهباحصأو

 هللا يضر مدقتملا ةملس ما تندح : مهتجحو ا ت ال هب لحتکت

 كل ُدَتْشَي «هنم بال امل الإ لحّتكت ال :ءالجلا لحك يف تلاق اهنإف ءاهنع

 هللا يضر ةملس مأ ثيدح :مهتجح نمو .راهنلاب هنيلسغتو «ليللاب نيلحتكتف

 اذه ام» :لاقف ًاربَص اهيلع تلعج دقو ءاهيلع لخد ةي هللا لوسر نأ :رخآلا اهنع

 «هِجَولا بش هنإ» :لاقف بيط هيف سيل «هللا لوسر اي ربص :تلقف ؟«ةملس مأ اي

 ٌةاورلا هقّيف ءدحاو ٌتیدح امهو «ةراّمّئلاب هيعزنتو لْيَللاِب الا هيلعجت ال» :لاقف

 هل «ديهمتلا» يف رمع وبأ ركذو ءاغالب («هئطوم» 5 هنم ردقلا اذه كلام لخدأو

 .مهبتك يف ننسلا لهأ هلخدأو هب كلام ٌجاجتحا يفكيو : ااا انرط

 يف فلاخم اذه اهُثيدح نكلو ءانسح نوكي نأ هتاجرد لقأو «ةمئألا هب جتحاو
 لاحب لحتکت ال اهنع ىفوتملا ىلع لی هنإف «هيلع قفتملا دنسملا اهثيدحل رهاظلا

 ةرورض نم الو هاراهن الو اليل ال لحكلا يف اهنيع ةيكتشملل نذأي مل ی يبنلا ناف

 كلام ركذ دقو .رطضت نأ الإ : لقي ملو ءاثالث وأ نيترم «ال» :لاقو ءاهريغ الو

 اهجوز ىلع ٌداَح يهو اهنيع تكتشا اهنأ «ديبع ةنبا ةيفص نع «عفان نع
 . ")ناَصَمْرَت اهانيع تداك ىتح لحتكت ملف رمع نب هللا دبع

 .ابيرق هجيرخت مدقت (۱)

 .حیحص هدانسإو «دادحالا يف ءاج ام باب :قالطلا يف ٩۹۹/۲ كلام هجرخأ (۲)

۹۲ 4 



 نم هيف امل رخالا اهثيدحل افلاخم هرهاظ ناك ناو يدنع اذهو : رمع وبأ لاق

 نأ «قالطالا ىلع اثالث وأ نيترم «ال» :رخآلا ثیدحلا يف هلوقو لیللاب هتحابإ

 مل ءال : لَك هللا لوسر اهيف لاق يتلا ةاكشلا نأ ىلع ملعأ هللاو نيثيدحلا بیترت

 تناك ولو ءاهاهن كلذلف «لحكلا نم هيف اهل بال اغلبم اهنم  ملعأ هللاو غلبت

 :اهل لاق يتلاب لعف امك «كلذ اهل حابأل ءاهرصب ٌباهذ فاخت ةرطضم ةجاتحم

 تارورضلا نأل لیوأتلا اذهل دهشي رظنلاو .«راهّتلاب هیحسماو لیلا هیلعجا)

 ةملس مأ یوتف كلام لعج اذهلو «لوصألا يف حابملا لاح ىلإ تاروظحملا لقنت

 اهنع هللا يضر ةملس مأ نأل «لحكلا يف دنسملا ثيدحلل اریسفت اهنع هللا يضر

 رظنلاو هجرخمو هليوأتب ملعآ يهو ءاهدنع حص اذإ هفلاختل تناك امو «هتور

 ءةنيزلاب نيزتملا هفرملا مكحب هل مكحُي ال ءيش ىلإ رطضملا نأل .كلذل دهشي

 نع ال ةنيزلا نع ةداحلا تیهن امناو «ءيش يف ةنيزلا نم يوادتلاو ءاودلا سيلو

 لهأ هيلعو «رظنلا يف هتحص عم تور امب ملعأ اهنع هللا يضر ةملس ٌمأو «يوادتلا

 . ءاهقفلا رثكأو «يعفاشلاو كلام لاق هبو «هقفلا

 هللا دبع نب ملاس نع هغلب هنأ «هتطوم» يف هللا همحر كلام ركذ دقو

 اذ اهن :اهجوز اهنع یفوتی ةأرملا يف نالوقي اناك امهنأ .راسی نب ناميلسو
 ىوادتتو لحتكت اهنأ ءاهتباصأ ىوكش وأ ءاهینیعب دمر نم اهرصب ىلع تيشخ

 ىلإ ال يوادتلا ىلإ دصقلا نأل :رمع وبأ لاق .()بیط هيف ناك نإو لحكلاب

 . تاينلاب لامعألاو «بيطتلا

 وهو «بيطب سيلو «ةنيز نوكيف ءرفصي ربصلا « هللا همحر ىعفاشلا لاقو

 «ىرت ال ثيح ليللاب ةأرملل اهنع هللا يضر ةملس مأ تنذأف ءالجلا لحك

 .ههبشآ ام كلذكو « یری ثيح راهنلاب هحسمتو

 لحکلا نم ةداحلا عنمُت امنإو :«ينغملا» يف ةمادق نب دمحم وبأ لاقو

 .۲۳۲/۵ «مألا» (۱)

۳ 



 ةنيز ةداحلا بنتجت
 تادثلا

 «امهوحنو توززنعلاو ایتوتلاب لحکلا امأف «ةنيزلا هب لصحت يذلا هنال «دمئالاب

 نم عنمت الو : لاق .اهَرَم اهديزيو نيعلا حبي لب هيف ةنيز ال هنأل هب سأب الف

 .هرفصُي هنال هجولا يف هنم َمنُم امنا هنأل ءاهندب نم اههجو ريغ ىلع ربّصلا لعج
 .هجولا بشي هنإ : 45 ٌئبنلا لاق اذهلف .باضخلا هبشیف

 ىلإ بودنملا رعشلا قلحو «طبالا فتنو «رافظألا میلقت نم عنمت الو : لاق

 هللا يضر ةملس مآ ثیدحل .هب طاشتمالاو ءردّسلاب لاستغالا نم الو «هقلح

 يف يروباسينلا ءیناه نب ميهاربإ لاقو «بیطتلل ال فيظنتلل داري هنألو ءاهنع

 اذإ نكلو ءال :لاق ؟دمئالاب لحتكت اهنع ىفوتملا هللا دبع يبأل ليق «هلئاسم»

 . ةديدش ىوكش تكتشاو اهنيع ىلع تفاخ اذإ ربّصلاب تلحتكا «تدارأ

 لصف

 وه امو ی يبنلا هنع اهاهن ام اهيلع مرحیف «بايثلا ةنيز :يناثلا عونلا
 . «ًاغوُيضَم اب سل الو» :لاق هنأ هنع حص دقو . هلثم وه امو «هنم عنملاب ىلوأ

 .رضخألاو ءرفصألاو رمحألاب غوبصملا ٌرئاسو ءرفعزملاو رفصعملا معي اذهو
 الّو» :رخآلا ظفللا يفو .نييزتلاو نيسحتلل غبصُي ام لكو «يفاصلا قرزألاو

 ملا الو «بايثلا نم َرَفْصَعُملا سبلت

 ىلع بایثلا نم حس ام وهو «هيف نوذأم :امهدحآ .نارخا ناعون انههو

 وأ «فوص وأ «ناتك وأ .نطق وأ «زق وأ ءزخ نم غبص هيف لخدی ملو .ههجو

 .دوزبلاک هريغ عم جسنو هلزغ غبص وأ رعش وأ ءربو

 رتسیل وأ «حیبقتل غبص امو داوسلا لثم ةنيزلا هغبصب داري ال ام :یناثلاو

 .هنم عنمي ال اذهف .خسولا

 ىلع بايثلا لامج :امهادحإ .ناتنیز بایثلا ىف : هللا همحر یعفاشلا لاق

 ةنيز نع ةداحلا تعم امناو «اهشیلی نمل ةت تاشاق .ةروعلل ةرتسلاو «نیسباللا

 نأل ءضایبلا نم بوث لك سبلت نأ ساب الف ءاهتروع رتس نع هنت ملو ءاهندب

۳۹ 



 لخدی ملو ههجو ىلع جسني ام لکو «ربولاو فوصلا كلذکو «نيزمب سیل ضایبلا

 «داوسلا لثم بوثلا نييزت هب دري مل غبص لک كلذکو «هريغ وأ زخ نم غبص هيلع

 وأ هبو يف يشو وأ «ةنيز نم ناك ام امأف .هنع خسولا يفنل وأ «هحيبقتل غبص امو

 وأ ةملسم «ةريغص وأ ةريبك «ةمأ وأ ةرح لكل كلذو «ةداحلا هسبلت الف ؛هریغ

 .""همالک یهتنا . ةيمذ )۱ ها ام و

 لاقو «كلام لوق وحن بابلا اذه يف هللا همحر يعفاشلا لوقو : رمع وبأ لاق

 ةنیزلا هب تدارآ اذ| اغوبصم نکی مل ناو زخ الو بصع بوث سیل ال :ةفينح وبا
 ؛اهنیع تکتشا اذإو . هسبلت نأ سأب الف «ةنيزلا غوبصملا بوثلا سبلب درت مل ناو
 . لحتکت مل ؛اهنیع كتشت مل ناو «هريغو دوسألاب تلحتکا

 لصف

 ةدتعملا نيزتت الو :بلاط يبأ ةياور يف لاقف هللا همحر دمحأ مامالا امأو

 هيف سيل نهُدب ُنهّدتو «ةنيز لحكب لحتکت الو «بيطلا نم ءيشب بيطتت الو

 «نّیزتت نيتنثا وأ ةدحاو ةقلطملاو تل ناب الو 1 و « بیط

 . اهعجارپ نأ هلعل فشتتو

 اه اهنع یفوتملا :لاق دمحآ تعمس :*هلئاسم) يف دواد وبآ لاقو

 .ةنيزلاو بیطلا تجي ةمرحملار :ائالث ةقلطملاو

 اهنع یفوتملا :تلق «هللا همحر دمحأ تلأس :«هلئاسم) يف برح لاقو

 اهنع یفوتملا بیطتت ال :لاقف ؟ریرحب سیل دربلا ناسبلت له ةقلطملاو اهجوز

 :لاق مث .اهرهط دنع ًاليلق نوکی نأ الا .بیطلا يف ددشو «ةنيزب نيزتت الو

 برح قاس مث «ةعجر اهیلع اهجوزل سیل هنال اهنع ىّفوتملاب ائالث ةقّلَطُملا تهبشو
 الو «بایثلا نم رفصعملا سبلت ال اهنع یفوتملا :لاق ةملس ّمأ ىلإ هدانساب

 .فرصتب ۵ «مألا» )۱(

۳۷ 



 . بیطب طشتمت الو «بيطتت الو «لحتکت الو .بضتخت

 نع هللا دبع ابآ تلأس :«هلئاسم» يف يروباسينلا ءیناه نب ميهاربإ لاقو

 یفوتملل ةرک امنإو هب ساب ال :لاق ؟اهتدع يف نهدت وأ «اهتدع يف ٌبقتنت ةأرملا

 دقف «هب ْنهدت الف .بیط هيف نهذ لک : هللا دبع وبأ لاقو . نیزتت نأ اهجوز اهنع

 هنم ا نأ ىلع هللا مهمحر ةفينح يبأو «يعفاشلاو «دمحأ مامالا مالك راد

 ناف ءاعطق باوصلا وه اذهو «ناك عون يأ نم ةنيزلا سابل نم ناك ام بايثلا نم
 . ركذلاب هصخ 3 يبلاو «موهفم هلجأل قشمملاو رفصعملا نم تعم يذلا ىنعملا

 دوربلاو «ضيبألا ناك اذإف «منملاب ىلوأو هلثم وه ام ىلع اهيبنت غوبصملا عم
 ناك ءامهتدوج يهانتو امهعافترال ةنيزلل داري امم نامئالا ةيلاغلا ةعيفرلا ةرّبحملا

 يف ُبرَتسَي مل هلوسرو هللا نع لقع نم لكو .غوبصملا بوثلا نم عنملاب ىلوأ
 او طقف ةغبصملا بالا بنتجت اهنإ :مزح نب دمحم وبآ لاق امك ال كلذ
 غبصُی مل يذلا هنول نم رفصأو ضيبأ ريرح نم تءاش ام دعب سبلت نأ اهل

 بهذلاب ٌجوسنملا سبلت نأ اهل حابمو .كلذ ریغو هنول وه يذلا رحبلا فوصو
 يهف «كلذ ریغو درمزلاو «توقايلاو رهوجلاو ةضفلاو بهذلا ن نی هلک يلخلاو

 ولو «ةرورض ریغل وأ ةرورضل هلك لحکلا :يهو « طقف اهبنتجت ءایشآ سنع

 يف سلب امم غوبصم بوث لک اصرف بنتجتو اراهن الو اليل ال اهانیع تبهذ
 ةرمخلاو ةرضخلاو داوسلا كلذ يف ءاوس «هنم ءيش ىلع وأ .دسجلاو سأرلا

 وهف ؛نمیلا يف لمع ةاشوم بايث يهو هّدحو بصعلا الإ كلذ ريغو «ةرفصلاو
 اشاح طاشتمالا بنتجتو «ةلمج هلك باضخلا افرق :اضیآ بنتجتو .اهل عاب
 الو هلك بیطلا اضرف :اضيأ بنتجتو «اهل لالح وهف . طقف طشملاب حیرستلا
 يتلا ةسمخلا هذهف « طقف اهرهط دنع رافظآ وأ طسق نم ًائيش اشاح انیش برقت

 . هصنب اهيف همالک انیکح اهرکذ

 ةحاباو ءيش يف ةنيزلا نم اهیلع دوسآ بوث سبل میرحت هنم بیجعب سیلو
 «خسولا لمحل ظیلغلا غوبصملا میرحت الو ارهوجو اول ولو ابهد دقتي بوت

1۲۸ 



 نأ هنم بجعلا امنإو «هژاوژو هژاهبو هئسح نویعلاب ذخأي يذلا ریرحلا ةحابإو

 اذه نم بجعأو .هفالخ دحال لحي ال هنأو ءرمألا سفن يف هللا نيد اذه :لوقی
 بجعأو . يلحلا سابل نع اهل هنت هیهن يف حیحصلا ثیدحلا فالخ ىلع همادقإ

 نب ميهاربإ ةياور نم هنأل كلذ حصي الو : لاق مث كلذب ٌربخلا رکذ هنأ ءاذه نم

 يبأ نم نامهط نب ميهاربإ يقل ام هللف «هب انلقل حص ولو «فيعض وهو .نامهط
 ىلع ةتسلا ةمئألا قفتا نیذلا تاقثلا تابثألا ظافحلا نم وهو مزح نب دمحم
 جاجتحالا ىلع ناخیشلا مهیفو ؛حیحصلا باحصآ قفتاو «هشیدح جارخإ

 الو حرج هيف مهنم دحأ نع ظفحُي ملو «قدصلاو ةقثلاب ةمئألا هل دهشو « هثیدحب

 .هب هفیعضت الو «هاور ثیدح لیلعت طق نیئدحملا نم دحآ نع ظفحُی الو شدخ
 :لاق :عمسأ انآو «بيذهتلا» يف ظفاحلا جاجحلا يبآ انخیش ىلع ءیرقو

 نکسو «قارهب دلو «يورهلا دیعس وبآ يناسارخلا ديعس نب نامهط نب ميهاربإ
 نمع رکذ مث ءاهب تام یتح ةکمب نکس مث ءاهب ثدحو «دادغب مدقو روباسین

 نب نایفس نع «يزورملا نب ورمع نب حون لاق :لاق مث «هنع یور نمو «یور

 نب دمحأ نب هللا دبع لاقو ثیدحلا حیحص :كرابملا نبا نع «كلملا دبع

 نع «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع لاقو «ةقث :متاح يبأو ءهيبأ نع «لبنح

 نسح قرد :متاح وبآ لاقو «يلجعلا لاق كلذکو هب ساب ال :نیعم نب یبحی
 ةمئألا لزت مل مث «ثيدحلا يف ةقث ناك :يمرادلا دیعس نب نامثع لاقو «ثیدحلا

 نب قاحسا لاقو .ةقث :دواد وبآ لاقو . هنوقثویو «هیف نوبغریو هثیدح نوهتشي

 رثكأ ناسارُخب ناك ام «عامسلا ریثک «ةياورلا ّسح «ثیدحلا حیحص ناك : هیوهار
Eنم ناك :يضاقلا مثكأ نب ىيحي لاقو .ةعامجلا هل یورو «ةقث وهو  

 لاقو .املع مهعسوأو «مهقثوأو ءزاجحلاو قارعلاو ك ا
 نامث ةنس نامهط نب ميهاربإ تام :لوقي ناميلس نب كلام تعمس :يدوعسملا

 . هلم فلخي ملو ةكمب ةئامو نيتسو

 )١( ص «لامکلا بیذهت» ۰۵۷ ۵۸.
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 يف مزح نبا ىلع درلا

 نب میهاربا هقيعضت

 نامهط



 فشاکو ءصوصنلا هذهل قباطم وه امب مهنع هللا يضر ةباحصلا ىتفأ دقو

 الو «بيطنت الو لحتکت ال :لاق هنأ رمع نبا نع حصف ءاهدوصقمو اهانعم نع
 يلحب نيزتت الو «ادرب الو «اغوبصم ابوث الو رفصعملا بت الو ءبضّتْخَت

 يكتشت نأ الإ «ةنيزلا هب ديرت لحکب لحتکت الو «ةنيزلا هب دیر ائيش سبلت الو
 . اهنيع

 نب هللا ديبع نع «يروثلا نايفس نع «قازرلا دبع قيرط نم هنع حصو

 الو ٌبضتخت الو ؛ابیط اهنع یفوتملا رسمت الو : رمع نبا نع « عفان نع « رمع

 O ترضع بولا یو نت اپ اف « لحتکت

 ابيط سمت الو «بصَعلا الإ ةغبصملا َبايثلا سبلت ال :ةيطع َّمأ نع حصو
 .ةنيز لحکب لحتکت الو رافظالاو طسقلاب بیطلا یندآ الإ

 .ةنيزلاو بیطلا بنتجت : لاق هنأ هنع هللا يضر سابع نبا نع حصو

 الو ءائيش ةغبصملا بايثلا نم ُنَبلت ال :اهنع هللا يضر ةملس ٌمأ نع حصو

 ف الو ؛بضتخت الو الخ سیلت الو «لحتکت

 تا : یه دلك آل :اهنع هللا يضر نينمؤملا ٌمأ ةشئاع تلاقو

 «تضعلا تاب تءاش نا سيلقو:ءايلخ سبلت الو «لحتکت الواط

 اهنع ىّفوتملا ةجوزلا بنتجتو :«هرصتخم» ىف یقرخلا لاقف «باَمْلا امأو باقنلاةداحلا بنتجت له

 بالو تمنا کنار, ايلتس ريغ. ىف لار ك او «تیطلا اهعتوژ

 ةأرملا نع هللا دبع ابآ تلأس :«هلئاسم» ىف ءیناه نب قاحسإ لاق دقو

 )١( «فنصملا» )١5١١5(. يقهيبلاو 110/۷ .
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 اهنع یفوتملل ةرک امناو «هب سأب ال :لاق ؟اهتدع يف نهدت وأ ءاهتدع يف بقتنت
 ءاهجوز اهنع ىفوتملا نع «هلئاسم» يف دواد وبأ لاق دق نكلو .نّيزتت نأ اهجوز

 ةلزنمب اهنع ىفوتملا لعجف .ةنيزلاو بیطلا نبنتجت :ةمرحملاو ءاثالث ةقلطملاو

 نم ذخأ مساقلا ابأ لعلف «باقنلا بنتجت اهنأ اذه رهاظف .هبنتجت اميف ةمرحملا
 :ثلاثلا لصف :لاقف «ينغملا» يف دمحم وبأ هللع اذهبو  ملعأ هللاو اذه هصن

 ةهبشم ةدتعملا نأل هوحنو عقربلا لثم هانعم يف امو «باقنلا ةداحلا هبنتجت اميف

 تلدس ءاههجو رتس ىلإ تجاتحا اذإو .كلذ نم عنتمت ةمرحملاو قم رحملاب

 .ةمرحملا لعفت امك هيلع

 : لیق ؟هسبل اهل له «جسن مث هلزغ غبص اذإ بوثلا يف نولوقت امف : لیق ناف

 عفرأو نسحأ هنال هسبل مرحي :امهدحآ ينغملا يف نالامتحا امهو «ناهجو هيف

 لوقل مرحي ال : يناثلاو «هجسن دعب غبص ام هبشأف «نسحلل غوبصم هنالو

 ام وهو .«بصع بوث الإ :اهنع هللا يضر ةملس ّمأ ثيدح يف د هللا لوسر

 :بصقعلا امأو ءحصأ لوألاو :خیشلا لاق «يضاقلا هركذ «هجسن لبق هلزغ غبص

 نميلاب ناتبن بصعلاو سرولا :يليهسلا لاق «بايثلا هب غبصت تبن هنأ :حيحصلاف

 يف هنأل .«بصقعلاب غبصُي ام سبل يف ةّداحلل 45 يبنلا صخرأف هب الإ ناتبني ال

 ءاربتسالا ىف ب هللا لوسر مکح رکذ

 نأ «هنع هللا يضر يردخلا دیعس يبأ ثیدح نم :«ملسم حیحص» يف تبث

 اورهظف مهولتاقف ءاودع يقلف «ساطوأ ىلإ اشيج ثعب نینخ موي ي هللا لوسر

 نم اوجّرحت كك هللا لوسر باحصأ نم اسان نأكف ایابس اوباصأو ‹ مهيلع

 :كلذ يف لجو رع هللا لزنأف «نیکرشملا نم نهجاوزآ لجأ نم نهنايشغ
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 بوثلا ةداحلا سبلت له
 ؟جسن مث هلزغ غبص اذإ



 ْمُكَل نه :يآ ۲6[۰ :ءاسلا] «ْمُكْناَمْيَأ ْتَكَلَم ام الا ِءاَسَّنلا نم ٌتاََصْخُملاو»
 . ۲ نهتدع تضقنا اذإ لالح

 هلع یبنلا نأ هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ ثيدح نم :اضيأ «هحیحصا ىفو

 ل تر ۳ هس و ا 3

 .معن :اولاقف .«اهب ملی نأ ديري هلعل» :لاقف طاطسف باب ىلع حجم ةأرماب رم

 م ر 7 هاد و هاج 4 EY ار هي و ی ۳۳ شا طه ۷۳

 وهو هثروي فيك 5 ۱ هعم لخدی انعل هنعلا نأ تممه دقل) : ها هللا لوسر لاقف

 )۲) و« 2 م 2 رو و و ا و و # 2
 5 «هل لحي ال وهو همدختسي فيك «هل لحي ال

 ."”ٌنهِنوطُب يف ام َنْعضَي یّتح ايالا OE نت مدع e ضو

 . و ۶ ۶

 هللا یضر یردخلا ديعس یبا ثیدح نم :«دواد یبآ ننس»و «دنسملا» یفو

  E Êرم ےس ر ا 4 ر ۳ ۳

 تاذ ُرْيَغ الو عضت یّتح لماَح أطوت ال :ساطوأ ایابس يف لاق ةي یبنلا نأ «هنع
 رضیحت یّتح لمح 4

 لك ّيبنلا نأ .هنع هللا يضر تبا نب عفیو ثيدح نم :يذمرتلا يفو

 لاق .۳*)«هرّیغ دلو هءاَم يقْسَي الف ءرخآلا مْوَيلاَو هللاب نمی ناك ْنَم» :لاق

 .نسح ثيدح :یذمرتلا
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 نأ رخالا مْوَيِلاَو هللاب نمّوُي ءیرُمال لحي ال» :اضیآ هثیدح نم «دواد يبالو

 .ءاربتسالا دعب ةيبسملا ءطو زاوج باب :عاضرلا يف (۱8۵) ملسم هجرخآ (۱)

 :حجملاو «ةيبسملا لماحلا ءطو میرحت باب :حاكنلا يف (۱46۱) ملسم هجرخآ (۲)

 . اهتدالو تبرق يتلا لماحلا

 نم یلابحلا ءطو ةيهارك يف ءاج ام باب :ریسلا يف (۱۵14) يذمرتلا هجرخآ (۳)

 .دهاوشلا يف نسح هدنسو ۷۶ دمحأو یابسلا

 ایابسلا ءطو يف باب :حاکنلا يف (۲۱۵۷) دواد وبآو ۰۸۷ ۳ دمحأ هجرخآ )٤(

 . ۱۹۵/۲ مکاحلا هححصو ؛نسح هدنسو ۱۷۱/۲ يمرادلاو

 ؛لماح يهو ةيراجلا يرتشي لجرلا يف باب :حاكنلا يف (۱۱۳۱) يذمرتلا هجرخآ (۵)

 .حیحص هدنسو ۱۰۸/۶4 دمحأو ۲۱۵۸(۰) دواد وبأو
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 . اهر سی ۳ یتح بسلا نم  ةأرما ىلع م َعقي

 یخ اَياَبّسلا ّنم ایی ّنَحكْنَي الف رخالا مْوَيلاو TT : دمح ال و

 . !صیحت

 ءأطوت يتلا ةديلّولا تّبهُو اذإ : رمع نبا لاق : (هحیحص» يف يراخبلا رکذو

 ات او تضیحب ًأ ربتستلف «تقتع وأ تعش وآ

 لسرأ :سوواط نع < «ملسم نب ورمع نع ‹«رمعم نع «قازرلا دبع ركذو

 یّتح لئاخح الو «لماخ ىلع لجَر نقی الا : هیزاغم ضعب يف ايدانم اع هللا لوسر

 7 4 ص
 بم

 وه
 سس

 نوملسملا باصآ :لاق «يبعشلا نع «ایرکز نع : يروثلا نایفس نع رکذو

 الو «ٌّمضت یتح لماح ىلع اوعقی ال نأ ب هللا لوسر مهرمأف «ساطوأ موی ایابس
a 8 ۰۲۳۰ بس  

 .  ضیحت یتح لماح ريغ ىلع

 .ةدیدع اماكحأ ننسلا هذه تنمضتف

 الماح تناك ناف ءاهمحر ةءارب ملعُي یتح ةيبسملا ٌءطو زوجي ال هنأ : اهدحآ

 تاوذ نم نكت مل ناف فيس ضعت ناف الاخ تناك ناو .اهلمح عضوبف

 نأب اهمحر ةءارب ملعُي يتلا يفو «رکبلا يفو اهيف ٌفلّتخاو ءاهيف صن الف «ضيحلا

 هکلم نع اهجرخُي ملو ءاهأطي ملو ضيحلا َبيقع اهعاب مث «عئابلا دنع تضاح

 وبأو یعفاشلا بجوأف «لجر ىلإ اهنع تلقتناف «ةنوصم يهو ةأرما دنع تناك وأ

 «عفان نع ملا دبع قيرط نم ةبيش يبأ نبا هلصوو ءاقيلعت ۳۵۱/۶ يراخبلا هجرخأ )١(
 قيرط نم )١7905( قازرلا دبع هلصو دقف «ءارذعلا أربتست الو» :هلوق امأو .هنع

 . هنع « عفان نع بویآ

 .(۱۲۹۰۳) «فنصملا» (۲)

 .(۱۲۹۰۶) «فنصملا" (۳)
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 ةيبسملا ءطو زوجي ال
 اهمحر ةءارب ملعب ىتح



 ةدعلاب ًارابتعاو «ثیداحالا مومعب اذخأ ءهلك كلذ يف ءاربتسالا دمحأو ةفينح

 رکذ امك «ةباحصلا راثاب اجاجتحاو محرلا ةءاربب ملعلا عم بجت ثيح

 تيراج راجتلا نم ثالث لوادت :ءاطع لاق :لاق «جيرج ُنِبا انثدح :قازرلا دبع

 مث «مهدحآب اهدلو اوقحلأف «ةفاقلا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اعدف «تدلوف

 ىتح اهب صّبرتيلف ءضيحملا تغلب دق ةيراج عاتبا نم :هنع هللا يضر رمع لاق

 .(۱ ةلیل نيعبرأو اسمح اهب ٌصّبرتيلف «ضحت مل تناك ناف «ضيحت

 مل نم یلعو «ضیحملا نم تسئي نم ىلع ةدعلا هللا بجوأ دقو :اولاق

 ىلع ُبجيف «ةمألا ةدع ءاربتسالاو ءرهشأ ةثالث اهلعجو «ضيحملا نس غلبت

 . ضيحملا ّنس غلبت مل نمو «ةسیالا

 نقيت ثيحف «محرلا ةءاربب ٌملعلا ءاربتسالا نم ٌدوصقملا :نورخا لاقو

 نع «قازرلا دبع هاور امك «هیلع ءاربتسا الو اهّوطو هلف «ةمألا محر ةءارب كلاملا

 ةمألا تناك اذإ :لاق هنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع «بویآ نع «رمعم

 .هنع «هحیحصا يف يراخبلا هركذو یاش نإ اهئربتسي مل ءارذع

 «يمخللا هللا دبع نب بويأ نع «دیز نب يلع انثدح «ةملس نب دامح ركذو

 ءةّضف قيربإ اه َّنأك ءالولَج موی ٌةيراج يمهس يف تعقو :لاق رمع نبا نع
 .(۳)نورظنی سانلاو اهلبقأ تلعج نأ يسفن تكلم امف :رمع نبا لاق

 هللا دبع وبأ لاق :اهعورفو هتدعاق كاهو «عجري اذه ىلإ كلام بهذمو

 . اهظفلب اهركذنف ءاربتسالا بابل ةدعاق دقع دقو يرزاملا

 اهيف مزلي الف «لمحلا اهيلع ّنمُأ ةَمَآ لك نأ :كلذ يف عماجلا لوقلاو
 ددرت وأ ءاهلمح يف كش وأ «ًالماح اهنوك نظلا ىلع بلغ ْنَم لکو «ُءاربتسالا

 .(۱۲۸۹۲) و )١5885( «فنصملا» (۱)

 .ابیرت مدقت (۲)
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 نظلا عم هنکل ءاهمحر ةءاربب نظلا بّلغ نم لکو ءاهيف مزال ءاربتسالاف «هيف

 . هطوقسو ءاربتسالا توبث يف نيلوق ىلع بهذملا نإف « هلوصح زوجي بلاغلا
 قيطت يتلا ةريغصلا ءاربتساک ءاهيف ةفلتخملا عورفلا كلذ ىلع جرخ مث

 بجیو :«رهاوجلا» بحاص لاق «كلام نع ناتیاور هيفو فّسیالاو یطولا

 عبرأ وأ «ةرشع ثالث تنبك «لمحلا 7 براق نمم تناك اذإ ةريغصلا يف

 اهلثم لمحي الو طولا قيطُت نمم تناك اذإ ءاربتسالا باجيإ يفو «ةرشع

 نبا ةياور يف هافنو مساقلا نبا ةياور يف هتبثأ «ناتياور «رشعو مست تنبك

 بجیو :لاق .اهیف ءاربتسا الف ءطولا قيطي ال نمم تناك ناو «مکحلا دبع

 نیعبرألا ةنبا لثم «ةسيالا َّنس غلبت ملو «ضيحلا نس تزواج نمیف ءاربتسالا

 اهيف بجي لهف .هنع تسئیو «ضیحملا نع تدعق يتلا امأو .نیسمخلاو

 لاق .مکحلا دبع نباو مساقلا نبال ناتیاور ؟بجي ال وا رسالا

 امهیف نكمُي هنأ .تسيالاو ءطولا قیطت يتلا ةريغصلا ءاربتسا ٌهجوو :يرژاملا

 ال نأ ناکمالا عضاوم يف یعدی الثل «ةعيرذلا ةيامحل وأ ءرودنلا ىلع لمحلا

 ۱ . ناكمإ

 هنع رّیعملا وهو «تنز نوكت نأ افوخ ةمألا ءاربتسا كلذ نمو :لاق

 ءطو ٌمدع :بلاغلا «نالوق هيف «شخّولا ةّمألا ءاربتسا كلذ نمو :لاق

 .ردانلا يف عقي ناك ناو ؛نهل تاداسلا

 یفف « م رحم ود وا قأرما وا «ٰتوبجم اهعاب نم ءا ربتسا كلذ نمو

 . كلام نع ناتياور هبوجو

 ىلإ تعجرف «تزجع مث فّرصتت تناك اذإ ةبتاكملا ءاربتسا كلذ نمو

 . هبفنی بهشآو (ءا ربتسالا تشي مساقلا نباف اهدبس

 ىلع بحتسم وه : يمخللا نسحلا وبآ لاق رکیلا ءا ربتسا كلذ نمو

 ۳و



 .بجاو وه : كلام باحصأ نم هریغ لاقو .بجاو ريغ طایتحالا هجو

 هناف ءاهأربتسا دق هنأ يرتشملا ملعو «ةمألا عئابلا ًاربتسا اذإ كلذ نمو

 . يرتشملا ءاربتسا نع عئابلا ءاريتسا ءىزجي

 ءاهأ ربتسا مث «ةضيح عدوملا دنع تضاحف «ةمأ هعدوأ اذإ كلذ نمو

 طرشب اذهو اهئاربتسا نع ةضيحلا كلت تأزجأو .ناث ءاربتسا ىلإ جتحي مل

 .اهيلع لخدي اهّديس نوكي الو «جّرخت ال نأ

 دقو هلايع يف ريغص هل دلو وأ .هتجوز نم اهّيرتشي نأ كلذ نمو
 كلذ هأزجأ .جرخت ال تناك نإ :لوقي مساقلا نباف «مئابلا دنع تضاح

 يف ٌرظانلاو ءاهنع ٌباذلا وهو راد يف يرتشملا عم ناك نإ :لوقي ٌبهشآو
 .جرخت ال وأ جرخت تناك ءاوس كل هأزجأ ءاهرمأ

 لبق لجر هنم اهارتشا .مدق نيحف ءًابئاغ ةمالا ديس ناك نإ كلذ نمو
 ءاربتسا الف ءرهطت نأ لبق اهارتشاف .ضئاح يهو تجرخ وأ .جّرخت نأ

 .هيلع
 وه

 هبهذم نم ٌروهشملاف ءاهضيح لّوأ يف ضئاح يهو تعيب اذإ كلذ نمو
 . ةفنأتسم ةضيح ىلإ جاتحي ال اهل ءاربتسا نوكي كلذ نأ

 دي تحت يهو ةيراجلا نم هكيرش بيصن يرتشي كيرشلا .كلذ نمو
 .هیلع ءاربتسا الف .هدی يف تضاح دقو «امهنم يرتشملا

 ااو .ءاربتسالا يف هذخأم نع كيبنُت هبهذم نم اهّلك ٌحورفلا هز
 تابا دلك كا تاغ نا .محرلا ةءارب نظي الو ملعي ال ثيح بجي

 ءاربتسا بجي ال هنإ :ةيميت نب سابعلا وبأو جيرس نب سابعلا وبآ لاق دقو

 نع سيلو «لوقن مهلوقبو ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع حص امك «ركبلا
 يأ ىلع كلم اهيلع هل دّدجت نم لك ءاربتسا بوجو يف ماع صن قو يبنلا

۳۹ 



 صضیحنو «نهلماوح عضت ىتح ايابسلا ءطو نع ىهن امنإو «تناك ةلاح

 .نهلئاوح

 امك «ءاربتسالا لبق نهراكبأ ءطو میرحت يضتقي هم ومعف : ليف نإف

 ؟بيثلا ءطو عنتمي

 ديقي وأ صخُيف .هنم ٌدصقلا رهظ قالطإ وأ مومع هنأ هتياغو « معن : ليف

 یتح اًيابّسلا نم ابّيث حكي الف رخالا مریلا هللاب نمی ناك نَم» :عفیور
 ےس

 .فلاخم هل مدعي الو يباحصلا بهذمب اضيأ صخيو . «ضيحت

 ام هللا لوسر ثعب :لاق «ةديرب ثيدح نم :«یيراخبلا حيحص» يفو
 اهنم يلع یفطصاف محلا ضبقیل نيميلاب ينعي دلاخ ىلإ هنع هللا يضر ًایلع
 لاقف :ةیاور يفو ؟اذه ىلإ یرت امآ :دلاخل تلقف لستغا دقو حبصأف يبس

 هللا يضر ًايلع فش تلکو :ةديرب لاق ؟اذه منص ام یرت الأ :ةديربل دلاخ

 ضخنتآ ةَدْيَرِب اي» :لاقف .هل كلذ ثرکذ فال یبنلا ىلإ انمدق املف «هنع
 . 20(كلذ نم کا ال يف هل نا ةضغْبت ال» :لاق «معن :تلق ؟«ََيِلَع

 نوكت نأ امإو ءاهئاربتسا بوجو يلع ري ملف ًاركب نوكت نأ امإ ةيراجلا هذهف
 نأ دب الف ءلاح لكبو .اهل هكّلمت لبق ةضيحلاب ىفتكاف ءاهضيح رخآ يف
 ظ .ءاربتسالا نع هانغأ ثيحب اهمحر ةءارب ققحت نوكي

 لماَح اوت ًالو» :هلوق تدجو ءلمأتلا قح وی يبنلا لوق تلمأت اذإف
 ريغب دارملا نأ هنم كل رهظ ««ضيحت ىح لْمَح تاذ ٌرْيغ الو «عضت ىَّنَح
 اهنطو نع كسميف رم دلماح نوکت نأ زوجی نم لمحلا تاد

 نب دلاخو بلاط يبآ نب يلع ثعب باب :يزاغملا يف ۳ ۰0۲/۸ يراخبلا هجرخآ (۱)
 .۲۵۹/۵ دمحأو یادولا ةجح لبق نميلا ىلإ دیلولا
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 دل ولا مآ ةدع

 يف هلاق اذهو .اهمحر هيلع لمتشا امب هل ملع ال هنال .لمحلا ةفاخم

 لمتشا له «كلملا لبق اهلاح ملعي ال ةمأ كلم نم لكف اذه یلعو

 لوقعم رمآ اذه ءةضيحب اهئربتسی یتح اهأطي مل ؟ال مأ لمح ىلع اهمحر
 ال يتلا ةريغصلاو ءارذعلا ءاربتسال ینعم الف هل ینعم ال ضحم دبعتب سیلو

 اهوحنو ءالصأ جّرخت ال هتيب يف يهو هتأرما نم اهارتشا يتلاو .اهلثم لمحي

 اهآ ربتسا «جوزتت نأ تدارأو ةأرملا تنز اذإ كلذكف ءاهمحر ةءارب ملعی نمم

 اهجوز اهنع كسمأ ةجوزم يهو تنز اذإ كلذكو «تجوزت مث «ةضيحب

 .ةضيحب تدتعا ءاهديس اهنع تام اذإ دلولا مأ كلذكو .ةضيح ضيحت ىتح

 اهنع يفوت اذإ دلولا مأ ةدع مك «يبأ تلأس :دمحأ نب هللا دبع لاق

 نإ ءاهلاوحأ لك يف ةمأ يه امنإو .ةضيح اهتدع :لاق ؟اهقتعأ وأ اهالوم

 نم صقن ام يناجلا ىلعف ءاهيلع ينج نإو ءاهتميق اهديس ىلعف «تنج
 ٌدحف ءادح تباصأ ناو ءاهديسلف ءيش نم تكرت امف «تتام ناو .اهتميق

 نوقريو ءاهقتعب نوقتعُی اهتلزنمب مهف «تدلو امف ءاهديس اهجوز نو «ةمأ

 . اهقرب

 ريكو نهرا را الا نفع لاقت ع يف سانلا فلتخا دقو

 نم مرات وعلا ىلإ قیاس تنی ابا فوت نور ایم قلن
 دق هنال قرحلا مکح اهمکخ لعجی نأو ءاهثّروي نأ ارشعو رهشآ ةعبرآ : لاق

 اذهو .ضیح ثالث اهتدع : سانلا ضعب لاقو .ةرحلا ٌماقم ةدعلا يف اهماقآ

 الو ةقلطمب يه تسیلو «ةقلطملا ضيح الث دتعت امنإ ءهجو هل سیل لوق

 نصَبَرتَي ًاجاَوْرَأ َنوُرَدَيَو مکنم نفت َنيذَّلاو :لاقف ةدعلا هللا رکذ امناو «قرح

 الو ةرحب دلولا مأ تسیلو ۰۲۲۳6 :ةرقبلا] 4ارشعو رهفآ َةعَبرَأ ْنهشناب
E تم یی E خر ی at نهسفناب نِصَبَرَتي تاقلطملاو# :لاق .رشعو رهشآ ةعبراب دتعتف «ةجوز 
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 ےس رسا

 ةثالث
2 
 دمحأ ظفل اذهو « ةیرحلا ىلإ قزرلا نم تجرح ةمأ ىه امنإو ءور

 . هللا ةمح ر

 وأ ءاهالوم اهنع يفوت اذإ دلولا ٌمأ دتعت :حلاص ةياور يف لاق كلذكو

 .اهلاوحأ لك يف ةمأ يه امنإو .ةضیح اهقتعأ

 اذإ رشعو رهشأ ةعبرأ دلولا ما ةدع :سابعلا نب دمحم ةياور يف لاقو

 .اهدیس اهنع يفوت

 :دمحأ نع ةثلاث ةياور باطخلا وبآ یکحو :«ينغملا» يف خیشلا لاقو

 همحر دمحأ نع ةياورلا هذه دجا ملو :لاق .مایآ ةسمخو نیرهشب دتعت اهنآ

 نع كلذ يورو «هّلا همحر دمحأ نع ةحيحص اهنظأ الو «عماجلا» يف هللا

 امك «ةمألا ةدع اهتدع تناكف «ةمأ توملا نيح اهنأل «ةداتقو سوواطو ءاطع

 ةياور هذه تسيلف «هتوم دعب تقتعف قمالا هتجوز نع لجر تام ول

 .دمحأ نع روصنم نب قاحسإ

 دلولا مأ ةدع يف لوقلا باب :«رفاسملا داز» يف زيزعلا دبع ركب وبأ لاق

 ديسلا تام اذإ :مساقلا نبا ةياور يف هللا دبع وبأ لاق .ةافولاو قالطلا نم

 ةياور يف لاقو ؟اهجوز عم يهو دتعت فيك ءاهيلع ةدع الف .جوز دنع يهو

 يف لاقو .اهتدع نم جرخت ىتح اهتخأ جوزتي الف .دلولا َّمأ قتعأ اذإ :انهم

 قالطلاو ةافولا يف ةمألا ةدع دلولا مأ ةدعو :روصنم نب قاحسإ ةياور

 .همالك ىهتنا «ةقرفلاو

 نع دواد وبآ هاور ام «رشعو رهشآ ةعبرأ اهتدع :لاق ۳ ةجحو

 مآ ةدع كك دمحم انیبن ةنس َنْيَلَع اوذسفت ال :لاق هنأ «صاعلا نب ورمع

 اعلا :لوق اذهو ۶ رو رهشأ ةعيزأ اهدي اه نوت ادا كلولا

 يف فیعض هدانساو «دلولا مآ ةدع يف باب :قالطلا يف (۲۳۰۸) دواد وبآ هجرخأ (۱)

 . هثطخ ةرثکل فیعض وهو «قارولا رطم هدنس

۳۹ 



 ؛ورمع نب سالخو «زیزعلا دبع نبرمعو «دهاجمو «نیریس نب دمحمو
 تناکف «تافولل دتعت ةرح اهنال :اولاق .قاحساو .يعازوألاو :ىرهرلاو

 قلا هتک اوو نوكأ ا اهن

 ثالثب ٌدتعت :هباحصأو «ةفينح وبأو «يروثلاو «يعخنلاو «ءاطع لاقو

 ءةدع نم اهل دب ال اهنأل :اولاق «دوعسم نباو يلع نع ّيكحو ضیح

 يف لخدتف .ةمأ الو «نهنع یفوتملا جاوزالا ةيا يف لخدتف .ةجوز تسیلو

 .ءارقأ ةئالثب دتعتف تقلطملاب ءيش هبشآ يهف .ةضيحب ءاّمالا ءاربتسا صوصن

 نب نامثع لوق وهو «ةضيحب أربّتست اهنآ :لاوقألا هذه نم باوصلاو

 دمحم نب مساقلاو «يبعشلاو نسحلاو ءرمع نب هللا دبعو «ةشئاعو «نافع

 رهشآ يف لبنح نب دمحأو «يعفاشلاو «كلامو .لوحکمو «ةبالق يبأو

 وه امن اذه ناف ءرذنملا نباو ءروث يبأو «ديبع يبأ لوق وهو «هنع تاياورلا

 نم قح يف ةدحاو ةضيح ناكف «ةبقرلا نع كلملا لاوزل ءاربتسالا درجمل

 ثيدح امأو .تايبسملاو «تاكولمملاو تاقتعملا تاءاربتسا رئاسك «ضيحت

 نب ورمع ثيدح ديبع وبأو دمحأ فعض :رذنملا نبا لاقف «صاعلا نب ورمع

 نب ورمع ثيدح نع هللا دبع ابأ تلأس :ىسوم نب دمحم لاقو .صاعلا

 نم ٌبَجعی هللا دبع ابأ تيأر :ينوميملا لاقو .حصي ال :لاقف «صاعلا

 ؟اذه يف ي هللا لوسر ةنس نيأ :لاق مث ءاذه صاعلا نب ورمع ثيدح

 ةمأ هذه امنإو «حاكنلا نم ةرحلا ةدع يه امنإ ارشعو رهشآ ةعبرا :لاقو

 نم لوقل سیلو .اهثروی نأ اذهب لاق نم مزلیو «ةيرحلا ىلإ قلا نم تجرخ
 . همالک یهتنا «ةقلطملا كلذب دتعت امنا .هجو ضیح ثالث دتعت : لاق

 ءاجر وبآ نامهط نب ٌرطم «ورمع ثيدح دانسا يف :يرذنملا لاقو

 باتک يف ظفاحلا جاجحلا وبآ انخیش انربخأو .دحاو ريغ هفعض دقو «قارولا

 :لاقف .قارولا رطم نع لبنح نب دمحأ تلأس :بلاط وبآ لاق «بیذهتلا»

 نب دمحأ نب هللا دبع لاقو ءءاطع نع هثيدح فعضي ديعس نب ىيحي ناك

۰ 



 ثيدح هبشي ديعس نب ییحی ناك :لاق «قارولا رطم نع 5 تلأس : لبنح

 ؟هنع يبأ تلأسف : هللا دبع لاق ظفحلا ءوس يف یلیل يبآ نباب قارولا رطم

 :ءاطع يف رطم :لاقو .ةصاخ ءاطع يف یلیل يبآ نبا نم هّبرقأ ام :لاقف

 :لاقف ؟قارولا رطم :نيعم نب ییحیل تلق : هللا دبع لاق «ثیدحلا فیعض

 دعبو .يوقلاب سیل :يئاسنلا لاقو «حابر يبآ نب ءاطع ثيدح يف فیعض

 باتک يف نابح نبا هرکذو «ثیدحلا حلاص :يزارلا متاح وبآ لاق «ةقث وهف

 . "هب تیدخلا فعضل هجو الف ملسم هب جتحاو « تاقثلا

 صاعلا نب ورمع نع «بيؤذ نب ةصيبق ةياور نم هنأ ثیدحلا ةلع امنإو
 هنأ يهو .یرخآ ةلع هلو ينطقرادلا هلاق .هنم عمسی ملو «هنع هللا يضر

 :ٌباوصلاو :ينطقرادلا لاق .انيبن ةنس انيلع اوسبلت ال :لقي مل فوقوم

 .ثيدحلا ٌبارطضا يهو «ىرخأ ةلع هلو .فوقوم .اننيد انيلع اوسّبلَت ال

 دلولا مأ ةدع :يناثلاو .اذه :اهدحأ .هجوأ ةثالث ىلع ورمع نع هفالتخاو

 اذإف ءارشعو رهشأ ةعبرأ اهديس اهنع يفوت اذإ اهتدع :ثلاثلاو .ةرحلا ةدع

 لاق .يقهيبلا اهركذ هنع ةئالثلا ليواقألاو «ضيح ثالث اهتدعف «تقتعآ

 نع .سالخ ىور دقو .هنع يقهيبلا هاكح ركنم ثيدح اذه :دمحأ مامإلا

 نكلو ءرشعو رهشآ ةعبرأ دلولا مأ ةدع نأ یرمع نع ةصيبق ةياور لثم يلع

 هنإف «هنع ىورُي ال :بويأ لاقف .هثیدح يف ملكت دق ورمع نب سالخ

 هنإ : لاقي يلع نع هتياور :دمحآ لاقو اخ 0 ةريغم ناکو ؛يفحص

 ملعلا لهآ دنع ةفيعض يلع نع سالخ تایاور :يقهيبلا لاقو «باتک

 نع «عفان نع كلام یور دقف كلذ عمو .ةفیحص نم يه :لاقف .ثیدحلاب

 نع تبث ناف .ةضیحب دتعت :لاق اهدیس اهنع یفوتی دلولا مآ يف رمع نبا

 نمم هنوکو ءأطخلا ریثک هنأب هفعض ةلع نع اونابأو ءدحاو ريغ هفعض دقو فيك )١(

 .حیحص هدانسإو (۱۲۸۷۰) قازرلا دبعو ۲ «أطوملا» (؟)
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 ءَ دتس ! لصحب 9

 دب ال لب رهطب ةيبسملا

 ةضيح نم

 وه م ةباحصلا نيب عزت ةلأسم يهف ءامهنع يوُر ام ورمعو يلع

 | «ىنعملا مومعب قلعتلا الإ ارشعو رهشآ ةعبرأ اهلعج ْنَم عم سیلو «مکاحلا

 ىنعملا يف دارفألا يواست ینعملا مومع طرش نکلو ماع ظفل مهعم نكي مل

 نیذلاو «قاحلالا قّقحتي ال كلذ ملعُي مل امف «هلجأل مکحلا تبث يذلا
 ىوقأ ةجوزلا َنيبو دلولا مأ نيب يذلا َهِبَّشلا نأ اوأر ةجوزلاب دلولا َّمأ اوقحلأ

 اهتمزلف «ةرح تراص توملاب اهنآ ةهج نم ةمألا َنيبو اهنيب يذلا هبشلا نم

 ةجوزلا ةدع هل تلمج يذلا ىنعملا نألو «ةمألا فالخب ءاهتيرح عم ةدعلا

 اهيف نقيتُي يذلا تاقوألا ىندأ وهو «دلولا ما يف ٌدوجوم ءارشعو رهشأ ةعبرأ

 ال ةعيرشلاو «دلولا مأو ةجوزلا یی هيف لاحلا قرتفي ال اذهو ءدلولا قلخ
 ال یامالا ماکحآ اهماکحآ دلولا م : نولوقی مهوعزانمو «نیلئامتم نيب قرفت

 «مُكْجاَوْرَأ كرت ام فصن ز گلو :هلوف يف لخدت مل اذهلو «تاجوزلا ماكحأ

 مکنم نوت نیذلاو» :هلوف يف لخدت فیکف .اهریغو ۱۲[۰ :ءاسنلا]

 ارشعو رهشآ ةعبرآ لعجت مل ةدعلاو :اولاق ؟[۲۳۶ :ةرقبلا] 4اجاوُرَأ نوُوّدَيو
 بجتو ؛اهمحر ةءارب ُنَقَيَتِي نم ىلع بجت اهناف «محرلا ةءارب درجم لجأل
 .همامتو حاکنلا دقع میرح نم يهف «ةولخلاو لوخدلا لبق

 هيف يفكي اذهو ءاهمحر ةءاربب ملعلا هنم دوصقملاف «ةمألا ءاربتسا امأو

 كلذک ةرحلا ةدع تلعج امك «ءورق ةثالث اهژاربتسا لعجی مل اذهلو «ةضيح

 الف «ةأربتسملا يف ٌدوصقم ینعملا اذهو «جوزلل ًارظنو «ةعجرلا نامزل ًالیوطت

 ام اهل عرش نأ اهب رومالا یلوأف «ىنعم الو تاجوزلاب اهقاحلا يضتقي صن

 . قیفوتلا هللابو یادعتت الو «تاکولمملاو تایبسملا يف عرشلا بحاص هعرش

 لصف

 ءةضيح نم دب ال لب «ةتبلأ رهطب ءاربتسالا لّصحي ال هنأ :يناثلا مكحلا

 : هل لوق ىف ىعفاشلاو «كلام ٌباحصأ لاقو «ٌباوصلا وهو «روهمجلا لوق اذهو
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 نوا یا ا یا هوا ا و ل
 ىَّنَح لماَح أطوت ال : هلك هللا لوسر لوق ءاذه دری نكلو ءراهطألا :ءارقألا

 لاوسرب تع : تباث نب عفیور لاقو . «ةضْيَحِب ارتست یّتح لئاخ ر عض

 يا نم رج ای الف رخالا لار هللاب ُنِمْؤُي نکنم : نينح موي لوقي ةي هلا

 .اهدحأ اذه ا ةثالث هيف هدنعو دمحأ مامالا هاور «ةضيحب اهئْبَتْسَي یّتح

 لإ

 مر
 ت
 اد

 ىلاّبَحلا نعو «ضيحت ىتح ةمألا أطوت ال نأ ةَ هللا لوسر ىهن : يناثلا

 . نعضت یتح

et 

 یّتح ایاَبَسلا نم م ایت نحكي الف رخألا مْوَيلاَو هللا نمی ناک ْنَم» : ثلاثلا

 ام ءاغلإ زوجي الف ءرهطلاب ال هدحو ضیحلاب هلك كلذ يف ٌلحلا قلعف .'

 سایقلا یضتقم وهو .هصن فلاخ ام ىلع لیوعت الو «هاغلآ ام رابتعاو ت

 قحا ره را ی كانو نقلا ورا عبلالا وه ارل نا را
 ةلالد ال ام ىلع ءاربتسالا يف لّوعُي نأ زوجي الف «ةءاربلا ىلع هيف ةلالد الف رهطلا

 ىلع ءانب راهطالا يه ءارقألا نأ ىلع اذه مهژانبو «هيلع لدي ام نود هيلع هيف هل

 ىتح كاذ ىلع اذه ءانب مهنکمُی مل مث «ةهبش الو ةجحب سيلو «فالخلل فالخلا

 يتلا ةأربتسملا رهط اولعجي ملو ءاءرق هيف اهقلط يذلا رهطلا اولعجف «هوفلاخ

 اشاعه تام یا بشن كلخلا هلع درجت

 هذه دعب الإ ءانبلا اذه مهنکمی ملو «هانيب امك ىنعملا اوفلاخ ىتحو «نيبت امك

 لدي رهطلاب نرتقملا ةضيحلا ضعب نأ :اولاق ام ةياغو «ةفلاخملا نم ةئالثلا عاونألا

 سيلو «ةضيحلا ضعب ىلع ذئنيح مهيلع دامتعالا نوكيف : مهل لاقيف «ةءاربلا ىلع

 لوق اذه :انلق . رهطو ةضيح ضعب ىلع دامتعا وه :اولاق نإف ؟دحأ دنع اءرق كلذ

 ضيح نم ةبكرم هتقيقح نوكت نأ وهو فرعی الو ءءورقلا ىمسم يف ثلاث

 .رهطو

 . ۷١۱١ :ص مدقت دقو ءهريغو 9١٠و ۶ دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح )۱(
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 اهب ءافتکا يرتشملا دب يف

 ىفتنا «طرشلا یفتنا اذإف .ضیحلا طرشب رهطلل مسا وه لب :اولاق ناف

 هحيرصت عم امأف «ءرقب ءاربتسالا عراشلا قلع ول نكمي امنإ اذه :انلق ءطورشملا

 . الف ةضيحب قيلعتلا ىلع

 لصف

 لاق .اهب ءافتكا يرتشملا دي يف ةضيح ضعبب لصحي ال هنأ :ثلاثلا مكحلا
 مايأ نم قب ام نكي مل ءاهضيح مايأ رخا يف ةمألا تعيب نإف :«رهاوجلا» بحاص

 روهشملاف ءاهتضيح لوأ يف يهو تعيب ناو «فالخ ريغ نم اهل ءاربتسا اهضيح

 . اهل ءاربتسا نوكي كلذ نأ بهذملا نم

 نم دی الف ‹ةضيحب لحلا قلع هناف «ثیدحلا اذهب اكلام عزان نم جتحا دقو

 نكلو «قافتالاب ةضيحلا نم دب ال هناف .هلوق نالطب ىلع هيف ليلد الو ءاهمامت
 وأ «هكلم يف يهو ةضيحلا عيمج نوكي نأ طرتشي له هنأ وهو ءرخا رمأ يف عازنلا

 نكلو «هتبثُي الو «ُثيدحلا هيفني ال اذهف ءهكلُم يف اهُمظعم نوكي نأ يفكي
 كلم يف اهضعب نوكي نأ يفكي ال هنأ ىلع انقفتا امل :اولوقي نأ هيعزانمل

 ةضيحلا نأ ملع «عئابلا دنع اهُرثكأ ناك اذإ عئابلا كلم يف اهضعبو «يرتشملا

 نكي مل «عئابلا دنع تضاح ول اذهلو «يرتشملا دنع يهو .نوكت نأ ةربتعملا

 . ءاربتسالا ىف ايفاك كلذ

 يهو عيبلا لبق تضاح اذإ اهنأب اذه نع بيجي كلام لوقب لاق نمو

 كلتب يفتكا «هتیب نم جرخت ملو «ةضيحلا بيقع اهعاب مث «يرتشملا دنع ةعدوم
 بهذم يف نيلوقلا دحأ اذهو «ناث ءاربتسا يرتشملا ىلع بجي ملو «ةضيحلا

 اهنم ا میبلا لبق اعقاو ءاربتسالا نوكي نأ زوجي وهف «مدقت امك كلام

 . هذه

 یف لاق .هدعب تعيب مث اهآ ربتساف «ثلاث دنع ءاربتسالل تعضو اذإ اهنمو

 هدي تحت نوکت نأ اهنم تالاح يف الإ میبلا لبق ءاربتسالا ءىزجي الو : «رهاوجلا»
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 ال یهو .مايأ دعب وأ «ذئنيح اهيرتشي مث هدنع ضيحتف فتعیدولاب وأ (ءاربتسالل

 .اهدیس اهیلع لخدی الو «حرخت

 لاقو . كلذ هأزجأ جرخت ال تناك نإ :لوقی مساقلا نباف .تضاح دقو . هلايع

 یاربتسا وهف ءاهرمأ ىف ٌرظانلاو ءاهنع باذلا وهو راد ىف هعم تناك نإ : بهشآ

 اهأربتسا مدق نيحف ءابئاغ اهذیس ناك اذإ :اهنمو .جّرخت ال وأ جّرخت تناك ءاوس

 . رهطت نأ لبق هنم اهارتشاف .ضئاح یهو تجرح وأ «جّرخت نأ لبق

a = ۰ ۰3 5 م .  

 يرتشملا دي تحت يهو ةيراجلا نم هکیرش بيصن يرتسپ كيرشلا :اهنمو

 اهانعم ىف امو هذهف «لئاسملا هذه تمدقت دقو .هدی ىف تضاح دقو ءامهنم

 دنع اهمظعم دجو اذإ ةضيحلا نإ :هلوقو ءاذه هلوق عمتجي فيكف :ليق ناف

 اهل هذهو عضوم اهل هذهو ءامهنيب ضقانت ال :ليق ؟اءاربتسا نكي مل عئابلا

 الإ ءىزجي ال لقتسم ءاربتسا ىلإ يرتشملا هيف جاتحي عضوم لكف « عضوم

 ءاربتسا ىلإ هيف جاتحي ال عضوم لكو «عئابلا دنع اهمظعم دجوي مل ( ةضيح

 هذهك «عيبلا لبق ءاربتسالاب ٌرابتعا الو ءاهضعب الو ةضيح ىلإ هيف جاتحي ال لقتسم

 .اهوحنو روصلا

 E و لمحل عضوب اهژاربتس تن عبارل مکحل ۱ ندهن هس ر یک ةو < الا وضرر اهوا شناف كيا تناك ادا اهنآ منا لا مکسلا

 .ةمالا نيب هيلع عمجم وهف «صنلا مکح هنأ

 ةيبسلا ءطوزوجي ا" «ناك لمح يأ ءاهلمح عضو لبق اهوطو زوجي ال هنأ :سماخلا مكحلا
 اهلمح عضو لبق لماحلا ۲ ١ ظ

 ال وأ ةهبشب ةءوطوملاو .ةكولمملاو ةجوزلا لمحك ءیطاولاب قحلي ناك ءاوس

 حّرص امك «ةتبلأ ءىطاولا ريغ نم لماح ءطو لحي الف «ةينازلا لمحك «هب قحلي
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 ةينازلا جاكن میرحت

 مرز هَءاَم يقنَي الف رخالا مْوَيلاَو هللاب ْنمْوُي ناك ْنم» : كي هلوق كلذکو «صنلا هب

 ءاملا نع ءىطاولا ءام د نألو «ثيبخلاو بيطلا عرزلا معي اذهو اهریغ

 ينازلا لمح نألو «بيطلا ءاملا نع هتنایص نم ىلوأ هب طلتخب ال یتح ثیبخلا

 هل زوجي الف مرتحم هژامو ءیطاولا اذه لمحف «هئامل الو «هل ةمرح ال ناك ناو

 هصیلختو «بیطلا نم ثیبخلا زییمت يف هللا ةنسل فلاخم اذه نألو «هریغب هطلخ

 .هلکاشمو هسناجمب مسق لک قاحلإو «هنم

 ىلع دقعلا ةعبرألا ءاهقفلا نم زوج نم زیوجت .بجعلا هنم يضقي يذلاو

 تقلع دقو ينازلا دنع ةليللا نوکتف .دقعلا بیقع اهئطوو اهئاربتسا لبق ةينازلا

 .جوزلل اشارف اهیلت يتلا ةليللاو «هنم

 لك هنم عنمتو «ءابالا لك كلذ ىبأت اهنأ ملع «ةعيرشلا هذه لامك لمأت نمو

 «عنملا

 «بوتت یتح ةيلكلاب اهحاكن مّرح نأ «دمحآ مامالا بهذم نساحم نمو

 لجرلا نوکی نأ زوجي ال هللا همحر وهف «ةرجافلاو یغبلاو ةينازلا مسا اهنع عفتریو

 اهلک ةلدألاب ةلأسملا هذه يف مهنم دعسآ وهو .كلذ نوزوجی هوعزانمو « يغب جوز

 هار ام ميرحتو «ةمكحلاو ةحلصملاو «سايقلاو يناعملاو «راثالاو صوصنلا نم

 «فاقلاو يازلاب هل اوحّرص لجرلا ةبس يف اوغلاب اذ| سانلاو .احينق نوملسملا

 دالوأ قیلعتو «هشارف داسفال هضّرعت نم هيف ام عم ءاذه لثم ةعيرشلا زوجت فیکف
 زوج نم لوق سایقو ؟ممألا عیمج دنع مومذملا مسالل هضرعتو «هريغ نم هيلع

 ءاربتسا بجوي ال نأ «الماح تناك ول یتح اهئاربتسا لبق اهتطوو ةينازلا ىلع دقعلا

 حیرصل فلاخم وهو اهکلم بیقع اهؤطي لب «ینزلا نم الماح تناك اذإ ةمألا

 ناو «اهئاربتسا لبق ةينازلا ءطو زاوجب هلوق ضقن اهءاربتسا بجوآ ناف .ةنسلا

 ال جوزلا نأب ءامهنيب قرفلا هعفنی الو ءصوصنلا فلاخ «اهءاربتسا بجوی مل
 دقعي مل هنأل اربتسالا هيلع بجي مل امنإ َحوزلا ناف دیسلا فالخب هیلع ءاربتسا

 لب «ءطولا مرح امنإ عراشلا نإ مث دیسلا فالخب هريغ نم لماح الو «ةدتعم ىلع
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 هءام ایقاسو «هریغ نم ًالماح ًابطاو نوکیف «لمحلا ناكمإ ةيشخ ةدعلا يف دقعلا

 . اهلمح ققحت اذ| فيكف «كلذك نوکی ال نأ لامتحا عم هريغ عرزل
 لیلا ناف ةا عطا اقا تدل ةيئازلا تلوين: نا اه و

 قحلی مل ناو هریغب هبسنو هئام طلخ ىلع همادقإ زوجي ال اذهو «شارفلل

 بسن نع هتنایصل هعضاوب قحلُي ال بسن نع هبسنو ةئام ةنايصف لوالا ءیطاولاب
 . هب قحلي

 اهلمح ناك ءاوس + عضت یتح لماحلا ةمآلا ءطو مرح عرشلا نأ :دوصقملاو

 ءاهب جوزت يتلا ةأرملاو لجرلا نيب ة4 يبنلا قّرف دقو مرحم ريغ وأ امرحم
 نالطب يف حيرص اذهو «قادصلاب اهل ىضقو «دحلا اهدلجو ؛یلبح اهدجوف

 جی ی . ینزلا نم لماحلا ىلع دقعلا

 نخل ُهَنَعْلأ نأ تمَمَم ذقل» :لاق . معن :اولاق ؟«اهب ملی نآ ديربي اهدََس لَعل» : لاقف

 AES همدختسپ فک فف هعم لخدت

(4 

 له «اهلمح نع لصفتسی ملو «لماحلا ةمألل هأطو هتنعلب هّمه ببس لعجف

 «هل لحي ال وهو هّمدختسی فیک» :هلوقو ؟هب قحال ٌريغ مآ ءیطاولاب قحال وه

 یف كیزي ءیطاولا اذه ءام ناف لحی ال كلذو «هُمدختسی هل ادبع هل ديني فیک : يآ

 . هرصبو هعمس يف هؤطو ديزي دمحأ مامالا لاق رک ]محلا یا

 لوقي ةيميت نبا مالسالا خيش تعمس ««هل لحي ال وهو هثروي فيك : هلوقو

 تر كرت الف .هدبع هذقتعي هناف هنع ةثوروم ةكرت هلعجی فيك :يأ :هيف

 . هنم ءزج هيفف هقلخ ىف داز هءام نآل «كلذ هل لحي الو 4 هلع

 نل كلذ هل لحي الو ءهنبأ هنآ ىلع هنروپ فيك : ىنعملا : هريغ لاقو

 .مدقت دقو حيحص )۱(
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 لماحلا ضیحت ال

 لو هری اذهو «هلام هثرویف ءهنم هلعجی نأ ديري هئطوب وهو «هريغ نم لمحلا

 لدي امن اذهو ؟هدبع هلعجی فيك :يآ ؟«هدبعتسی فیک» :هلوق وهو «ثیدحلا
 «هريغ نم لماحلا ءطو میرحت يف حیرص وهف «نیلوقلا یلعو .لوألا ینعملا ىلع

 حّرص دق لب نعللاب ريدج كلذ لعاف نأو «هريغ نم وأ ینز نم لمحلا ناك ءاوس
 ءةمألا هتجوز كلم اذإ لجرلا نأب : مهریغو دمحآ باحصأ نم ءاهقفلا نم ةعامج

 ىلع نوکیف «حاكنلا بلص يف هنم الماح نوکت نأ ةيشخ اهئربتسی یتح اهأطي مل
 هلك اذهو ییلع ءالو ال هناف هکلم يف هب تقلع ام فالخب همآ يلاومل ءالولا هدلو

 تناك اذإ فیکف ؟ءالو هيلع وأ «هيلع ءالو ال ةيرحلا حیرص وه له :هدلول طایتحا

 ؟هریغ نم "الماح

 لصف

 فاح الو مت ا ًاطوت ال» :هلوق نم طبتتسا :سداسلا مکحلا
 داسف مد نوکی مدلا نم هارت ام نأو «ضيحت ال لماحلا نأ .«ةَضْیَحِب ریست یّتح

 ةلأسم هذهو نارقلا ًارقتو «تیبلاب فوطتو «يلصتو ٌموصت .ةضاحتسالا ةلزنمب

 دیز نب ٌرباجو لوحکمو ةمرکعو «نسحلاو ءاطع بهذف یاهقفلا اهیف فلتخا
 وبأو يرهزلاو ؛دامحو .مکحلاو يعخنلاو «يبعشلاو ردکنملا نب دمحمو

 دمحأ مامالاو «رذنملا نباو روث وبأو «ديبع وبأو «يعازوألاو « هباحصأو ةفينح

 . ضیح مد سيل هنأ ىلإ : هیلوق دحأ يف يعفاشلاو هبهذم نم روهشملا يف

 .يدهم نب نمحرلا دبعو .دعس نب ثیللاو «كلامو «ةعيبرو «ةداتق لاقو

 نب قاحسإ لاقو «هننس» يف يقهيبلا هرکذ دقو « ضیح مد هنإ : هیوهار نب قاحسإو

 .يلصت : تلقف ؟مدلا یرت لماحلا يف لوقت ام :لبنح نب دمحآ يل لاق : هیوهار

 «لبنح نب دمحأ لاقف :لاق .اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءاطع ربخب تججتحاو

 هناف ؟اهنع هللا يضر ةشئاع ةالوم ةمقلع َّمأ ربخ «نییندملا ربخ نع تنآ نيأ

 مد نأب ءدمحأ نم حیرصتلاک وهو «دمحأ لوق ىلإ تعجرف :قاحسإ لاق . حصأ

 «دمحآ هيلإ راشآ يذلا ربخلاو هنع قاحسإ همهف يذلا وهو «ضيح مد لماحلا
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 «قاحسا نب ركب وبآ انئدح مکاحلا انربخآ «يقهيبلا قیرط نم هانیور ام وهو

 «هّللا دبع نب ریکب نع «ثیللا انئدح نیکی نبا انثدح «ميهاربإ نب دمحأ انثدح

 «مدلا ىرت لماحلا نع تلئس اهنع هللا يضر ةشئاع نأ «ةشئاع ةالوم ةمقلع َّمأ نع

 . كلام نب سنأ نع هانيورو : يقهيبلا لاق «''”يّلَّصَت ال :تلاقف

 ةشئاع نع انيورو .كلذ ىلع لدي ام .باطخلا نب رمع نع انيورو

 1 2 ۳ و س و رمد
raم رم صم لور ےس چپ رس 35 هت 0 3 8  

 لیغم ءادو نورد داسفو ةضيح رّبغ لک نم اربمو

 ص

 ا

 : تلاق اهنآ اهنع هللا یضر هشئاع نع یاطع نع .رطم نع انیورو : لاق

 هذه رکنی ناطقلا ىيحي ناكو :لاق .تّلص «مدلا تأر اذإ ءضيحت ال ىلبحلا

 . ءاطع نع رطمو «ىليل يبأ نبا ةياور فعضيو «ةياورلا

00 

 نع «ءاطع نع «یسوم نب ناميلس نع «دشار نب دمحم یورو :لاق
 ةشئاع نوكت نأ هبشيف تظوفحم تناك نإف ءرطم ةياور وحن اهنع هللا يضر ةشئاع

 «نويندملا هاور ام ىلإ تعجرف .ضیحت اهارت تناك مث .ضیحت ال اهارت تناك

 . ملع هللاو

 ءامالا ةي يبنلا مسق دق :ضیح مد لماحلا مد نوک نم نوعناملا لاق

 تناکف .ةضيخ اهتدع لعجف ًالئاحو لمحلا عضو اهتدع لعجو ًالماح : نیمسق

 . ٤۲۳/۷ «يقهيبلا ننس» ()

 :اهعلطم ةديصق نم ٩۳/۲ نییلذهلا ناوید (۲)

 لوألا بابشلا ىلإ لیبس ال ما ؛ لدْعَم نم ةبيش نع له ٌريهزأ
 : لیغلا نم لیغملاو «لیغلا هيقستف هيلع لمحت مل :لوقی .ةعضرم داسفو «ةیقبلا :ربغلاو

 . لیغلا نبللا كلذف «عضرت يهو ةأرملا یشغت نأ وهو

۹ 

 مد نوک عنم نم ةلدأ

 ضيح مد لماحلا



 ةعددب سبل لماحلا قالذت

 تناك امل «لمحلا عماجُي ضیحلا ناك ولف ءاهمحر ةءارب ىلع املع ةضيحلا

 نوكيل «ءارقآ ةثالث ةقلطملا ةدع لعج كلذلو :اولاق «همدع ىلع املع ةضيحلا

 :همدع ىلع ًاليلد نكي مل «ضيحلا لمحلا عماج ولف ءاهلمح مدع ىلع ًالیلد

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل لاق 4 يبنلا نأ ««حيحصلا» يف تبث دقو :اولاف

 مث رهن ىح اهُكسْميِل مث اهْعِجاَرُيلَف ُهْرُم» :ضئاح يهو هتأرما هّبا قلط نيح

 كليف سب نأ لب ءاَ نو دغ اگتنآ ها نإ جهت نیمی
 .ءاَسَلا اهل ىَّلَطَت نأ هللا َرَمَأ يتلا ةّدعلا

 هريغو مدلا نمز يف ةعدبب سیل لماحلا قالط نآ ‹ هب ل الدعس الأ هح وو

 هضم لا عج اه وبه اینا ناكل رشت تاک ف عاما

 اضیآ رمع نبا ثیدح نم «هحیحص» يف ملسم یورو :اولاق «ربخلا مومعب المع

 مدلا نم هارت ام نأ ىلع لدي اذهو ا ذأ ارهاط روا من اهمجا لف هرم

 ولف .ءاوس رهطلا تقَو يف قالطلا ريظن هتقو يف قالطلا لعج هناف ءاضيح نوكي ال

 زجی ملو «ضيح لاحو ‹ رهط لاح نالاح اهل ناكل ءاضيح مدلا نم هارت ام ناك

 نم «هدنسم» ىف دمحأ ىور دقو :اولاق ةعدب نوكي هنإف ءاهضيح لاح ىف اهقالط

 الو «هریغ عرَر هءاَم يقْسَي نأ دَحأل لح ال» :لاق يب يبنلا نع «مفیور ثیدح
 1 ۱ + ب و زنی و داو 2 كدا وا ا سرر

 ضيحلا عفر هللا نإ :لاق هنأ يلع نع َيوُر دقو :اولاق . لمحلا نم محرلا ةءارب

 لعجو «یلبحلا نع ضيحلا عفر هل نإ : هنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 . نيهاش نب صفح وبأ امهاور «دلولل اقزر مدلا

 .هجيرخت مدقت (؟)
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 يف اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءامهدانسإب ينطقرادلاو «مرثألا یورو :اولاق

 . ىلصتو «لستغتو « ضيحت ال لماحلا : تلاقف مدلا یرت لماحلا

 نع فرعی الو :اولاق ةضاحتسم اهنوکل بدنلا قیرطب «لستغتو :اهلوقو

 اذهو .يلصت ال لماحلا :تلاق اهنآ اهنع تبث دق ةشئاع نکل «مهفالخ مهریغ

Eتين تینا و نا شو لا ست  

 . ةضاحتسالاك اضبح نكي ملف «ةدعلا هب يضقنت ال مد هنألو :اولاق ءاهيلوق

 لوقن نحنو «لبحت دق ضئاحلا نأ ىلع لدي اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحو

 بالقناب ةداعلا ىرجأ هناحبس هللا نألو :اولاق . هعفریو اهضيح عطقي هنكل «كلذب

 . داسف مد وهف «هريغ نوكي لمحلا تقو جراخلاف «دلولل ًءادغ انبل ثمطلا مد

 يف امیس ال ءاهتداع ىلع مّدلا یرت دق لماحلا نأ عازن ال : نوضیحملا لاق

 لبق ًاضیح ناك دقو .هدوجو يف ال «مدلا اذه مکح يف ٌعازنلا امنإو ءاهلمح لوآ

 :اولاق .نيقيب هعفري ام يتأي ىتح همكح بحصتسن نحنف «قافتالاب لمحلا

 ٌباحضتسا لوألاف «هعفري ام ّيتأي ىتح هؤاقب لصألاف «لحم يف تبث اذإ مکحلاو

 لحملا يف تباثلا مكحلل باحصتسا يناثلاو «عازنلا لحم يف عامجالا مكحل

 ناک اَذإ» :ِْك ٌيبنلا لاق دقو :اولاق . رهاظ امهنيب قرفلاو «هعفري ام ققحتي ىتح

 .اضيح ناكف «فرعُي دوسأ اذهو .27(فّرْعُي ُدَوْسأ ُهَّنِإَف ضْيَحلا مد
 ملو مصت مل تضاح اذإ ّنكادخإ ْتَسْيلَأ» :ِةك بلا لاق دقو :اولاق و يل او ل 4 يا ا م 8 0 2 ۲ ۲ 0

 ءاعرشو ةغل رهشلا نم ةمولعم تاقوأ يف اهمد جورخ ةأرملا ضيحو .۳۳«؟لَصت

 يئاسنلاو «ةالص لكل أضوت :لاق نم باب :ةراهطلا يف (۳۰4)و (587) دواد وبأ هجرخأ (۱)

 هححصو «نسح هدنسو «ةضاحتسالاو ضيحلا مد نيب قرفلا باب :ضيحلا يف 0١

 . مزح نبا هححصو «يبهذلا هقفاوو ۰۱۷/۱ مكاحلاو (۱۳۳۸) نابح نبا

 ديعس يبأ ثيدح نم موصلا ضئاحلا كرت باب :ضيحلا يف ۳۶/۱ يراخبلا هجرخأ )

 و ۱

 مد نوک زوج نم ةلدا



 .اهرییغت ال اهریرقت ءامسالا ىف لصالاو ةغل كلذک اذهو

 ماكحألا هيلع عراشلا بّتر يذلا جرفلا نم جراخلا مدلا نالو :اولاق

 ناف .ةضاحتساب سیل اذهو ءاثلاث امهل لعجی ملو .ةتضاحتساو ضیح :نامسق

 اذهو ةداعلا نع جراخلا وأ ضیحلا رثکآ ىلع دئازلاو .قبطملا مدلا ةضاحتسالا

 مکنکمی الو :اولاق ءضيح وهف ةضاحتسا نوكي نأ لطبف ءاهنم ٌادحاو سيل

 وأ صنب الإ تبثی ال اذه ناف «داسف مد هلعجو .لحملا اذه يف ثلاث مسق تابثإ

 لَك يبنلا در دقو :اولاق .فتنم وهو «هيلإ ريصملا بجي ليلد وأ عامجإ

 لدف .2'”«َنيضيحَت تنک يتلا ماّيألا َرْدَق يسلجا» :لاقو ءاهتداع ىلإ ةضاحتسملا
 ىلع لماحلا مد ىرج اذإف مي مدلا فصو يف ةربتعم ءاسنلا ةداع نأ ىلع

 هنأ ىلع اهتداع تّلد لاقتنا الو ناصقن الو ةدايز ريغ نم اهتقوو «ةداتعملا اهتداع

 :اولاق .ةدابعلا نع جراخلا داسفلا ىلع اهمیدقتو ءاهتداع ٌميكحت بجوو «ضيح

 نم اهنع حص دقو «ةشئاع نهملعأو تقی يبنلا ءاسن ةلأسملا هذهب ةمالا ملعأو

 ةياورلا نم حصأ هنأب دمحأ مامالا هل دهش دقو يلصت ال اهنآ «ةنيدملا لهأ ةياور

 :اولاق «لبنح نب دمحأ لوق هنأ ربخآو قاحسإ هيلإ عجر كلذلو ءاهنع ىرخألا

 يهف تحص ولو «ةباحصلا نم متركذ نمع كلذ فالخب راثآلا ةحص فرعت الو

 . لصفي ليلد الو «ةباحصلا نيب عازن ةلأسم

 عرشلاب وأ ٌنسحلاب ملعُي نأ امإ «لمحلل ضيحلا ةعماجم مدع نالو :اولاق

 لدي ام عرشلا بحاص نع سيلف : يناثلا امأو ءرهاظف :لّوألا امآ «فتنم امهالكو

 ظ امسال ههنا لع

 ةدعلا يف لمحلا نم محرلا ةءارب ىلع ًاليلد هلعج هنإ :مکلوق امأو

 لطاب :يناثلاو . حيحص :لوألا ًايعطق وأ ًارهاظ ًاليلد لعج :انلق .ءاربتسالاو

 نيح نم لمحلا ةدم لوأ تناكلو هل لدم هنع فلك امل ايعطق البلد ناك ول هنإف

 )١( ضيح ثالث رهش ىف تضاح اذإ باب :ضیحلا ىف ۳۲۰/۱ يراخبلا هجرخأ .
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 تضاح ولو «ءطولا نيح نم ةدملا لوأ لب ءدحأ هلقی مل اذهو «ضیحلا عاطقنا

 ءطولا نيح نم رهشآ ةتس نم رثکال دلوب تءاج مث ءاهئطو ولف « ضيح ةدع هدعب

 ترهاظ ةرامآ هنأ علف ءاقافتا بسنلا هقحل «ضيحلا عاطقنا نيح نم اهنم لقألو
 ٌباوجلا جرخی اذهبو «بطرلا میفلا نع رطملا َفّلخت اهلولدم اهنع فلختی دق

 مكحلا يهو «نورئاص اهمکح یلاو «نولئاق اهب انإف ةنسلا نم هب متللدتسا امع
 ءاهلمح عضو اهتدعف لماح :نيمسق ىلإ ءاسنلا مسق 2 يبنلاو . نیعزانتملا نيب

 نيأ نکلو «هيف نیعزانم ريغ اذه بجومب نولئاق نحنو «ضیحلاب اهتدعف لئاحو
 رمأ اذه ؟يلصتو هعم ٌموصت اهتداع ىلع مدلا نم لماحلا هارت ام نأ ىلع لدي ام هيف
 ةرابعلا هذه «ضيح مد اهّمد نأب :نولئاقلا لوقي اذهو هدر تنی فرج الرخا

 .ةرابعلا يف ًاللخ الو اضقانت اذه دعُي الو ءاهنيعب

 اهنجارُیلق هرم : هنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نأش يف هلوق اذکهو :اولاق
 : نیطرشب ًالئاح تناك اذإ قالطلا ٌةحابإ هيف امنإ .«اهّسَمَي ْنَأ َلْبَق ارهاط اهلی من
 ؟اهلمح ىلع هارت يذلا مدلا مكحل ضرعتلا اذه يف نيأف «سیسملا مدعو رهطلا

 تعدب مدلا نمز يف اهقالط ناكل .ضیحت تناك ول لماحلا نإ : مکلوقو
 ؟مدلا تأر ناو ةعدبب سيل لماحلا قالط نأ ىلع سانلا قفتا دقو

 ءلمح لاح ىلإ اهقالط ديري يتلا ةأرملا لاوحأ مسق ی یبنلا نإ :انلق
 تاذ يغ امأو یانثتسا ريغ نم اقلطم لماحلا قالط زّوجو «هنع ولخ لاحو

 نأ ىلع لدي ام اذه يف سیلو «نیروکذملا نیطرشلاب اهقالط حابآ امناف .لمحلا
 اهریغ نأو «قالطلا يف اهریغ فلاخت لماحلا نأ ىلع لب «داسف مد لماحلا مد

 قّلطت لب ءاذه نم ءيش لماحلا يف طرتشُي الو «ةباصم ريغ ارهاط قلطت امنإ
 ال ءاهتباصإ بیقع اهقالط مرحي ال امکف «مدلا تأر نإو قّلطتو «ةباصإلا بیقع
 هاعنمو ًانذإ قالطلا تقو يف عراشلا ةمكح هیضتقت يذلا اذهو .اهضيح لاح مّرحي

 نم هل ضرعي ملو «هرمأ نم ةريصب ىلع قلطملا ناك اهّلمح نابتسا ىتم ةأرملا نإف

 ريظن هنم عنُم ام سيلف ءاهلمحب رعشي الو .عامجلا دعب نهلك نهل ضرعی ام مدنلا
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 قالطلا نم عنملا لّلَع ْنَم امیس الو ءارابتعا الو او داد اعرش ال هوانا ام

 . لماحلا يف هل رثآ ال اذهف «ةدعلا لیوطتب ضیحلا يف

 زلی ال اذهف «ةدعلا هب تضقنال ءاضيح ناك ول هنإ :مکلوق امأو :اولاق

 الو «ءارقألاب لئاحلا ةدعو لمحلا عضوب لماحلا ةدع لعج هناحبس هللا نأل

 اهجوزتیو يناثلا اهکلمی نأ ىلإ كلذ ءاضفال ءارقألاب لماحلا ةدع ءاضقنا نكمي

 .هريغ َعْرَز هءاَم يقسيف «هريغ نم لماح يهو

 كلذ ىلع متلمحو «لبحت دق ضئاحلا نأ انل متملس متنك اذإو :اولاق

 متيطعأ دقف هب سحلا ةداهشل كلذ عنم مكنكمي الو اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتيدح

 نأ ىلع هرادم نأل ءهسأر نم مکلالدتسا لطبف «ناعمتجي لبحلاو ضيحلا نأ
 . لبحلا عماجي ال ضيحلا

 هدم اار نجلا ىلع لیلا درو ار ج ادا ا

 . قرف امهنيبو «لمحلا ىلع ضيحلا دورو وهو

 اذه ىلع اذه دورو نيب قرف أف .ناعمتجی ال نييفانتم اناک اذإ :لیق .
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 هب ىّذغتي انبل ثمطلا مد بالقناب ةداعلا ىرجأ هناحبس هللا نإ : مکلوق امآو

 اذه ناف ءمكيلع انتجح ربكأ نم اذهو :انلق .عضارملا ضیحت ال اذهلو ءدلولا
 «نبللا ناطلس نمز وهو «عضولا دعب مکحتسی امن نبللاب ةيذغتلاو بالقنالا

 ولف ءاذه عمو . ضيحت ال عضرملا نأب ةداعلا هللا ىرجأ دقو «دولوملا عاضتراو

 هل مكحي نألف «قافتالاب ضيحلا مكحب هل مكحل ءاهتداع تقو يف امد تأر

 ىلوأ هب لفطلا ىذغت الو ءهبالقنا اهيف مكحتسي مل يتلا لاحلا يف ضيحلا مكحب

 ىلإ لفطلا جايتحا دنع نوكي امنإ اذهف «نولوقت امك اذه نأ بهو :اولاق .ىرحأو

 انبل بلقني ال هنإف «كلذ لبق امأف .حورلا هيف خفي نأ دعب اذهو «نبللاب ةيذغتلا

 .هيلإ لمحلا ةجاح مدعل -
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 اذهو «يقابلا جرخیو هضعب لیحتسی لب ءآنبل هلك لیحتسی ال هناف ءاضيأو

 .ناعتسملا هللاو «الیلدو ًالقن هارت امك حجارلا وه لوقلا

 مضوملا يف ءطولا ریغب ةآربتسملاب عاتمتسالا نم نوعنمت لهف :لیق ناف

 مرحت ال هذهف «اهلثم أطوي ال ةريغص تناك اذإ امآ : لیق ؟ءاربتسالا هيف بجي يذلا

 وبآ اهراتخا «هنع نیتیاورلا ىدحإ يف دمحآ صوصنم اذهو .اهترشابم الو اهتلبق

 أربتست ءيش يأب ةريغص تناك نإ :لاق هناف ءامهريغو انخیشو .يسدقملا دمحم

 الاو .ضیحت تناك نإ ةضيحب أربتست :ىرخأ ةياور يف لاقو ؟ةعيضر تناك اذإ

 بجي ال هنأ اذه رهاظف :دمحم وبأ لاق . لبحتو أطوت نمم تناك نإ رهشآ ةثالث

 وهو كلام لوقو «ىسوم يبأ نبا رايتخا اذهو ءاهترشابم مرحت الو ءاهؤاربتسا

 اهيف صن ال هنإف «ليلد اهميرحت ىلع سيلو «ققحتم ةحابالا ببس نأل «حيحصلا

 ءطولا ىلإ ایعاد هنوكل ناك امنإ ةريبكلا ةرشابم ميرحت ناف «صن ىنعم الو
 لمعلا بجوف .هذه يف اذه مهوتي الو «هريغل دلو َّمأ نوكت نأ ةيشخ وأ مرحملا

 . همالك ىهتنا ةحابالا ىضتقمب

 لصف

 هناا جی ال :انلقو «ارکب تناک ناف «اهلثم اطر نمم تناک ناو

 اهترشابمو اهتلبق مرحت :انباحصأ لاقف اهژاربتسا بجي :انلق ناو ءرهاظف

 ءطولا میرحت نم مزلی ال هنأل «اهتاربتسا بوجوب انلق ولو «مرحي ال هنأ يدنعو

 اهترشابم میرحت اومّرح امنإ مهو امیس ال مئاصلا قح يف امك «هیعاود میرحت

 «ةرشابملا میرحت اوللع اذکه «ریغلا ةمأب اعتمتسم نوکیف ءالماح نوکت دق اهنأل

 ىدحإ يف ءاربتسالا لبق ءطولا ريغب ةيبسملاب عاتمتسالا مرحي ال اذهلو :اولاق مث

 قبي ملف «يبسلاب ٌرقتسا دق هنال كلملا خاسفنا اهیف مهوتی ال اهنأل «نیتیاورلا

 باحصأ لاقف ءابيث تناك نإو .ینعم رکبلا نم اهریغو ةلبقلاب عاتمتسالا عنمل
 هنأل :اولاق «ءاربتسالا لبق اهب ٌحاتمتسالا مرحي :مهریغو يعفاشلاو .دمحآ

 نمأي ال هنألو «ةدعلاك ءاربتسالا لبق اهب عاتمتسالا مرحف «ءطولا مرحي ءاربتسا

"۵ ۵ 

 ءط ولا رغب ةأريتسملاب

 بجيب يذلا عضوملا يف

 ةرشابم ؟ءاریتسالا هيف

 تق و يف ةريغصلا

 ءاریتسالا

 تقو يف رکبلا ةرشابم



 :اولاق .هریغ دلو ٌمأب اعتمتسم نوکیف «لطاب عیبلاو دلو مآ نوکتف الماح اهنوک

 . مئاصلاو ضئاحلا میرحت ءطو قراف اذهلو

 عتمتسی نأ هلو ءاهجرف الإ ةأربتسملا نم مرحي ال :يرصبلا نسحلا لاقو

 عنمي ملو «ءاربتسالا لبق ءطولا نم عنم امنإ يَ يبنلا نأل ءأطي مل ام ءاش امب اهنم

 دقو ةمئاصلاو ضئاحلاک «هنود ام میرحت ءطولا میرحت نم مزلي الو هنود امم

 . '' اهئاربتسا لبق همهس يف تعقو نيح يبسلا نم هتيراج لّبق رمع نبا نإ :ليق
 دو ةا نأ حلاو ةا كلا ي یرفلآ لوقي نا نرفته رض وعلو

 اهأطو ناف «ةكولمملا فالخب ءهيعاود الو اهؤطو لحي الف «هنم ةيبنجأ تراص

 میرحت بجوی ال اذهو «هريغ ءامب هئام طالتخا ةيشخ ءاربتسالا لبق مرحي امنإ

 .هثيراج وأ هتأرما تنز ول هنأ اذه ریظنو «ةمئاصلاو ضئاحلاب ٌهبشآ يهف «يعاودلا

 . يتأيس امك ةيبسملا كلذكو .هیعاود ٌمّرحي الو «ءاربتسالا لبق اهؤطو هيلع مرح

 عيب ميرحت ىلع ءانب اذهف «عیبلا خسفنيف ءاهديس نم ًالماح اهنوك مهوتي ام ٌرثكأو

 هكلم تناك ءاهب عتمتسا امل هنأل «هب لئاقلا مزلي الو .هتالع ىلع دالوألا تاهمأ

 ام اهنم رظنيو ءاهثدحيو اهب ولخي امك «عاتمتسالا زاوج يف يفكي كلذو ءارهاظ

 ةلبقلا نع ٌباوجلا وهف رومألا هذه نع مکباوج ناك امو «ةيبنجألا نم حابُي ال

 هتمأ ضبق نم عنمي ال يرتشملا ناف «عازن اذه زاوج يف ملعي الو «عاتمتسالاو

 اههجو ٌرتست نأ اهيلع بجي الو «ءاربتسالا لبق هدحو ناك نإو «هتيب ىلإ اهزوحو

 ءاهمادختساو ءاهعم لكألاو ءاهب ةولخلاو اهيلإ ٌرظنلا هيلع مرحي الو هنم
 . ریغلا كلم يف كلذ هل زجَی مل ناو ءاهعفانمب عافتنالاو

 لصف

 امهو «ءاهقفلل نالوق ءطولا ريغب عاتمتسالا زاوج يفف «ةّيِبْسَم تناك ناو ءطولا ريغب عاتمتسالا

 . هللا همحر دمحأ نع ناتياور

 .مدقت دقو فيعض (۱)
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 وهو «جزفلا نود امب اهنم عاتمتسالا مرحیف «ةيبسملا ریفک اهنآ :امهادحإ

 اهئربتسي یتح اهلّبقُي ملو اهبصي مل .ةمأ كلم نمو : لاق هنأل ‹ يقرخلا مالك رهاظ

 هل ةكولمم يه لب «دلو َّمأ اهنوک اهیف مهوتی ال ةّيبسملا نأ .يبسلا ریغب ةكولمملا

 . ملع هللاو مّدقت امك اهریغ فالخب «لاح لک ىلع

 نم ءاریتسالا ةد أدبت له ؟ ضبقلا نيح نم وأ « عیبلا نيح نم ءاربتسالا ةدم لوا نوکی لهف : لیق ناف
 ؟عیبلا نيح

 نم :امهدحآ . هللا همحر دمحآ بهذم يف ناهجو امهو نالوق هيف :لیف

 ةءارب ةفرعم دصقلا نأل ضبقلا نيح نم :يناثلاو . هب لقتنی كلملا نأل «عیبلا نيح

 لصأ ىلع اذهو هدی يف اهنوك عم كلذ لصحي الو هریغو عئابلا ءام نم اهمحر

 يف عيبلا لبق ءاربتسالا هدنع يفكيف «كلام لصأ ىلع امآ .دمحأو يعفاشلا

 ةدم ءادتبا نوكي ىتمف ءرايخ عيبلا يف ناك ناف :ليق ناف .تمّدقت يتلا عضاوملا

 :لاق نمف «رایخلا ةدم ىف كلملا لاقتنا ىف فالخلا ىلع ىنبني اذه :ليق

 نم هدنع اهؤادتباف لقتني ال :لاق نمو ‹ عيبلا نيح نم هدنع ةذملا ءادتناف « لقتني

 نيح نم ةدملا ءادتبا : ليق ؟بّيع رابخ زایخلا ناك ول نولوقت امف : لیق ناف

 . ملعأ هللاو «فالخ ریغب كلملا لقن عنمي ال بیعلا َراَّيخ نآل ءادحاو ًالوق عيبلا

 نع ةنسلا تتكس له ءا ربتسا ا مضوب لماحلا ءاربتسا یلع هلا تلد دق : لیق ناف
 مل يتلاو ةسيالا ءاریتسا ربتسا یلعو ج او ءاربتسا ىلع ليف

 ؛ضحت امهنع تکست ملو ضحت مل يتلاو ةسيالا ءا ربتسا نع تتکس فيكف ةضيحب لئاحلا

 ؟ةدعلا ىف
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 هللا ناف «هيبنتلاو ءامیالا قیرطب امهتنیب لب هللا دمحب امهنع تکست مل : لیق

 ةثالث ضحت مل يتلاو ةسيآلا ةّدع لعج مث یورف ةثالث ةرحلا َةَّدِع لعج هناحبس
 هتداع هناحبس ىرجأ اذهلو .ارهش ءْرَق لک ةلباقم يف لعج هناحبس هنأ ملعف « رهشآ
 ءاربتسا نأ ٌةّنّسلا تنیبو «ةضيح رهش لک يف ضیحت ةأرملا نأ «هئامإ يف ةبلاغلا
 تاياورلا ىدحإ اذهو .ةضيحلا ماقم امئاق رهشلا نوكيف .ةضيحب ضئاحلا ةمألا
 ةثالثب ا اهنآ :ةيناث ةياور دمحأ نعو .يعفاشلا يلوق دحأو «دمحأ نع

 جتحا ام «لوقلااذه هجوو .يعفاشلا يلوق دحأ وهو «هنع ةروهشملا يهو رهشآ

 تلعج فيك : هللا دبع يبال تلق : لاق هنإف .مساقلا نب دمحأ ةياور يف دمحأ هب

 ؟ًارهش ةضيح لک ناكم نآرقلا يف هناحبس هللا لعج امنإو «ةضيح ناكم رهشأ ةثالث

 لقأ يف نيبتي ال هناف «لمحلا لجأ نم رهشأ ةثالث :انلق امنإ :دمحأ لاقف
 لباوقلاو ملعلا لهأ عمجو «كلذ نع لأس زيزعلا دبع نب رمع ناف «كلذ نم

 الأ :لاق مث «كلذ هبجعأف رهشآ ةثالث نم لقأ يف نيبتي ال لمحلا نأ اوربخأف

 ةغضم ًاموي نيعبرأ مث «ةقلع موی نيعبرأ نوكت ةفطنلا نإ :دوعسم نبا لوق عمست
 نيبتيف محل يهو ءةغضم اهدعب تراص «نونامثلا تجرخ اذإف «كلذ دعب

 . همالك ىهتنا « هیف

 لاق : لب ةياور يف لاق هنإف .فصنو رهشب ًاَرْبَتْسَت اهنأ :ةثلاث ةياور هنعو

 . همالك ىهتنا «كلذك ةسيآلا ةقلطملا ةدع نأل .بهذآ

 يف فصنو رهشب تدتعا «ةسيا يهو تقلط ول اهنأ :لوقلا اذه هجوو

 . ىلوأ ردقلا اذهب ةمألا ریست نالف «ةياور

 ي هڪ ىضاقلا اهاكح « نیرهشب ا اهنآ : ةعبار ةياور قيقا نعو

> ۵ ۸ 



 ا كلذل رأ ملو : «ينغملا» بحاص لاق ىتح «هباحصأ نم ريثك اهلكشتساو

 هب ملعن ملو ؛نیءرقب ءورقلا تاذ ءاربتسا ناكل «نيرهشب اهّؤاربتسا ناك ولو :لاق

 ظ . ًالئاق

 تناكل ةمأ يهو تفلط ولو IC تربتعا اهنآ «ةياورلا هذه هجوو

 رمع لوقب هيف جتحاو .هللا همحر دمحأ نع روهشملا وه اذه «نیرهش اهتدع

 ءورقلا تاذ ةّدِعو یورلا ماقم ةمئاق ّرهشالا نأل .باوصلا وهو «هنع هللا يضر

 ملع اهنأل «ةضيحب ءرقلا تاذ ءاربتسا ىلإ انرص امنإو «نارهش امهلدبف «ناءرق

 رهظت ةدم نم دب الف ءدحاو رهشب كلذ لّصْخَي الو «لمحلا نم اهتءارب ىلع رهاظ

 املع تّلعج اهنأل «ىلوأ نارهشلا تناكف «ةثالث وأ نارهش امإ يهو ءاهتءارب اهيف

 . ةياورلا هذه هجو اذهف «ىلوأ ةَأربَتْسُملا قح يفف «ةقّلطملا قح يف ةءاربلا ىلع

 ءاميإ هيلع لد يذلا وهو «دحاو رهشب ءافتکالا :ليلدلا نم حجارلاف ءٌدعبو

 «ةرحلا نيبو اهنيب ةيوست رهشأ ةثالث اهئاربتسا ةدم لعج يفو «ههیبنتو صنلا

 لدبلا هنإف ءارهش اهب ددُملا ىلوأ ناكف «ةقّلطملا نيبو اهنيب ٌةيوست نيرهشب اهلعجو
 هربتعاو «ةرحلا يهو فمالا ریظن يف لدبلا اذه َريظن ربتعا دق عراشلاو اتلا

 :لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع حصف «ةقّلطملا ةمألا يف ةباحصلا

 دقو .هللا همحر دمحأ هب جتحا «نارهشف «ضيحت نكت مل نإف «ناتضیح اهّنَدِع

 ام يردت ال اهضيح عفترا اذإ اهنأ ىلع هنع تاياورلا رهشأ يف هللا همحر دمحأ صن

 .ةضيحلا ناكم رهشو «لمحلل ةعست «رهشأ ةرشعب تدتعا ُهَعْفَر

 خاو لاف دمحم يبأ خيشلا ةقيرط هذه ةَنَسب ٌدتعت : ةيناث ةياور هنعو

 نم اهتءارب ملل ةسيآلا يف اهراركت رابتعا نأل ارهش ةضيحلا ناکم لعج انهاه

 ناکم رهشلا لعجف «هتّدُم بلاغ يضمب انهاه هنم اهتءارب ملع دقو «لمحلا

 نيبو «ةسیالا نيب اقرفم يقرخلا هرکذ يذلا وه اذهو «سایقلا قفو ىلع ةضيحلا

 ال اهضیح عفترا ناو «رهشأ ةئالثبف ةسيا تناك ناف :لاقف .اهضیح عفترا نم

 . ةضيحلا ناکم رهشو «لمحلل رهشآ ةعستب تدتعا «ُهَعْفَر ام يردت
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 فالخلاک ءاهضيح عفترا يذلا يف فالخلا لعجف «تاکربلا وبآ خیشلا امأو
 نيبو اهنیب ةيوست لمحلا ةدم بلاغ دعب عبرالا تایاورلا اهيف لعجو تسیالا يف
 ةئالث یضمب . هنعو . رهش یضمب ةريغصلاو ةسيالاو :(هررحم» ىف لاقف ۳۹

 «هعفر ام يردت ال اهضیح عفترا ناو . فصنو رهش : هنعو «نیرهش : هنعو . رهشأ

 ءافتكالا نم هانرتخا يذلا اذهو .حصأ دمحم يبأ خيشلاو .يقرخلا ةقيرطو

 نأ ءرهشب اهئاربتسا هجوو : لاق هنإف «ينغملا» يف خيشلا هيلإ لام يذلا وه ءرهشب
 تاضیحلا فالتخاب روهشلا تفلتخا كلذلو ءةضْيَحلا ناكم ّرهشلا لعج هللا
 نیرهش ةمألا ةَّدعو «ءورق ةثالثلا ّناكم رهشآ ةثالث ةسيالا ةرخلا ةَّدِع تناكف
 «لمحلل ٌةعست «رهشأ ةرشع اهضيح عفترا يتلا ةأربتسملا ةمأللو ءَنْيءْرَقلا ناكم
 نم قح يف امك «ٌرهش انه ةضيحلا ناكم نوكي نأ بجيف «ةضيحلا ناكم رهشو
 .اهضیح عفترا

 . رهشأ ةعست صبرت وهو ةءاربلا ىلع لد ام متدجو دقف : ليق نإف :لاق

 .ايوتساف سایالا وهو ةءاربلا ىلع لدي ام انهاهو : انلق

 هعیب مرحي أميف او همکح رکد

 هنأ ءامهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم :«نیحیحصلا» يف تبث
 ءريزنخلاو «ةتيملاو ءرمخلا عيب مّرح هلوسرو للا نإ» :لوقي 5# ّيبنلا عمس
 نفس اهب ىلطُي اهنإف «ةتيملا موحش تيأرأ : هللا لوُسَر اي :ليقف .*مانضالاو
 لاق مث «ٌماَرَحَوُه ءآل» :لاقف ؟سانلا اهب حیصتنیو فولجلا اهب ْنهدْیو
 e مهْيَلَع مرح اکل هللا َّنِإ َدوُهَيلا هللا لتاق» : كلذ دنع ي هللا لوس

 د



 ا من اولکأف هوا هنأ ۲۳

ETعاب ةَرْمّس نأ هنع هللا يضر َرَمُع غلب ۱009 مابك نبا نع  

 هلا هللا نعل : لاق هي هللا لاويسو ديا 0 هللا لتاق : لاقف ج

 4 تّمرح
 0 (اًموُعاَبَف اهولمجف ٌموُحُشلا ُمِهْيَلَع تم

 يف مكاحلاو ءٌئقهيبلا هاور دقو هنع هللا يضر (رمع دنسم» نم اذهف

 « سابع نبا نع : هظفلو «ةدايز هيفو 2 2«سابع نبا دنسم) نم هالعجف «(هكردتسم)»

 کیف یاس ىلإ عب فو «مارحلا ينعي ءدجسملا يف 5 5 بلا ناك : لاق

 a نإ دولا ُهّللا َنَعَل .دوهيلا هللا َنَعَل ءّدوُهَيلا هللا َنَعَل» :لاقف

 عيش لكأ موق یلع مرح اَذِإ هللا نإ اا اولكر ءاَهوعابف 7 ُمِهْيَلَع

 نع «نادبع نبا نع هاور يقهيبلا ناف حیحص هدانسإو " "تم ُهَنَمُث ْمُهْيِلَع مرح

 انئدح «لضفملا نب رشب انثدح هه سم ال . يضاقلا لیعامس) نع «رافصلا

 . سابع نبا نع «ديلولا يبأ ةكرب نع ءءاّذحلا دلاخ

 :هلوق نود «هوحن . هنع هللا يضر ةريره يبآ ثیدح نم «نیحیحصلا) ىفو

 مت مرح ءيش لک مّوَح اذإ هللا نإ

 دسفت براشم : سانجأ نال میرحت یلع عماوجلا تاملکلا هذه تلمتشاف

 وعدتو نایدألا ذسفت نايعأو ؛افییخ ءاذغ يذغتو عابطلا دسفت ۳9 تن

 ملسمو مانصألاو ةتيملا عيب باب :عویبلا يف ۳۵۲ ۰۳۵۱/6 يراخبلا هجرخآ (۱)

 .ةتيملاو رمخلا عیب میرحت باب :ةاقاسملا يف (۱۵۸۱)

 ملسمو «عابي الو ةتيملا محش باذی ال باب :عویبلا يف ۳۶8/۶ يراخبلا هجرخآ (۲)

(۱۵۸۲). 

 باب :ةراجالا يف (۳6۸۸) دواد وبآ 1 و03 75 لا يف يقهيبلا هجرخآ (۲)

 ۱ هلا همحر فتصملا لاق امک حیحص هداتساو «ةتيعلاو رمخلا نت

155١ 

 تام رحملا سانحأ



 رمخلا عیب میرحت

 َبولقلا :يناثلابو ءاهُّدسُمُيو اهلیزُی امع لوقعلا لوألا عونلا میرحتب ناصف

 يذتفملاب ةيبش يذاغلاو ءاهيلإ ثيبخلا ءاذغلا رثأ لوصَو نم اهدسفي امع

 .اهداسفال عضو امع نايدألا : ثلاثلابو

 . نایدالاو بولقلاو لوقعلا ةناّيص م ميرحتلا اذه نمضتف

 امو «هيف لخدي امو «هیلع هللا تاولص همالك دودح ةفرعم يف نأشلا نكلو

 باجل يتلا ی عبس نار A a ايت حالا
eهذهو «هانعمو هظفل ال مومع اهلمش يتلا عاونألا عیمجب اهلیوأتو  

 .ءاشي نم هللا هیتْویو «ٌاملعلا هيف توافت يتلا هلوسرو هّللا نع مهفلا ةّيِصاخ

 ا ا ءركسم لك عيب ٌميرحت هيف لخديف ءرمخلا عيب ٌميرحت اًمأف

 ءرمتلاو «بيبزلا ُرِمََحو «بّنِعلا ُريِصَع هيف لخديف تر اه داش

 يتلا بلقلاو قسفلا ةمقل «ةنوعلملا ةمقللاو «ةّطْنِحلاو لَسعلاو «ریعشلاو لا

 الب هللا لوسر صنب رم هلك اذه ناف نکامالا ثبخأ ىلإ نکاسلا بلقلا كرحت

 هنع حص ذإ «هنتم يف لامجإ الو «هدنس يف َنَعْطَم ال يذلا حیرصلا حيحصلا

 «رْمح ٍركْسُم لک» :هلوق

 نأ :هدارُمو هباطخب ةّمألا ملعأ مه نيذلا مهنع هللا يضر هباحصأ نع حصو

 عيمج لوخدك ءرمخلا مسا تحت عاونألا هذه لوخدف '”لقَعلا َرَماَخ اّم َرْمَخْلا

 أوعيبت 1 :هلوق تحن هایت لاو رمتلاو «ریعشلاو لاو «ةضفلاو بهذلا عاونآ

 (۳۷۹) دواد وبأو «رمخ رکسم لك نأ نایب باب :ةبرشالا يف (۲۰۰۳) ملسم هجرخآ (۱)

 ۳۱و ۲۹ ۰۱1/۲ دمحأو (۳۳۹۰) هجام نباو ۰۲۹۷/۸ يئاسنلاو ۱۸۱۲(۰) يذمرتلاو

 . هنع هللا يضر رمع نبا ثیدح نم ۱۳۷و ۱۳و ۱۰هو

 قم هللا لوسر ربنم ىلع بطخ هنأ هنع هللا يضر رمع لوق نم 4۰/۱ يراخبلا هجرخآ (۲)

 ریعشلاو ةطنحلاو رمتلاو بنعلا : ءایشآ ةسمخ نم يهو رمخلا میرحت لزن دق هنإ : لاقف

 . لسعلاو
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 ا دلا ری اا يتلا سیلاب لاو قلاب تار بهللاب هللا

 .' «لثمب ًالثم الإ حلملاب حلملاو

 ال اذكهف «هل همسا لّوانت نع فانصألا هذه نم فْنِص ٌحارخإ زوجي ال امكف

 .نيروذحم نّمضتي هناف رمخلا مسا نع ركسملا فانصأ نم فنص ٌحارخإ زوجي

 . هيف هلوخد ّدَص ام همالك نم ّجَرْخُي نأ :امهدحأ

 ارییغت نوكيف «همكح ريغ مکح جرخأ يذلا عونلا كلذل عرشُي نأ :يناثلاو

 هب هاّمَس يذلا مسالا ریغب عونلا كلذ نكس اذز هناف «هیناعمو عراشلا ظافلال
 نأ ات ٌئيبنلا ملع املو .رخآ امکح هاطعأو «یّمسملا كلذ مکح هنع لازآ «عراشلا

 رب هوس َرمَحلا تی نم مان نیر :لاق امک «اذهب لكي نم هتمأ نم

 يه لب لامتحا الو «لامج) اهيلإ قّرطتي ال ةماع ةيلك ةيضق یضق .“ «اهمشا
 لیلخلاو «ةديّبُعابأ نأ ولو اذه .«رشخ رکن لك» :لاقف «ًةيفاك ةيفاش

 ىلع ةغللا ةمئأ صن دق :اولاقل ءاذكه ةملکلا هذه اورکذ ةغللا ةمثأ نم امهبارضآو

 وبأو .فرصلا باب :ةاقاسملا يف (۱۵۸۷) ملسمو ۰۱۷۸ ۰۱۷۷/۲ يعفاشلا هجرخآ ()

 نب ةدابع ثیدح نم ۲۷۰۵ ۰۲۷/۷ يئاسنلاو (۱۲۰) يذمرتلاو (۳۳۹) دواد

 .تماصلا

 یف تاب :ةبرشألا يف (۳۱۸۸) دواد وبأو ۳۲/۵ دمحآ هجرخآ حیحص ثيدح )۲)

 ثيدح نم (۱۳۸۶4) نابح نباو تابوقعلا باب :نتفلا يف (40۲۰) هجام نباو ءّيذادلا

 «نابح نبا ريغ هقثوي مل يمكحلا میرم يبآ نب كلام هدنس يفو «يرعشالا كلام يبأ

 نع «طمسلا نب تباث نع «زیریحم نبا ثيدح نم دهاش هلو «تاقث هلاجر يقابو

 ةفئاط نلحتسیل» دمحأ ظفلو (77/805) هجام نباو ۰۳۱۸/۵ دمحأ دنع تماصلا نب ةدابع

 ۰11/۱۰ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق امك ديج هدنسو «هايإ اهنومسي مسإب رمخلا يتمأ نم

 زيريحم نبا نع رخا هجو نم ۲۳۷/6 دمحأو ۰۳۱۳ ۰۳۱۲/۸ يئاسنلا هجرخآ نکل

 ةمامأ يبأ ثیدح نم رخا دهاش هلو «حيحص هدنسو . . .ةباحصلا نم لجر نع :لاقف .
 « دها وشلا يف نسح هدنسو ۰٩۹۷/۲ «ةیلحلا» ف میعن يبأو (۳۳۸6) هجام نبا دنع

 يف نسح وهو ۰۲/۱۱/۳ «ریبکلا» يف يناربطلا دنع سابع نبا ثيدح نم ثلاثو

 .دهاوشلا
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 ةتیملا عیب میرحن

 ةتيملا محش عيب میرحت

 يف هيذَه رکذ دنع یلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو تجح مهلوقو رمخ رکسم لك نأ

 نمایقلا ناكل «هظفل هلوانتی مل ول هنأو "اذهل ريرقت ٌديزم ةبرشالاو ةمعطالا
 عاونأ نيب ةيوستلاب ًامكاح هجو لک نم عرفلاو لصألا هيف یوتسا يذلا حیرصلا
 نيلئامتم نيب قیرفت «عونو عون َنيب قيرفتلاف «بّرشلاو عيبلا ميرحت يف ركسملا
 .هوجولا عيمج نم

 لصف

 فتح تام ءاوس تیم ىّمسي ام لک هيف لخديف تتیملا عيب میرحت امأو
 لكشتسا اذهلو ءًاضيأ اهضاعبأ هيف لخديو .هّلح ديفت ال ةاكذ يك وأ «هفنأ
 مهربخأف «ةعفنملا نم هيف مهل ام عم «محشلا عیب ٌميرحت مهنع هللا يضر ةباحصلا
 هيف ٌسانلا فلتخا ٌمضوم اذهو ةعفنملا نم اوركذ ام هيف ناك ناو مارح هنأ ذايب يا
 ىلإ دئاع وه له :«مارح ره ءال» :هلوق نأ وهو دبي هدارم مهف يف مهفالتخال
 .عيبلا ىلإ عجار وه :انخیش لاقف ؟اهنع اولأس يتلا لاعفألا ىلإ دئاع وأ «عيبلا
 اذك عفانملا نم اهموحش يف نإ :اولاق «ةتيملا عيب مّرَح هللا نأ مهربخأ ال لب ناف
 . «مارح وه ال» : لاقف ؟اهعیبل غوسم كلذ لهف «نونعی ءاذكو

 ملف «زاوجلاب مّرَحلا تابت ميرحت ةلمج نم رخذالا صیصخت هنع هللا يضر سابعلا

 . مارح وه الو : لاقف . كلذ ىلإ مهبجي

 لوؤسَملا لاعفألا ىلإ دئاع ميرحتلا : مهريغو دمحأ باحصأ نم هریغ لاقو
 مهلوق حجريو هعیمج َروكذملا دارأ هنأل يه :لقي ملو مارح وه :لاقو ءاهنع

 ءايشألا هذه ةحابإ نأ ىنعملا ةهج نم هحجريو روکذم برقأ ىلإ ريمضلا دوع

 ءاهيف طقس دوجو نع ءىبني ام لوصألا يف سيلو .دعب اميف كلذ نم ائيش ركذي مل )١(
 ؛باتکلا هب لمكي ثحب نم رثكأ بتكي نأ هتين يف ناك هللا همحر هنأ نظلا ىلع بلغيو

 . ملعآ هللاو «هل رسيت امب یفتکاف «قئاوع كلذ نع هقاع نکلو

5": 



 «ثیدحلا ظافلأ ضعب يف نأ :اضیآ هحجریو ءاهعيبو موحشلا ءانتقا ىلإ ةعيرذ

 هذه ىلإ امإو «موحشلا ىلإ عجري نأ ام ریمضلا اذهو ««مارح يه ءال» : لاقف

 . اهنع اولأس يتلا لاعفالا میرحت ىلع ٌةَّجَح وهف نیریدقتلا یلعو «لاعفألا

 تعقو يتلا ةرأفلا يف هنع هللا يضر ةريره يبأ ثیدح يف هلوق اضيأ هحجریو

 الف ًاعئاَم ناك نو توُلکو اهلْوَح امو اًموُقَلَأَف ادماَج ناك ْنِإ» :نمسلا يف

 لوألا حجر نمو .هل نابرق هريغو حابصتسالا يف هب عافتنالا يفو . '«هوبرَقَت

 حيرص اذهو «2"”«اهّلكأ ةّْيَملا نم َمُوَح امّنِإ) :لاق هنآ لب يبنلا نع تبث :لوقي

 .امهوحنو ءقوتبلا دَسو «دیقولاک «لکألا ريغ يف اهب عافتنالا مرحي ال هنأ يف

 عافتنالا امأو سْللاو لكألاك ءًارهاظو انطاب هتسبالم ٌمُرحت امنإ ثيبخلاو :اولاق

 ؟مرحي ءيش يألف «ةسبالم ريغ نم هب

 نع مهنم ناك امنإ لاؤسلا نأ ملع باج ثيدح قايس لمأت نمو :اولاق

 ىبأف «عفانملا نم اهيف امل «موحشلا عيب يف مهل صخري نأ هنم اوبلط مهتأو « عيبلا

 :اولاقل ءلاعفألا هذه مكح نع هول ات مهنإف .(«مارح وه) : لاقو «مهیلع

 ملو ؛دولجلا اهب ْنَهدتو «سانلا اهب حبصتسُی نأ زوجي له «ةتيملا موحش تيأرأ

 هوربخي مل مهو «لاؤس ال «مهنم رابخإ اذه ناف ءاذكو اذك اهب لعفي هنإف :اولوقي

 يف احيرص «مارح وه ءال» :هلوق نوكيل «مهیلع لاعفألا هذه ميرحت بیقع كلذب

 صخري نأ هنم اوبلط مهنأكف «ةتيملا عيب ميرحت بیقع هب هوربخأ امناو ءاهميرحت

 نأ رمألا ةياهنو .لعفي ملف ءاهوركذ يتلا عفانملا هذهل موحشلا عیب يف مهل

 نأ مهل حابأو «دومث رابا نم ءاقستسالا نع مهاهن هنأ هنع تبث دقو :اولاق

 ةرأفلا يف باب :ةمعطألا يف (5847) دواد وبأو ۰1۹۰و 7560و ۰۲۳۳/۲ دمحأ هجرخأ (۱)

 . حيحص هدانسإو «نمسلا يف عقت

 . ةتيملا دولج باب :حئابذلا يف 077/4 يراخبلا هجرخآ (۲)
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 ةساجنلا داقيإ نأ مولعمو :اولاق "اهبل رابالا كلت نم هنم اوُنجع ام اوُمِعْطُي

 وهف ءارهاظو انطاب اهتسبالم نعو «ةَدْسَقملا هذه نع لاخ ٌعافتنا اهب ٌحابصتسالاو

 امنإ ةعيرشلا نإف ۳ نو: وسال م

 اذإ ةتيملا موحشب َحابصتسالا نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ زاجأ دقو :اولاق

 «سجنلا تيزلاب حابصتسالا زوجي هنع تاياورلا رثكأ يف هنإف «آرهاط انهد تطلاخ

 لمت ون خيشلا :مهنم هباحصآ نم ةفئاط ٌرايتخا وهو «هب نفسلا ٌىلطو

 . هب حبصتسُي نأ رمأ رمع نبا نأب جتحاو «هریغو

 هب حیصتسیو ا عب ؛ ينبجعي ال : هللا دبعو حلاص : : هینبا ةياور يف لاقو

 دارآ IS «سجنتملاو «ّسَجنلا معي اذهو ۰ سجن هنال هوسمی مل اذإ

 وأ ةتيم ةساجن هطلاخ امب حابصتسالا زاوجب لوقلا يف حيرص وهف «سحدتملا هب

 ناك اذإ ةتيملا محشب حابصتسالا نيب قرف ُيأو «يعفاشلا بهذم اذهو ءاهريغ

 ؟هسجنف رهاط نهد هطلاخ اذإ هب حابصتسالا نيبو ءادرفنم

 حس یا ات وب یو دیبا ایوب :ليق نإف

 ری ی ی یک ی

 او مهتم نوف ملا هيلع لوح عقلا قرفلا رها نأ تیر ال لی

 «ًاحلاص مهاخآ هومن یلاو# یلاعت هللا لوق باب :ءايبنألا يف ۲۰۹/۷ يراخبلا هجرخآ (۱)

 تنی 0 ھ سانلا نأ رمع نبا ثیدح نم دهزلا يف (۲۹۸۱) ملسمو

Euهدر تناك يا فن ی زی ین نایب  

 . ةقانلا
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 نهدلا لسغ ةتبلآ يعفاشلا نع الو «دمحآ مامالا نع فرعي ال هنأ :امهدحآ

 ضعب یوتف نم كلذ امتاو «ددحاو ملک كلذ يف مهنع سيار لا
 نباو «عفان نبا ةياور هذه لسغلاب رهطَي هنأ .كلام نع يوژ دقو «نیبستنملا

 . هنع مساقلا

 الف «امهوحنو جریشلاو تیزلا يف هباحصأل ىّنأت ناو قرفلا اذه نأ : يناثلا

 دق یعفاشلاو دمحأو هلسغ نكمي ال ام اهنم ناف ناهدألا عیمج يف مهل ىتأتي

 تساجنلاو ثیبخلل ًالمعتسم هنوک عفد يف ديفُي ال قْرَملا اذه َّنإف ًاضيأو

 لامعتسا نم هيف امل هب حابصتسالا مرح نإ هناف «ةئراط وأ ةينيع تناك ءاوس

 نوكل مرح ناو «قرف الف «ةساجنلا ناخد لجأل مرح ناو «قرف الف «ثيبخلا

 زاوج يف نيبهذملا نيب قرفلاف «ءقرف الف «هئانتقا ىلإ ةعيرذ هب حابصتسالا

 . هل ىنعم ال اذه نود اذهب حابصتسالا

 ضرألا ةرامع يف سجّنلا نيقرّسلاب عافتنالا ءاملعلا ٌروهمج زوج دقف اضيأو

 ةسبالم نم رثكأ هل لمعتسملا ةسبالمو .هنیع ةساجن عم لقبلاو ءرمثلاو «عْرّرلل

 ةلاحإو «ديقولا رثأ روهظ قوف «رامثلاو «عورزلاو لوقبلا يف هرثآ روهظو ءدقوملا
 لجأل ميرحتلا ناك ناف «نيقرّسلل سمشلاو ءاوهلاو «ضرألا ةلاحإ نم متأ رانلا

 تبث َةَّنُس ةّيأب مأ «باتك ابو «سجن ةساجنلا ناخد نأ ّمَّلَّس نمف «ةَساَجَنلا ناخد

 سجنلا ءاملاو نيقرسلا نيع بالقنا نم ُمتأ ناَحَّدلا ىلإ ةساجنلا ٌبالقناو ؟كلذ

 زوج ىتح «ةدهاشملاو سحلاب مولعم لب «هيف كش ال رمأ اذهو ءاعرز وأ ًارمث

 ال :نوشجاملا نبا لاقف ههَعْيَب هللا امهمحر ةفينح يبأو كلام باحصأ ضعب

 عيبب سأب ال :مساقلا نبا لاقو .سانلا عفانم نم كلذ نأل قرذعلا عيبب ساب

 يف بهشآ لاقو .ةرذّعلا عيب ىري هنأ ىلع هلوق نم لدي اذهو : ٌئمخللا لاق لا

 مل :مکحلا دبع نبا لاقو . هئارتشا يف ينعي «مئابلا نم هيف رذعآ يرتشملا : لیلا
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 ةتيملا ءارجآ عيب میرحن
 ةايحلا اهلحت يتلا

 لحو توملاب اهقرافتو

 ربولاو رعشلا عيب
 فوصلاو

 وک ۲ ر

 . مثالا يف ناّيس امهو «امهنم ادحاو هللا ِرْذْعَي

 «هب عافتنالا زاج ناو ٌماَرَح كلذ عيب نأو .باوصلا وه اذهو : تلق

 هللا مّرح ام ريغ يف اهب عافتنالا ميرحت ةتيملا عیب میرحت نم مزلي ال هنأ :دوصقملاو

 ىلع كلام صن دقو . كلذ ریغو ةازبلاو روقصلا ماعطاو «ديقولاك ءاهنم ارزو

 نوباصلا لمع زاوج ىلعو «دجاسملا ريغ يف سجّنلا تْيّرلاب حابصتسالا زاوج
 هعيب مرح ام لك سيلف «میبلا باب نم ٌمسوأ عافتنالا َباَب نأ َمَلْعُي نأ يغبنيو «هنم
 . عيبلا ميرحت نم عافتنالا ٌميرحت ذخؤي الف ءامهنيب مزالت ال لب «هب عافتنالا مرح

 لصف

 اهترامتو «ةايحلا اهّلحت يتلا اهئازجأ عيب ةتيملا عيب ميرحت يف لخديو

 يف لخدي الف «فوصلاو ٌربولاو ٌرعشلا امأو ا محشلاو محللاک «توملاب
 نإ :ملعلا لهأ ٌروهمج لاق كلذکو .ةایحلا هلحت الو «ةتيمب سیل هنال .كلذ

 بهذم اذه هاط ناویح نم تناك اذإ ةرهاط اهزابوآو اهفاوصأو ةتيملا روعش

 «دوادو «يروثلاو يعازوألاو «ثیللاو «لبنح نب دمحأو ةفينح يبأو كلام

 باحصأو «نیریس نباو «نسحلا :نیعباتلا نمو «یينزملاو رذنملا نباو

 ةتيملا مسا نأب هل حتحاو «اهتساجنب لوقلاب يعفاشلا درفناو «دوعسم نب هللا دبع
 «لماکلا» يفف «رثألا امآ ءرظنلاو رثألا لیلدب اهئازجأ رثاس لوانتی امك اهلوانتي
 اهّنِإَف َرَعَّشلاو َمّدلاو َراَمْظَألا اوئفدا» : هعفری رمع نبا ثیدح نم :يدع نبال

 رئاسك توملاب سجنیف «هئامنب ومني ناویحلاب لصتم هنإف رظنلا امأو . هم
 نال اذهو ریزنخلا رعشک ًاسجن ناکف «سجن لحم يف تبان رعش هنآبو هتاضعآ
 افرع هنم بوسحم هنإف ءاعبت همکح هل تبثی نأ يضتقي ةقلخ هلصاب هطابترا

 بجوأو «ةراهطلا يف هلسغ بجوأف «كلذ قفو ىلع هيف ماکحالا ىرجأ عراشلاو
 ًالح قالطلاو حاکنلا يف ةأرملاب هقحلأو ءءاضعألاك ديصلا نم هذخأي ءازجلا
 اهظفحو لاومألا حالصإ ىلإ فوشت هل غراشلا نأبو ءانهاه كلذكو «ةمرحو

 اهَباَهِإ مّْذَحَأ ًاله» :ةنوميم ةاش يف مهل لاق دقو .اهتعاضإ مدعو ءاهتنايصو
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 یلوآ هذخآ أ مهداشرإ ناكل ءارهاط رعشلا ناك ولو 1 200101018 ها

 .ًالوانت لهسأو «ةفلك لقأ هنأل

 اهراَعْشأو اَهِراَبْوَأَو اهناوصآ ْنِموإظ : ىلاعت هللا لاق :روعشلل نوُرّهطملا لاق

 دنسم» يفو ءاهتاومأو اهءايحأ معي اذهو ۸۰[۰ :لحنلا] (نيح ىلإ ًاعاَنمو اثات

 نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع ءرمعم نع «قازرلا دبع نع :«دمحأ
 :لاقف «ةتيم ةنوميمل ةاشب ةي یبنلا رم :لاق «هنع هللا يضر سابع نبا نع «ةبتع

 و . اهم مرح - امَّنِإ» لاق ؟ةتیم يهو فیکو :اولاق ل یا

 a ءلاحطلاو دبکلاو .محشلاو «محللا ىوس ام ةحابإ يف ادج "رهاظ

 مظعلاب اذه ضقتنی الو «ریزنخلا محل میرحت يف تلخد امك «محللا يف ةلخاد
 هذه بیقع هررقنس امك كلذ ةراهط حیحصلا نإف ءرفاحلاو رفظلاو «نرقلاو

 . ةلأسملا

 «توملاب سجنی ملف ًارهاط ناكل «ةايحلا لاح َّدَخَأ ول هنألو :اولات
 ةايح لاح يف هزجب سجني مل امل هنألو :اولاق .ءاضعألا هسكعو «ضيبلاك
 نال هیف جور ال هئأو «ناویحلا نم م اءزج سيل هنأ ىلع لد عامجالاب ناویحلا

 مّلأتي ال هنألو . ننسلا لهآ هاور ۳ و يح نم یی ام» : لاق ي يبنلا
 ىلع لدي الف یامنلا امأو «هیف ةايحلا مدع لیلد كلذو هسمب سحپ الو .هذخاب

 هل يبنلا جاوزآ يلاوم ىلع ةقدصلا باب :ةاکزلا يف ۲۸۱/۳ يراخبلا هجرخآ (۱)

 . سابع نبا ثیدح نم غابدلاب ةتيملا دولج ةراهط باب :ضیحلا يف (۳۹۲) ملسمو

 .(۱۸4) «فنصملا» يف وهو «حیحص هدانساو ۱ دمحآ هجرخآ (۲)
 دمحاو ءةعطق هنم عطق ديص يف باب :دیصلا يف (۲۸۵۸) دواد وبآ هجرخآ (۳)

 تیم وهف يحلا نم عطق ام باب :ةمعطالا يف (۱4۸۰) يذمرتلاو »1۸/0

 مكاحلا هححصو «نسح هدنسو يثيللا دقاو يبأ ثيدح نم ۰٩۳/۲ يمرادلاو
 ها مکاحلاو (۳۲۱۲) هجام نبا دنع رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو ۱۳/4
 لیعس يبآ ثیدح نم ثلاثو فیعض هدنسو (۳۲۱۷) هجام نبأ دنع میمت ثیدح

 . مکاحلا دنع
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 ىلع لد ول ءامنلا درجم ناف ءاهتقرافمب ناویحلا جنتی یتلا ةيناويحلاو ةايحلا

 ةايح ةقرافمل «هسیب عرزلا سجنتل «ةايحلا هذه ةقرافمب لحملا سجنو «ةايحلا

 . هل ءاذتغالاو ومنلا

 لولا اغار و هاو هک و خا ناعوت اتاق 6

 . ةيناثلا نود يحلا ةراهط يف اهدقف رثوی يتلا يه

 .هیف ةثيبخلا تالضفلاو تابوطرلا ناقتحال سجنی امنإ محللاو :اولاق

 .هرکذنس امل رافظاالاو ماظعلاب ضقتنی الو « كلذ نم ةئيرب فاوصألاو روعشلاو

 ؛اهتلاحتساب سیجنتلا اهیلع أرطي امناو «ةراهطلا نايعألا يف لصألاو :اولاق

 اههابشآو ریصعلا نع لیحتسملا رمخلاکو ءاذغلا نع لیحتسملا عیجرلاک

 اهتساجن بجوُي ام اهل ضرعی مل مث «ةرهاط تناك اهتلاحتسا لاح يف روعشلاو
 ناقتحا وهو «اهتساجن يضتقب ام اهل ضرع اها :ةناويسلا ءاضعأآ فالخب

 . ةثيبخلا تالضفلا

 نب هللا دبع هدانسإ یفف ا یواش و ولات

 يدنع هلحم سيل ةركنم هثيداحأ :يزارلا متاح وبأ لاق .داّوَر يبأ نب زيزعلا دبع

 ید تار تخت حلك ىراس ال كلا ني ويسستلا ني لع لاتو نفت

 . بذک

 صرعتی ملو .(اهباهإب متعفتنا اللأرر :هلوقو «ةتيملا ةاشلا تحب امأو

 نوح ةنالث ضيق: عقلا

 ءرعشلا نم هيلع ام ةلازإب مهرمأي ملو «باهالاب عافتنالا قلطأ هنأ :اهدحأ

 «هجو نود هجوب هب عفتنملا باهالا ديقي مل ای وهو ءرعش نم هيف دب ال هنأ عم

 . رعشلا نم ولخي ال امم هريغو اورف هب عافتنالا نأ ىلع لدف

 .«ةتیم اهنإف رعشلاو مدلاو رافظألا اونفدا» وهو )١(
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 ثيح هسفن ثیدحلا يف رعشلاب عافتنالا ىلإ مهدشرأ دق لل هنأ : يناثلاو

 IN ةَتْيَملا نم مرح امن :لوقي

 ا ال هال ,تیدحلا يف هل ضرعتیل ةتيملا نم سیل ملا نآ :ثلاثلاو

 نود ٌرهطي هناف رعش هیلعو «غبد اذإ ةتيملا دلجب لطبي ةيعبتلاب مهلیلعتو «توملا

 نم هنامضب مهکسمتو «ةريبجلاب لی ةراهطلا يف هلسغب مهکسمتو «مهدنع رعشلا
 .هلاصتال ةلمجلا عبتي هنإف «حاکنلا يف امآو .لمحلابو «ضیبلاب لّطبي ديصلا

 .سجنتلا يف اهعبت نأ دعب ةلمجلا یراق ول انفاق ایی هلا و

 .قرفلا ملعف مهدنع هیف اهفراقی مل

 لصف

 دعب اهدلجو اهنرقو اهمظع عیب میرحت اهعيب ميرحت يف لخدي لهف :ليق ناف

 كأ مرحي يذلا وه اهنم هيب مرحي يذلا :ليق ؟كلذل ةتيملا مسا لومشل غابدلا
 مرح E اذا لات هللا ناف : هلوقب زاب یبنلا هيلإ راشآ امک «هّلامعتساو

 يذلا نأ ىلع هّبف . همٿ مرح عيش لكأ م مرح اذإ» : رخالا ظفللا يفو . ۲۱م

 . هلكأ مرحي ةعيب مرحي

 رئاسو «شرفلاو سبللا يف عفتني ةرهاط انيع راص دقف «غبد اذإ دلجلا امأو

 ىلع ميدقلا هباتك يف يعفاشلا صن دقو عيب زاوج عنتمي الف «لامعتسالا هوجو

 لوق ريدقتب الإ اذه هجتي ال :لافقلا لاقف «هباحصأ فلتخاو «هعیب زوجي ال هنأ

 نإو ءهُعيب زوجي ال :مهضعب لاقو «هنطاب نود هرهاظ رهطي هنأ يف اکلام قفاوُي

 هعيب زوجي الف «ةقيقح ةتيملا نم ٌءزج هنإف .دیدجلا هلوق ىلع هنطابو هرهاظ رهط
 عفتني ةرهاط نيع هنأل غبدلا دعب هعيب زوجي لب :مهضعب لاقو .اهمحلو اهمظعك

 وأ ةلازإ غبدلا نأ ىلع ينبني اذه لب :مهضعب لاقو ا اهعیت اف ا

 رمخلا نمث يف باب :عويبلا يف )۳٤۸۸( دواد وبأو ۰۲۹۳و ۲٤۷/۱ دمحآ هجرخآ (۱)

 . يوق هدنس و ةتیملاو

۹۷۹ 

 ةتيملا هلظع عیب مرحد لش

 دعب اهدلج و اهنرقو
 غابدلا

 ةتيملا دلج عبي



 نيع ىلإ ةتيم ءزج هنوک نم لاحتسا دق هنأل هغیب زاج ءةلاحإ :انلق ناف «ةلاحإ

 كلذو «هعیبل ٌمرحملا وه ةتيملا فصو نأل «هعيب زجی مل تلازا :انلق ناو .یرخآ

 . لحتسی مل قاب

 ءاقلطم هلكأ :هجوأ ةئالث هيف مهلو «هلكأ زاوج فالخلا اذه ىلع اونبو

 هجولا باحصاف لوکأملا ریغو لوکاملا دلج نيب لیصفتلاو .اقلطم همیرحتو
 تلازالا مکح اوبّلغ «يناثلا هجولا باحصأو .تلاحالا مکح اوُبلغ .لوال

 هلكأ حابُي ام اهب اوحابأف «ةاكذلا یرجم غابدلا اورجآ ثلاثلا هجولا باحصأو

 اذهلو «ةنسلا حیرصل فلاخم لطاب هلكأ زاوجب لوقلاو «هريغ نود يكذ اذإ ةاكذلاب

 «لطاب منم اذهو «ةتيم غبدلا دعب دلجلا نوک هعنم دعب الإ هب لوقلا هلئاق نكمُي مل

 مسا هنع عفرت غبدلاب ةايح هل ثدحي ملو ءامكحو اسحو «ةقيقح ةتيم دلج هنإف
 هژازجأو هّاذ لحتسي مل دلجلا ناف ءاسح لطاب ةلاحإ غبدلا نوكو «ةتيملا

 ليحت امك «ىرخأ ةقيقح ىلإ ةقيقح نع ةلاحإ غابدلا نأ ىوعدف «غابدلاب هتقيقحو

 ىوعد حلملا ىلإ تاتيملا نم اهيف ىقلُي ام ةحالملاو ءدامرلا ىلإ بطحلا ٌرانلا
 . ةلطاب

 اهعیب نم عنملا مساقلا نبال «ةنودملا» يفف هللا همحر كلام باحصآ امأو

 یضتقم وه اذه :يرزاملا لاقو . «بیذهتلا» بحاص هرکذ يذلا وهو «تغبد ناو

 ةراهط غابدلاب رهطت اهنآ ىلع انعرف اذإ امآو :لاق .غابدلاب ٌرهطت ال اهنأب لوقلا
 . اهعفانم ةلمج ةحابال اهعیب زیجن انإف تلماک

 هرهاظ رهطی :امهادح) .ناتیاور غوبدملا دلجلا ةراهط يف كلام نع : تلق

 يهو - : ةيناثلاو . هعیب هباحصأ زوج ةياورلا هذه یلعو «بهو لاق اهبو « هثطابو

 يف هلامعتسا اهعم زوجي ةصوصخم ةراهط رهطی هنأ - هنع نیتیاورلا رهشآ

 ةياورلا هذه یلعو : هباحصآ لاق «تاعئاملا رئاس نود هدحو ءاملا يفو «تاسبايلا

 ا

 ف



 هنعو . هغبد لبق ةتيملا دلج عیب هدنع حصي ال هناف : دمحأ مامالا بهذم امأو

 ىلع ناتينبم يدنع امهو «ٌباحصألا امهقلطأ اذكه «ناتياور غبدلا دعب هزاوج يف

 . غابدلا دعب هتراهط يف هنع ةياورلا فالتخا

 . هبهذم ىف هجوأ ةثالث هيفف «سجنلا نهدلا عيب امأو

 : تلق .هنع صوصنملا وهو «هتساجن ملعي رفاكل هعيب زوجي هنأ : یناثلاو

 . هتساجن رفاكلا داقتعا ال سجنملا ببسلاب ملعلا : ةساجنلا ملعب دارملاو

 «هداقيإ زاوج نم هجولا اذه جرخو .ملسمو رفاكل هعيب زوجي :ثلاثلاو
 هباحصأ ضعب جرخو سجنلا بوثلاك نوكيف «لسغلاب هتراهط نم اضيأ چرخو

 .حیحص ٌجيرخت وهو «هل سجنلا تیزلا عيب نم ديقولل سجنلا نيقرسلا عیب اهجو
 ءهريغل ًاعبت ناك اذإ سجنلا نيقرسلا عيب اوزوجف ةفينح يبأ باحصأ امأو

 .ادرفم ناك اذإ هوعنمو

 لصف

 باحصأ ضعبو «ةفينح يبأك «توملاب هسجني مل نمف ءاهُمظع امأو
 فلتخا نإو «مهدنع هغیب زوجيف «كلام باحصأ نم بهو نبا رايتخاو «دمحأ
 هلوانتي الو «ةتيملا يف لخدي ال :اولاق ةفينح يبأ باحصأف «ةراهطلا ذخأم
 ال محللا نم هرواج امل هملؤت امنإو :اوّلاق «هتايح ليلد ملألا نوک اوعنمو ءاهمسا
 [۷۸ :سي] «ٌميِمَر ّيهَو ماظملا يِبْحُي ْنَم لاق» :ىلاعت هلوق اولمحو «مظعلا تاذ
 :لاقو ءادج ذخأملا اذه فّكض مهُريغو .اهباحصأ يأ .فاضم فذح ىلع
 فذح ىلع ةيآلا لمح حصي الو ءمحللا ملأ نم ٌدشأ هملأو ءاسح ملأي مظعلا
 نأ : يناثلا . هيلإ ليبس الف هيلع ليلد ال ام ريدقت هنأ :امهدحأ «نيهجول فاضم

 ةايح لکشتسا يذلا لئاسلا لاؤس باوج نع بارضالا مزلتسي ريدقتلا اذه

 ۵-۲۲۸ داعملا داز ۷۳

 سحنلا نهدلا عین

 سجنلا نیجرسلا عیب

 ةتيملا مظع عیب



 ریزنخلا عيب میرحت

 ؛هدي يف هتفف وا ی و ی و یو

 . (۱)«اّللا كلخذيو كو

 ( معن)

 مکحی ملف ماظعلا يف فتنم ةتيملا سیجنت ببس نأ ةراهطلا ذخأمف

 تالضفلاو تابوطرلا ناقتحا نأل < محللا ىلع اهسایق حصي الو .اهتساجنب

 «توملاب سجنی ال ةلئاس هل سفن ال ام نأ امك «ماظعلا نود هب صتخی ةثيبخلا

 حصأ ذخأملا اذهو «ىلوأ مظعلاف .هیف سیجنتلا ببس مدعل «لماک ناویح وهو

 رهاط ناویح نم تناك اذإ ةتيملا ماظع عیب زوجیف ءاذه یلعو «لوألا نم ىوقأو

 . نیعلا

 نبا لاق «ةينيع اهتساجن ذإ ءاهعيب زوجي ال هنإف ءاهتساجن ىأر نم امأو
 لیفلا باينأ الو «عابت الو ةتيملا ماظع ىرتشت نأ ىرأ ال :كلام لاق :مساقلا

 نهدلا لعجي فيكو ءاهنهادمب نهدي الو ءاهطاشمأب طشتمي الو ءاهيف رجتي الو

 :ةتيملا ماظعب خبطُي نأ هركو «ةلولبم يهو .ةتیملا ماظعب هتيحل طشميو ةتيملا يف
 «بهو نبا هزاجأو ءاقلطم ليفلا باينأ عیب نوشجاملا نباو ؛فّرطم اتو

 .اهل اغابد كلذ العجو «تقلْسو تیلغ نإ غبصأو

 لصف

 ‹ةنطابلاو ةرهاظلا هئازجأ عیمجو «هتلمج لوانتيف «ريزنخلا عيب ميرحت امأو

 ؛محللا همظعمو هلكأ ميرحت ىلإ ةراشإ لكألا ميرحت دنع همحل ركذ فيك لمأتو

 : هيف لقي مل هنإف «ديصلا فالخب «هلبق ام نود هلكأ ميرحت ىلع اهيبنت محللا ركذف
 انههو .هلتقو هلكأ كلذ لوانتيل «ديصلا سفن مرح لب «دیصلا محل مكيلع مرحو

 . اتيمو يح هعيب لوانتيل همحلب َميرحتلا صخي ملو .هتلمج ركذ عيبلا مرح امل

 عماج) رظناو « هیودرم نبا ىلإ ةيسسنو ۳۹/۵ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدروآ ۱(

 . 1۲۹/۲ «كردتسملاو ۰۵۸۱/۳ ریثک نباو ۳۱ ۰۳۰/۲۳ «نایبلا

۷ 



 لصف

 ىلع كرشلل ةذختم ةلآ لك عيب میرحت هنم دافتسیف «مانصألا عیب ٌميرحت امأو

 بتکلا كلذکو ؛ابیلص وا انثو وأ امنص تناك عون يأ نمو «تناک هجو يأ

 اهُعيبو ءاهمادعإو اهتلازإ بجي اهلك هذهف هللا ريغ ةدابعو «كرشلا ىلع ةّلمتشملا
 ةدسفم ناف ءاهادع ام لك نم عيبلا ميرحتب ىلوأ وهف ءاهذاختاو اهئانتقا ىلإ ةعيرذ

 هنكلو ءاهرمأ ةفخل اهركذ رخؤُي مل 45 ٌئبنلاو ءاهسفن يف اهتدسفم بسحب اهعيب

 اهنإف «ةتيملا نم ًالاح ْنسحأ رمخلا ناف .هنم ظلغأ وه ام ىلإ لهسألا نم جّردت

 هتعنصب يمدالا اهبلق وأ الخ ءادتبا هناحبس ُهّللا اهبلق اذإ امرتحم ًالام ُريصت دق

 «ةتيملا فالخب ةفئاط دنع يمذلا ىلع تفلتأ اذإ نمضتو «ءاملعلا نم ةفئاط دنع

 نم عابطلا يف هللا هلعج يذلا رجازلاب ءافتكا ادح ةتيملا لكأ يف هللا لعجي مل امنإو

 نم اميرحت ُدشأ ریزنخلاو .رمخلا فالخب ءاهنع اهداعبإو ءاهنع ةرفنلاو ءاهتهارك

 امیف ُدِجَأ ال لفل : هلوق يف سجر هنأ هيلع مکحلاب یلاعت هللا هدرفآ اذهلو «ةتيملا

 ريزنخ مخل وأ احوُمْنم امد وآ تم و نأ لی میاط یلع امّرحم ّيلإ يجوأ

 هدوع ناك نو «هناف» : هلوق يف ریمضلاف 06 : ماعنألا] اقف زآ نجر هَ

 هب ریزنخلا محل صاصتخا حجرتي هنإف «مرحملا ظفل رابتعاب ةروكذملا ةثالثلا ىلإ

 سجر اهناف «هلوق نود هریکذت : يناثلاو نم هبرق :اهدحأ .هجوأ ةثالغل

 .هنع سوفنلا رجزتل میرحتلا ةلع ىلع ًاهيبنت «َنإدو «ءافلاب» ىتأ هنأ : ثلاثلاو

 هنع ىفنف «هتباطتساو هذاذلتسا نم سانلا ضعب عابط يف ام ةلعلا هذه لباقيو

 اسجر امهنوك نأل «مدلاو ةتيملا يف هيلإ جاتحي ال اذهو «سجر هنأ ربخأو «كلذ

 میرحت دعب ركذ مث .اهلمأتف ءرئاظن نارقلا يف اذهلو .مهدنع مولعم رقتسم رمأ

 رمخلا عيب نم مالسالل ةافانم دشأو 0 امیرحت ٌمظعأ وهو «مانصألا عيب

 .ريزنخلاو ةتيملاو

۷۵ 

 مانصالا عیب میرحت



 میرحت ءيشلا میرحت

 ملسملا عیب زوجي له
 ؟يم ذلل سزنخلاو رمخلا

 هب داري «؟هنمث مرح ءیش لكأ مرح e اذإ هللا ّنِإ) :هلوق یفو

 مدلاو ءةتيملاو رمخلاک «ةلمج عافتنالاو نيعلا مارح وه ام :امهدحأ نارمآ

 . تقفتا امفيك مارح اهنمث هذهف «كرشلا تالاو ریزنخلاو .

 ةتيملا دلجك «هلكأ مرحي امنإو «لكألا ريغ يف هب ٌعافتنالا حابب ام :يناثلاو

 ءهب عافتنالا نود هلكأ مرحي امم اهوحنو لاغبلاو «ةيلهألا رمحلاكو «غابدلا دعب

 ىلع مارح وه ام هيف لخدي امنإو «ثیدحلا يف لخدي ال هنإ :لاقي دق اذهف
 يتلا ةعفنملا لجأل عيب اذإ هنمث ميرحت نوكيو «هيف لخاد هنإ : لاقی دقو .قالطالا

 اعيب اذإ ام فالخب امهنمث مرح ءامهلكأل رامحلاو لغبلا عيب اذإف «هنم تمرح

 مرح «هلكأل عيب اذإو .هنمث لح «هب عافتنالل ةتيملا دلج عيب اذإو «هريغو بوكرلل

 اذإ هنإ :امهعابتأو كلامو ءدمحأك «ءاهقفلا نم روهمج هلاق ام اذه درطو «هنمث

 «هلكأي نمل عيب اذإ ام فالخب .هنمث لكأ مرح ءارمخ هرصعي نمل بنعلا عيب

 هب وزغي نمل عیب اذإو «هنمث لكأ مرح ءاملسم هب لتاقُي نمل عيب اذإ ٌحالسلا كلذكو

 نمم اهّسبلي نمل تعيب اذإ ريرحلا ٌبايث كلذكو «تابيطلا نم هنمثف « هللا ليبس يف
 . اهسبل هل لحي نمم اهعيب فالخب اهنمث لكأ مرح «هیلع مرحي

 داقتعال يمذلا نم ريزنخلاو رمخلا عیب ملسملل نوزّوجت لهف :ليق ناف
 هتراهط هداقتعال هلاح نيب اذإ سجنتملا نهدلا هعيب متزوج امك ءامهلح يمذلا

 سجنتملا نهدلا نأ :امهنيب قرفلاو «مارح هُّنمثو «كلذ زوجي ال :ليق ؟هلحو

 ىلإ ءاملعلا نم ةفئاط تبهذ دقو . عازنلا اهيف غوسيو «ةساجن اهطلاخ ةرهاط نيع

 «لسغلاب هريهطت ناكمإ ىلإ ةفئاط بهذف «ریغت ناو .ريغتلاب الإ سجني ال هنأ
 ءةتيملاك ءلوسر لك ناسل ىلعو «ةلم لك يف هللا اهمرح يتلا نيعلا فالخب

 ناو «هميرحت ىلع لسرلا تعمجأ امل ةفلاخم هتحابتسا ناف «ريزنخلاو مدلاو
 هللا همّرح يذلا وه اذهو «نيكرشملل مانصألا عيبك وهف ءهّلح ٌرفاكلا دقتعا
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 .امنص يرتشي ال ملسملاف الو « هنیعب هلوسرو

 هللا يضر باطخلا نب رمع لامع نم همهوت نم همهوت يذلا وه اذه : ليق

 لهأ اولوی نأ هلامع رمأو «هنع مهاهني هنع هللا يضر رمع مهيلإ بتک یتح «هنع

 انثدح : دیبع وبآ لاقف ءاهنامثأ نم مهیلع ام اوذخأي نأو مهسفناب اهعيب باتکلا

 نع ؛يفعجلا یلعألا دبع نب ميهاربإ نع «ديعس نب نایفس نع «نمحرلا دبع
 نوذخأي اسان نأ .هنع هللا یضر باطخلا نب رمع غلب :لاق «ةلفغ نب ديوس

 : هنع هللا یضر رمع لاقف .نولعفيل مهنإ : لاقف «لالب ماقف «ريزانخلا نم ةيزجلا

 . "هعیب مهولو ءاولعفت ال

 نب ميهاربإ نع «ليئارسإ نع «يراصنألا انثدحو :دیبع وبآ لاق

 كلان نإ . هنع هللا ىضر رمعل لاق الالب نأ فلفغ نب ديوس نع «یلعالا دبع

 مهولو نكلو «مهنم اوذخأت ال :لاقف «جارخلا يف ريزانخلاو رمخلا نوذخأي

 . "”نمثلا نم متنأ اوذخو ءاهعس

 رمخلا ةمذلا لهأ نم نوذخأي اوناك نيملسملا نأ ديري :ديبع وبأ لاق

 نوملسملا ىلوتي مث ءاهتميقب مهضرأ جارخو مهسوژر ةيزج نم ريزانخلاو
 نم كلذ اوذخأي نأ مهل صخر مث ءٌرمع هنع ىهنو «لالب هركنأ يذلا اذهف ءاهعيب
 لاومأ نم لام ريزانخلاو رمخلا نأل ءاهعيبل نيلوتملا مه ةمذلا لهأ ناك اذإ اهنامثأ
 . نیملسملل الام نوكت الو «ةمذلا لهأ

 «دبعم نب يلع انثدح هنع هللا يضر رمعل ٌرخا ٌثيدح كلذ نيبي اممو : لاق

 هنع هللا یضر باطخلا نب رمع نأ «ميلس يبأ نب ثيل نع ءورمع نب هللا ديبع نع
 نم ةيزجلا لهأل اهنامثأ ضبقو ريزانخلا لتقب مهرمأي لامعلا ىلإ بتك

 . ٦۲ ص «لاومألا» ىف وهو «تاقث هلاجر (۱)

 . ٦۲ ص «لاومألا» يف وه (۲)
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 نم اهاری وهو الإ ةيزجلا نم اصاصق اهلعجی مل وهف :دیبع وبأ لاق .'' مهتيزج

 نأ هل بیطی ال هنإف ءرشاعلا ىلع ريزانخلاو رمخلاب يمذلا رم اذإ امأف .مهلاومأ

 اضیآ اهعیبل يلوتملا وه يمذلا ناک ناو .اهنم رشعلا نمث ا وار

 مهباقر ىلع بجو قح كلذ نأل ههبشي الو «لوألا بابلا نم سیل اذهو

 اهسفنآ ریزانخلاو رمخلا ىلع عضوي ءيش وه امنإ انهاه رشعلا نأو «مهيضرأو

 دقو .«هنمث مرح اعيش مرح اذإ هللا نإ» :ةب هللا لوسر لوقل بیطب ال اهنمث كلذكو

 يف هب ىتفأ ام ريغب اذه لثم يف ىتفأ هنأ «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور

 .زيزعلا دبع نب رمع لاق كلذكو «كاذ

 ةريبه نب هللا دبع نع «ةعيهل نب هللا دبع انثدح «يرصملا دوسألا وبأ انثدح

 ةقدص مهرد َفلأ َنيعبرأب باطخلا نب ٌّرمع ىلإ ثعب دقرف نب ةبتع نأ يئاَبّسلا

 اهب قحأ تنأو ءرمخلا ةقدّصب ىلإ تثعب : هنع هللا يضر رمع هيلإ بتكف «رمخلا
 ءاهدعبءيش ىلع كتلمعتسا ال هللاو :لاقو «سانلا كلذب َربخأو «نیرجاهملا نم

 . "هک رتف :لاق

 نب رمع بتک :لاق «يعبضلا دیعس نب ینثملا نع «نمحرلا دبع انثدح
 نيأ نم كلبق يتلا لاومألا لیصفتب ىلإ ثعبا نأ «ةاطرأ نب يدع ىلإ زیزعلا دبع

 ةعبرآ رمخلا رشع نم هيلإ بتک امیف ناکو «هل هفنصو كلذب هيلإ بتکف ؟تلخد

 رکذت ّيلإ تبتک كنا :هباتک ٌباوج ءاج مث «هللا ءاش ام انثبلف :لاق .مهرد فالا

 اهیرتش الو «ملسم اهرشعُي ال رمخلا نو مهرد فالا ةعبرأ رمخلا روشع نم
 ناك امب یلوآ وهف «هیلع اهذدراف .لجرلا بلطاف ءاذه يباتك كاتأ اذف ءاهعيبي الو

 . هيلع تذرف «لجرلا بلطف . اهیف

 دق يعخنلا ميهاربإ ناك ناو «لمعلا هيلع يذلا يدنع اذهف :دیبع وبأ لاق

 . ۱۳ ص «لاومألا» ىف وهو ءرمع كردي ملو «فيعض ثيل )۱(

 . 15 ۰1۳ ص «لاومآلا» ىف وهو «فیعض ةعيهل نب هللا دبع (۲)
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 فعاضی : لاق «رشاعلا ىلع رمخلاب رمي يمذلا يف هنع ركذ مث . كلذ ريغ لاق

 . "")روشعلا هیلع

 ریزانخلاو رمخلاب رشاعلا ىلع رم اذإ :لوقي ةفينح وبآ ناکو : دیبع وبأ لاق

 هنع كلذب ثّدحی نسحلا نب دمحم تعمس نیزانخلا رشعی ملو هلا ع

 هللا يضر زيزعلا دبع نب رمعو «باطخلا نب رمع نيتفيلخلا لوقو :ديبع وبأ لاق

 . ملعأ هللاو عابتالاب ىلوأ امهنع

 تس ۳ شظ + هال رس و

 (۲)نهاکلا ناولخو بل مر

 بلکلا نمث نع ارباج تلأس : لاق ريزا ىبأ نع :«ملسم حيحص) يفو

 . كلذ نع ةي يبنلا رج :لاقف ءرونّسلاو

 . ؟؟ةروّتُسلاو بلکلا نمث نع ىهن ةَ ّيبنلا نأ هنع : «دواد يبأ ننس» يفو

 : لاق 5 هللا لوسر نع .جيدخ نب عفار ثيدح نم : : «ملسم حیحص) يفو

 .*)«ماًجّحلا ٌبشکو بلکلا ْنَمثو ّيِنَبلا ُرْهَم بشکلا رش

 . ٦٤ ص ؛لاومألا» يف وهو «تاقث هلاجر (۱)

 يف (۱۵7۷) ملسمو .بلكلا نمث باب :عويبلا يف 07/4 يراخبلا هجرخأ (۲)
 .بلكلا نمت ميرحت باب : هافاسملا

 يف (۱۲۷۹) يذمرتلاو ءرونسلا نمث باب ل يف (741794) دواد وبأ 0 6
 هدانسإ يف ثيدح اذه :لاقو رونسلاو بلکلا ¿ نمث ةيهارک يف ءاج ام باب : : عویبلا

 قباسلا ملسم ثیدح نکل :لوقن .ثیدحلا اذه ةياور يف شمعألا ىلع اوبرطضاو

 . هانعم ىف

 = حاجحلا بنسکو .بلکلا نمث میرحت باب :ةاقاسملا يف (۱۵۱۸) ملسم هجرخآ (ه)
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 فلكلا بمیرم

 . رومآ ةعبرآ ننسلا هده تنمضتف

 اریبک وأ ناك اريغص بلک لک لوانتی كلذو «بلکلا عيب میرحت :اهّدحأ

 عازنلاو «ةبطاق ثیدحلا لهأ ءاهقف بهذم اذهو «ثرحلل وأ «ةيشاملل وأ «دیصلل

 عيب ةفينح يبأ باحصآ زوجف «ةفينح يبأو كلام باحصأ نع فورعم كلذ يف

 ام عيب يف انباحصآ فلتخا :باهولا دبع يضاقلا لاقو ءاهنامثأ لكأو «بالكلا

 مرحي :لاق نم مهنمو هرکی :لاق نم مهنمف «بالكلا نم هذاختا يف نذأ

 . ىهتنا

 بلکلا عيب يف مهفالتخا هيلع ىنبو «هغیب حصي امل ًالصف مهضعب َدقعو

 ءاسح مودعملا نيب قرف ال ذإ «هعيب زجي مل ةمرحم اهّلك هٌعفانم تناك ام :لاقف

 نم ٌدوصقملا ناك ناف «ةمرحمو ةللحم ىلإ هُعفانم تعنت امو ءاعرش عونمملاو

 رخالا راصو «اهغون َربثعاف ءاهل عبات مكحلاو ءاهب ٌرابتعالا ناك .ةصاخ نيعلا

 اهنم مرح ام لباقي ام نأل «عیبلا حصی مل «نيعونلا يف تعزوت ناو .مودعملاک

 .الوهجم ریصی نمثلا ةيقب نم هاوس امو « لطابلاب لام: لكأ

 ىلع اهیف فالخلا يب اذاف .دیصلا بلک عيب ةلأسم لصألا اذه یلعو : لاق

 مث «هعفانم ةلمج تددُعو ءاذكو اذك عفانملا نم بلکلا يف :لیق «لصألا اذه

 زاجآ «ةللَحُم اهعيمج ىأر نمو عنم «ةمرحم اهتلمج نأ ىأر نمف ءاهيف رظن

 مکحلا لعجف «مرحملا وأ «للحملا ٌدوصقملا له :رظن «ةعونتم اهار نمو

 نمو ءأضيأ عنم .ةدوصقم يهو ةمرحم اهنم ةدحاو ةعفنم ىأر نمو .دوصقملل

 قباطو «ليصفتلاو ليصأتلا اذه لمأتف .هرک وأ فقو ةدوصقم اهنوک هيلع سبتلا

 اذه ىلع ديصلا بلك عیب ءانب نأو «للخلاو ضقانتلا نم امهيف ام كل رهظي امهنيب

 دعب ةمرحم ديصلا بلک عفانم ةلمج نأ ىأر نم :هلوق ناف «ءانبلا دسفأ نم لصألا

 ؛باسکالا ءيند نع عفرتلاو «هيزنتلا ىلع لومحم هيف يهنلاو ءروهمجلا دنع لالح

 . ۳۷۷ ٤/ «حتفلا» رظناو
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 ىلع ةمالا تقفتا دقو ءطق سانلا نم دحأ هلقي مل اذه ناف هعیب زجي مل «اهدیدعت

 الا ىنتقُي الو «هعفانم لج امهو «ةسارحلاو دایطصالا نم ديصلا بلک عفانم ةحابإ
 ناف ؟ةيعرشلا ةعفانم دارت نأ حصي الو تمرحم اك هعفانم یأر يذلا نمف «كلذل
 . ةزئاج هتراعا

 هعفانم ناف تا دساف مالک «زاجأ فللحم اهعیمج ىأر نمو : هلوقو

 .هعيب زاوج مدع ىلع روهمجلاو ءاقافتا ةللحم ةروكذملا

 ال مالک ؟مرحملا وأ للحملا دوصقملا له «رظن «ةعونتم اهار نمو :هلوقو
 ٌعونتلا نيأف «ةسارحلا نود دايطصالا يه ديصلا بلك ةعفنم ناف «ةتبلأ هتحت ةدئاف
 ارو هلوقو ؟لغبلاو رامحلا يف هلثم ُرَدَقُي میرحتلا نم عفانملا يف ُرَّدقُي امو
 ةعفنملا هذه ناف «هلبق امم اداسف ٌرهظأ . عنم .ةدوصقم يهو ةمرحم ةدحاو ةعفنم
 وهف ءاهدصق هیرتشم نأ دف ناو .دیصلا بلك نم ةدوصقملا يه تسيل ةمرحملا
 نأو «ليصأتلا اذه داسف نيبتو «هعیب زوجي ام رئاس نم ةمرحم ةعفنم دصقول امك
 نم ةتبلأ هل ضراعم ال يذلا حيرصلا ْصنلا هيلع لد يذلا وه حيحصلا لصألا

 . هعيب میرحت

 ۱ ير
 نم ْنَع یهن ب یبنلا نآ 4 هنت هللا يضر رباج ثیدح نم «يذمرتلا هاور ام

 .دْیَصلا بلک الإ .بلکلا

 نب جاجح انثدح ‹ يصيصملا نسحلا نب میهاربا ينربخا : يئاسنلا لاقو

 نأ «هنع هللا ىضر رباج نع سنا نبأ نع .ةملس نب دامح نع «دمحم

 «مزهملا وبآ ه لتمس يفو « ةريره يبأ ثيدح نم عويبلا يف )١181( يذمرتلا هج رخآ )10

 وحن ي يبنلا نع ءرباج نع يور دقو :لاقو كورتم  نايفس نب ديزي همسإو
 . اضيأ هدانسإ حصي الو ءاذه

58١ 

 و ۱ 5 ع

 بلك ءانثتسا ثيداحأل
 ةيشاملا



 میرم يبا نبا انئدح «لیعامسا نب دمحم انئدح : غبصأ نب مساق لاقو

 نع «حابر يبأ نب ءاطع نع «حاّبصلا نب : یثغملا انئدح «بویأ نب ییحی انربخآ

 بلک الإ تحس بلکلا ْنَم» : لاق ويم هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر ةريره يبأ

 د

 هللا يضر قيدصلا ركب یبآ نع « باهش نبا نع هربخآ نَّمَع بهو نبا لاقو

 نم ةیئارلا رهمو «نهاکلا ناولخ : تحس نه ثالثا : لاق ديني یبنلا نع « هلع

 ا بلکلا

 «هدج نع ؛ هيبأ نع ةریمض نب هّلا دبع نب رمشلا ینئدح : بهو نبا لاقو

 ریس و ی « 0 و

 .**! روقعلا

 رای یبنلا نع یور نم دعا ارباج نآ ءاضیا ءانثتسالا اذه ةحص ىلع لدیو

 لوقو «ديصلا بلک نمث يف هّسفن رباج صخر دقو .بلكلا نمث نع يهنلا
 تا و هی وو یی كايا یا

 هيف ديلا لقن ٌصَيو ی اشا ؟سایقلاو هئانثتساب صنلا هعم

 یاملعلا يلوق دحآ يف هتراجاو هتراعإ زا فبهلاو «ةيصولاو «ثاریملاب

 الإ تاقث هلاجرو ؛بلکلا عیب نم ينثتسا ام باب :عویبلا يف ۷ راب ا ر
 . ركنم ثيدح اذه :لاقو هتحص يف نعط يئاسنلاو «ریبزلا ىب أ سيلدت هيف نأ :

 «ىلحملا» يف ثيدحلاو «فيعض ا ن لاو 0 )۲(

 )و ۹

 . عاطقناو ةلاهج هيف (۳)
 كور : متاح وبأ لاقو كلام هبذك ةريّمض نب نيسحو «فيعض ريمن نبا وه رمشلا (6)

 الو ةقثب سیل :نیعم نبا لاقو اتش يواسي ال :دمحآ لاقو «باذک ثیدحلا

 ۱ yT ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاقو .نومأم
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 . رامحلاو لغبلاک هعیب زاجف «ةيعفاشلل ناهجو امهو

 ثيدح امأ :هجوب دیصلا بلک ءانثتسا ةي یبنلا نع حصي ال هنأ :باوجلاف

 يبأ نب نسحلا نم اذه : هنع لئس دقو دمحأ مامالا لاقف «هنع هللا يضر رباج
 لاقو . رباج ىلع فوقوم هنأ باوصلا : ىنطقرادلا لاقو « فيعض وهو ( رفعج

 . ثیدحلا اذه دانسإ حصي ال :يذمرتلا

 مزهملا وبآ ء حصي ۷ اذه . ها هللا یضر ةريره یبآ تیدح یف لاقو

 بلكلا نمث نع يهنلا قم يبنلا نع ىور : يقهيبلا لاقو . هنع هيوار ديري « فيعض
 .جيدخ نب عفارو « ةريره وبأو « هللا دبع نب رباجو ١ سابع نبا . مهنم ا

 ءانثتسا ىف يور يذلا ثیدحلاو .دحا و ینعملاو «فلتخم ظفللا فتفیحج وبو

 هللاو هيلع عشق «هئانتقا نع یهنلا ثیدح دارآ هاور ْنَم نأكو حصي ال دیصلا بلک
 .ملعا

 دمحأ مامالا هفعض يذلا وهف ریبزلا يبأ نع تملس نب دامح ٌثيدح امأو

 ريبزلا ابآ نأب مزح نبا هلعأ دقو .فوقوم هنأ باوصلا :ينطقرادلا هيف لاق يذلا

 هّلعأو . هنع ثيللا ةياور نم سيلو «سلدم وهو «رباج نم عامسلاب هيف حرصي مل
 نم هئانتقا نع َىِهن امم ديصلا بلك ءانثتسا نم مهو هتاور ّدحأ ناب ٌيقهيبلا
 . عيبلا ىلإ هلقنف «بالكلا

 ۱ حص هنأ ناو لاح ةثأو اذه رباج تیدح نالطب ىلع لدي اممو : تلق

 تیفبلا مو «بلکلا ٌنمثو «لخفلا بارض :تحسلا نم ٌعبرأ :لاق هنأ .هنع
 ةلع وهف .دیصلا بلک ءانثتسا نم هيلع فوقوملل اضیآ ةلع اذهو .ماجحلا بسکو

 .عوفرملاو فوقوملل

 هنع هللا یضر ةريره ىبأ نع .ءاطع نع < اصلا نب ىّنثملا ثیدح امأو

 مامالا هحّرجو .بذکلاب هيلع كلام دهش دقو «بويأ نب ىبحي هيف نأل «لطابف
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 نالطب ىلع لدیو «روهشم مهدنع هفعض و (حابصلا نب ینثملا هیفو : دمحأ

 نب دمحم انثدح «بيبح نب دمحأ نب نسحلا انثدح «يئاسنلا هاور ام « ثیدحلا

 : لاق «حابر يبآ نب ءاطع نع شمعألا انثدح «طابسأ انثدح یمن نب هللا دبع

 «بلكلا ْنَمْثو ءلخفلا ٌباَرِص ءتحّشلا نم ٌعبرأ :هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق
 000( سد < و ا و مس وه کس

e 

 بهو نبا ربخآ نم ىردي الف « هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع رثألا امأو

 ال اذه لثمو «هنع هللا يضر قيدصلا نع باهش َنبا َربخأ نم الو «باهش نبا نع

 نو

 لثمو «فعضلا ةياغ يف ةريمض نبا هیفف : هنع هللا يضر يلع نع را امأو

 «تابثالا ثاقثلا ةمئألا اهاور يتلا راثالا ىلع مدقت ال ةلولعملا ةطقاسلا راثآلا هذه

 يباحص نع حصي مل هنأ رهظ دقو «رتاوت لقن اهلقن نإ : ظافحلا ضعب لاق یتح

 بلکلا نمث :نولوقی سابع نباو «ةريره وبأو «رباج اذه لب «ةتبلأ اهفالخ

 . ثسح
4 

 نبا نع ِهِرَتْبَح نب سيق نع «میرکلا دبع نع «لیئارس) انثدح : عیکو لاق

 رمخلا ْنَمثو «ّيِغَبلاُرْهَمو ءِبْلَكلاُنَمَّثا :هعفري امهنع هللا يضر سابع

 (۲) ی ۲
 ۰ 9 کت

 . سابع نبا لوق نوکی نأ هيف ام لقأ اذهو

 ىلع هسايق لب «سایقلا دسفآ نمف «رامحلاو لغبلا ىلع بلکلا سايق امأو

 هبشلا نم برقآ ریزنخلا نيو: ةي يذلا هّبشلا نآل امهیلع هسایق نم حصأ ریزنخلا

 لصنلاب دّیوملا ساقلا ناكل ناسایقلا ضراعت هلو «رامحلاو لغبلا نير هّیب يذلا

 .تناق :هلاحو 2(

 يف وهو «ةبيش يبأ نبا ىلإ هبسنو ۰۱۰/۹ «ىلحملا» يف هركذو «تاقث هلاجر (۲)

 . حيحص هدانسإو ۲۳۵/۱ «دنسملا)
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 .هل فلاخملا سایقلا نم ىلوأو حصأ «هل قفاوملا

 ءاهلتق مرح املف ءاهلتقب رمألا ناك َنيح اهنمث نع ٌئهنلا ناك :ليق ناف
 . عيبلا ٌميرحت خسنف «ُيهنلا حسن ءاهضعب ذاختا حيبأو

 يف سيلو «ةهبش الو «ليلد اهتحصل اهيعدم عم سيل ةلطاب ىوعد هذه : ليق
 نأ : اهنالطب ىلع لديو هوجولا نم هجوب ةتبلأ ىَوْعَدلا هذه ةحص ىلع لدي ام رثألا
 يهنلاو ءاهلتقب رمألا ُثيداحأو ءاهَلُك ةماع ةقلطم اهنمث لكأو اهعيب ميرحت ثيداحأ

 ولف ءرخأتملا وهو صصخم دّيقم عونو «مدقتملا وهو كلذك عون : ناعون اهئانتقا نع
 ةماع تءاج املف كلذك الا هب تءاجل ءاصوصخم ًاديقم اهعيب نع يهنلا ناك
 .ملعأ هللاو . هّلاطبإ زوجي الف .دارم اهقالطإو اهّمومع نأ ملع ةقلطم

 لصف
 رونسلا عيب ميرحت جرا حملا تريم ل را ؛ میرحت : : يناثلا مکحلا

 نب دمحم انثدح «غبصأ نب مساق هاور امك هبجومب ىتفأو ءرباج هاور يذلا
 .ةملس نب دامح انثدح كرابملا نب هللا دبع انثدح مدا نب دمحم انثدح «حاضو

 وبأ لاق .رونسلاو بلكلا نمث هرك هنأ «هللا دبع نب رباج نع «ريبزلا يبآ نع
 نم فلاخم هل فرعی الو اور امب هرك هنأ هللا دبع نب رباج ايتف هذهف : دمحم

 سوواط بهذم وهو «هنع هللا يضر ةريره وبأ یتفآ كلذكو . ةباحصلا

 ءدمحأ نع نيتياورلا ىدحإو ءرهاظلا لهأ عيمجو «دیز نب رباجو .دهاجمو
 ام مدعو «كلذب ثيدحلا ةحصل باوصلا وهو زیزعلا دبع ركب يبأ زایتخا يهو

 .هب لوقلا بجوف ءهضراعي

 : يقهيبلا لاق
E 

E 

 كلذ راص .«سّجتب ب ْتَسْيَل ةرهل» :ل بلا لاق املف ءاهتساجنب ترک سم

 يئاسنلاو 7) يذمرتلاو (۷۰) دواد وبأو ۰۳۰۳/۵ دمحآو ۰۲۳/۱ كلام هجرخآ )
 = يذمرتلا هححصو «نسح هدانساو «ةداتف فا ثيدح نم (۳۶۷) هجام نباو 5/۱
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 يغبلا رهم میرحت

 ةنسلا رهاظ ةعباتمو شخوت اذإ رونسلا ىلع هلمح نم مهنمو . عیبلا يف ًاخوسنم

 ال امناو لا ءاش نإ هب لاقل ‹هيف عقاولا ربخلا هللا همحر يعفاشلا عمس ولو . یلوآ

 رباج نع نایفس وبآ هعبات دقو ریبزلا يبآ تایاور تیبثت يف فّقوت ْنَم هب لوقي

 نع «شمعألا نع ثايغ نب صفحو «سنوي نب ىسيع ةهج نم ةياورلا هذه ىلع

 . همالك یهتنا «نايفس يبأ

 هذه يف ام ىفخي الو كولممب سيل يذلا ّرهلا ىلع هلمح نم مهنمو

 . نهولا نم لماحملا

 ءاهب ىنزلا ةلباقم يف ةينازلا هذخأت ام وهو «يغبلا رهم :ثلاثلا مكحلاو

 الو هما وأ تناک ّةرح «ناك هجو يأ ىلع ثیبخ كلذ نأ زا هللا لوسر مكحف

 :دنه تلاق اذهلو «رثارحلا نود ءامالا يف مهدهع ىلع ناك امنإ ءاغبلا ناف امیس

 ةلقاعلا ةغلابلا ةرحلا نأ يف ءاهقفلا نيب عازن الو «!؟ةرخلا ىنزت وأ» : ةعیبلا تقو

 .نیتلأسم يف فلتخاو .اهل ّرهم ال هنأ اهب ینزف اهسفن نم ًالجر تنکم اذإ

 ىلع ةهرکملا ةرحلا امأف «ةعواطملا ةمألا :ةيناثلاو .ةهرکملا ةرحلا :امهادح| ىلع ةهركملا ةرحلل له
 ؟رهم ىنزلا

 :اهريد:وأ اهلبق ىف تئطو ءاوس ؛ابیث وآ تناک ارکب رهملا اهل نآ : اهدحآ

 نهملا اهلف ءاركب تناك ناو ءاهل رهم الف ءًابيث تناك نإ اهنآ : یناغلاو

 يبأ زایتخا لوقلا اذهو « نیتص وصتم نیتیاور ىلع ؟ةراکبلا شرآ هعم بجي لهو

 .ركب

 هحيحصت ىقهيبلا لقنو 41۰ ۱ مكاحلاو )1۲۱) نابح نباو ‹ةميزخ نباو

 . ىليقعلاو «ینطقرادلاو يراخبلا نع

#۹ 



 اهلف «ةيبنجأ تناك ناو «اهل رهم الف «مرحم تاذ تناك نإ اهنآ : ثلاثلاو

 . رهملا

 .رهملا اهلف «ةلاخلاو ةمعلاک اهتنب

 و وأ تناك اركب «لاحب ىنزلا ىلع ةهركملل رهم ال : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو

 ان

 عرشلا يف ًاموقم لعج ةعفنملا هذه ءافيتسا نإ :لاق ءرهملا بجوأ نمف
 بجي ملف ءاهل اهضوع يتلا ةعفنملل ةلذاب اهنال «ةراتخملل بجي مل امنإو « رهملاب

 .هفلتأ نمل اهئاضعأ نم وضع فالتإ يف تنذآ ول امك ٠ءيش اهل

 دقع يف رهملاب ةموقتم ةعفنملا هذه لعج امنإ ٌعراشلا :لاق هبجوي مل نمو

 نم حاكنلا ىلع حافسلا سايقو «ةتبلأ ىنزلا يف رهملاب اهموقي ملو «دقع ةهبش وأ
 :ةبوقُعلاو ّدحلا عاتمتسالا اذه ةلباقم يف ٌعراشلا لعج امنإو :اولاق . سايقلا دسفآ

 صن نم عراشلا نم یقلتی امنإ بوجولاو :اولاق . . رهملا نامض نيبو هنیب عمجي الف
 اتباث كلذ نم ءيش سيلو ءهّصن ىنعم وأ «ههيبنت وأ ءماوحف وأ ا ا
 :اولاق . امهنيب ام دعُب ايو «حاكنلا ىلع حافسلا سایق ىعدي ام ةياغو . . هنع ًاققحتم

 . :لاقیف هيلإ فاضي امن] اذهلو «ینعمو اظفل حاکنلا صتاصخ نم وه امن] رهملاو
 ايي يبنلا قلطأ امنإو «انزلا رهم :لاقی الف «ینزلا ىلإ فاضُي الو «حاکنلا رهم
 ریزنخلاو ةّئيملاو ِرْمَكلا عیب مَرَح هللا َنإ» :لاق امك «دقعلا هب دارآو رهملا
 . ةريثك هتئاظنو . هتک لكا ارح عاب لُجَرو» : لاق امکو . «ماتضألار

 .مدقت دقو رباج ثیدح نم هيلع قفتم )۱(
 يبآ ثیدح نم ًارح عاب نم مثإ باب :عويبلا يف ۳۵۷ ۰۳4۱/6 يراخبل شا 0

 مث يب یطعآ لجر : ةمايقلا موي مهمصخ انآ ةثالثاا اک هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 ت«هرجأ هطعي ملو هنم ىفوتساف اریجآ رجأتسا لجرو ةهتمث لکاف 1 عاب لجرو «ردغ
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 هطقسأ امنإو رهملاب مّوقت نأ «ةعفنملا هذه يف لصالا :نولوقی نولوألاو

 ینزلا ىلع ةهركملا امأو ءاهرايتخاب ينزت يتلا يهو «يغبلا قح يف عراشلا

 ول امك ءاهئافيتسا ىلع تهركأ يتلا اهتعفنم لدب طاقسإ زوجي الف ءًايغب تسيلف
 رم خرم لا هه فوط نايف ورم ل لاف تا ءافيتسا ىلع رحلا ةهرکآ

 .نيلوقلا ذخأم اذهف ءرهملا

 هاثیش بیثلا یلع بهذی مل ءیطاولا نآ یأر ايضا رکبلا نیب قّرف نمو

 نم مزلی لام اعرش اهلباقُي ال ةيصعملا هذهو «هلعف ىلع تبترت يتلا ةبوقعلا هّيسحو
 تناكف «هلازأ ام نامض نم دب الف ءاهتراكب لازأ هنإف کبلا فالخب ءاهيلع مدقأ

 تناكو «ةعفنم ءزج نم هفلتأ ام نمضف «ةلمجلا يف هيلع ًةنومضم ةيانجلا هذه

 . ةعواطملا ركبلا نم همدع يف هل ةعبات تناك امك «نامضلا يف ءزجلل ةعبات ةعفنملا

 اميرحت ناك امل نهميرحت نأ ىأر ‹نهريغو مراحملا تاوذ نيب قرف نمو

 ةلزنمب نهنم ةعفنملا هذه ءافیتسا ناك اعوش ءطولا لحم ريغ نهنأو ءارقتسم

 هنإف ةرهاصملا ميرحت فالخب اذهو «ىبعشلا لوق اذهو ارهم بجوي الف «طولتلا

 .هلاوز نكمي ضراع

 تمرح نميف مكحلا نوكي نأ یغبنی اذكهو :«ىنغملا» بحاص لاق

 هان اس ١ ۱ و مس ام ۱ وچ

 اهتنبا مرحت نَم نيب مراحملا تاوذ يف قّرف نمو .اضيأ ءیراط هنال ‹ عاضرلاب

 ميرحت نم فخأ اهميرحت اهتنبا مرحت ال نم نأ ىأر هنأكف مّرحت ال نم نيبو

 . ضراعلا هبشأف «ىرخألا

 ىلع ةعواطملا ةمألا وأ ءاهربد يف ءطولا ىلع ةهركملا ٌمكح امف :ليق ناف

 .اقافتا رهملا هيف بجي ال طاوللاک اذهف .بوجولا مدعب ىلوأ وه :ليق ؟كلذ

 ۶ ىيس قودص : «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق يفئاطلا ميلس نب ىيحي هدنس يفو

 . ظفحلا
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 وبأو «ةيميت نبا تاکربلا وبأ ؛ناخیشلا ةلأسملا هذه يف فلتخا دقو

 ةءوطوملل لثملا رهم بجيو :«هررحم» يف تاكربلا وبأ لاقف «ةمادق نب دمحم

 ال :«ينغملا» يف دمحم وبأ لاقو «ربد وأ لبق يف ىنزلا ىلع ةّمّركملاو «ةهبشب

 فالت) وه الو ءهِلَدَبِب دري مل عرشلا نأل طاوللا الو ربدلا يف ءطولاب ٌرهملا بجي

 اذه ناف ءاعطق ٌباوصلا وه لوقلا اذهو «جرفلا نود ءطولاو ةلبقلا هبشأف .ءیشل

 هٌسایقو هوجولا نم هجوب ارهم هل رّدق الو ءًالصأ ةميق ٌعراشلا هل لعجي مل لعفلا

 هب تلعف نمل رهملا باجيإ هلاق نم مزالو «سايقلا دسفأ نم جرفلا ءطو ىلع

 . ةتبلأ دحأ هب لقي مل اذهو ءروكذلا نم ةيطوللا

 ي ؟رهَملا اهل بحب لهف «ةعواطملا ةمالا' یهو :ةيناثلا ةلأسملا امآو

 . هللا همحر دمحأ باحصأ کاو «یعفاشلا لوق وهو « بجي ان اخا . نالوق

 عطق يف تنذآ ول امك انام لو طقس ذاق اعيش ههنا هرع نا اولا

 ىهن يتلا ٌنيغبلا يه هذهو ءاهل رهم ال هنأ :هب عوطقملا ٌباوصلاو .اهفرط

 .بلكلا نمث ىلعو هيلع مكحو «ثیبخ هنأ ربخأو ءاهرهم نع ةي هللا لوسر
 زوجي الف ءايلوأ ًالوخد مكحلا اذه يف ةلخاد ةمألاو دحاو مكحب نهاكلا رجأو

 يفو نهيفو «ءاغبلاب نفرعُي نك يتاللا نه ءامإلا نأل .همومع نم اهّصيصخت
 اصن َنْدَرَأ نا ءاغبلا یلع مُكتايتف اوُهِرْكُن الو» :ىلاعت لا لزنأ نهتاداس
 ىلع لمحیو ءاعطق هب ندرأ صن نم ءامالا جرخُت نأ زوجي فيكف ۳ : رونلا]

 . نهریغ

 هذه :لاقیف ءاهئافيتسا يف نذأي ملو ءاهديسل اهتعفنم نإ :مكلوق امأو

 وأ حاكنلا دقعب اهيلع ةضواعملا ُكلميو «هسفنب اهءافيتسا ٌُديسلا كلمي ةعفنملا

 ینزلل هلوسرو لا لعجی ملو تنذآ اذإ الا اهیلع ةضواعملا كلمي الو «هتهبش

 لام بوقت اذ لب «هل یضقی یتح دیسلا یلع توفیف ةبوقعلا ریخ طف ًاضوع
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 ىلع ةعواطملا ةمألل له

 ؟رهم ینزلا



 اهبسكب ةينازلا لعفت ام
 ؟تبات مث هتضبق اذإ

 نمت ةلزنمب هلعجو  هئبخب عراشلا مکح صروع تابئاو ET هللا هردهآ

 . هب یضقی نأ زجی مل ءاعرش اثیبخ اضوع ناك نإو «نهاکلا رجأو «بلکل ۱

 ةعفنم ةماجحلا ةعفنم نال یب هل یضقیو ثیبخ ماجحلا رجأف : لاقي الو

 ةعفنملا نم اذه نيأف «هرجأ هیفوی نأ هرجأتسم ىلع بجي لب ءزوجتو «ةحابم

 يف ضوع ٌباجيإو ءاهمكح همکحو ءاهسنج نم اهضوع يتلا ةمرحملا ةئيبخلا
 يف لعجي مل عراشلا ذإ .طاوللا ةلباقم يف ضوع باجیاک ةيصعملا هذه ةلباقم
 .ًاضوع لعفلا اذه ةلباقم

 ثيح نم رهملا وهو ءاضوع جرفلا يف ءطولا ةلباقم يف لعج دقف :ليق ناف
 . ةطاوللا فالخب «ةلمجلا

 ملو ءدقع ةهبشب وأ دقعب يفوتسا اذإ ءاضوع هتلباقم يف لعج امنإ :انلق

 فرعی ملو .قيفوتلا هللابو هيف ةهبش ال ضحم ىنزب يفوتسا اذإ اضوع هل لعجی
 نوري نيملسملا نأ بير الو ءاهب ينزملل رهملاب هيلع يضق ایناز نأ طق مالسإلا يف
 . حيبق لجو زع هللا دنع وهف «احیبق اذه

 اهيلع بجي له «تبات مث «هتضبق اذإ ةينازلا بسك يف نولوقت امف :ليق ناف
 ؟هب قّدصت مأ اهل ُبيطي مأ ءهبابرأ ىلإ هتضبق ام در

 ام ضبق نم نأ يهو .مالسالا دعاوق نم ةميظع ةدعاق ىلع ينبني اذه : ليق
 یضر ریغب ا دق ضوبقملا ناك ناف ءهنم صلختلا دارأ مث ءاعرش هضبق هل سیل

 هملعي ًانید هب ىضق هيلع هدر رَّذعت ناف . هیلع هدر هضوع یفوتسا الو «هبحاص
 ناف «هنع هب قدصت «كلذ ندمت ناف .هتثرو ىلإ هدر «كلذ ودعت ناف «هیلع
 تانسح نم ذخأي نأ الإ یبآ ناو .هل ناك «ةمايقلا موی هباوث قحلا بحاصراتخا
 نع تبث امك ءاهب قدصتملل ةقدصلا ٌباوث ناکو «هلام َريظن هنم یفوتسا «ضباقلا

 . مهنع هللا يضر ةباحصلا
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 ضواع نمک «مرحملا هضوع یفوتسا دقو عفادلا یضرب ضوبقملا ناك نإو

 ىلع ضوعلا در بجي ال اذهف ةشحاف وأ ینز ىلع وأ «ریزنخ وأ رمخ ىلع

 هل عمجی نأ زوجي الف «مرحملا هضوع یفوتساو «هرایتخاب هجرخآ هنأل ءعفادلا

 ريسيتو «ناودعلاو مثالا ىلع هل ةناعإ كلذ يف ناف ؛ضوعملاو ضوعلا َنيِب

 لاني هنأ ملع اذإ ةشحافلا لعافو ينازلا ديري اذامو .هيلع يصاعملا باحصأ

 هب لوقلا غوسی الو «هب نایتالا نع ةعيرشلا ناص امم اذهف «هلام درتسيو «هضرغ

 يفوتسي نأ حیبقلا حبقأ نمو .ردغلاو ةشحافلاو ملظلا نيب عّمجلا نمضتي وهو

 عيمج رطف يف رقتسم اذه حبقو ءأرهق اهاطعأ اميف عجري مث ءاهب ينزملا نم هضوع
 امك ثيبخ وه لب هلکآ ضباقلل بيطي ال نكلو «ةعيرش هب يتأت الف یءالقعلا

 ءهنم ذخأ نم ملظل ال هبسکم ثبخل هثبخ نکلو كب هللا لوسر هيلع مکح

 ذخأي نأ هلف «هيلإ اجاتحم ناك ناف «هب ةقدصلاب ةبوتلا مامتو «هنم صلختلا قیرطف

 ناك انیع هضوع ثبخل ثیبخ بسك لک مک اذهف «يقابلاب قدصتیو «هتجاح ردق
 مكح ل يبنلا ناف «عفادلا ىلع هدر ُبوجو هثبخب مکحلا نم مزلی الو «ةعفنم وأ
 . هعفاد ىلع هدر بجي الو ؛ماجحلا بسك ثبخب

 لب «هعفد زوجی ال ام عفد مرحملا ضوعلا ةلباقم يف هّلاَم عفادلاف : لیق ناف

 همدمک ضیقا اذه جو لب «هعقوم شب عقب ملفا «عراشلا هيف هيلع رجح
 ىلع ةدايزب يبنجأال وآ تی هثراول ضیرملا عربت ول امک ؛هکلام یلع هدر بجیف

 «كلذب هتوق ىلإ رطضملا عربت وأ «هفس وأ «سلفب هيلع ٌروجحملا عّربت وأ .ثلثلا

 .هذر بجیف عفدلا اذه يف اعرش هیلع ژوجحم هلا ةلأسملا رسو . كلذ وحنو

 ضواعُي مل ضحم جربت روصلا هذه يف عفدلا نأل ؛دساف سايق اذه :ليق

 ؛هریغ ىلع ةمدقملا هسفن قح وأ «هب هريغ قح قلعتل هنم هعنم دق عراشلاو هيلع

 نيع كالهتسا وأ «ةعفنم ءافيتسا ىلع هلامب ضواع دق وهف «هيف نحن ام امأو

 روس ۷ اه ی مرد لاه قفار اهرم افرع نطبق اف ةةيرحي

 ماتلاو اهم لام ت تالاق تلا ب ل "نع شنقا لر هزر
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 هامهدحآ ةر رذعت دق نکل «نیضوعلا دارت لدعلا ٌةيضقو ءامرحم اضوع یفوتسا
 مل هنع امثاق رمخلا ناک ول معن .هضوع عوجر ريغ نم رخالا در بجو الف
 اعطق نیتروصلا يف لاملا د در بجو ءاهب رجفی ملو لاملا اهيلإ عفد وأ هکلهتسی
 . ضبقلا اهب لصتی مل اذإ ةلطابلا دوقعلا رئاس يف امك

 ۳ و ا

 0 يلا یا نا

 اس یکتا عام رب فا

 اک رتشا دق امهالک «قح ريغب ةعفنملا یفوتساو «نيعلا ضبق عفادلاو : لیق
 فیکف هل صاع امهالکو .هضبق امهل سيل ام ضبقو هعفد امهل سیل ام عفد يف
 رخآلا ىلع ٌتوفيو «هنع ضوعملاو ضوعلا نيب هل عمجی نأب امهدحآ صخب

 .ضوعملاو ضوعلا

 ضوعلا توف رخآلاو : لیق .هرايتخاب هسفن ىلع ةعفنملا َتَّوف وه :ليق ناف
 . هللا دمحب حضاو اذهو امهنیب قرف الف «هرایتخاب هسفن ىلع

 وأ هلذاب ىلع ةمرحملا ةعفنملا هذه ضوع در بوجو يف انخیش فقوت دقو
 ,«میحجلا باحصآ ةفلاخمل میقتسملا طارصلا ءاضتقا باتک يف هب ةقدصلا
 .مهسوفن بيط نع لاملا اذه اولذب دق حونلاو ءانغلا عمتسمو «ينازلا :لاقو

 هللا قحل وه امناو مهقحل سيل هيف يذلا ميرحتلاو «مرحملا ضوعلا اوفوتساف
 دحأ در اذإ هنأ يضتقت لوصالاو ,ضبقلاب ةعفنملا هذه تتاف دقو «یلاعت
 لاملا هيلع دري مل ةعفنملا در رجأتسملا ىلع رذعت اذإف خالا درا نیضوعلا
 ءهنم ًاعیمج اهضوع ذخأو «هتعفنم ذخأ يف ررض هيلع هّتعفنم تیفوتسا يذلا اذهو
 اهناف «اهتاوف يف هيلع ررض ال كلت ناف «ةتيم وأ ارمخ ضوعلا ناك اذ ام فالخب
 هيلع ترفوتل «تفت مل ول حونلاو ءانغلا ةعفنمو «هيلع اهانفلتال ةيقاب تناك ول
 يتلا ةوقلا فرص نم ينعأ «رخا رمآ يف ةعفنملا كلت فبرص نم نکمتی ناك ثيحب
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 اهب اوضقت نأ يغبنيف اذه ىلع لاقیف :لاقف «الاوس هسفن ىلع دروآ مث .اهب لمع

 اهدرب الو اهعفدب رمأن ال نحن :ليق :لاق نأب هنع باجأو .اهضبقب بلاط اذإ

 ولو «ضبقلاب مكحي مل ضبقلا لبق اوملسأ اذإ مهنإف ءةمرحملا رافكلا دوقعك
 هنأل «ةرجألا هذه هيلع مرحت ملسملا نكلو «درلاب مكحُي مل ضبقلا دعب اوملسأ

 تا الف ألا ينط اد تا تالذو دا الكب ام حت اهم ناك

 اهضبق اذاف .ةرجألاب كل ىضقي الف «مرحي لمع يف كتوق تفرص ثيح تطرف

 ةعفنم نع اضوع هايإ هتضبقأ ينإف ءهدرب يل اوضقا :لاملا اذه عفادلا لاقو

 ددراف «ذخآ ام عاجرتسا تبلط اذإف ءاهب تیضر ةضواعم هتعفد : هل انلق «ةمرحم

 رهاظ ناك نإو :لاق . لمتحم اذهف «ةعفنم هعم هئاقب يف هل ناك اذإ تذخأ ام هيلإ

 . ىهتنا .دساف دقعب ةضوبقم اهنأل اهدر «سايقلا

 ةتيم وأ ءاريزنخ وأ ءأرمخ لمح نميف ءرضنلا يبأ ةياور يف دمحأ صن دقو

 وهف ملسمل ناك اذإو .ءاركلاب لامحلل ىضقُي نكلو «هئارك لكأ هركأ :ينارصنل

 . قرط ثالث ىلع صنلا اذه يف هباحصأ فلتخاف . ةهارك ٌدشَأ

 يبأ نبا لاق .ةدحاو ةياور ةلأسملا نأو «هرهاظ ىلع هؤارجإ :اهادحإ

 ناف .ينارصنل ريزنخ وأ ةتيم لمحل هّسفن ملسملا رجوی نأ دمحأ هركو :ىسوم

 ال هنأ :امههجوأ .نيهجو ىلع ؟ال مأ هل بیطی لهو «ءارکلاب هل يضق «لعف

 نم هسفن رجأ اذإ :لاق ءيدمألا نسحلا وبأ ركذ اذكو ءهب قّدصتيو «هل ُبيطي

 میرحت ةهارك هذهو «هيلع صن «هرك «ةتيم وأ ریزنخ وأ «رمخ لمح يف لجر

 نأ عنتمم ريغو «ءارکلاب هل یضقیف «كلذ تبث اذإ .اهلماح نعل هيَ يبنلا نأل

 ءءالؤه حّرص دقف .ىهتنا ماجحلا ةراجإك ءامرحم ناك ناو «ءارکلاب هل ىضقُي

 . حيحصلا ىلع هيلع ةمرحم اهنوك عم ةرجألا قحتسي هنأب

 داور الا و اها تا هشتم اتاق لا

 يهو ««درجملا» يف يضاقلا ةقيرط هذهو «حصت ال ةراجالا هذه نأ يهو قدحاو

 .اميدق ؟درجملا» فنص هناف «ةرخأتملا هبتک يف اهنع مجر دقو «ةفيعض ةقيرط

۹۳ 

 وأ !رمخ لمح نمل له

 ىئارصنل اريزتنح وأ تیم

 ؟ءارك



 ةراجالا هذه نأ :امهادحإ نیتیاور ىلع ةلأسملا هذه جیرخت : ةثلاثلا ةقيرطلا

 حصت ال :ةيناثلاو .ةرجالاو لعفلل ةهاركلا عم ةرجألا اهب قحتسی ةحيحص

 ال :رمخلا يف هلوق سايق ىلع اذهو . لمح ناو ةرجأ اهب قحتسي الو «ةراجإلا

 وأ رمخ هلو ملسأ اذإ ؛بلاط يبأ ةياور يف لاق .اهتقارإ بجتو ءاهكاسمإ زوجي

 .سأب الف «اهلتق ناو هیلع امرح دقو «ریزانخلا ٌمرستو نمخلا بصت «ریزانخ
 هنأ :روصنم نبا ةياور يف ّصن دق هنالو ءاهكاسمإ زوجي ال هنأ ءدمحأ صن دقف
 الإ ءرمخلا ىلإ عجري كلذ لصأ نال «ينارصنل مرك ةراطنل هسفن رجاؤُي نأ هرکی

 هذهو ءرمخلا لمح ىلع هسفن ةراجإ نم عنم دقف «رمخلا ريغل عابي هنأ ملعي نأ

 ةياورلا :مهدنع روصنملاو هباحصآ رثكأ اهيلعو «هقيلعت» يف يضاقلا ةقيرط

Eيهو ءاهب هل ىضقي الو .ةرجأ قحتسي ال هنأو .ةحسلا ٌمدع يهو  
 اهلمح ىلع رجأتسا اذإ اذهو .دمحمو «فسوي يبأو «يعفاشلاو كلام بهذم

 اهلمحل هرجأتسا اذ| امأف «اقلطم وأ ریزنخلا لکال وأ .برشلل هتيب ىلإ
 هنأل ذئنيح زوجت ةراجالا ناف ءاهب ىّدأَتُي الغل ءارحصلا ىلإ ةتيملا لقنیل وأ ءاهقيرُيل

 ناو «لثملا ةرجأ قحتساو «حصت مل ةتيملا دلج ةرج الا تناك نإ نکل «حابم لمع
 بهذم وهو «انخیش لوق اذه .هبحاص ىلع هدر «هذخأو دلجلا خلس دق ناك

 هبهذمف : هللا همحر ةفينح يبأ بهذم امأو .يعفاشلا بهذم هنأ :رهاظلاو . كلام

 نآ كلذ يف هذخأمو ترجألاب هل یضقیو قراجالا حصت هنأ یلوالا ةياو رلاک

 هرکذ مدعو هرکذف ءرمخلا لمح فن قحتسملا نكي مل ءاقلطم ناك اذإ لمحلا
 هرجآ ول امیف :لاق اذکهو «تیزو لخک .هریغ رخا ایش لمحی نآ هلو «ءاوس

 ال :يزارلا ركب وبآ لاق یمخلا اهیف عيبيل وأ «ةسينك اهذختیل هتوناح وأ «هراد
 هنأ ملعی وهو طرتشي ال وأ رمخلا اهيف عیبی نأ طرتشي نأ نيب ةفينح يبأ دنع قرف

 هذه لعف ةراجالا دقعب هيلع قحتسي ال هنأل ٌحِصَت ةراجالا نأ :رمخلا هيف عيبي

 ءةسينك رادلا ذختي الو ءرمخلا هيف َعيِبي ال نأ هل نأل كلذ طرش ناو یایشالا

 ءءايشألا هذه لعف هيلع قحتسی مل اذإف قدملا يف میلستلاب ةرجألا هيلع قحتسیو
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 ةرجالا ناف ءاهنكسيل وأ اهیف مانيل اراد ىرتكا ول امك «ءاوس اهكرتو اهركذ ناك

 لمحيل الجر رجأتسا اذإ اميف :لوقي اذكو «كلذ لعفي مل ناو «هيلع قحتست
 هلدب هلمح ول لب «رمخلا لمح نیعتی ال هنال ‹ حصي هنأ ي ا ا

 تقلطملا ةراجالا ةلزنمب وهف ءوغل مهدنع ٌدييقتلا اذهف «ةرجألا قحتسا ًاريصع

 زوجي امك ءاهيف يصعي رجأتسملا نأ هنظ ىلع بلغ نإو .ةزئاج هدنع ةقلطملاو

 حالسلا نأل :لاق .ةنتفلا يف حالسلا عيب هرك هنإ مث ءارمخ هذختي نمل ريضعلا ٌعيب

 :اولاقو «ىلوألا ةمدقملا يف هوفلاخ ءاهقفلا ةماعو «هريغل حلصي ال لاتقلل لومعم

 يه نوکتف ةقحتسملا يه اهیلع دوقعملا ةعفنملا لب «قلطملاك دیقملا سيل

 اهماقم اهریغ ميقي نأ رجأتسملل ناك ناو ةمرحم ةعفنم يهو «ضوعلاب ةلباقملا

 دوقعملا لعف هيلع قحتسی ال هناف ادجسم اهذختیل اراد یرتکا ول امیف هومزلأو

 ال يهو «ةالصلا لعف تضتقا اهنآ ىلع ءانب ةراجالا هذه لطبآ هناف اذه عمو «هيلع
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 .ةراجا دقعب قحتست

 ىلع بلغ اذإ :اولاقو «ةيناثلا ةمدقملا ىف كلامو دمحأ باحصأ هعزانو

 رصاع نعل ة4 ّيبنلا نأل قراجالا تمرح «مرحم يف اهب عفتني رجأتسملا نأ هنظ

 دیرپ رصتعملا نأ ملع امل نکلو ا ريف رصعی اذن رصاعلاو ءاهرصتعمو رمخلا

 ا قسمنا ل ضعف ا ها

 نعلیو «هضغبُيو لا ُهَطَحْسَي ام سفن ىلع ةنواعم اذه يف نإف ًاضيأو :اولاق
 ديزم يتأيسو «هيلع دقعلا نالطبو هّميرحت يضتقت هذعاوقو عرشلا لوصأف «هلعاف

 . ةبوقعلا نم اهيلع بترتي امو ةنيعلا ميرحتبةايب همكح ىلع مالكلا دنع اذه ريرقت

 ناو ةرجألاب هل ىضقُي هنأ ينعي «ىسوم نبا ةقيرط ٌهبشالاو :انخيش لاق

 دوصق ىلإ ترآ اهناف لاق اك هل تط ال كلو حم لا شاخ

 ءاهرصتعمو «رمخلا رصاع نعل ی يبنلا نأل كلذو «سايقلا ىلإ ٌبرقأو «دمحأ

 قحتست ةعفنم ىلع اضواع دق «لماحلاو رصاعلاف .هيلإ ةلومحملاو ءاهلماحو
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 نهاکلا ناولح میرحت

 .لمحتسملاو رصتعملا دصقب تمّرح امناو ءاهسفن يف ةمرحم تسيل يهو ءاضوع
 دي يف رمخلاو ریصعلا تافو ءًارمخ هذختي نمل ًاريصعو ابنع عاب ول امك وهف
 ةعفنملا انه كلذک .هضوعب هل ىضقُي لب ءاناجم بهذي ال عئابلا لام ناف «يرتشملا
 ناك امنإ اهب عافتنالا ميرحت نإف ءاهلدب ىطعُي لب ءاناجم بهذت ال ءرجؤملا اهافو يتلا
 ىلإ اهجارخال وأ «ةقارإلل اهلمح ول هنإف ءرجؤملا ةهج نم ال ءرجأتسملا ةهج نم
 قحل ال هناحبس هللا قحل هيلع ةرجألا مرحن نحن مث . زاج ءاهب يذأتلا ةبشخ ءارحصلا
 سفن ناف ءةقرسلا وأ لتقلا وأ طولتلا وأ ینزلل رجؤتسا نم فالخب «يرتشملاو رجأتسملا
 هل ىضقي ال هناف ءًارمخ وأ ةتيم عاب ول امك وهف « رجأتسملا دصق لجأل مرحم لمعلا اذه
 . ةمرحملا ةعفنملا هذه ضوعب هل ىضقُي ال كلذكو « ةمرحم نيعلا هذه سفن نال ءاهنمثب

 رمخلا لمح ىلع ةراجإلا ينعي «ةلاعجلاو :ةراجإلا هذه لثمو : : انخيش لاق
 ةحيحص يه :لاقي لب ۰ ًاقلطم داسفلاب الو ءاقلطم ةحصلاب فصوت ال «ةتيملاو

 ىلإ ةبسنلاب ةدسافو .ضوعلا هيلع بجي هنأ ىنعمب ءرجأتسملا ىلإ ةبسنلاب
 الو :لاق .رئاظن ةعيرشلا يف اذهلو ءرجألاب غافتنالا هيلع مرحي هنأ ىنعمب «ريجألا
 لعفلا اذه نع هاهنن انإف «ينارصنلا مرك ةراطن ةهارك ىلع دمحأ صن اذه يفاني
 ةعفنم اذه يف ناكل ءاذه لعفي مل ولو :لاق «هئارکب هل يضقن مث «هضوع نعو

 دق ةيصعملا ىلع هب نوُئيعتسي لمع ىلع هورجأتسا نم لك ناف ةةاضعلل ةميظغ
 .مهنم ذخأ ام مهيلع دري نأ بجوو ءائيش « هوطعي مل اذإف «هنم مهضرغ اولصح
 مَّلَس نم فالخب ‹كلذ ىلع اونواعُي نأ ٍلهأب اوسيلو .مهل نوعلا مظعأ كلذ ناك
 ال ءالّؤه ناف «ةحئانلاو ٠ .ينفملو «ةينازلاك ينعي «لاحب هل ةميق ال المع مهلا

 نوقدصتي مأ «مهيلع هدر مهُمزلي لهف «لاملا مهنم اوضبق ولو .ةرجأب مهل ىضقي
 الو هدر مهمزلي ال هنأ باوصلا نأ انيبو كل يف ىفوتسم مالكلا مدقت دقف ؟هب
 . باوصلل قفوملا هللاو ءهلكأ مهل بیطی

 لصف

 يف فالخ ال : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق .نهاكلا ناولح : سماخلا مكحلا

۹ 



 ناولحلاو «لطابلاب لاملا لكأ نم وهو «هتناهک ىلع هاطعُي ام هنأ نهاکلا ناولح

 : ةمقلع : لاق . ةيطعلا :ةغللا لصأ ىف

 و رم © ع 0 1 5 0 ت رم 5: م

EEEفاق تام ْذِإ َرْعَّشلا يّنع لب يتقاتو لر هولخ  

 . یهتنا ۳۳۹

 رجازلاو مجنملا ناولح میرحت ىلع هیبنت نهاکلا ناولح میرحتو

 لائّرلاو «فاّرعلاو ءاصحلا ةبراضو «مالزألا ةقيقش يه يتلا ةعرقلا بحاصو

 نايتإ نع ةَ ٌئبنلا یهن دقو «تابیغملا نع ٌرابخألا مهنم بلطت نمم مهوحنو
 “اک هيلع لزنأ امي رفک ذقف «لوقي امب هقّدَصف افاّرع ىتأ ْنَم» نأ ربخآو «ناهکلا اتش ا نی د 2 ر ی OE e هر 0 1 1 ے2

 ىف ناعمتجی ال .ءالؤه هب ءیجی امبو فلق دكهم داخ اهب نام انا بيرلو

 نم يلق هبذك ىلإ ةبسنلاب هقدصف ءانايحأ قّدصَی دق مهّدحأ ناك ناو «دحاو بلق
 سانلا هب يوكل انایحا قدس نأ هل نب ال یا الات هیتأی يذلا 2 « ريثك

 . هب مهنتميو

 «ناميالا قئاقحب مهل مع ال نمو یداوبلا لهأو «ءاستلاو .لاّهجلاو یاهفٌسلاک

 اکرشم ناك ولو «مهدحأب ّنظلا نسخی مهنم ٌريثكو یهب نونوتفملا مه ءالژهف

 عمو انيأر دقف . هءاعد سمتلیو هل رذنیو «هرو ریو «كاذب هاجم هللاب ارفاك

 قحلا نيدو ىدهلا نم هلوسر هب هللا ثعب ام ءافخ هلك اذه ببسو لر كلذ نم

 امك نوکیف «رمألاب انايحأ اننوئدحی ِءالؤه نإ :ِِللَي یبنلل مهنع هللا يضر ةباحصلا

 ءىباضل يوري هنأ يرب نبا نع لقنو الح : ناسللاو ۱۳۱ ص ةمقلع ناوید )۱

 . يمجربلا

 مکاحلا هححصو  حیحص هدانساو « ةريره ىبأ ثيدح نم ۶:۱۲ لروح هج رخأ 62

 ١/8.
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 محالملا هيلع بكرتت ام

 ءاقح نوکت ةّملكلا میل ل «نيطاّيّشلا ةهج نم كل لأ مهربخأف ءاولاق

 . ةّملكلا كلت لجأ نم َنوَقَدَصُيَف )بک ةثام اهَعَم ْمُه نوُدیزیف

 . ءايشأ نم مهَمحالم اوُيَكرف .محالملا ٌباحصأ امأو

 .ناهكلا رابخأ نم :اهدحآ

 . باتكلا لهأ نيب ةثراوتم ةفلاسلا بتكلا نع ةلوقنم رابخأ نم :يناثلاو

 .الیصفتو ةلمج اهب لي هاني رح رومآ نم :ثلاثلاو

 . مهدعب نمو ةباحصلا نم فشک هل نم اهب ربخآ رومآ نم : عبارلاو

 ۶ و و

 ًابابسأو ةلدأو تامالع ىلاعت هللا اهلعج ةيولع راثاب لالدتسا نم :سداسلاو

 الو ىدس ائيش قلخي مل هناحبس هللا ناف «سانلا ُرثكأ اهُملعي ال ةيضرأ ثداوحل

 ند هيلفُس يف ارثؤم هیولع لعجو .يلفّسلاب يولُعلا ملاعلا هناحبس طبرو .اثبع

 امهفوسک ناك ناو «هتایحل الو دحآ تومل نافسکنی ال رمقلاو « سمشلاف  سکعلا

 امب امهفوسک دنع رشلا َرييغت هناحبس عرش اذهلو .ضرالا يف ثدحب رش ببسل

 «قتعلاو رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو رکذلاو ةالصلا نم مّقوتملا ّرشلا كلذ عفدي

 تیوق نإ اهنابجوم عفدتو ءاهمواقتو ءرشلا بابسآ ضراعُت ءایشالا هذه ناف
 .اهیلع

 اس الام: او هاو ىلا هک دع نام هللا ل قو

 امم امهیف ثّدحي امو «فیصلاو ءاتشلاو دربلاو رحلا ببس يه يتلا لوصفلل

 لدتسی «امهعلاطم فالتخاو ؛امهتاکرحب ءانتعا هل نمف ءاهنم لصف لكب قيلب

 هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم (۲ ۲ ۲ ۸) ملسمو CIA ۱۸5۵/۰ يراخبلا هجرخآ )۱(

 .اهنع
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 لهأ نم ٌريثك هفرعی رمآ اذهو ءامهريغو ناویحلاو تابنلا يف ثدحي ام ىلع كلذب
 بکاوکلا لاوحأو امهلاوحأب تالالدتسا مهل نفسلا يتاونو «ةعارزلاو ةحالفلا

 داکت ال ءاهفوصعو اهتوقو حایرلا فالتخا نم بطعلاو ةمالسلا بابسآ ىلع

 لخت
 ةعيبط فالتخا ىلع سمشلاو رمقلا لاوحأب تالالدتسا مهل ءابطألاو

 ۱ . كلذ وحنو ةبيرغ رومأل اهدادعتساو «ریغتلا لوبقل اهتیهتو ناسنالا

 ءامدق نع ةثراوتم رومأو اذهب ةديدش ةيانع مهل محالملا وعضاوو

 .هریظنو مدقت ام هبشت اماكحأو تاسايق هلك اذه نم نوجتنتسی مث «نيمجنملا

 ؛هریظن مکح ریظنلا مکحف «هتمكح هتضتقا ننس ىلع ةيراج هقلخ يف هللا ةنسو

 ءاضقلا ماکحآ ىلإ مهناهذآ یوق اوفرص ءالوهو «هلثم مکح ءيشلا مکحو

 ةمئأ فرص امك «ضعب ىلع هضعبب لالدتسالاو .ضعبب هضعب رابتعاو «ردقلاو

 لالدتسالاو «ضعبب هضعب رابتعاو «عرشلاو رمألا ماكحأ ىلإ مهناهذآ یوق عرشلا

 ةمكح نع هرمأو هقلخ ردصمو رمالاو قلخلا هل هناحبس هّلاو «ضعب ىلع هضعبب

 تاعاس دفنتساو «هرکفو هنهذ یوق فرص نمو «ضقتنت الو لطعتت الو لتخت ال

 ةفرعملاو ذوفنلا نم هيف هل ناك «هملعو ملاعلا اذه ماكحأ نم ءيش يف هرمع

 .هریغل سيل ام عالطالاو

 ذفن اذإ دبعلا نإف ءايؤرلا ةرابع وهو هعورف نم دحاو عرفب ٌرابتعالا يفكيو
 ارومأ كلذ نم انریغو نحن اندهاش دقو .بئاجعلاب ءاج .هعالطا لُمکو ءاهيف

 لوقیو «ةئيطبو ةعيرس «ةقداص ةمزالتم ماکحاب ُرّبعملا اهيف مکحی «ةبيجع

 وه درفنا بابسأب هريغ نع باغ ام ةفرعم يه امنإو . بیغ ملع هذه :اهعماس
 ام كلذ يطاعت نم مرح هيلع هللا تاولص عراشلاو «هریغ ىلع تیفخو .اهملعب

 : فيلا هيعام ای ای مال هوا هه اع ر

 دسفُپ امع الا ةنايص هب هذخآ مرحو كلذ يف لاملا لذب مرحو ؛كرشلا ىلإ

 ايؤرلا نأل .لطاب ال قح هناف ءايؤرلا ةرابع ملع فالخب هشدخی وأ نامیالا اهیلع
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 ماجحلا بسك ثبخ

 يئارلا ناك امَّلُك اذهلو «ةوبنلا ءازجأ نم ءزج يهو ؛يمانملا يحولا ىلإ ةدنتسم

 هزیبعت ناك ملعأو ربأو «قدصأ ٌرّبعملا ناك املکو .قدصأ هايؤر تناك .قدصآ
 نم مهناوخإ نم ددم مهل نمم امهبارضأو مجنملاو نهاكلا فالخب حصا

 مه لب «ةعيرشلاب ديقتم الو «راب الو قداص نم حصت ال مهتعانص ناف «نيطايشلا
 هلوسرو هللا نع َدعبأو نجفأو ٌبذكأ مهذحأ ناك املك نیذلا ةرحسلاب دا

 ناف .قحلاو عرشلا ملع فالخب «اریثأت ّدشأو یوقآ هعم ٌرحسلا ناك .هنیدو
 هللابو ءىوقأ هيف هذوفنو هب هملع ناك ءَنيدأو قدصأو َنبأ ناك املك هّبحاص

 . قیفوتلا

 لکو «طراشلاو دصافلا هيف لخدیو «ماّجحلا بسك ثبخ : سداسلا مکحلا

 ال راطیبلا الو لاَحکلا الو «بیبطلا هيف لخدی الو «مدلا جارخإ نم هبسک نوکی نم

 هلی ْنَأ هبحاص رمأو هثبخب مکح +ّنأ» ی یبنلا نع حصو .هانعم يف الو هظفل يف
rs رج ماجحل | ىطعأو مجتح | هنأ هنع حصو '7١(ُقيِقَر وأ هحض ضان 

 ء(۲۲٤۳) دواد وبأو ۰۱۸/۸ «ةنسلا حرش» يف امك بعصم يبأ ةياورب كلام هجرخأ (۱)

 باهش نبا ثيدح نم ۳۱/۵ دمحأو )١١77( هجام نباو (۱۲۷۷) يذمرتلاو
 لاقو «حیحص هدانسإو .. .هيبأ نع .ةثراح ينب دحآ ةصيحم نبا نع «يرهزلا

 دنع هللا دبع نب رباج نع بابلا يفو .تاقث هلاجرو ۳۷۷/۶ «حتفلا» يف ظفاحلا

 , 6 دمحأ دنع جیدخ نب عفار نعو «حیحص هدانسإو ۰۳۸۱و ۳۰۷/۳ دمحآ

 ةرجأو ةماجحلا يف ءاج ام باب :ناذئتسالا يف ۲ ؛ًاطوملا» يف كلام هجرخآ (۲)
 رمآ ىرجأ نم بابو ماجحلا رکذ باب :عویبلا يف ۲۷۲/6 يراخبلاو ماجحلا
 بئارض دهاعتو «دبعلا ةبيرض باب :ةراجالا يفو «نوفراعتی ام ىلع راصمالا
 باب :بطلا يفو .هجارخ نم اوففخی نأ كلا يلاوم ملک نم بابو یام الا

 ةماجحلا ةرجأ لح باب :ةاقاسملا يف (۱۵۷۷) ملسم هجرخآو ءءادلا نم ةماجحلا

 نم عاصب هل رمأف «ةبيط وبآ ةي هللا لوسر مجح :لاق كلام نب سنآ ثیدح نم
 .هجارخ نم هنع اوففخي نأ هلهآ رمأو «رمت
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 هبسک نع یهنلا نأ اونظو یاهقفلا نم ریثک ىلع نيذه َنيِب عمجلا لكشأف

 هجاجتحا ىف لاقف «يواحطلا ٌكلسملا اذه كس نممو «هرجأ هئاطعاب خوسنم

 بالکلا لتقب ي ييبنلا رمآ امل : اهنامثآ لکاو بالکلا عیب ةحابإ يف نییفوکلل

 عیب ناکو ینغلا بلکو .دیصلا بلک يف صخر مث ««بالكللو يل ام» :لاق مث

 مث «هلتق يف هيلع ضرفلل ًايدؤم هلتاق ناكو ءامارح هب عافتنالاو كاذ ذإ بالكلا
 لثمو :لاق «هعيب زاوج يف حراوجلا رئاسك راصف «هب دایطصالا حابأو «كلذ حسن
 ىطعأ مث «ثيبخ ماجحلا ٌبسک» :لاقو ءماّجَحلا بسك نع ةي هّيهن كلذ
 . همالک یهتنا تو همی ر ل اسا كلذ ناكو رج ماجحلا

 لبقت الف ءاهيلع لیلد ال ةدرجم یوعد اهن اهنآ ةقيرطلا هذه يف ام لهسأو
 مهلاب ام» : لاق مث .بالکلا لتقب رمآ 3 الع هنإف ءاهلطبي ام هسفن ثیدحلا يفو فيك

 . دیصلا بلک يف مهل صخر مث «بالکلا لابو

 يقبل ری RE رع ماا
 ام لاق مث بالكلا لتقب ةا هللا لوسر انرمأ : لّقغم نب هللا ٌدبع لاقو (۱ةیشام وأ

 يف ناثيدحلاو . "۳"منغلا بلكو دیصلا بلك يف صخر مث بالکلا لابو مهلاب

 رمألا دعب تعقو منغلا بلکو ديصلا بلک يف ةصخرلا نأ ىلع لدف «حیحصلا»

 ءهنمث مّرح يذلا وه هئانتقا يف يب سر يا كلا بالکلا لتقب

 یتح یقبتسم ريغ هلتقب رومأملا ناف هلتقب رمأ يذلا بلکلا نود ٌثيبخ هنأ ربخآو
 بلکلا فالخب هئارشو هعیبب ةداعلا رجت ملو «هنمث مکح نایب ىلإ ةمألا جاتحت
 ىلإ مهتجاح نم یلوآ هنمث مکح نایب ىلإ ةيعاد ةجاحلا ناف «هئانتفا يف نوذأملا

 . هلتقب اوُرِمُأ دق لب «هعيبب مهتداع رجت مل ام نایب

 . .هخسن نايبو «بالكلا لتقب رمألا باب :ةاقاسملا يف (۱۵۷۱) ملسم هجرخأ (۱)
 يف (75) دواد وبأو .بلكلا غولو مكح باب :ةراهطلا يف (۲۸۰) ملسم هجرخآ (۲)

 . بلکلا روسب ءوض ولا باب : ةراهطلا
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 اهلحآ و بساکملا ببطأ

 صرحل ةداع لاومألا اهيف لذبت ىتلا ةعبرألا رکذ يب هنأ اذه نی اممو

 لمحي فیکف بلکلا مئابو ٌماّجحلاو ْنهاکلاو ةينازلا هذخأت ام يهو اهیلع سوفنلا

 ةداعلا ترج امن يتلا بالکلا هنم جرختو «هعيبب ةداعلا رْجَت مل بلک ىلع اذه

 خسن نم هب هبش ام داسف رهظ ءاذه نیبت اذإو «هعانتما نیبلا عنتمملا نم اذه اهعیبب

 . دعبآ اهیف خسنلا یوعد لب ماجحلا ةرجأ ثبخ

 ماجحلا بسک» هلوق ضراع الف «هرجآ ماجحلا ة5 یبنلا ءاطعا امأو

 اماو «بحتسم اماو «بجاو اما هؤاطعإ لب ثیبخ هءاطعا نإ : لقي مل هناف «ثیبخ

 ُثيبخ وهف «هلكأ ىلإ ةبسنلاب هثبخو ءذخآلا ىلإ ةبسنلاب ٌثيبخ وه نکلو «زئاج
 عم نیئیبخ لصبلاو موثلا كك ٌيبنلا ىمس دقف «هّمیرحت كلذ نم مزلي ملو .بسکلا
 نوک نع ًالضف هلكأ لح هرجأ ماّجحلا يب ّئبنلا ءاطعإ نم مزلي الو ءامهلكأ ةحابإ

 )ارت ابی اهب جرحي ةّيطعلا َلُجَرلا يطغأل يا :لاق هنإف ءًابيط هلكأ

 مدعو مهانغ عم ءيفلاو ةاكزلا لام نم مهبولق ةفلؤملا يطعُي ناك دق ی ٌئبنلاو

 الو یاطعلا نودب هلذب مهيلع ُبجَي ام ةعاطلاو مالسالا نم اولبيل هيلإ مهتجاح

 . ضوع الب هلذب ىلإ ةردابملا مهيلع بجي لب ءذخألا ىلع هلذب فقوت مهل لحي

 وأ ءازئاج نوكي دق لذبلاو دقعلا نأ عرشلا لوصأ نم فورعم لصأ اذهو

 سيف جالا فرا ارم ا هیت مس دز زا نجع | ف ااا 02

 .هذخأی نأ دخلا ىلع مرحیو دبی نأ لذابلا ىلع

 اذه نكل «لصبلاو موثلا لكأ ثبخ سنج نم ماجحلا رجأ ٌثبخف ةلمجلابو

 کل بش ااف و حتا لا

 . ءاهقفلل لاوقأ ةثالث هيف اذه ليق ؟اهّلحأو بساکملا بیطآ امف : ليق ناف

 . ةراجتلا بسک هنأ :اهدحآ

 . نسح هدنسو «يردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم ١١و ٤/۳ دمحآ هجرخأ 000
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 .اهوحنو ةماجحلاک ةئيندلا عئانصلا ريغ يف ديلا لمع هلأ : يناثلاو

 ءارظنو ارثأ حيجرتلا نم هجو هذه نم لوق لكلو ءةعارّرلا هنأ : تلاثلاو

 بسك وهو الب هللا لوسر قزر هنم لعج يذلا ُبسكلا اهّلحأ نأ حجارلاو

 هحدم نارقلا يف ةءاج دق بسکلا اذهو «عراشلا ناسل ىلع مهل حيبأ امو نيمناغلا

 ريخل هللا هراتخا الو ا «هريغ نم رثکآ

 یّتح ةَعاَسلا يَدَي َنْيَب فْيَّسلاب تثعب» :لوقی ثيح هلسرو هئايبنأ متاخو .هقلخ

 ةّلذلا لعجو «يحْمُر لظ نس لعجو هل كيرش ال ُهَدْحَو هلن دعي

 ءادعال رهقو فرشو ةزعب ذوخأملا قزرلا وهو ۰۲۱)يرمأ فلاخ ْنَم ىَلَع ُراَعَّصلاو

 . ملعأ هللاو .هريغ بسك همواقٌ الف « هللا ىلإ ءيش بحأ لعجو « هللا

 لصف

 هبارضو لخفلا ٍبْسَع عيب يف ها همکخ يف
 . ">لخفلا بْسَع نع ىهن كي ّيبنلا نأ رمع نبا نع «يراخبلا حيحص» يف

5 

۳ 

 . لحفلا بارض عیب نع یهن ولقي يلا نأ رباج نعا تيم جی يفو

 ءاملا وه دوصقملا در ام! اعیب هبارض ةرجآ ىمس و «لوألل ريسفت يناثلا اذهو

 ىمس هنأ امإو ,عيبلا ة و هئام نيع ةلباقم يف لوذبم نمغلاف هل يذلا

 نوُرجأتسي مهنأ ةداعلاو «عفانملا عيب يهو ةضواعم دقع يه ذإ عيب كللذل هتراختا

 ناك ءاوس «لطاب هيلع دراولا ٌدقعلاو «هنع ین يذلا وه اذهو «باّرضلل لحفلا

 ةفينح وبأو يعفاشلاو فا مهنم یاملعلا روهمج لوق اذهو «ةراجإ اغ

 )١( باتکلا لوأ يف هجیرخت مدقت دقو .نسح ثيدح .

 .لحفلا بشع باب :ةراجالا يف ۳۷۹/٤ يراخبلا هجرخأ (۲)
 نوكي يذلا ءاملا عيب لضف ميرحت باب :ةاقاسملا يف (۳۵) (۱۵1۵) ملسم هجرخأ (۳)

 . ةالفلاب
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 مفانم ىلع دقع هنأل «زاوجلا يدنع لمتحیو :ليقع نب ءافولا وبآ لاقو
 اعبت لخدی لحفلا ءامو ةدوصقم ةعفنم يهو ىثنألا ىلع هوزنو «لحفلا

 نطب يف ُنبللا لّصحيل «رتظلا ىلع دقعلاک نوکیف «هوزن بیقع هلوصح بلاغلاو
 يف رفتغي دقو اعبت لخدی ءاملا ناف «ءام رثب اهیفو ءاضرأ رجأتسا ول امکو «يبصلا

 . تاعوبتملا يف رفتغي ال ام عابتالا

 بحاص لاقف «لیصفتلا هباحصأ هرکذ يذلاو «هژاوج هنع يكحف كلام امآو
 لخفلا بْسَع عیب اهنمو : عراشلا يهن ةهج نم دقعلا داسف باب يف " "؟رهاوجلا»

 ریغ هنال دساف وهو یثنألا حاقل ىلع لحفلا راجنتسا ىلع هيف يهنلا لمحيو
 كلذف «ةمولعم تاعفد هيلع وزنی نأ ىلع هرجأتسی نأ امأف «هميلست ىلع رودقم

 .همیلست ىلع رودقمو «هسفن يف مولعم دم وه ذإ «زئاج

 رخ لا ىلع موحیو «لاح لک ىلع هب دقعلا داسفو اقلطم همیرحت حیحصلاو
 جاتحي حابم لیصحت يف هلام لذب هنأل «يطعملا ىلع مرحي الو «هبارض ةرجأ ذحأ
 یهن يَ يبنلاو «حاسکلا ةرجآو ماجحلا بسك يف امك اذه نم عنمي الو «هيلإ

 زوجي الف هبسع عيب كلذ ىمسو «بارضلل لحفلا راجئتسا نم هنوداتعي امع
 دصق يذلا هنأ عم نايبلا نم عقاولا ءالخإو داتعملاو عقاولا ريغ ىلع همالك لمح

 یثئالا یلع لحفلا وزن يف حیحص صرع رجاتسملل سیل هنآ مولعملا نمو «يهنلاب
 نقر هل رب ها و یو اد هم او هرم تام نا هده يس

 لحفلا

 . للع ةدعب میرحتلا لّلع

 يماذجلا رازن نب ساش نب مجن نب هللا دبع دمحم وبأ نیدلا لامج ةمالعلا هفلأ )١(
 يف ایفا لزتعا ةفرعملاو لضفلاب توعنملا ه هرصع يف ةيكلاملا خيش يرصملا يدعسلا
 ىلع هقسن اذه هباتكو .ه 5١1 ةنس طايمد رغثب تامو «جح نأ دعب هرمع شا

 هلضفو هملع ةرازغ ىلع ةلالد هيفو :ناكلخ نبا لاق «يلازغلل زيجولا بیترت
 ۰1۱/۳ «نایعالا تايفو» هدئاوف ةرثكو «هنسحل هيلع ةفكاع ةيكلاملا ةفئاطلاو

 . 1۹/۵ «بهذلا تارذش»و ۰۸۱/۱۳ «ةيادبلا»و
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 نإف «قبالا ةراجإ هبشأف .هیلع دوقعملا میلست ىلع ردقي ال هنأ :اهادحإ

 .هتوهشو لحفلا رايتخاب قلعتم كلذ

 لوهجم هناف «دقعلاب هدارفا زوجي ال امم وهو ءاملا وه دوصقملا نأ : ةيناثلا
 الف «يمدآلا ةحلصمب تلمتحا اهنإف .رتظلا ةراجإ فالخب اذهو نيعلاو ردقلا
 نساحم نم كلذ نع يهنلا نإ  ملعأ هللاو لاقي دقو ءاهُريغ اهيلع ساقی

 دوقعل الحم هلعجو «نامئالاب لحفلا ءام ةلباقم ناف انيلاجكو ةعيرشلا
 طقاس مهدنع كلذ لعافو عالقعلا دنع نجهتسمو حبقتسم وه امم تاضواعملا

 ًانازيم نیملسملا اميس ال هدابع ٌرطف هناحبس هللا لعج دقو .مهسفنآ يف مهنيعأ نم
 ن نیلشلآ ها رام سس لا ع ويت خج نویلشیلا مار مه لار عدلا
 .()حیبق هللا دنع وهف ءاحيبق

 نو همام نكون اھ الو مهل ديف و
 هنأل ءًاقافتا ةَكَمّرلا بحاصل دلولاف ءاهدلوأف «هريغ ةكَمَر ىلع لجرلا لحف ازن ول
 ةعيرشلا هذه تمرحف .هل ةمیق ال وهو ءاملا ذرجم الز لحفلا نع لصفنی مل
 لسنلا ریثکت نم هيف امل ءًاناجم مهنیب سانلا هلوانتیل هبارض ىلع ةضراعملا ةلماكلا

 نساحم نمف «هلام نم ناصقن الو «لحفلا بحاصب رارضا ریغ نم هیل] جاتملا
 اهلخف قارط) اًهَّقَح نم َّنإ» : لب يبنلا لاق امك ءاناجم اذه لذب ٌباجيإ ةعيرشلا

 ةعيرشلا تبجوأف «ةضواعملاب الإ اهُعنم سانلاب رضي قوقح هذهف '"”"اَهوُلَد ةَراَعِإو
 .اناجم اهلذب

 هیلا قاس وأ ةيده لحفلا بحاص ىلإ یثنألا بحاص یدهآ اذإف : لیق ناف
 ىف طارتشالاو ةضواعملا هجو ىلع كلذ ناك نإ :لیق ؟اهذخآ هل لهف «ةمارك

 .اعوفرم حصي الو ۷4/۱ «دنسملا» يف دمحأ هنع هجرخأ دوعسم نبا لوق نم وه )۱(

 هللا يضر رباج ثیدح نم ةاکزلا عنام مثإ باب :ةاکزلا يف (۹۸۸) ملسم هجرخآ (۲)
 . هع

 ۵-۲۳2ج داعملا داز ۷ ۰ ۵



 دمحأ ٌباحصأ لاق «هب سأب الف كلذک نكي مل ناو «هذخأ هل لحي مل نطابلا

 ءزاج «ةراجإ ريغ نم ةمارك وأ «ةيده لحفلا بحاص ىطعأ ناو :يعفاشلاو

 اذإ :لاق هنأ یک ّيبنلا نع «هنع هللا يضر سنأ نع يوُر ثيدحب انباحصأ جتحاو

 الو «ثيدحلا اذه لاح فرعأ الو «ينغملا» بحاص هركذ ؛سأب الف امارکٍ ناك

 نوکی الأ :هل ليقف :هفالخ ىلع مساقلا نبا ةياور يف دمحأ صن دقو 500

 يف ىطعأ ايب يبنلا نأ انغلبي مل :لاقف ؟هنع ايهنم ناك ناو «ىطعُي ماّجحلا لثم

 .ماجحلا يف انغلب امك ًائيش اذه لثم

 هلیوأت وأ .هرهاظ ىلع هللا همحر دمحأ مالك لمح يف انباحصأ فلتخاو

 يف هاضتقم كرت نكل ءرظنلا ىضتقم اذه :لاقو «هرهاظ ىلع يضاقلا هلمحف

 : «ينغملا» يف دمحم وبأ لاقو . سايقلا ىضتقم ىلع هادع اميف يقبف «ماجحلا

 قفوأو «سانلاب قفرآ زاوجلاو میرحتلا ىلع ال عرولا ىلع لمحُي دمحآ مالک
 . سايقلل

 عنملا يف يف هللا لوسر مكح ُركذ

 ۱ سانلا هيف كرتشي هي يذلا ءاملا عيب نم

 ىهن :لاق هنع هللا يضر رباج ثيدح نم «ملسم حيحص» يف تبث

 .ءاَملا لضف عْيَب ْنَع وَ هللا لوسر

 ءاّملا عيب ْنَعَو «لخفلا بارض عْيَب نع لب هللا لوسر ىهن :لاق هنع هيفو
 ۱ )وب هللا لوسر یهن كلذ نعف رخ ٍضْرَألاو

 : لاق بم هل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع «: :ريحيحصلا» يفو

 PS هوبا يدا ا

 نوكي يذلا ءاملا عیب لضف ميرحت باب :ةاقاسملا يف (۱۵15) ملسم هجرخأ )١(
 . .ةالفلاب

 .(50) (۱۵70) ملسم هجرخأ (۷)



 لضق هب اوُعَْمَتل ِءاَملا لصف اوُعَتْمَت ال" :هقرط ضعب يف يراخبلا لاقو «*الکلا
 2۳۱ را

 (الکلا

 هنع هللا يضر هّدج نع هيبأ نع «بیعش نب ورمع ثيدح نم «دنسملا» يفو
 مری ُهَلَضَف هللا ُهَعَتَم ءهئلك لضف وأ هئام لضف ّمَنَم ْنَم» :لاق هلك يبنلا نع
 . "' «ةمایقلا

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم «هجام نبا ننس» يفو
 (ژالاو ًالكلاو ءاَملا : َنْعَتْمُي ال ثالث» : يك هللا لوسر (۳) و

 : 5 هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع اضيأ «هننس» يفو

 . مارح ُهْنمَثو الكلاو الا ُءاَملا : ثالث يف ٌءاَكَرش نوملسملا»

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبآ ثیدح نم «يراخبلا حس يفو

 هلو هکر الو «ةَماّيقل لا مز میل لجو رع للا طی آال 5 ةئالث» م هللا لوسر

 میاب لجرَو ق فیل وام لضَق هَل ناک لجَر : ميلا ٌباَدَع

 طخس ءاهْنم هطْمُي ْمَل ناو يضر ءاهْنم ُهاَطْعَأ ناف اًينُدلل الإ ُهُعياَبُي ال هّماَم
 اذک اهب تيطغأ ْدَقَل هري هل ال يذلا هللاو :َلاَقَف ٍرْصَعلا َدْعَب َةَمْلس ماقأ لجرو

 ءاملاب قحأ ءاملا بحاص نإ :لاق نم باب :ةعرازملا يف ١4/5 يراخبلا هجرخآ )۱(

 )١655(. ملسمو ۰۰.۰ .یوری یتح

 .نسح هدنسو ۰۲۲۱و ۱۸۳و ۱۷۹/۲ دمحأ هجرخأ (۲)
 هدانساو ثالث يف ءاکرش نوملسملا باب :نوهرلا يف (۲6۷۳) هجام نبا هجرخآ (۳)

 .۱۷۳ ةقرو «دئاوزلا» يف يريصوبلا هححصو « حيحص

 هنع ينغيو «كورتم وهو شارخ نب هللا دبع هدنس يفو (۲۷۲) هجام نبا هجرخآ ()

 «صیخلتلا» يف ظفاحلا هلاق اميف نسح دنسب يناربطلا هجرخآ امو «قباسلا ثیدحلا
 امو "رانلاو ًالکلاو ءاملا : ثالث يف ءاکرش نوملسملا» رمع نبا ثیدح نم ۳

 لجر نع «يبعرشلا ديز نب نابح شادخ يبآ ثیدح نم (۳۷۷) دواد وبآ هجرخآ

 ءاکرش نوملَسملا» :لوقی هعمسآ ائالث هب هللا لوسر عم توزغ :لاق ةباحصلا نم
 . تاقث هلاجرو «رانلاو ءاملاو ًالكلا يف ثالث يف
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 ىف ناك اذا ءاملا عیب زا وح

 هئانا وأ هتبرق

-- ۷ 

Nكو  
 0 مث «لجر هقدصف «ادکو

 . ")ةيالا اليت

 من ْمهناَمْيَأَو هللا دّهعب نورتي نیل َّنإ» ةيآلا هذه

 وندي لعَجف یافت یبنلا يبأ نذأتسا : تلاق ةَسْيَهَب نع «دواد يبأ نئس» يفو

 ,» :َلاَق ءاملا :لاق ؟هعنم لحي ال يذلا ٌءيشلا ام هللا يبن اي ی نا و

 يذلا ءيَشلا ام هّللا حین اي :لاق «حلملا َلاَق ؟هْْنم لحي ال يذلا ءيشلا ام هللا يبن

 )عرف نأ : لاق ؟ةفنم لحي ال

 الف «مهل ايقس هلعجو «مئاهبلاو دابعلا نيب اكرتشم لصألا ىف هللا هقلخ ءاملا

 باطخلا نب ٌرمع لاق «هيلع أنتو «هيلع ماقأ ولو .دحأ نم هب ّصخأ ٌدحأ نوكي

 . (۳)هنع ديبع وبأ هركذ «هيلع ءیناّلا نم ءاملاب قحأ ليبسلا نبا : هنع هللا ىضر

 . براش لوأ ليبسلا نبا :ةريره وبأ لاقو

 وهو «ثيدحلا ىف روكذملا ٌريغ كاذف «هئانا وأ هتبرق ىف هزاح نم امأف

 ًالكلاو بطحلاك اهعيب دارأ مث «هكلم ىلإ اهزاح اذإ تاحابملا رئاس ةلزنمب

 ىلع ٍبّطَح ٍةَمْرُحب يت لح مکدَحَ خاب َنأل» : هيَ ي يبنلا لاق دقو تورو

 ا ُهْرَطْعَأ سالا َلأْسَي ْنَأ نم هل یخ َةَهْجَو اهب ُهَللا فيَ «اهعيبيف هرهظ

 . (؛)یراخبلا هاور

 عم اف راش تبصأ :لاق هنع هللا يضر يلع نع «نيحيحصلا» يفو

 .ءاملا ليبسلا نبا عنم نم مثإ باب :ةاقاسملا يف ۲۵/۰ يراخبلا هجرخآ (9)

 يف وهو «ليهاجم هيفو «هعنم زوجي ال ام باب :ةاكزلا يف )١579( دواد وبآ هجرخآ (07)

 . ۳۷٤ ص ؛لاومألا»

 ةّيكرب رم اذإ لیبسلا نبا «ءیناثلا» هلوقب دارأ :ريثألا نبا لاق ۰۳۷۵ ص «لاومألا» (۳)

 أنت :لاقي «نوميقم مهو زاتجم هنأل یهنم ءاملاب قحأ وهف نومیقم موق اهيلع
 .هريغو دلبلا يف ماقأ اذإ :ءىنات وهف

 ثيدح نم ةلأسملا نع فافعتسالا باب :ةاكزلا يف ۲۵/۳ يراخبلا هجرخآ ()

 .هنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا
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 امهُتخنأف ءرخآ افراش زا هللا لوسر يناطعأو «ردب ٍمْوَي منغم يف ةي 45 هللا لوسر

 رکذو . (۱هعیبال ًارخذإ امهيلَع لمخآ نأ ُديِرأ انأو راصنألا نم لجر باب دنع اموي

 ُكمسلا كلذكو «هزارحإو هذخأ دعب حابملا بطحلاو ًالکلا يف اذهف دلا
 هایم ُميِب ًاضيأ يهنلا لحم الو ةرورضلاب يهنلا لحم اذه سيلو تاجاسلا اسر
 ءاهيلع دجحلاو ءاهعنم نكمُي ال اذه ناف «سانلا نيب ةكرتشملا رابكلا راهنالا
 ضرأ يف تعمتجا اذإ راطمألا نم ةعقتنملا هايملا :اهدحأ روص يهنلا لحم امنإو
 بر ميدقتلاب الإ دحأ نم اهب قحأ دحأ سيلو «سانلا نيب نيب ةكرتشم يهف «ةحابم

 ی هغنم الو هغیب لكي ال عونلا اذهف « یلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك هضرآ

 .هادي لمعت مل ام لضف عنم ذإ هلضف عنمو هللا ديعول بجوتسم صاع

 رفح وأ «ءاملا اهيف عمجي ًةرفح هل ةكولمملا هضرأ يف ذختا ولف :ليق ناف
 ىتمو «هریغ نم هب قحأ هنأ بير ال :ليق ؟هعیب هل لحیو «كلذب هكلمي لهف ءأرثب
 هتيشام برشو هبرشل هتيافك قوف ندعملاو ًالكلاو هکلم يف عبانلا ءاملا ناك

 دیعو تحت لخدی ال اذهو «دمحأ هيلع صن هلذب هيلع بجي مل «هباودو
 . اذه يف لضف الو «ءاملا لضف عنم ْنَم دعوت امنإ هنإف يي ّيبنلا

 لصن
 نم لضف ام لذب بجي وأ هلثم يمدا هيلإ جاتحاو «هعرزو همئاهب ةجاحو هتجاح نع هنم لضف امو

 حاد یو ١ عر يو ءاملا ىلإ مّدقتب نأ دحاو لكلو :ضوع ريغب نه
 ..ز نب ناخ مئاهبلا يقاسو براشلا مزلي الو «كلذ نم هّقنم ءاملا بحاصل سيلو «هتيشام
 هيغل ا هل وآ اناجم لبحلاو ةرکبلاو ولدلا هل لذي نأ هثاللي لهو . ضوع
 دنع عاتملا ةراعإ بوجو يف دمحآ باحصال ناهجو امهو نیلوق یلع ؟هترجآ
 ىف اذه امنإ :دمحأ لاق .نوعاملا نم وهو «هبوجو ًاليلد امهرهظأ هیلا ةجاحلا

 لوأ يف (۱۹۷۹) ملسمو سمخلا لوأ يف CITA ۰۱۳۰/۲ يراخبلا هجرخآ )17

 .ةبرشألا
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 دحال سيلف «ءاملا هيف ناك اذإ ناینبلا نأ : ینعی ناینبلا نود ةيربلاو يراحصلا

 «ناهجو هيف ؟هریغ عرزل هئام لضف لزب هُمزلی لهو «هبحاص نذاب الإ هيلإ لوخدلا

 .دمحأ نع ناتیاور امهو

 «هسفن يف هل ةمرح ال عرزلا نأل ,يعفاشلا بهذم وهو «هّمزلي ال :امهدحآ

 . ةيشاملا فالخب هیقس هبح و نت

 اهمومعو ةمدقتملا ثيداحألاب لوقلا اذهل جتحاو «هلذب همزلي :يناثلاو

 ىقس هنأ هربخُي هيلإ بتك طهولاب هضرأ َمّيِق نأ ورمع نب هللا دبع نع يوُر امبو

 ورمع نب هللا دبع هيلإ بتكف ءافلأ نيثالثب بلطُي لضف ءاملا نم هل لّضَفو «هضرأ

 لوسر تعمس ينإف «ىندألاف «ىندألا قسا مث كد مقأ :امهنع هللا يضر

 ۱" ءاَملا لضف عيب نع یهنی كي هلل

 ةيشاملاك مرحف هداسفاو هكالهإ عرزلا يقس نم هعنم يفو :اوُناَق

 نمو «هلام كالهإ ىلإ بّبستلا زوجي الف «ةمرُح هبحاصلف «هل ةمرح ال : مکلوقو
 يفن عنمي نأ لمتحيو : يسدقملا دمحم وبأ لاق ؟عرزلل ةمرخ ال هنأ مكل مس

 ىلع ليلد كلذو «مرحم هفالتإو ءاهنع يهنم لاملا ةعاضإ ناف «هنع ةمرحلا

 . هتمرح

WESنوكت لهف «ةطبنتسم نيع وأ «ةعبان رئب هراد وأ هضرا يف ناك اذإف : ليف نإف  

 000 «نیعلا ضرأو راو سفن امآ : ليق ؟رادلاو ضراالا كلمل اعیت هل اکلم هضرآ يف نداعملاو

 ناهجوو «دمحآ نع ناتیاور امهو نالوق هیفف املا امأو «ضرألا كلامل

 ةثالث ىلع فئاطلاب ةيرق : طهولاو ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ص «لاومألا» يف دیبع وبأ هرکذ (۱)

 هلوقو «فلآ فلآ ىلع ناك صاعلا نب ورمع نب هللا دبعل مرک اهیفو جرم نم لايمأ

 «دنسملا» يف دمحآ یورو كيلي نم طعاف اهتبون موي كضرآ تیقس اذإ يأ «كدلق»

 . هلاتقل ًایهتو ورمع نب هّلا دبع یبأف هنم ةذخأ دارآ ةيواعم نأ
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 هبشأف «هكلُم ىلإ ضرالا تحت نم يرجي هنأل كولمم ٌريغ هنأ :امهدحآ

 . هکلم ىلإ رهنلا يف يراجلا

 هل رتشاف ءءام رخالو ضرأ هل لجر ىف دمحأ لاق هل كولمم هنأ :يناثلاو

 اذهو  سأبال : لاقف ؟امهنسب نوکی : عرزلا يف ءاملا بحاصو ضرالا بحاص

 . ركب يبأ رایتخا لوقلا

 ءايموُملاو طفّتلاو راقلاك كالمألا يف ةيراجلا اما ىه و
 هءاملا يف نيتياورلا ىلع جرخُي كلذ لك هضرأ يف تبانلا لكلا كلذكو حلملاو
 ال :دمحأ لاق ءايشألا هذه كلذكو ءكلمُي ال ءاملا اذه نأ بهذملا رهاظو
 رهن مهنيب موق نع لأسي هللا دبع ابآ تعمس :مرثالا لاقو «ةتبلأ ءاملا عيب ينبجعي
 الو يموي ءاجف «صصحلاب هيلع نو ناموي اذهلو «موي اذهل مهضرأ هنم برشت
 یاملا عيب نع ىهنف لا ٌئيبنلا امأ «يردأ ام :لاق ؟مهاردب هيركأ هيلإ جاتحأ

 اذه ءيش يأف «مونسحْیل اذهب اولاتحا امّا :لاق «هيركي امنإ «هعیبی سيل هنإ : ليف
 . ىهتنا عيبلا الإ

 هذهو «هعيب نم عنملا ىلع رهاظ ليلد ءاملا يف سانلا كارتشا ثیداحأو
 هنيتاسبو ماشلا ضرأ يف ُمانلا اهب يلبا دق يتلا يه دمحأ اهنع لئس يتلا ةلأسملا
 وأ «هنع لصفيف «رهن نم برشلا نم قح هل نوكي ناتسبلاو ضرالا ناف ءاهريغو
 نأب باجأ مث «الوآ دمحأ فقوت دقف «هءام رجؤُيو «تيناوحو ارزق ةشن
 ٌةيمستلا هذه :لاق ءةراجإ هذه نإ :هل ليق املف ءءاملا عيب نع ىهن ی ّيبنلا
 عنّملا يضتقت ةعيرشلا ذعاوقو .عيبلا دقعلا ةقيقحو ظفللا نيسحت يهو «ةلیح

 ءاملا اذه نم هضرأ يقس يف میدقتلا قح هل ناك امنإ هناف ءءاملا اذه عیب نم
 ناکو «هنع ٌةضواعملا هل زجي مل «هنع ینغتسا اذإف .هریغ نيبو هنيب كرتشملا
 ْرُجَي مل «هتجاح هنم ذخأف .ندعم ىلع ماقأ نمک اذهو «هدعب هب یلوآ هيلإ جاتحملا

 . هنع هعزن دعب هيقاب عيبي نأ هل
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 عنملا فنصملا حيجرت

 عیبلا نم



 كلم يف لوخدلا زوجي
 يعرلل هنذإ ريغب هريغ

 مئاهبلا يقسو

 ام اهب قحأ وهف ةعساو قيرط وأ ةبخَر يف سولجلا ىلإ قبس ْنَم كلذكو
 اذإ ةحابملا ضرالا كلذكو ءْرّجَي مل هدعقم رجأو ءاهنع ىنغتسا اذإف ءًاسلاج ماد

 اذإف «هيف هّیاود تماد ام هیغرب قحأ وهف ءهيلإ هباودب قبسف «بشع وأ ألك اهيف ناك

 ءءاوس املا اذه اذكشو كلذ هل نكي مل «هنع لضف ام َعيِبو ءاهنم جورخلا بلط

 هل صاصتخا ال يذلا لكلا ةلزنمب راصو «قح هيف هل قبي مل هضرآ قراف اذإ هّلإف

 .هضرأ يف وه الو هب

 نم ةعفنم وهف ءهضرأ سفن يف ءاملا اذه نأ امهنيب قرفلا :ليق ناف

 كلت ناف ءروصلا نم متركذ ام فالخب اهعفانم رئاسك اهكلمب هكلمف ءاهعفانم

 .ةصاخ قبس اذإ ميدقتلاو عافتنالا قح هل امنإو هکلم نم تسيل نايعألا

 نم ًاقح كلذ لعجو عيب زوج نم روج اهلجأل يتلا ةتكنلا هذه : لیق

 عم هيلع ةضواعملا كلمي امك هّدحو هيلع ةضواعملا َكَلَمَف هضرأ قوقح

 اهیف هللا اهعدوآ يتلا نيعلا كلم يف ال عافتنالا يف هضرأ قح :لاقّیف .ضرالا

 رجحتلا يف هريغ ىلع عافتنالا میدقت يف هّقح لعجو «كارتشالا فصوب

 ىلع هلامتشاو هتمکحو عرشلا ٌدعاوق هیضتقت يذلا وه لوقلا اذهف .ةضواعملاو

 هکلم ءائيش هنم ذخأف «هنذإ ریغب هریغ لخد اذإف اذه یلعو «ملاعلا حلاصم

 اهيف لصح وأ ءرئاط هضرآ يف شّشع ول ام هبشآف «لصألا يف حابم هنأل

 .هذخأف «هيلإ لخدف «كمس نع اهژام بضن وأ «يبظ

 هكلم يف هلوخد زوجي لهو هکلم لوخد نم هعنم هل لهف : لیق ناف

 ؟هنذا ریغب

 ریغب كلذ ذخأل هکلم لوخد هل زوجي ال :انباحصآ ضعب لاق دق : لیق

 دق لب .دمحأ مامالا مالک يف الو «عراشلا مالک يف هل لصأ ال اذهو «هنذإ

 تسيل ضرالا نأ عم ةحابم ريغ ضرأ يف يعرلا زاوج ىلع دمحأ صن

 هنأ ٌباوصلاف .هنم عونمم يعرلا ريغل اهلوخدو رجأتسم الو هل ةكولمم
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 كهکلام ناذتتسا ابلاغ هيلع ا دقو 555 هل ام ذخأل ايل رخو هل روجي

 ضرالا كلامو لكلا يعرو همئاهب يفسو نترسلا ا جاتحا لق نوكيو

 . همئاهبب رارضإ كلذ يف ناك هنذإب الإ اهلوخد نم هانعنم ولف «بئاغ

 نم هعنم ضرالا بحاصل سيل هنأل ءنذالا اذهل ةدئاف ال هنإف 6

 مارح اذهو « هل نذأي مل هنأ ردقي ام را يك هيلع بجي لب «لوخدلا

 ىلع هلوخد فقوت يف ةدئاف الف نر هی سهل حب ال اهر هيلع
 . نذالا

 الا مراشلا هل هلعج يذلا هّقح ذخآ نم نکمتی مل اذإ هنإف اضیاو
 ىلع ةريغل هنذإ ريغب هلوخد ناك ول لب ءاعرش هيف نوذأم وهف .لوخدلاب
 يف ناك اذإ امأف ء«نذإ ريغب لوخدلا هل زوجی الف ءهلهأ یلعو همیرح
 لاق دقو «هریغو نذاب لوخدلا هلف ءاهب ٌسينأ الو رثب اهيف راد وأ .ءارحصلا
 ٩ مکل حاتم اهیف ةَنوُكْسَم نك ايوب اولخدت نأ مان مکیلَع سیل : یلاعت هللا

 هناف «نذإ الب لوخدلا وه حانجلا هنع عفر يذلا لوخدلا اذهو ۳۹[۰ :رونلا]

 ءاهلهأ ىلع اوملسیو اوُسنأتسي یتح مهتویب ریغل لوخدلا نم لبق مهعنم دق
 عفر مث «كلذک فلسلا ضعب ةءارق يف يهو ناذتتسالا :انه سانتتسالاو
 ىلع كلذ لدف «مهعاتم ذخال ةنوکسملا ريغ تویبلا لوخد يف حانجلا مهنع
 ءاملا نم هّمح ذخال .ةنوکسملا ريغ هضرأو هريغ تيب ىلإ لوخدلا زاوج
 . قیفوتلا هللابو دمحآ صن یضتقم رهو «نارقلا رهاظ اذهف ءألكلاو

 مامالا لاق ؟ژوجی له : :اهسفن نیعلاو رثبلا عیب ىف نولوقت امف : لق ناف
 رثبلا عيب زوجیو «هرارق يف نویعلاو رثبلا ءام لضف عيب نع يهن امنإ : دمحأ

 يذلا وه دمحأ ماما هلاق يذلا اذهو اهنمب قحا اهیرتشمو «نیعلاو اهسفن
 یلع اهب عسوب ةَموُر ٌَرثب يرش نم» :لاق ی ۶ یبنلا ناف تنسلا هيلع تلد

 ؟با

 نیعلاو رثبلا عیب زوجي

 اهئامب قحأ اهيرتشمو

 ةمور رثب نامثع ءارش



 ىلع يدوهيلا رارقا ناك
 مالسالا لوأ يف عاملا عيد

 هنع هللا يضر نافع نب نامثع اهارتشاف «لاق امك وأ 27هُهّنَجلا ُهَلَو َنيِملسُملا

 يفو .اهءام عيبي ٌّيدوهيلا ناكو فسا ام يك يبنلا رمأب يدوهي نم

 لاق مث هافلآ رشع ينثاب اهفصن هنم یرتشا هنع هللا يضر نامثع نأ ثیدحلا

 اهیلع كل تصل نأ اماو «اموی ادعا و اموب اهذغأت نآ ام رتخا :یدوهیلل

 يف اهنم نوقتسی ٌسانلا ناکف ءامويو اموي راتخاف ءًاولد اهيلع بصنأو اولد

 ءاهيقاب رتشاف يرتب يلع تدسفأ :ٌيدوهيلا لاقف «نيمويلل نامثع موي
 ءاهئارش زاوجو رثبلا عیب ةحص ىلع ةجح اذه يف ناکف «فالا ةينامثب هارتشاف

 یلعو «ةأياهملاب ءاملا ةمسق زاوجو اهنم یقسی ام عیب ةحصو ءاهليبستو

 .كولممب سیلو قح هيف ام ةمسق زاوجو .اهئامب قحأ كلاملا نوک

 هنم يقتسي نأ دحاو لکلو .كلمي ال مکدنع ءاملا ناك اذإف : لیق ناف

 ناف «اهلبسو رثبلا نامثع یرتشا یتح ا يدوهيلا نکمآ فیکف «هّتجاح
 نم مکیلع لکشآ ءاعبت ءاملا لخدو «ةكولمم تناکو رثبلا سفن یرتشا : معلق

 الکلا ذخأل هریغ ضرآ لوخد لجرلل زوجی هنأ متررق مکنآ وهو رخآ هجو
 ءاملا كلم اما ت الو نیرمآ دحآ قلع لدت يدوهيلا رثب ًديضقو «ءاملاو

 حابملا نم اهیف ام ذخال ضرألا لوچ تی ال هلأ ىلع اماو «هرارق كلمب

 .اهکلام نذاب الا

 نیذه نم دحاو ىلإ بهذ نم هب كسمتی دقو «يوق لاوس اذه :ليق

 « مالسالا لوا يف ناک اذه ناب هلع بیجی «نيرمألا عنم نمو «نییهذملا

 ةكوش مهل كاذ ذإ دوهبلا ناکو ماکحالا ررقت لبقو ايب ىبنلا مدق نیحو

 «مدق امل ةي ٌئبنلاو «مهيلع ةيراج مالسالا ماكحأ نكت ملو «ةنيدملاب

 ماکحاالا ترقتسا من هل ضّرعتي ملو یهیدیاب ام یلع مهّرقأو مهحلاص

 ةنسلا حرشو ۱۸۹/2 يقهيبلاو ۲ يئاسنلاو (۳۷۱6) يذمرتلا رظنا (۱)
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 ةصق قایسو «ةعیرشلا ٌماكحأ مهیلع ترجو «هلا مهنعل دوهیلا ةكوش تلازو

 .رمألا لوأ يف ةنيدملا ةَ یبنلا مدقم َنيح تناك اهنآ يف رهاظ رثبلا هذه .

 لصف

 كلذ ريغو رابكلا راهنالاک كلم ريغ نم اعبان ناك امف «ةيراجلا هايملا امأو

 لخدي ريطلاك وهو كلذب هكلمي مل «لجر ضرأ ىلإ لخد ولو لاحب كلمُي مل
 هضرأ يف هل لعج نإف «هديصو هده ناو لكلو «كلذب كلمي الف «هضرأ ىلإ

 عازتلا نم هيفو ماوس رثبلا عقنك وهف ءاهنم جرخي مث ءاهيف عمتجي ةكرب وأ اعنصم
 .هنع لضف امو «يقسلاو برشلل هب قحأ وهف ءاهنم جرخي ال ناك ناو هيف ام
 دقت ام مكح همكحف

 ءاهنم جرخي ال ةكربلا يف ذ ”يسي ءام ناك نإو : «ينغملا» يف ف خيشلا لاقو

 .راطمالا هایم يف هرکذنس ام یلع كلذب هکلمیهنآیلو الا

 هلا نم م اهوحنو اهيف عمتجت راطمألا هايمل ةذختملا عناصملا امأف :لاق مث
 هلصح حابم هنأل ءامولعم ناك اذإ هعيب حصيو ءاهؤام كلمُي نأ ىلوألاف ءاهريغو

 . هكلام نذإب الإ هنم ءيش ذخآ زوجي الف «هل ٌدَعُم ءيش يف

 نع ىهن امن :لاق دمحأ نإف بهذملا امأ ءاليلدو ابهذم ءرظن اذه يفو

 ةكربلاك وهف ءاهقرافُي ال رثبلا ءام نأ مولعمو «هرارق يف نويعلاو رئبلا ءام لضف عيب
 ام دمحأ صوصن نم مدقت دقو ءامهنيب قرف الو یاوس رثلاک ارقم تذختا يتلا
 ءاهانقس يتلا صوصُنلا نم مدقت امف ليلدلا امأو ءاذه عيب نم عنملا ىلع لدي

 ءام لضف ْىَلَع لُجّرلاو» « ةثالثلا ديعو يف يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يف هلوقو

 وآ «هب ةصتخملا هضرا ىف لضفلا كلذ کا نیب قرفی ملو «لیبّسا نا ةكان

 ةكرشلا هذه يف طرتشی ملو «ثالث يف ءاکرش ٌساَّنلا» : هلوقو ةحابملا ضرألا يف

 ءءاملا :لاقف ؟هعنم لحي ال يذلا ءيشلا ام : لس دقو هلوقو ءاكرتشم هرقم نوک
 ٠ .ًارظنو ًارثأ ةلأسملا هذه يف لیلدلا یضتقم اذهف ءاحابم هرقم نوک طرتشي ملو

۱۷۱ ۵ 

 كربلا ءام كلمي له
 ؟عناصعلاو



 مودعملا ماسقآ

 يف ةي هللا لوسر مکح ٌركذ
 ةهذنع سيلام عيب نم لجرلا عنم

 هللا لوسر اي تلق :لاق مازح نب میکح ثيدح نم «دنسملا»و «نَْسلا» يف

 «قوسلا نم هغاتبأ مث «هنم هعيبأف «يدنع سيل ام عيبلا نم ينلأسي لجرلا ينيتأي

 . نسح ثيدح :يذمرتلا لاق ''(َكَدْنِع سیل ام ْعِبَت آل» لاقف

 لحي ال : هظفلو «هنع هللا یضر ورمع نبا ثيدح نم هوحن «ننسلا» ىفو

 أ"”(هلَدْنِع سیل ام يب الو  نمضی في مل اَم حبر الر «عْبَب يف ناطزش لَو میر تا

 ظوفحملا وه اذهف مدع سیل ام عیب عا الك هیهن ىلع نیئیدحلا ظفل قفت
 يف سیلو «انیعم ائيش هعاب اذإ هنإف ءرّرَعلا نم م اعون نمضتي وهو هيب هظفل نم

 ناكف .همدعو لوصحلا س ًاددرتم ناك هل هملسپ وأ هیرتشیل یضم مث «هکلم

 . هنع يهنف ءراّمقلا هبشي اررغ

 عيب حصي ال : لاقن اک ا نظ دقو

 و «مودعَملا عيب ْنَع یهن لك 7 هنأ اثیدح كلذ يف یورو «مودعملا

 نم ینعملاب يورم هنآ رهاظلاو « لص هل الو ‹ثيدحلا بتک نم ءیش ىف فرعی

 ثیدح یف هنع یهنملا اذه نآو «دحاو امهانعم نآ لك م طلعو :ثیدحلا ام

 مودعم وهف «ناک ناو امودعم نوکی نأ ٌمزلي ال هنع هللا يضر ورمع نباو میکح

 . هلوصح يف اددرتو اررغ نمضتی مودعم وهو ةلّبحلا لبح عيبك وهف « صاخ

 و تر ‹«ةمذلا يف فوصوم مودعم : ماسقآ ةثالث مودعملاو

 .حیحص هدانساو ۰۲۸۹/۷ يئاسنلاو (۳۰۰۳) دواد وبأو (۱۲۳۲) يذمرتلا هجرخأ )

 يسلايطلاو ۰۲۸۸/۷ یئاسنلاو (۳۰۰6) دواد وبأو (171۷۱)و (11۲۸) دمحآ هجرخآ (0)

  (YYoV)هحام نباو  (Y YAA)حیحص نسح : يذمرتلا لاقو « نسح هدنسو .
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 ٌثيح نم دوجولا يف دقعلا تقو نوکی نأ عونلا اذه يف طرش ةفينح وبأ ناك ناو
 . یلاعت هللا ءاش نإ هرکذ ىتأيسو سا وه اذهو «ةلمجلا

 قفتم عون :ناعون وهو هنم ٌرثكأ ناك ناو «دوجوملل عبت مودعم : يناثلاو
 ةدحاو ةرمث حالص ودب دعب رامثلا عيب هيلع قفملاف هيف فلتخم عونو «هيلع
 ناو «هنم ةدحاو حالص ادب يذلا فنصلا كلذ عيب زاوج ىلع سانلا قفتاف ءاهنم
 دقو دوجوملل ًاعبت اهعيب زاج نكلو «دقعلا تقو ةمودعم رامثلا ءازجأ ةيقب تناك

 مل دوجولا نع ةلصفنم رخأ انايعأ نوكي دقو .دوجوملاب ًالصتم ٌمودعملا نوكي
 . دعب قلخت

 «نالوق هيف اذهف «تباط اذإ خطابملاو ءىثاقملا عيبك هيف فلتخملا عونلاو

 هب ترج امك «ءيش دعب ائيش يرتشملا اهذخأيو المج ايدي رودي هلا ايها

 نم یحصلا وه اذهو ءاهحالص رب دعب ةرمثلا عيب ىرجم يرجيو ءةداعلا
 ٌباتك هنم عنملاب تأي ملو .هنع مهل ینغ الو مالا لمع هيلع رقتسا يذلا نيلوقلا
 ةنيدملا لهأو كلام بهذم وهو «حيحص سايق الو رثآ الو ؛عامجإ الو ةنس الو

 . ةيميت نبا مالسالا خيش رایتخا وهو «دمحأ بهذم يف نيلوقلا دحأو

 تو ًافرُع الو ًاعرش مهلوق طبضني ال ٌهَطقَل ةطقل الإ عاب ال :اولاق نيذلاو
 فالتخالاو عزانتلا ىلإ يدژيو «رسعلا ةياغ يفف «نكمأ ناو ابلاغ هب لمعلا
 بیطآ هراغص ناك اذإ امیس الو «رابکلاو راغصلا ذأ دیرپ يرتشملا ناف .دیدشلا
 ةأثقملا نوکت دقو «طبضنم فرع كلذ يف سیلو «كلذ رثؤُي ال عئابلاو «هرابك نم
 ءىرخأ ةطقل اهيف ثدحي ىتح ةرهاظلا ةطقّللا يرتشملا ٌبعوتسی الف «ةريثك
 نأ ةأثقملا بحاص ىلع رّسعتي وأ رذعتيو «هزییمت ٌرّدعتيو «هريغب عيبملا طلتخيو
 ناف «اذکه ناك امو «دقعب هدرفّیو «اهیف دّجت ام يرتشي نك تقو لک اهل ضخ
 تدسفل «هب ٌسانلا مزلأ ولو .عورشم الو رودقم ريغ اذهف «هب يتأت ال .ةعيرشلا
 ؛هوجولآ لک نم نيلئامتم َنيب قیرفتلا نمضتی هّنِإ مث ْمِهُحِلاَصم تلّطعتو مهلاومأ
 اهئازجأ قحالتو ءرامثلا يف حالصلا ّودُب ةلزنمب ءیئاقملا يف حالّصلا ودب ناف

۷ !۷ 

 ملسلا عيب اهلوآ

 ودب دعب رامتلا عیب اهيناث

 اهحالص

 عيب يف فالتخالا

 اذإ حطایملا و ءیناقملا

 تباط



 مودعملا ماسقأ نم ثلاثلا

 نيبو اذه نيب قيرفتلا
 ملسلا

 حاو نيتروصلا يف قلخ امل اعبت اهنم قلخُي مل ام لو «رامّتلا ءازجأ قُحالتك

 .نیلئامتم نيب قيرفت امهنيب قيرفتلاف

 عفر قيرط :اولاق رذعتلاو داسفلا نم طفل اهعيب يف ام ءالؤه ىأر املو

 عيب وهو مکدنع ةدسفم ةلمج اهغیب ناك اذإ :لاقيو ءاهعم اهلصأ عیب ب نأب كلذ

 هقمق اهل ناک ناو «اهل ةميق يلا يقورعلا عيب ا ناف .ررغو مودعم

 الو «قورعلا يف ٌدصق يرتشملل سیلو «لوذبملا نمللا ىلإ ةبسككاب ادج ف

 امهل ةحلصملا نم اهعم قورعلا عيبب لصح يذلا امو «لاملا نم ةلمجلا اهيف عفدي

 قحالتملا ة ةرمشلا عیب ةحص يف ًاطرش ٍرامثلا لوصا عیب نكي مل اذإو ظر تح

 ةحص يف اطرش ءیثاقملا لوصأ ُعيِ ؛ نوكي فيكف «ةدوصقم يهو تولاو نيتلاك

 ءدوجوملل اعبت هیب زوجی َمودعملا اذه نأ ٌدوصقملاو «ةدوصقم ريغ يهو اهعيب

 «ةمودعم اهنإف «ةراجالا يف اهيلع دوقعملا عفانملاك اذهو «مودعملل ٌريثأت الو

 ىلع اهانيم م عئارشلاو ةدحاو ةعفد دخت نأ ْنكمُي ال اهنأل ءدقعلا دروم يهو

 مهحلاصم وتت : الو «هنم مهل دب ال اميف مهيلع رجحلا مدعو «دابعلا حلاصم ةياعر

 . هب الإ مهشاعم يف

 لصن
 لب هلوصحب هعئابل ةقث الو «لصحي ال وأ لصحي یردی ال مودعم : ثلاثلا

 لب ءامودعم هنوکل ال هعیب ٌعراشلا عنم يذلا اذهف «رطخ ىلع هنم يرتشملا دوکي

 رمع نباو مازح نب میکح ثیدح اهنمضت يتلا يهنلا ةروص هنمف «ٌرَرغ هنوكل

 «هميلست ىلع ةردق هل الو «هکلُم يف سیل ام َعاب اذإ ئابلا ناف ءامهنع هللا يضر

 نم ةرطاخملاو رامقلاب اهيبش كلذ ناك يرتشملا ىلإ هملسیو هلصحیو بهذیل
 ٍلَبَح عيب كلذکو .هیلع امهُتحلصم فّقوتت الو .دقعلا اذه ىلإ امهب ةجاح ريغ

 لمحلا لمحب يهنلا اذه لصتخی الو « هّقان لمحت ام لمح غیب وهو - ةَّلبَحلا

 ءاهنوداتعي يتلا ةيلهاجلا عویب نم ناك ءهّنمأ وأ هّترقب وأ هئقان لمحت ام هعاب ول لب

 وه سیلو «هدنع سیل ام عیب نع يهنلا نم صوصخم ملا عیب نأ ةفناط َّنظ دقو
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 ىلع رودقم «اهیف تباث «ةمذلا يف نومضم رمآ ىلع دري َملسلا ناف .هونظ امك

 ةمذ یف نمللا لجأت هبشپ وهف هلحم دنع هژادآ هيلع بجي هیلا مّلسملا

 مئابلا ةمذل لغش اذهو .نومضملا نمئلاب يرتشمل ةمذل لغش اذهف «يرتشملا
 اذه يف انخیشل تيأرو «نول هدنع سيل ام عیبو «نول اذهف «نومضملا عیبملاب

 . هتقایس هذهو ادیفم الصف ثیدحلا

 ةعلسلا عیبی نأ كلذب دارملا :لیق لاوقأ ثیدحلا اذه يف سانلل :لاق
 «یرتشملا ىلإ اهملسیو ءاهكلمتي مث «اهعیبیف «ریغلا لام يه يتلا ةنيعملا

 هناف .يعفاشلا نع ریسفتلا اذه لقنو «نايعألا نم كدنع سيل ام عبت ال :ینعملاو

 عيب ىلع هلمحف «هعاب ام هيلإ ملسملا دنع نوکی ال دقو لاحلا ملسلا زوجي

 .الجؤم وأ ًالاح ناك ٌءاوس هتحت لخاد ريغ ةمذلا يف ام عیب نوکیل «نایعالا

 انیعم اثیش عيبي ناک ام مازح نب میکح ناف «ادج ٌفيعض  اذه : نورخا لاقو
 دبع لطن :نولوقی هنوتأی نیذلا ناک الو «هنم هیرتشیف قلطنی مث «هریغل كلم وه

 ُديرأ :لوقیف «بلاطلا هتي نأ سانلا هلعفی يذلا امنإو «نالف َراد الو نالف
 هعیبیف «كيطعأ معن :لوقیف «كلذ ريغ وأ «اذکو اذک نوكأ «اذکو اذک اماعط
 نم هلعفی يذلا وه اذه .هدنع نكي مل اذإ هريغ دنع نم هلصحیف «بهذي مث «هنم
 لقي مل «يدنع سیل عيبملا ينم بلطیف ينيتأي» :لاق اذهلو «سانلا نم هلعفی
 امك ءانیعم ًاثیش بلطی مل نسجلا بلط ُبلاطلاف «يريغل كولمم وه ام ينم بلطي

 ل نبل بلد نينه اط امن تیک یو يلا وب لک وب اهل تلاطلا غ
 راص اذهلو «هنم یخ وأ هلثم وه امم «هاوس ام نود هنیعب صخش كلم يف ضرغ

 یهنلا ىضتقي همومع ىلع ُثيدحلا :اولاقف «یناثلا لوقلا ىلإ ةفئاطو دمحأ ُمامالا

 نكي مل اذإ ملّسلا نع يهنلا لوانتی وهو «هدنع نكي مل اذإ ةمذلا يف ام عيب نع
 .لاحلا مّلَّسلا يف اذه يقبف «لجؤملا ملا زاوجب ُثيداحألا تءاج نكل «هدنع

 نع يهنلا هب دري مل ثیدحلا نإ :لاوقألا رهظآ وهو  ثلاثلا لوقلاو

۷۹ 

 نع ةيميت نبال مالک
 ام عيب نع يهنلا ثيدح

 كدنع سیل



 وه سيل امم ةمذلا يف ام َميبي نأ هب ديرأ امنإو ءاقلطم لاحلا الو ءلّجؤملا ملسلا

 ردقيو «هنمضيو «هكلمي نأ لبق هيف حبريو «همیلست ىلع ردقپ الو ل اکولمم

 مزيلف «هعاب ام فلستسملا دنع نكي مل اذإ لاحلا ملسلا نع يهن وهف «هميلست ىلع

 هیرتشی بهذ اذإو «هئاطعا ىلع ارداق وه سيلو «هيف حبريو «الاح ءيشب هتمذ

 لاح ملسلا ناك اذاو «ةرظاخملاو ررغلا عون نم وهف لّصحی ال دقو لّصخي دقف

 هکلمی نأ ىلع هيف حبریو «كلذ ىلع رداقب سیلو «لاحلا يف هّمیلست هيلع بجو
 لاملا لكأ لب ءائيش لمع دق ُنوكي الف «هنم عاتبا يذلا ىلع هلاحأ امبرو و

 وهف «ءاطعالا ىلع ارداق هيلإ ملسملاو لاحلا ملّسلا ناك اذإف اذه ىلعو «لطابلاب

 .زاوجلاب ىلوأ لاحلاف ءلّجؤملا زاج اذإ يعفاشلا لاق امك وهو «زئاج

 يف قلطم ءيش عيب نع هلأس امنإ لئاسلا نأ و ّيبنلا دارم اذه نأ نيبُي اممو

 ىلوأ هكلمي مل يذلا نيعملا عیبف «كلذ عیب زجي مل اذإ نكل «مدقت امك ةمذلا

 هناف «الاح هعیب نع هلأس امناف «ةمذلا يف ءيش عیب نع هلأس امنإ ناك اذإو منملاب

 فلسلا ناك ولف 2َكَدْنِع سيل ام عت ال» :هل لاقف هعاتباف بهذأ مث «هُعيبأ :لاق

 هدنع سيل وأ هدنع ناك ءاوس اذه عبت ال :ءادتبا هل لاقل ءاقلطم زوجي ال لاحلا

 ام هدنع ناك ولو ءزوجي ال ًالاح ةمذلا يف ام ٌعيِب :لوقي لوقلا اذه بحاص ناف

 هني مل املف «ةمذلا يف ائيش عيبي ال ًانيعم الإ عيبي ال هنإف «هدنع ناك اذإ لب «هملسُ

 نيب قرف الو هنأ ملع ,«كدنع سيل ام غبت الا :لاق لب اقلط كلذ نع يَ یبنلا

 يف امهالک ناك ناو «كلذك سيل امو «هميلست ىلع ردقیو هکلمیو هدنع وه ام

 .ةمذلا

 عیب نإ :لیق ناف .باوصلا وه ثلاثلا لوقلا نأ هل نّیبت اذه رّبدت نمو

 «لجأ ىلإ عیبی نأ جاتحا عئابلا نأل سیلافملا عيب وهو ةرورضلل ٌرئاج لّجؤملا

 ةجاح الف «هاريف عيبملا رضحي نأ هنكميف «لاحلا امأف «نآلا هعيبي ام هدنع سيلو

 : ليق . ؟اقلطم ائيش عيبي ال ةفوصوم ةبئاغ نيع عيب وأ ءةمذلا يف فوصوم عيب ىلإ

 ا



 امهالک «نمشلا لیجأتک عیبملا لیجأت لب «لصألا فالخ ىلع َملّسلا نأ ملسن ال

 . ملاعلا حلاصم نم

 و

 الو ءاقلطم هزّوجی نم مهنم : لاوقآ ةثالث بئاغلا عيبم يف مهل سانلاو

 انیعم هزّوجی نم مهنمو «هنع روهشملا يف يعفاشلاك انضر ام نوت

 لاقیو ءاذهو اذه زاوج ٌرهظألاو «ةفينح ناز دمحأک اقلطم هزوجي الو ؛افوصوم

 نیعملاف «ةمذلا يف فوصوملا قلطملا عیب زاج اذإ :هریغل وه لاق ام لثم يعفاشلل

 يف امم ٌرثكأ لهجلاو رطخلاو ررغلا نم هيف قلطملا ناف «زاوجلاب یلوآ فوصوملا

 ول لب «ىلوأ ةفصلاب ةنيعم اهعیب زاوجف ةفصلاب ةقلطم ةطنح غیب زاج اذإف «نّیعملا
 نع لقن امك ءاضيأ زاج مار اذإ رايخلا يرتشمللف ةفصلاب نیعملا عيب ٌراَج
 يضاقلا زوج دقو «نيتياورلا ىدحإ يف دييجو ةفينح يبأ بهذم وهو «ةباحصلا

 . عيبلا ظفلب لاحلا ملا دمحأ باحصأ نم هريغو

 اهقئاقحب دوقعلا يف ٌرابتعالاف .ظفلو ظفل َنيب قرف ال هنأ :قيقحتلاو

 اهضبق رخأتی يتلا ةرضاحلا نايعألا می نسفنو «اهظافلآ درجمب ال اهدصاقمو

 e اي يبنلا نع «دنسملا» يف امك «نمثلا هل لجع اذإ افلس ىمسُي

 تملسا :لاقو هحالص ادب اذاف ههحالص ادب دق نركب نا الا هنّیعب طقاحلا يف

 ةرشع تععتبا : لوقی نأ زوجي امك زاج « طئاحلا اذه رمت نم قسوآ ةرشع يف كيلإ

 هل لّجع اذإف .هحالص لامك ىلإ هضبق رخأتی نمثلا نکلو «ةربّصلا هذه نم قسوآ
 هللا لاق مدقتملا فلاسلاو مدقت يذلا وه فلسلا نأل .فلس :هل لیق نمثلا

 لّوأ يمست برعلاو [07 :فرخزلا] *نيرخالل المو ًافلس ْمُهاَنْلعَجَنل : یلاعت

 نب نان حلاصلا اتفلسب قحلا» هلي بلا لوق هنمو ةفلاسلا لحاورلا

 يهو .يتفلاس ةرفنت یتح مهّلتاقال :هنع هللا يضر قیدصلا لوقو . نوع

A 

 عديم يف فالتخالا

 بئاغلا

 فلسلا عیب



 «ضرقلا فلسا ًاضيأ ضرقملا نأل ملسلاو ضرقلا لوانتی فلسلا ظفلو
 نأ» رخالا ثیدحلا هنمو تر لس لیپ ثیدحلا اذه هنمو «همدق : يأ

 ال هدنع سیل ام یی يذلاو " ایعابر الَمَج یضفو اركب فلستسا 5 بلا
 «نمثلا كلذ لثمب يرتشيف بهذي مث ءرعسب فلتسیف ءرجات وهو «حبرلا الإ دصقی
 : لوقیف هريغل لكوتي نم اذه لعفي امنإو «ةدئاف الب هريغل هسفن بعت دق نوكي هنإف

 نيعم نمشب اهعيبي هنأ امأ نیما نوكيف «ةعلسلا هذه كل يرتشأ انأف «ينطعأ
 ال اذهن «لاحلا يف ةدئاف ريغ نم نمثلا كلذ لثمب اهيرتشيف بهذي مث ءهضبقي
 نم ءنمشلا ىلإ ًاجاتحم نوكي دقف «ٌرجات كانه ناك اذإ معن «لقاع هلعفي
 يذلا وهو ءلّجؤملا ملسلا يف عقي اذهف .ةعلسلا كلت لصحي نأ ىلإ ةدم هب عفتنیو

 يف هدنع سيلو «سلفم وهو نمثلا ىلإ اجاتحم نوكي هناف «سيلافملا عيب ىمسي
 لعفي اذهف ءةمذلا يف هعيبيف «هريغ وأ لَم نم هرظتني ام هل نكلو «هعيبي ام لاحلا
 هنأ ىري وأ «لاحلا يف نمشلاب رجني نأ دصقي نأ الإ اهنودب لعفي الو «ةجاحلا عم

 لاحلا يف ةعلسلا يبي فلستسملا ناف «ملسلاب توفي امم رثكأ حبرلا نم هب لصحي

 لا اهّيرتشي نأ ىري فلسملاو ءادقن يواست ام نودب
 ملسُي مل ملسلا لام سأر لثمب عابت لصألا درط دنع اهنأ ملع ولف الإو ءاهلوصح

 يف 594/5 يراخبلاو «فلسلا نم زوجي ام باب : عويبلا يف ۱۸۰/۲ كلام هجرخآ )1١(
 يفو نویدلا ءاضق يف ةلاكولا بابو تزئاج بئاغلاو دهاشلا ةلاكو باب :ةلاكولا

 نسح بابو «هنس نم ربكأ ىطعي له بابو «لبالا ضارقتسا باب :ضارقتسالا
 ريغو ةضوبقملا ةبهلا باب :ةبهلا يفو «لاقم قحلا بحاصل بابو ءءاضقلا
 ملسم هجرخأو «قحأ وهف «هؤاسلج هدنعو ةيده هل يدهأ نم بابو .تضوبقملا
 عفار يبأ ثيدح نم هنم ًاريخ یضقف تشنه نام. ةةافاسلا ف ( 154
 تقدصلا نم لب هتءاجف ءاركب ةا هللا لوسر فلستسا :لاق هنأ يَ هللا لوسر یلوم
 يف دجآ مل :تلقف «هركب لجرلا يضق وأ نأ ا5 هللا لوسر ينرمأف :عفار وبأ لاق
 سانلا ريخ ناف های هطعآ » نت هللا لوسر لاقف غا 2 e الإ لبالا

 «ءاضق مهنسحا
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 لعجی الو اضرق كلذ هضرفآ ءرجألا دصق اذاو قدئاف الب هلام عفن بهذیف اهیف

 ملسلاف «لجالا لولح تقو هنم صحرآ لاحلا يف هنأ َّنظ اذإ الا ًاملس كلذ

 ناف لاحلا امآ و «نمثلا ىلإ فلستسملا ةجاح عم الإ نوکی ال بلاغلا يف لّجؤملا

 افوصومو «ةراث انيعم هدنع ام عيبيف «نمثلا یلا اجاتحم نوکی دقف هدنع ناك

 هعیبیف «حبرلاو ةراجتلا دصق اذإ الإ هلعفی ال هنإف «هدنع نكي مل اذإ امأو «یرخآ

 . هنم صخرأب هيرتشيو « رعسب

 يتلا ةعلسلا كلت هل لصحي ال دقو .هردق امك لّصحي دق هرّدق يذلا اذه مث

 كند نم صخرآ رعسب تلصح ناو «مدنیف فلسآ امم ىلعا ره الا اهیف فلسُ

 رسیملا عون نم اذه راصف «نمثلا كلذب وه هّيرتشي نأ هنکمی ناك ذإ فلسلا مدق

 ناف ءهنمث نودب عابی دراشلا ریعبلاو «قبآلا دبعلا عيبك «ةرطاخملاو رامقلاو

 ءةلبَحلا لَبَح غیب كلذکو «يرتشملا مدن ءلصحي مل ناو «عئابلا مدت .لصح

 ام عئابف «لصحي ال دقو «لصحی دق امم كلذ وحنو «نیماضملاو حیقالملا يبو

 سنج نم وهو لصحي ال دقو .لصحب دق يذلا ررغلا عئاب سنج نم هدنع سيل

 ةعلسلا يرتشي نأ وهو ةراجتلا ةرطاخم : ناترطاخم ةرطاخملاو . رسیملاو رامقلا

 يذلا رسیملا : يناثلا رطخلاو «كلذ يف هّللا ىلع لكوتيو حبريو اهعيبي نأ دصقب

 ةسمالملا عیب لثم هلوسرو یلاعت هللا همّرح يذلا اذهف «لطابلاب لاملا لكأ نمضتی

 ا وو لبق رامثلا عیبو «نیماضملاو حیقالملاو هللا ٍلَبَحو تذبانملاو

 رخالا نم امهّدحأ ملظتیو «هملظو ءّرخآلا َرَمَق دق امهدحأ نوکی عونلا اذه نمو

 هللا نم اذهف ءاهرعس صقن اذه دعب مث «ةعلسلا ىرتشا دق يذلا رجاتلا فالخب

 نم هدنع سيل ام ٌعيبو «عئابلا نم اذه لثم مّلظتی الو «ةليح هيف دحأل سيل هناحبس

 «هدنع سيل ام هعاب امل اذه ىلع حبري نأ دصق هنأل ءرسيملاو رامقلا مسق

 مل كلذ اوُمِلَع ول سانلا ٌرثكأو ءهريغ نم يرتشي مث «هعيبي هنأ ملعي ال يرتشملاو

 ةرطاخملا هذه تسيلو وه ىرتشا ثيح نم نورتشيو نوبهذي لب «هنم اورتشي

 ىرتشا اذإف «ميلستلا ىلع ةردقلا لبق عيبلاب لجعتسملا ةرطاخم لب راجتلا ةرطاخم

VY 



 ةاصحلا عیب

 ابو ةراجتلا رطخ يف لخد ذئتيحف ءاضبقو اكلم هدنع تراصو .ةعلسلا رجاتلا

 ون نأ الإ لطابلاب متنی مگان اوات آل هلوقب هللا هلحأ امك ةراجتلا عيب
 .ملعأ هللاو ۹  ءاسنلا] کمکم ضارت ْنَع راجت

 يف ب هللا لوسر مکح ٌركذ

 ةدباتملاو ةسمالُملاو رّرغلاو ةاّصَحلا عیب

 الك هللا لوسر یهن» : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «ملسم حیحصا يف

 A ا ا يم کا
 «رّرغلا عيب نعو ةاصحلا عيب نع

 داز هاو ةََمالملا نع ىهن 5 هللا لوسر نأ هنع «نيحيحصلا" يفو

 ةو تب هبحاص بزت اعم لك سیلی ناف : 0 هام امأ» :ملسم
 هبحاَص بوت ىلإ اَمُهْنم دار زطنی ْمَلو «رخالا ىلإ هی زن امهنم دحاو لك دش نآ

e 
 (رخالا

 عیب نع ةا هللا لوسر ىهن :لاق ديعس يبأ نع «نیحیحصلا» يفو
 a لا يف لاو ةََمالْملا نع یه ناكل

 ۳ لجرلا ذی نأ : ةذبانملاو «كلذب الإ هلي الو راهنلاب وأ لیللاب هذبب رخآلا

 3 ضارت الو رظن ريغ نم امهعیب كلذ نوکیو «هّبوث رخالا ذبنیو . هبوث لجرلا 0

 عيبو رايخلا عيبك «هعون ىلإ ردصملا ةفاضإ باب نم وهف «ةاصحلا عیب امأ

 .مدلاو ةتيملا عيبك هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ باب نم سيلو ءامهوحنو ةئيسنلا

 .ررغ هيف يذلا عيبلاو ةاصحلا عيب نالطب باب : :عویبلا يف (1917) ملسم هجرخأ )01(
 يراخبلاو «ةذباتملاو ةسمالملا باب :عویبلا يف 777/1 «أطوملا» يف كلام جرحا
 . عویبلا باتك لوآ يف (۱۵۱۱) ملسمو تذبانملا عيب باب : عویبلا يف م

 يف ءابتحالا بابو «ءامصلا لامتشا باب :سابللا يف ۲۳۰/۱۰ يراخبلا هجرخأ )
 عيب باب :عويبلا يفو «ةروعلا نم رتسي ام باب :بايثلا يف ة ةالصلا يفو «دحاو بوث
 ةسمالملا عيب لاطبإ باب :عويبلا يف و (۱۵۱۲) ملسمو «ةذبانملا عيب بابو ةسمالملا
 . ةذبانملاو
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 نأب ةاصحلا ٌعيِب َرّسَف اذهلو «نيمسقلا نیذه ىلإ ٌعجرت اهنع يهنملا ٌعويبلاو
 تب ناب سفر ويفر لا رهق تاكو بوت يا یلض تست زك مرا كروي

 E نايم احلا هوا تهتنا ام ّردق هضرأ نم

 ضبقیو «ةعلس هعيبي وأ «عيبملا ءيشلا نم ةضبقلا يف جرخ ام ددعب يل :لوقيو

 امهدحأ كسمي نأب رشفو مهرد ةاصح لکب يل :لوقيو ءاصحلا نم فك ىلع

 نأ رشفو «عیبلا بجو «ةاصحلا تطقس تقو يأ :لوقیو «هدي يف ةاصح

 لا عیبلا بجو دقف «ةاصحلا كيلا تذبن اذإ :امهدحآ لوقیو «اعیابتی

 ءاذكب كل يهف ءاهتبصأ ةاش يأ : لوقیو «ةاصح ذخأيف «منغلا نم عیطقلا ضرتعی

 رطخلاو رّرَعلا نمو لطابلاب لاملا لکآ نم هنمضتت امل ةدساف اهّلک روصلا اهو

 . رامقلاب هیبش وه يذلا

 لصف

 نيماضملاو حيقالملا عيبك هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ نمف ءرّرغلا عیب ر امأو

 ضبقلاک هب رورغم :يأ لوعفم ىنعمب لعف وهو «هسفن عيبّملا وه : ٌرَرْغلاَو

 ىلع ردقي ال يذلا قبالا دبعلا عيبك اذهو «بولسملاو ضوبقملا ىنعمب بلسلاو
 لمحت امو صئاغلا ةبرض عيبكو «ءاوهلا يف ريطلاو «دراشلا سرفلاو «همیلست

 امم كلذ وحنو هايإ هثروی وأ «هل هبهي وأ ءديز هب هل ىضري ام وأ «هتقان وأ هترجش

 عيب هنمو «هرادقمو هتقيقح فرعي ال وأ ءهميلست ىلع ردقي ال وأ هلوصح ملعي ال

 جاتنلا جاتن وهو « ' هنع ىهن لي بلا نأ «نيحيحصلا» يف تبث امك «ةَلَبَحلا لَبَح

 .ملسم هاور اذكه هيلإ نوعيابتي اوناکف «لجأ هنأ :يناثلاو لاوقالا دحأ 5

 :لاق .دربملا هلاق «غلبي نأ لبق مركلا لمح عيب هنأ :ثلاثلاو ءررغ امهالكو

 هنأب هرسف هنإف «هنع هللا يضر رمع نبا امأو ءاهحتفو ءابلا نوكسب مركلا :ةلبحلاو

 لبحو ررغلا عيب باب :عويبلا يف ۲۹۸/٤ يراخبلاو ۰106 ۰1۵۳/۲ كلام هجرخأ )۱(

۷۲۰ 

 ررغلا عيب



 ةذيانملاو ةسمالملا عیب

 میبب هرسفف «ةديبغ وبآ امأو يعفاشلاو كلام بهذ هيلإو «هيلإ نوعيابتي اوناك لجأ
 يف تبث امك «نيماضملاو حيقالملا عیب هنمو ءدمحأ بهذ هيلإو «جاتنلا جاتن

 نع ىهن لَك یبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع < «بيسملا نب ديعس ثيدح

 فّجالا نم نوطبلا يف ام حيقالملا :ديبع وبأ لاق .'''حيقالملاو نيماضملا

 امو. «ةقانلا نطب يف نينجلا نوعيبي اوناکو «لوحفلا بالصأ يف ام :نيماضملاو
 دشنأو ماوعأ وأ ماع يف لحفلا هبرضي

 بذُحلا روُهظلا يف ٍلوُحُفلا ُءاَم . بلا يف يلا َنيِماَّضَملا نإ

 ىفام رجملا :یبارعالا نبا لاق .۲۳ذع ىه كي ىبنلا ناف ءرْجَملا عیب هنمو
 .ةنبازملاو ةلقاحملا :رجملاو «رامقلا :رجملاو ءابرلا : رجملاو « ةقانلا نطب

 يفف «ثیدحلا سفن يف امهریسفت ءاج دقو ةذبانملاو ةسمالملا عيب هنمو

 ءةدباتملاو ةَسَمالملا : نیب نع یهن هنع هللا يصر ةريره يب نع «ملسم حیحص»

 ذبني نأ : :ةذيانملاو لمأت ريغب هبحاص بو مهم دا لک سل نأ هال اأ

 ظفل اذه «هبحاص بوث ىلإ امهنم دحاو رظني ملو ءرخآلا ىلإ هبوث امهنم دحاو لک
 ا

 نیتعیب نع دفع هللا لوسر اناهن : لاق لیعس یبآ نع «نيحيحصلا» يفو

 .راهنلاب وأ ليللاب هديب رخآلا بو لجرلا ٌنسمل :ةسمالملاو «عیبلا يف نيتسبلو

 هيلإ رخآلا ذبنیو «هّبوث لجرلا ىلإ لجرلا ذبني نأ :ةذبانُملاو «كلذب الإ بل الو

 ءرضخألا يبآ نی , حلاصب هلعأو «رازبلل هبسنو ۰۱۰4/6 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذ )١(

 نب ميهاربإ هیفو ««رازبلا»و «ریبکلا» يف يناربطلا هاور سابع نبا نع بابلا يفو

 )١5178( قازرلا دبع دنع رمع نبا نعو «فيعض وهو ةبيبح يبأ نب ليعامسإ
 .هيدهاشب حيحص ثيدحلاف

 .فیعض وهو يذبرلا ةديبع نب ىسوم هدنس يفو 4١/0 يقهيبلا هجرخأ (۲)
 .(۲) (۱۵۱۱) مقر )۳(

VY ل 



 0 سس 2 ۱
 1 ضارت الو رظن ريغ نم امهعيب كلذ نوكيو بوت

 وهف «هتسمل ىتم كنأ ىلع اذه يبوث كّتعب :لوقي نأب ةسمالملا تّرّسفو 1 ۰ و 7 ۱ 000

 اشا او اذکب ىلع وهف «ىلإ هتذبن بوث يأ :لوقي نأب ةذبانملاو اع

 كلذ يف ررغلاو « هلا هَمحَر دمح مالك رهاظ وهو تذبانملاو ةسمالملا نم عون

 .ررغلاو رطخلا نم هنمضت ام لب طرش عيبلا قيلعت ةلعلا سيلو «رهاظ

 لصف

 لجفلاو رزجلاو تفللاك ضرألا يف تاّبّيغملا عيب رّرغلا عيب نم سيلو

 اه ةا ها اهفِرْعَي افتاب نرم اا .«افركتو: لفلان

 اررغ كلذ يف نأ َرَّدُق ولو ءاهنطاب عم ِةَرْبَّصلا رهاظك وهف ءاهنطاب ْناونع اهُرهاظو
 كلذ نإف ءاهنم سانلل دب ال يتلا ةماعلا ةحلصملا بنج يف رفتغي ريسي ررغ وهف

 ولخت ال "”ةاناسم توناحلاو رادلاو ناويحلا ةراجإ نإف « عنملل ًابجوم نوكي ال ررغ

 مامحلا لوخد اذكو «رادلا مادهناو «ناويحلا توم هيف ضرعي هنأل «ررغ نع

 عويب اذكو «هردق يف سانلا فالتخا عم ردقم ريغ هنإف یاقسلا مف نم برشلا اذكو

 نامٌرلاو ضيبلا غیب اذكو ءاهليكم ملعُي ال يتلا ةميظعلا ةرْبّصلا عيب اذكو ملسل

 لك سيلف «ررغلا نم ولخي ال امم كلذ لاثمأو «قتسفلاو زوللاو زوجلاو خيطبلاو

 اعنام نکی مل «هنم ٌارتحالا نكت ال وآ ًاریسب ناک اذ راو ميرحتلل بیس روغ
 نوطب لخادو «ناردجلا تاساسآ يف لصاحلا ّررغلا ناف «دقعلا ةحص نم

 .هنم زارتحالا نکمی ال ضعب نود اهضعب خالص ادب يتلا رامثلا رخا وأ ناویحلا

 ناذهف «ريسي ررغ هوحنو ءاقّسلا نم برشلاو «مامحلا لوخد يف يذلا ٌررغلاو

 وهو «هنم زارتحالا نكمي يذلا ریثکلا ررغلا فالخب میبلا ناعنمی ال ناعونلا

 .مدقت دقو (۱۵۱۲) ملسمو ۰۲۳۵/۱۰ يراخبلا هجرخآ (۱)

 .ةنس ىلإ لجألا وهو :ةهناسملا :ةاناسملاو تنسلا هرجأتسا :ءانسو ةاناسم :لاقي (۲)

۷ ۷ 

 تایدقملا عیب



 اهني نزف ال اهل ایواسم ناك امو ما لالا عاونألا يف ین

 هررغ ناف «نارمألا هنع یفتنا «ضرألا يف تابیغملا عیبف ءاذه فرع اذإف

 كلذ نم اهیف ام عیب نكمُي ال رابکلا لوقحلا نإف .هنم زارتحالا نكمُي الو 56

 نم كلذ يف ناك ةدحاو ةعفد هّجارخإ هعيبل طرش ولف ؛ضرالا يف وهو الإ
 املك ائيشف ائيش الإ هعيب عنم نإو «عرش هب يتاب ال ام لاومالا هاو تقشملا

 كلت بابرآ حلاصم لیطعتو تقشملاو جرحلا نم كلذ یفف :هعاب ائيش جرخأ

 موقت الو غراشلا هبجوُي ال امم كلدو «ىفخي ال ام يرتشملا حلاصمو «لاومألا

 ناك اذإ ضرألا يف اهعيب نم نوعنمي نيذلا نإ ىتح ةتبلآ كلذب سانلا حلاصم
 ضرألا يف هعبب نم ادب دحي مل هیلع ارظان ناك وآ كلذک جارح مهدحأل

 لَك هللا لوسر هنع ىهن يذلا ررغلا نم اذه سيلف «ةلمجلابو كلذ ىلإ ارارطضا
 . عویبلا نم هنع یهن امل اريظن الو

 زوجلاک هفوج يف هلوكأم ام ٌريظن وه لب «هترأف يف كسملا عيب هنم سيلو

 هيلع ظفحتو «تافالا نم هنوصت هل ءاعو هترأف ناف يلا جو فا لو

 يذلا كسملاو «ريغتلاو شغلا نم هتنايص ىلإ برقآ اهيف هژاقبو «هتحئارو هتبوطر

 ءاهيف هئارشو هعيبب راجتلا ةداع ترجو ‹ضوفنملا نم ريخ سانلا دنع ةرأفلا يف

 ناف ” م سيلف ‹فلتخت داكت ال ةفرعم هسح و هردق نوفرعیو

 تّیوط ام وه :یرخالا ةدعاقلا یلعو «تاوفلاو لوصحلا نيب ددرت ام وه ررغلا

 الو عريش الو هعل ال اررغ يمت الف «هوحنو اذه امأو هغ تلهجو هتفرعم

 ةغل ررغلا یمسم يف هلوخدب بلوط نّرغ هنأ یعداو ءيش عیب مرح نمو افرع

 وهو «يعفاشلا باحصأل نيهجولا دحأ ةرأفلا يف كسملا عيب زاوجو هاعرشو
 e ا ا اللد م عجارلا

V۸ 



 هنال هناوص يف قتسفلاو زوللاو زوجلا بلق عيب لثم هنولعجی مهوعزانمو

 الو غراشلا هنع ىهن امم وه الف «لوألاب هنم اذهب هبشآ هنأ بیر الو هتحلصم نم

 . ینعم الو اظفل هّيهن ٌهلَمشی ملف «هانعم يف

 ثيحب هسأر ىأرو «هحتف نإ هناف «لیصفت هیفف ءاعولا يف نمسلا عیب امأو

 دهاش يتلا ةريضلا میبک رضب هنکل «ءاقّسلا قالك زاج هفصوو هسج یلع هلی

 اسنج فلتخی هناف «ررغ هنأل عیب زجي مل هل فصوُي ملو مری مل ناو اهرهاظ
 يف كسملاو زوللاو زوجلاو ضیبلاک هثاعو يف اقولخم سیلو 2157 اعتز

 .اهب هقاحلإ حصي الف ءاهتيعوأ

 ةفينح يبأو يعفاشلاو دمحأ ٌباحصأ هعنمف .عرضلا يف نبللا عيب امأو

 زوجي ال اذهف .عرضلا يف دهاشملا ًدوجوملا عاب ناف «ليصفتلا هيف بجي يذلاو

 ال هنأل «هنيعب عيبملا میلست رذعت ادرفم عیب اذإ هنأل ناویحلل اعبت زوجيو ءًادرفم

 اذإ هنكل .فرظلا يف نبللاك ادهاشم ناك نإو هنإف «عيبلا هيلع عقو ام ٌرادقم فرعُي

 ءزيمتي ال هجو ىلع هريغب عيبملا طلتخاف «عرضلا يف نكي مل امم هلثم هفلخ هبلح

 نأ سابع نبا ثيدح نم ''"(هِمَجْعُم» يف يناربَّطلا هاور يذلا ٌثيدحلا حص ناو

 هللا ءاش نإ اذهف "عرض يف ُنَبَل وأ رهظ ىلع فوص عابی نأ ىهنا 325 هللا لوسر

 اهتبل هعاب وأ ءةاشلا هذه نم هذخأي نبللا نم ا نا امآو هلمحم

 يناربطلا دنع وهو «هللا همحر فلوملا نم مهو وهو «هننس يف هجام نبا» لصألا يف )

 نع ریبزلا نب بیبح انث خورف نب رمع انث .يضوحلا رمع نب صفح ثيدح نم
 نب رمع نع ۳۶۰/۰ يقهيبلاو ۰۲۹۵/۲ ينطقرادلا هجرخأو «سابع نبا نع «ةمركع

 عيكو نع هجرخآ مث «خورف نب رمع نع عيكو هلسرأو :ينطقرادلا لاق «هب خورف
 هعفرب درفت :يقهيبلا لاق «سابع نبا هيف ركذي مل السرم هب خورف نب رمع نع
 باتقلاب فرعي اذه رمع :لاقف «ينامكرتلا نبا هبقعتو ؛يوقلاب سيلو خورف نب رمع

 يف يراخبلا هركذو يقهيبلا ريغ تملع اميف حرج نم ءيشب دحأ هيف ملكتي مل
 وبأو نيعم نبا هقثو لب ءهفعض ىلإ يدع نبا ضرعتي ملو «هنع تكسو ؛؟هخیرات»
 .تاقث هلاجر يقابو «دواد وبأ هيضرو «متاح

۷۳۹ 

 ءاعولا يف نمسلا عیب

 عرضلا يف نبللا عیب



 هدم ةيولحلا ةراجإ

 ..اهتبلذخأل ةمولعم

 انبل هعاب نإ امأو ءٌذوجي ال اهحالص وُب لبق رامثلا عيب ةلزنمب اذهف نت ام اش

 :انخیش لاقف «ةرقبلا وأ ةاشلا هذه نم هنوک طرتشاو «ةمذلا يف اضم ا

 هنيعب طئاح يف ملسي نأ ىهن 92 يبنلا نأ نم «دنسملا» يف امب جتحاو ءزئ ئاج اذه

 ةرشع يف كيلإ تملسأ :لاقو هحالص ادب اذإف لاق . هحالص ادب دق نوكي نأ الإ

 . نم قسوأ ةّرشع كنم ت تعتیا : لوقی نأ زوجي امك زاج « طئاحلا اذه رمت نم قسوآ

 . هظفل اذه «هحالص لامك ىلإ هضبق رخأتی نمثلا نکلو «ةربّصلا هذه

 لصف

 «ةدملا كلت يف اهنبل ذخأل ةمولعم ةدم ةقاتلا وأ ةرقبلا وأ ةاشلا هرجأ نإ امأو

 ملعلا لهأ ضعبل ًالوق هاكحو اراش ناكتاو روھلا هزوجم ل اد

 ةرجأب نبللا مای اقون وأ ارقب وأ امنغ رجأتسا اذإ :لاق ءدرفم فّتضم اهيف هلو

 زاج «نبللا دی نأ ىلع اهفلع عم ةامسم ةرجأب وأ «كلاملا ىلع اهفلعو «ةامسم

 ءةراجإلا هبشُيو «عيبلا هبشُي اذهو :لاق رثظلا يف امك ءاملعلا يلوق رهظأ يف كلذ

 ندللا ناك ادا نکل تراجالا يف مهضعبو عیبلا يف ء ءاهقفلا ضعب هركذي اذهلو

 ناك ناو ءرجشلا راجئتسا هبشي هنإف «منغلا ىلع همايقو رجأتسملا فلعب لصحي
 ناو «ضحم عيب اذهف هاردقم ًانبل يرتشملا ذخأي امناو ءاهفلعَي يذلا وه كلاملا

 فالخب نبللا هيفوُي نبللا بحاص ناف .ًاضيأ عيب وهف ءاقلطم نبللا ذخأي ناك

 ءرّرغلا عيب نم ةي هنع ىهن اميف ًالخاد اذه سيلو «لفطلا يقست يه امنإف ءرئظلا

 رم یا اتتاا نخی یی تیپ نع نيك نعل ی ی

 يذلا ملظلا نم كلدو «لطابلاب لاملا لكأ نم هيف امل كلذ مرح ُهَّللاو ءرسيملا

 لام هل لصحی نيضواعتملا ٌدحأ ناك اذإ ارامق نوكي امنإ اذهو «ىلاعت ُهَّللا همرح

 قبالا دبعلا عيب يف امك زوجي ال يذلا اذهف لصحی ال دقو هل لصحي دق رخآلاو

 دق يرتشملاو «يرتشملا لام ذخأي عئابلا نإف :ةّلَبَحلا لَبَح عيبو «دراشلا ريعبلاو

 ًائيش ناك اذإ امأف .لصاحلا ردق فرعي الو ءلّصحَي ال دقو «ءيش هل لصحي

 رئظلا نبل لثمو «ةبادلاو ضرالا ةعفنم لثم ةراجالاب نايعألا عفانمك ةداعلاب افورعم

 فرح



 باب نم هلك اذهف .داتعملا عرزلاو رمثلا لثمو .داتعملا مئاهبلا نبلو داتعملا

 . زئاج وهو دحاو

 نم تاف ام ردقب رجأتسملا نع طح الاو «داتعملا هجولا ىلع لصح نإ مث

 ضعب فلت اذإ ام لثمو «عيبلا يف ةحئاجلا عضو لثم وهو «ةدوصقملا ةعفنملا

 حصي ال اذهلو نایعالا ال «عفانملا وه امنإ ةراجالا دقع دروم : لیق ناف

 يهو ةعفنملا یلعف طلا ةراجا امأو «هبرشیل ءاملاو «هلكأيل ماعطلا راجشتسا

 مقنک وهف و انمض لخدب نبللاو ءاهيدث هماقلاو ءاهرجَح يف لفطلا عضو

 لوصألا يف رفتغُي ال ام اعبتو انمض لخد اميف رفتغيو «رادلا ةراجإ يف رئبلا

 . تاعوبتملاو

 .هوجو نم اذه نع باوجلا : لیق

 اتباث سيل اذه ناف «ةعفنم ىلع الإ دری ال ةراجالا دقع نوک عنم :اهدحأ

 نع حص امك هفالخ ةباحصلا نع تباثلا لب عامجالاب الو ةنسلاب الو باتكلاب
 ةرجألا ذخأو «نينس ثالث ريضح نب ديسأ ةقيدح لبق هنأ هنع هللا يضر رمع

 رهو «اهرمث ذغال رجشلا ةراج) هنهف «لختلا يه :ةقیدحلاو ماكو اهب یضقف
 و نو و یو ی

 ءانخْيش رایتخاو «دمحأ باَحْصَأ نم ليقع نب ءافولا وبأ هراتخاو «فلاخم

 «لیلدلاب تباث الو ؛ملسم هیغ ةعفم ال نوکی ال ةراجالا دقع دروم نإ : مک

 اذهو برشلل ءاملاو «لكألل زبخلا ةراجإ ىلع عازنلا لحم سايق مکعم ام ةياغو

 مقنو نبللا فالخب هلثم فلت الو هّنیع بهذت زبخلا ناف «سایقلا دسفآ نم
 . عفانملا ةلزنمب ناك ءائيشف ائيش ثدحیو فلختسی ناك امل هناف «رثبلا

 يف دئاوفلاو عفانملا ىرجم يرجي رمثلا نأ وهو :يناثلا هجولا هحضوي

 امك اهتارمثب فقولا لهأ عفتنیل ةرَجّشلا فقي نأ ٌروجيف اهوحنو ةّيراعلاو فقولا

۷۳۱ 

 هذه زاوج ىلع داريإ
 ةراجالا

 داربالا اذه نع باوجلا

 ىلع ةراجالا دورو توبث
 نايعالا

 یرجم يرجي رمثلا
 عقانملا



 نيب یطسولا ةبترلا

 نايعألاو عفانملا

 ةزاجا ىلع نارقلا صن

 رثظلا

 اغا و امك فلا اغا ف ءاهتّلغب فقولا لهأ عفتنیل ‹ضرألا فقی
 نم ناف «هتدئافو لاملا ءامنب عربت هلك اذهو «نبللا ةحينمو «رادلا ةّيراعو ءرهظلا
 ْنَم ةلزنمبو ءاهبكري نم ىلإ هتباد عفد ْنَم ةلزنمب وهف .هئكسي ْنَم ىلإ هراقع عفد

 ْنَم ةلزنمبو ءاهعرزي نم ىلإ هضرأ عفد نَم ةلزنمبو ءاهرمثتسي نم ىلإ ةرجش عفد
 ناك ءاوس «عربتلا دوقع يف لخدت ٌدئاوفلا هذهف ءاهنبل ٌبرشي نم ىلإ هتاش عفد
 هناف تاك علا دوقع ىف اضیا لغدیو .سیحم ریغ وآ «فقولاب مم لصالا
 حص «اهلسنو اهّرد نم ءزجب اهیلع لمعي نم ىلإ ةقان وأ «ةرقب وأ «ةاش عفد اذإ

 . تاراجإلل دوقعلا يف ذ لخدي كلذكف دمحأ نع نيتياورلا حصأ ىلع

 ًائيش فلختسي ال عون :ناعون نایعالا نأ وهو :ثلاثلا هجولا هحضوي

 نم بهنام ایل ًائيش نم عونو ؛ةلمج بعف «بهذ اذإ لب دف
 ال يتلا نايعألا نيبو عفانملا نيب ىطسو ةبتر اذهف «هلثم ءيش هفلخ .ءيش
 ُهَهَبش نأ مولعمو «هب قحلُيف «نيعونلا ّيأب ههّبش يف رظني نأ يغبنيف < فاش

 . ىلوأ اهب هقاحلإف «یوقآ عفانملاب

 ءرئظلا ةراجإ ىلع هباتك يف صن هناحبس هللا نأ وهو : عبارلا هجولا هحضوي

 الإ انتعيرش يف اهيلع صوصنم ةراجإ نارقلا يف سيلو ءارجأ هذخأت ام ىّمسو
 مک اورمتأو ا نوا مكل َنْعَضْر ناف :ىلاعت هلوقب رظل ةراجا
 ی ی ی یا انخیش لاق 1[۰ :قالطلا] 4ٍِفوُدْعَمِب
 : ةراجالا لب «كلذك ٌرمالا سیلو «ةعفنم ىلع الإ نوکت ال ةراجالا نأ مهوت
 يه َنيعلا هذه نأ امك «ةعفنم وأ انيع ناك ءاوس «هلصأ ءاقب عم یفوتسُ ام لك ىلع

 هيفوتسي ضوع الب ُريعتسملاو هيلع فوقوملا هافوتسا اميف راعتو فقوت يتلا
 تزاج «لصألا ءاقب عم ىفوتسم «رئظلا نبل ناك املف .ضوعلابو ٌرجأتسملا
 َنايعألا هذه ناف «سایقلا ضحم اذهو «ةعفنملا ىلع تزاج امك هيلع ةراجالا
 «ءيش دعب ًائيش عفانملا هللا ُتدَحُي امك قاب اهّلصأو «ءيش دعب ائيش هللا اهئدحُي

 .قاب اهلصأو

۷۳۲ 



 بوجو دوقعنا يف لصال ام الإ ءافولا توجو دوقعلا يف لصالا نأ وهو : سماخلا ةجولا هحضويو

 5 مّرح وأ ءامارح لحأ اطرش الا مهطورش ىلع نیملسملا ناف .هلوسرو هللا همّرح
 عم سيلو «هلوسرو هللا همّرح ام الإ دوقعلاو طورشلا نم مّرحي الف «الالح

 هيف عرفلاو لصألا َنيِب نأ َملَع دق مایق مهعم امنإو «ةتبلأ ميرحتلاب صن نيعناملا

 ةاواسم ىلإ ُبرقأ كلذ زاجأ ْنَم عم يذلا سايقلا نأو «قاحلالا عنمي ام قرفلا نم

 .قيفوتلا هللابو «هيف ةليح ال ام اذهو ءهلصأل عرفلا

 ةلعل نوعناملا هلحمتام ةراجإ اوأر امل ةراجإلا هذه اوعنم نيذلا نأ وهو : سداسلا هجولا هحضوي

E e للا وه امن] دقعلاب دوصقملاو «عامجالاو E 
 عقو امنإ ُدقعلا :اولاقف «هّئالطب ٌرجأتسملاو ةعضرملاو مه نوملعی ارمآ اهزاوجل

 ملعی هللاو ءاعبت لخدي نبللاو .طقف اهيدث هماقلإو اهرجح يف لفطلا اهعضو ىلع

 ًادوصقم سيل اهرجح يف لفطلا عضو نأو «كلذك ّسيل رمألا نأ ةبطاق ءالقعلاو

 ترا و اهرش الو هی ال افرا هةراجالا ُدقع هيلع درو الو «ًالصأ

 دوصقملا ناك ولو «ةرجألا تقحتسال .هدهم يف وأ ءاهريغ رجح يف وهو لفطلا

 اذهف «نبل اهل نكي مل ولو «يدث اهل ةأرما لك هل رجؤتسال .درجملا يدشلا ماقلإ
 فالخ ىلع رئظلا ةراجإ نإ :لاقي فيكف «درابلا هقفلاو ءاقح ٌدسافلا سایقلا وه
 . حيحصلا ٌسايقلا وه اذه نأ ىعديو «سايقلا

 ةحينم ىلإ 4# هبدن . ضحو ءاهنبلل ةاشلاو رْنَعلا ةحينم ىلإ بدن الي يبنلا نأ :عباسلا هجولا
 اهنبلل مذغلا 500 000 7 5

 ةه ناف به الو عيبب سيل اذه نا مولعمو (١)هلعاف تاون رکدو «كلذ ىلع

 نوعبرآ» مس ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ةبهلا يف ۱۸۰/۵ يراخبلا هجرخأ (۱)

 قيدصتو ابا مار اعم و امسي, لماع نم ام ل ا نهالغآ اخ

 وأ ةاش وأ ةقان هبحاص لجرلا يطعي نأ ةحينملاو «ةنجلا اهب هللا هلخدأ الإ اهدوعوم

 يبأ ثيدح نم ۱۷۹/۵ يراخبلا جرخأو ءاهدري مث انمز اهربوو اهبيلحب عفتتي ازنع

 حورتو ءاناب ودغت يفصلا ةاشلاو .ةحنم يفصلا ا هلا معنا ات وه

 . ؟ءانإب

۳۳ 



 اهرمث ذخال رجشلا ةراجإ

 ضرالا ةراجإ هباشت
 ناویحلا ةراجإب

 ةبادلا هریعی امك اهنبلب عافتنالل ةاشلا ةّيراع وه امنإو ٌحصت ال لوهجملا مودعملا

 نأ زاج امو .دحاو عرشلا يف امهالکو ءاهردب عافتنالل ةحابإ اذهف ءاهبوكرل

 نافلتخی امنإو «دحاو امهدروم ناف ةراجالاب یفوتسی نأ زاج ةّيراعلاب یفوتسی
 . رخآلا ىلع ةضواعملاو اذهب عربتلا يف

 نب ديعس انثدح :«هلئاسم» يف ينامركلا برح هاور ام :نماثلا هجولاو

 ريضح نب ديسأ نأ هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «دابع نب دابع انئدح ءروصنم
 «هءامرغا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اعدف «نيد مهزد فالا ةتس هيلعو يفوت

 اهیلع بلاغلا ةنيدملا قئادحو «لختلاو رجشلا او نيام هضرأ ْمُهَلَبقَف

 ذأ نعدا مو.( ر ا ا ادهف ا هاضتلا یرالاو للا

 «ٌبرقأ كلذ زاوج ىلع عامجالا ءاعدا لب «هملع مدع ْنمف .عامجالا فالخ كلذ

 يهو راض لاو نیرجاهملا دهشمب ةيوبنلا ةنيدملاب كلذ لعف هنع هللا يضر رمع ناف
 میلستلاب ٌةباحصلا اهاقلت لب «راکنالاب دحأ اهلباقُي ملو راهتشالا ةَّلظَم يف ةصق

 ركنأ امك «هنع هللا يضر ٌرمع هلعف ناو اهنود وه ام نوركتي اوناک دقو «رارقإلاو

 قعقاولا هذه دحآ رکنی ملو لا ةعتم نأش هریغو نیصح نب نارمع هیلع

 ءاهنم مهل دب ال اهنم نیعناملا نأو «سایقلا ضحم اهنأ یلاعت هللا ءاش نإ نيبنسو

 .زوجت ال لیحب اهیلع درا از

 نم ْنيع وه ضرالا عرز یلع ةراجالا دقعب یفوتسمل | نأ : عساتلا هج ولا

 ضرألا ةعفنم ىف دوصقم هل سیلو نجأتسملا هلغتسی ىلا لفملا وهو نایعالا

 .(۱۸۳) ت «ةباصالا» رظناو .رمع كردي مل ریبزلا نب ةورع نأ الا تاقث هلاجر )

 ملسمو ةا هللا لوسر دهع ىلع عتمتلا باب :جحلا يف ۳46/۳ يراخبلا جرخآ (5)

 كك هللا لوسر نإ نیصح نب نارمع نع متمتلا زاوج باب :جحلا يف ) )1۲۲7(

 لاق دم هللا لوسر امهنع انهني ملو «باتك اهيف لزني مل مث «ةرمعو جح نيب عمج
 ا هللا لوسر دهع ىلع انعتمت» يراخبللو ءملسم ظفل یاش ام هيأرب لجر اهیف

 .«ءاش ام هیأرب لجر لاق «نارقلا لزنو

۷۳ 



 . عبت كلذف « عرزلا ريغب عافتنالا يف یرج دصق هل ناك ناو «كلذ ريغ
۰ 

 ْنيعلاو اهتحالفو اهرذبو ضرالا قش ةعفنم وه هيلع دوقعملا : لیق ناف

 دوقعملاف «ءاملا اهنم جرخف «رثب رفحل رجأتسا ول امك «ةعفنملا هذه نم دلت

 . ءاملا ال لمعلا سفن وه هيلع

 ةليسو لمعلاو «لغملا ريغ يف ٌدوصقم هل سيل ضرألا ٌرجأتسم :ليق
 هثدحی ام هدوصقم امناو ةقشمو بعت وه لب «ةعفنم هيف هل سیل «اهریغل ةدوصقم

 هثدحب ام هدوصقم ءاوس اهنبلل ةاشلا ٌرجأتسم اذکهو .هلمعو هیقسب ٌبحلا نم هللا

 هب طانت ال ام الإ ةتبلآ امهنیب قرف الف ءاهيلع مايقلاو اهظفحو اهفلعب اهنبل نم هلل

 لب «دساف طف رثبلا رفحل راجتتسالاب زی و تاغلملا قورفلا نم ٌماكحألا

 ریظنت نأ بیر الو ءاهيقسيو اهرذبیو هضرآ ثرحل اراکآ رجأتسي نأ رئبلا رفح ریظن

 حصا مّدقَت امك وهو سايقلا ضحم وه اهلغمل ضرألا ةراجإب هنبلل ناويحلا ةراجإ

 . لكألل زبخلا ةراجإب ريظنتلا نم

 ضرالاةراجإ يف ررغلا ضرألا ةراجإ يف يذلا رطخلاو ررغلا نأ وهو رشاعلا هجولا هحضوي
 و تافالا ناف «هنبلل ناويحلا ةراجإ يف يذلا رّرغلا نم ريثكب مظعأ اهلغم لوصحل

 ةراجإ يف كلذ رفتغا اذإف «نبللا تافآ نم ٌُرثكأ عرزلل ضرعت يتلا َعناوملاو
 . ىرحأو ىلوأ هنبلل ناويحلا ةراجإ يف رفتغُي نألف «ضرألا

 . ةثالث عرضلا يف نبللا ىلع دقعلا يف لاوقألاف

 ىلع دقعلا ىف فالتخالا . ةفينح يبأو يعفاشلاو دمحأ بهذم وهو ةراجإو اعيب هعنم : اهدحأ

 عرضلا يف سنلا
 و

 .ةراجإو اعيب هزاوج : يناثلاو

 للا میخ د دافعا وهو.« ا واخت را تاتو

۷۳۵ 



 عرضلا يف نبللا عیب

1 ۰ (۱) 5 ۱ 5 

 5 ا و رو Bf ها ¥ و س ۳ e ا ق ۰ 2 ۳ ۰

 دقو عرض يف نبل وأ بل يف ْنْمَس وأ ءرهظ ىلع فوص عابي نأ یهن» اعوفرم
 ركذ نود هلوق نم امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ةمركع نع قاحسإ وبأ هاور

 .هريغو يقهيبلا هاور نمسلا

 نب متاح انثدح «رامع نب ماشه نع هجام نبا و يناثلاو

 نع «يلهاَبلا ميهاربإ نب دمحم نع «يناميلا هللا دبع نب مضَهَج انثدح «ليعامسإ

 هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع .بشوح نب رهش نع «يدبعلا ديز نب دمحم

 يف امعو «عضت ىتح ماعنألا نوطب يف ام ءارش نع كب هللا لوسر ىهن» :لاق هنع

 ىتح مناغملا ءارش نعو «قبا وهو دبعلا ءارش نعو «نزو وأ ليكب الإ اهعورض

 اذه نكلو ""صئاغلا ةبرض نعو «ضبقت ىتح تاقدصلا ءارش نعو مسقت

 نع يهنلاب تباث ماعنألا نوطب يف ام ءارش نع يهنلاو «ةجح هب موقت ال دانسالا

 نع يهنلاب ٌمولعم قبا وهو «قبالا دبعلا ءارش نع يهنلاو «نيماضملاو حيقالملا

 سيل ام عيب نع يهنلا يف لخاد مَسَقَت ىتح مناغملا ءارش نع يهنلاو «ررغلا عيب

 ل٤ ُئبنلا ناك اذإو ءاهضبق لبق ٌتاقدصلا كلذكو «ةرطاخمو ررغ عيب وهف «هدنع

 هنییعتو هيلع هكلم توبثو يرتشملا ىلإ هلاقتنا عم هضبق لبق ماعطلا عیب نع ىهن
 امأو .يهنلاب ىلوأ اهضبق لبق تاقدصلاو مناغملاف «هب هريغ قلعت عاطقناو «هل

 هب ءافخ ال رهاظ ررغف + نيضئاغلا ةبرض

 ناو «هنيعب عيبملا ٌميلست نکمی مل انیعم ناك ناف «عرضلا يف نبللا عيب امأو
 ةربصلا هذه نم ةقلطم ةزفقأ ةرشع عيب ٌريظن وهف ةمذلا يف فوصوم نبل عیب ناك

 ابأو متاح ابأو نيعم نبا نأو «يقهيبلا ىوس هفعضي مل هنأ ۸۲۲ ةحفصلا يف مدقت )

 .هوقثو دواد

 ماعنألا نوطب يف ام ءارش نع يهنلا باب :تاراجتلا يف )١1١197( هجام نبا هجرخآ (۲)

 بشوح نب رهشو « هخیس اذكو «لوهجم يلهابلا میها رب] نب دمحمو . .اهعورضو

V1 



 ىلع لد دقو ءامهنيب يفانت الو «نییعت ةهجو قالطإ ةهج : ناتهج هل عونلا اذهو
 هاور ؛هحالص ادب دق نوکی نأ الا هنیعب طئاح يف ملسُي نأ يبنلا يهن هزاوج

 هانوبل تراص دقو ةاشلا هذه نبل نم مولعم ليك يف هيلإ ملسأ اذإف دمحأ مامالا
 نذإ اذهف «نزو وأ ليكب الإ اهعورض يف ام عيب نع یهنو» هلوق تحت لخدو «زاج

 لیکلا ىوس طرتشي ملو «لصفي مل هنأل ءاقلطم وأ انيعم نزولاو ليكلاب هعيبل

 . هركذل أطرش نييعتلا ناك ولو «نزولاو

 .نزو الو ليك ريغ نم ةمولعم امايأ اهنبل هعاب ول نولوقت امف ليق ناف

 ناكو «تبثي مل ناو «نزو وأ ليكب الإ هُعيب زجي مل .ثیدحلا تبث نإ :ليق
 هلْيك ىرجم ةداعلاب همكح ىرجو ءامايأ هٌعيِب زاج «ةداعلاب فلتخي ال امولعم اهنبل

 ال ررغ اذهف ‹«عطقني وأ .صقنی ةرمو «ٌديزي ةرمف افلتخم ناك ناو «هنزو وأ
 امك ةبادلا هفلعب هكلُم ىلع ثّدحي نبللا ناف «ةراجالا فالخب اذهو ءزوجي

 نع بلا صف نإ معن «كلذ يف َرَرَغ الف يقّسلاب هكلم ىلع ةبحلا ثّدحي
 تبثي اهليطعت وأ قراجالا يف ةعفنملا ناصقن ةلزنمب وهف عطقنا وأ ةداعلا
 ةعفنملا نم هيلع صقن ام ردقب ةرجألا نم هنع صقني وأ «خسفلا قح رجأتسملل
 كاسمالا راتخا اذإ :«ينغملا» بحاصو «ليقع نبا لاقو «بهذملا سايق اذه

 ول امك ءضّرعلا ٌميمج هّمِزلف «ًةصقان ةعفنملاب يضر هنأل قرجألا ٌميمج هتمزل
 نم َصَقَن ام ردقب ةرجألا نم هنع طقسی هنأ حيحصلاو ؛ابیعم عيبملاب يضر
 هل ملست مل اذإف «ةميلس ةلماك ةعفنم يف لماكلا ضوعلا لذب امنإ هنأل «ةعفنملا

 . ضوعلا عيمج همزلي مل

 هباوج «ابیعم عيبلاب يضر ول امك وهف «ةبيعم ةعفنملاب يضر هنإ : مهلوقو

 . نيهجو نم
 رس

 رهاظ ىلع كلذ هل ناك هشرآ ذخأي نأب اتش یر نإ نا حا

 . هقح طقسُي ال شرألا عم بیعلاب هاضرف بهذملا

  VVج داعملا داز ۲۸-۵



 يف شرألا طوقس مزلی مل «درلا هل كسممل شرآ ال هنإ :انلق نإ :يناثلا

 اهضبق امك ةعفنملا در هنکمی ملف «هیلع دوقعملا ضعب یفوتسا دق هنأل «ةراجإلا

 ال دقف كلذ نم نكمتي ال دقو «ةعفنملا يقاب در يف ررض هيلع نوكي دق هنألو

 نم هعنمو ءًارهاظ صقنملا بيعلا عم ةرجألا عيمجب همازلاف ءكاسمالا نم ادب دجي

 سرغلاو عرزلا رجأتسمل اميس الو «هيلع ررض خسفلاب الإ هتمالظ كاردتسا

 يف شرآ ال هنأ باوصلاف «قيرطلا يف ٌبيعتتف رفسلل ةباد رجأتسم وأ «ءانبلاو

 شرألا هل ةراجإلا يف هنأو ءدرلا هل كسممل عيبملا

 نع طقسي نأ يهو حئاوجلا عضوب مكح دع ّيبنلا نأ اذه حضوي يذلاو

 يقابلا كسمّیو هترمث نم ةحئاجلا هیلع تبهذآ ام ردقب «ةرمثلا نم رامللا يرتشم
 رجت ملو «ةدحاو ةعفد ایام لمكتب مل زا نأل اذهو «نمثلا نم هطسقب

 يف عفانملا ةلزنمب يهف اهم ع ةو ناو تو ةلمج اهنغاب ةداعلا

 الب كاسمالا نيبو درلا نیب ىلا ةارصملا يفي يبنلاو ءءاوس ةراجالا

 هبشآ ةراجالاو «هانرکذ ام رفلاو «شرالا عم كاسمالا هل لعج رامثلا يفو أ

 . نمثلا ضبق لبق ةحئاجلا عراشلا عضو يف هبشلا اذه ٌرابتعا رهظ دقو «رامثلا عیبب

 .ءاملعلا قافتاب ةحئاجلا اهیف عضوُت ال عفانملاف : لیق ناف

 دقف «كلذ ٌیظ نّمو «عفانملا يف حئاوجلا عضو باب نم اذ سيل لی
 رمشلا يف امك عیبملا يف ةحئاجلا عضو باب نم اذه سیلو :انخیش لاق ءمهو

 قفتا دقو «اهتاوف و دقعلاب ةدوصقملا ةعفتملا فلت باب نم وه لب .یرتشملا
 ال هناف ءاهئافيتسا نم نکمتلا لبق تفلت اذإ ةراجالا يف ةعفنملا نأ ىلع ٌءاملعلا

 نأ ةلزنمب وهو هضبق نم «نكمتلا لبق توميف اناویح رجأتسي نأ لثم ةرجألا ٌبجت
 عئابلا نامض نم هنإف ءزييمتلاو ضبقلا لبق ةربّصلا فلتتف ةربُص نم ازيفق يرتشي دم

 تو تا ی تا ا ا ءعازن الب

 .ةرجألا هيلع

۷۳۸ 



 هداصح نم نکمتلا لبق هتفلتآ ةيوامس ةزآ تلخ مث عرزلا تب ناو

 نيبو هنیب اوقّرف نیذلاو .تقرف ةفئاطو تعفنملاو ةرمثلاب هتقحلآ ةفئاطف , عازن هیقف

 سيل عرزلا انهو تعفنملا كلذكو اهيلع دوقعملا يه ةرمثلا :اولاق ةعفنملاو ةرمثلا

 امهنیب اوّوَس نيذلاو اهافوتسا دق و ةعفنملا وه هيلع دوقعملا لب هلع رق

 ۱ دوصقملا ن َنيِبو هيب ةيوامسلا ةفآلا تلاح اذإف رزلا وه ةراجالاب دوصقملا اولاق

 ضراعي مل ناو هضبق نم نكمتلا لبق دقعلاب دوصقملا فلت دق ناك قراج الاب

 عرزلا لوصح نم رجأتسملا اهب نکمتی يتلا ةعفنملا ىلع ضواع دقف «عرز ىلع
 ملست مل هداصح نم نکمتلا لبق عرزلل ةدسفملا ةيوامسلا ةفآلا تلصح اذإف
 لیطعت َنيب قرف الو عافتنالا نم نکمتلا لبق تفلت لب ءاهيلع دوقعملا ةعفنملا
 نم ءيش ءافیتسا نم نکمتی مل اذإ اهرخا يف وأ ةدملا لوآ يف ضرالا ةعفنم

 نم نکمتی ال ثيحب ًاقلطم عرزلا دعب تناك اذإ ةيوامسلا ةفالا نأ مولعمو «ةعفنملا
 .اهرخأتو اهمدقت نيب قرف الف ةفالا كلت عم ضرألاب عافتنالا

 لصف

 بجول «هنع يهنلاب ٌثيدحلا اذهل حص ولف ءرهظلا ىلع فوصلا عیب امأو
 ةهمو «هعنم ًةرمف «دمحأ نع هيف ةياورلا فلتخا دقو هتفلاخم غست ملو «هب لوقلا
 هغیب زاجف «هٌميلست نكمُي مولعم هنأ لوقلا اذه هجوو «لاحلا يف هزج طرشب هزاجأ
 لوزی عئابلا كلم ىلع ثداحلاب دوجوملا عيبملا طالتخا نم ردقي امو «ةبطرلاك
 طارتشا مدعب ليق ولو اذه «هطبض نكمي ال ًادج ريسي ثداحلاو «لاحلا يف هزجب
 نمز يف لوطت تناك نإو ءًائيشف ًائيش ذخؤت يتلا ةبطرلاك نوكيو «لاحلا يف هرج
 1 هيل گرم ات للم مل مودعم عيب هتياغو .حيحص هجو هل ناك اهذخأ

 اتقو فوصلل العج اذإف هاهنم دوجوملا عبتت ت اهناف قلخت مل يتلا رامثلا ءازجأك

 .اهلامك تقو ةرمثلا ذخأ ةلزنمب ناك هيف ذخ وی انيعم

9 
 لصتم :اولاقو ناویحلا ءاضعأ ىلع هوسأف هوعنم نيذلا نأ اذه حضویو

۷۳۹ 

 رهظلا ىلع فوصلا عیب



 ال ءاضعالا نال .سایقلا دسفأ نم اذهو «هئاضعأک عیبلاب هدارف] زجی ملف ناویحلاب

 . ناویحلا ةمالس عم اهمیلست نکمی

 : لیق ؟هنود اذه متغوس دقو عرضلا يف نبللا نيبو هنیب قرفلا امف : لیق ناف

 عیرس نبللا ناف ءاعيرس مئابلا كلمب هيف يرتشملا كلم طلتخی ‹ عرضلا يف نبللا

 . مكحأو ملعأ هللاو .فوصلا فالخب ءَّرَد هبلح املك ثودحلا

 جیرختو .باتكلا اذه نم انيلإ ىهتنا ام قيقحت هقيفوتو هللا لوحب مت دقل

 ةنس رخالا عيبر نم لوألا يف ءاعبرألا موي ةوحض هيلع قيلعتلاو .هصوصن

 انلامعأ لعجي نأ ىلاعت هللا لأسنف .م ۱۹۷۹ ةنس طابش ۲۸ قفاوملا ھه ۹

 انيدهي نأو .ةرهطملا هيبن ةنسو .ميركلا هباتك ةمدخل انقفوي نأو .ههجول ةصلاخ

 حلا نآ اناوعدرخاو «بيجم بيرق عيمس هنإ :هنذإب قحلا نم هيف فلتخا امل

 . نيملاعلا بر

 طوؤنرألا رداقلا دبع طوؤنرألا بيعش

۷۰ 



 179 لوتقملا يلوو لتاقلا نيب همکح يف لصف

 00 لعف امك هب لعفي هنأو ةيراج لتق نم ىلع دّوقلاب همکح يف لصف
 ”500 اهحرطف ًالماح ةأرما برض نميف همكح يف لصف

 )52010 هلتاق فرعي مل نميف ةماسقلاب الت همكح يف لصف

 مهضعب قلعتف رثب يف اوطقس ةعبرأ يف ب همكح يف لصف
 3 OTT TENET TTT اوكلهف ضعبب

 وم OED ووو ل هيبأ جوزت نميف همكح يف لصف

 5 اهنع كسمأ هتءارب ترهظ املف هدلو مأب مهتا نم لتقب همكح يف لصف

 ل ل OTT نيتيرق نيب دجوي ليتقلا يف هئاضف يف لصف ۱

 ]۱ لمدنی یتح حرجلا نم صاصقلا ريخأتب هئاضق يف لصف

 O o نسلا رسك يف صاصقلاب هئاضق يف لصف

 هيف نم هدي عزتناف لجر دي ضع نميف هئاضق يف لصف

 OTTO TEE اهرادهإب ضاعلا ةينث تطقسف

 دوع وأ ةاصحب هفذحف هنذإ ريغب لجر تيب يف علطا نميف هئاضق يف لصف

 ی هيلع ءيش الف هنیع أقفف

 0 اهنطب يف ام عضت ىتح لماحلا ىلع يرجي ال صاصقلا نأ يف لصف

 TTT ینزلاب رقآ نم ىلع هئاضق يف لصف



 مالسالا مکحب دودحلا يف باتکلا لهأ ىلع همكح يف لصف
 50000 هتأرما ةيراجب ينزي لجرلاب هئاضق يف لصف

 »12070010 طاوللا يف تك هنع درو ام

 . . هتبذكف ةنيعم ةأرماب ینزلاب رقآ نم ىلع همکح يف لصف
n e 

 wl 77 e فذقلا دح مکح

 TEE ن قراسلا يف همكح يف لصف

 o De و رب ی ور اق دف“ 7 ه8 و ةقرسب الجر مهتا نم یلع همکح يف لصف

 5 ET ا دهاعم وأ يمذ وأ ملسم نم هبس نميف هئاضق يف لصف

 EA EC 00 سوساجلا يف همكح يف لصف

 ل .. هشكشي مل هنأو بلسلا يف هلك همكح
 نيملسملا لاومأ نم توكرشملا ها امیف همکح يف لصف

 SR 520 نوكرشملا هيلع ملسأ وأ نوملسملا مهيلع رهظ مث

 6-00-500 11000 هيلإ ىدهي ناك اميف همكح يف لصف

 r لاومألا ةمسق يف همكح يف لصف

 اوسبحی الو اولتقي ال نأ مهلسر يفو هودعل دهعلاب ءافولا يف همكح يف لصف

 دهعلا ضقن هنم فاخ اذإ ءاوس ىلع هدهاع نم ىلإ ذبنلا يفو

VET 

۵ HH ۵ û4 ® © #% 

© SG GO اه SD GD مه هم © 

 4۰ GG ات 4 © مه به ¢

 ۰ 0 SG ته اه اه به ¢

۰» © GOGO ام ام و و PP FF 

 «® ¢  HO HEHEان اه ۷



 TOT ءاسنلاو لاجرلا نم رداصلا نامألا يف همكح يف لصف

 O ا لبقت نممو اهرادقمو ةيزجلا يف همكح يف لصف
 ]۱ اهضقنی امو ةندهلا يف همکح يف لصف
 ا ل هعباوتو حاكنلا يف ةي هماكحأو هتيضقأ ركذ

 eel امهوبآ امهجوزي «رکبلاو بيثلا يف همكح يف لصف

 22 ا... ۰... يلو الب حاكنلا يف همكح يف لصف

 Eee Es ضيوفتلا حاکن يف هئاضق يف لصف

 a لبحلا يف اهدجوف ةأرما جوزت نميف همكح يف لصف

SEASهد  

0 U es Ee Pear e e E E O 4 خل يا حاكنو 

 : ی نیت یوا دون مر نم رک یلعملسا نمیفهمکح يت لصف

 . . . . لكي هیبن ناسل ىلع ءاسنلا نم همیرحتب هناحبس هللا مکح اميف لصف

 < 0 نجلا لیقامهدحآ ملسب نیجوزلايف همکح يف لصف

 ی ی ا لزعلا يف همکح يف لصف

 3 هب“ اهلا 16 اهلا اذ و و ك8 ب هيف ملا ووو «لّیغلا يف

 e تاجوزلا نيب ماودلاو ءادتبالا مسق يف همكح يف لصف
 ۹۳ ءىطاولا ريغ نم یلبحلا ةأرملا ءطو ميرحت يف هناضق يف لصف

 زر ees حاكنلا يف ةءافکلا يف همكح يف لصف

 ا U 52002 دبعلا تحت ةقتعملل رایخلا توبث يف همکح يف لصف

 یی همکح يف لصف

 ماكنا ةحصب هئاضقو «رثکو لق امب قادصلا يفد هئاضق يف لصف

 الا ا اس ا دولا ناوقلا نم جوزلا ع ام ىلع "

 EE LE نه اي SA 88 و اس يلا

VEY 



 ا ل اهجوزل ةأرملا ةمدخ يف لي يبنلا مكح يف لصف

 ۱۲۷۲۰ نخ تست امهنیب قاقشلا عقی نیجوزلا نيب زا هللا لوسر مکح

 VE ا ا علخلا يف يَ هللا لوسر مكح

 ۱ A قالطلا يف يَ هللا لوسر ماكحأ رکذ

 ۱۸۲ ... هسفن يف قیبطتلاو هرکملاو لقعلا لئازو لزاهلا قالط يف همکح رکذ

وسر مكح
وف 5 هللا ل

 

 ةءوطوملاو ءاسفنلاو ضئاحلا قالط ميرحت يف اَ ع هللا لوسر مكح

 N ا و ا ةلمج ثالثلا عاقيإ ميرحتو اهرهط يف

 ل دك ةدحاو ةملكب اثالث قلط نميف هِي ٤ همکح يف لصف

 «كلذ دعب قتعي مث نيتقيلطت هتجوز قلطي دبعلا يف ي همكح

 EET. USES LSE ةباصاو جوز نودب هل لحت له

 OE SMILES هريغ ديب ال جوزلا ديب قالطلا نأب لَك همكح

 ۱ اهنآ جوز دعب اهعجار مث ثالثلا نود قلط نمیف الب همکح

TOS ANC CNIS CSAS قالطلا ةيقب ۱ 

 ۲۵۷ ۰۰۰۰ يناثلا جوزلا اهأطي یتح لوألل لحت ال ائالث ةقلطملا يف اب همکح

 ۲۵۹ ۰ رکنم جوزلاو اهجوز قالط ىلع ادحاو ًادهاش ميقت ةأرملا يف لِي همکح

 E هل نهتقرافم نيبو هعم ماقملا نيب هجاوزآ رييخت يف ةي همکح

 ٠ وأ هتمأ مرح نميف یلاعتو كرابت هبر نع هنّيب يذلا هب همكح
 VE ی و و و E هعاتم وأ هتجوز

 AR ی ا كلهأب يقحلا : هتأرمال لجرلا لوق يف ةي همكح

 دوعلا ىنعمو «هيف هللا لزنأ ام نايبو « راهظلا يف ی همكح



 هنول هدلو نول فلاح اذإ جوزلاب بسنلا قوحل يف ب همکح يف لصف

 ًاشارف نوکت ةمألا نأو .شارفلل دلولاب ات همکح يف لضف

 ی ES سم OAM GE DEES هيبأ توم دعب قحلتسا نمیفو

 یا 5 هثیروتو ینزلا دلو قاحلتسا يف 4 هللا لوسر مکح ركذ يف لصف

 ةعامجلا ىف هنع هللا یضر بلاط ىبأ نب ىلع هب مکح يذلا مکحلا رکذ

 ۱ هيف مهنیب عرقأف دلولا اوعزانت مث دحاو رهط يف ةأرما ىلع اوعقو نیذلا

 ET ةناضحلا يف هب قحأ نم «دلولا يف 7 همكح ركذ يف لصف

 يو دم هوس ووو E جلا ماكحألا هذه ىلع مالكلا يف لصف

 )إش 10001000 تاجوزلا ىلع ةقفنلا ىف ةَ همكح ركذ

 قارف نم ةأرملا نيكمت يف ةَ همكح نم يور ام ركذ

 51ش TEE اهتقفنب رسعأ اذإ اهجوز

 ىنكس الو ةتوتبملل ةقفن ال هنأ «هّلا باتكل قفاوملا ةي همكح يف لصف

 ا ا ويل رک رک اا سيق تنب ةمطاف ثيدح ىلع مالكلا ركذ

 بوجو نم ىلاعت هللا باتكل قفاوملا ةَ هللا لوسر مكح ركذ
 CEES LO و يس و دب براقألل ةقفنلا

 يف همكحو «مرحی ال امو ءاهب مرحي امو ةعاضرلا يف يي همكح ركذ
 0 ؟ال مأ ريثأت هل له «ريبكلا عاضرإ يف همكحو اهنم مرحملا ردقلا

 ري و ا دي ددعلا يف لب همكح ركذ

 eT .......... ةلدألا عم ءارقألا ريسفت يف فالخلا ركذ يف لصف

 A E ةسيالا ةدع يف لصف

۳۹ 

1Y 

TAY 

۳۸ 

٤۹۱ 

 ۲۵ م-۵ج داعملا داز ۷۶ ۵



 يذلا اهلزنم ىف اهنع یفوتملا دادتعاب ی همکح رکذ

 e a هيف يهو اهجوز يفوت

 E e اتابثإو ايفن ةدتعملا دادحإ يف يب همكح ركذ

 ۱۳ cas 577 . . ةداحلا اهبنتجت يتلا لاصخلا يف لصف

E NNE KEوسم ع  EE 

 E E O عويبلا يف ی هماكحأ ركذ

 ۱ ۳ هعیب مرحي اميف دب همکح رکذ

 ۱۹ 0 ا ا 0 0 7-07 ةتيملا عيب ميرحت يف لصف

 ۱۳۳ a a e ریزنخلا عیب ميرحت يف لصف

 E ESS a st مانصألا عيب ميرحت يف لصف

 V4 رْؤّنّسلاو بلكلا نمث يف يي هللا لوسر مکح

 NAN BBE E OSA ی aa يغبلا رهم ميرحت يف لصف

 OE ی ESE ا ا

 ينط زین سم ل را هبارضو لحفلا بس عيب يف ةَ همكح يف لصف .

 ۱۳۲ aa سانلا هيف كرتشي يذلا ءاملا عيب نم عنملا يف ديب همكح ركذ

 E n هدنع سيل ام عيب نم لجرلا عنم يف همكح ركذ

 VE ea . ةذبانملاو ةسمالملاو ررغلاو ةاصحلا عيب يف ةي همكح ركذ

 ۲۱۲۲ ACEO ی ضرألا يف تابیغملا عیب يف لصف

 E la كسملا عيب يف لصف

 EE LDS E aa ةاش راجئتسا يف لصف

 VE و ا عرضلا يف نبللا ىلع دقعلا يف لاوقألا يف لصف

 ۷۱۲ ا ماا aA A رهظلا ىلع فوصلا عيب يف لصف

VE 



 ةيبناجلا نیوانعلا سرهف

 eT .................... رومألا نم مكحلا اذه هنمضت ام

 RE 101 ةيدلا لحم ىف لاکشالا

 56 ا... ةيوقعلا ثيح نم يصاعملا عاونأ

 ]0۹ ادمع تلتق اذإ لماحلاب لعفی ام
 eS هوم ی يرو gl mg لق ال

 رو و کو ًاطخلا ةيد

O Oe ©رب  aeحا هل ىلا ال و اها الا اق ها و أ صور ۵ اچ و  

o د اهلا call لا دا هلا اسد < اب أل و« اه E KR E EM EO EE EE EE 

SE نیو یو عمو a E 

i ا... بتاکملا لتق نم ىلع ةيدلا 

SEIS ا مجرلاو دلجلا بيثلا ىلع عمجي ال 

TE دحلا ةبوقعلاب لهجلا طقسي ال 

TT نیدهاش نود هسلجم يف رارقالاب مكحي نأ مکاحلل 
 و ات و ی مهضعب ىلع نییمذلا ةداهش لوبق

 دلجلاو مج رلا نيب عمجی ال 9]

O .......... طاوللا يف مكحلا 

e ا ........ ةنيعم ةأرماب ىنزلاب رقأ نميف مكحلا 

 ةينازلا ةمألا يف مكحلا ....  TEEا

 دحلا لمتحي.مل نميف  ESSد وو او يبا يجاو كب ين مب



 RESEN ةعبارلا يف برش نم مکح

 ان و د نع قل و وم نيلي رخل غد ةقرسلاك ةيراعلا دحج

 رومألا نم ةقرسلا يف ةقباسلا ةيضقألا هتنمضت ام

 بو کی 6 ةيلاملا تابوقعلا تابثا

 IEE عطقلا يف طرش قورسملا يف ةبلاطملا

 ا و ع ا دعو مامالل اهعفر دعب دودحلا طقست ال

 نيرجاهملا يف ريضنلا ينب لاومأ مسق يف ةلعلا
 هاه ا. د. اق اد. ا. هاه اع. رضحي ملو مهس هل برض نم

 0#«. اه اه ام مه و اه ام وه dG هع و مه
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 ل و ب TT OTO TET مل دي وا ع جم سمخلا نم بلسلا له

 اهثاریم ةمطاف بلط

 e ی ی Î او هک را Ra هر ی ی ةيزجلا ذخأب رمالا

 هام 6 6 عاف و ل قو ل اهم هل هو هاه هع اه اه هل هيف هاه هده ع اه ع هل ةيزجلا رادقم

 i وای هدهع يف مهضعب لوخد نم ةكم لهأل هحلص يف ناك ام

 RR بیللاو ركبلا نذإ
 ]۳ ا ا يس يَ همكحل نذالا ةقفاوم

 لَك هرمأل نذالا ةقفاوم

 EE aaa E RESO عرشلا دعاوقل نذالا ةقفاوم

 TT TE ةمالا حلاصمل نذالا ةقفاوم

RR RR ayy ركبلا رابجإ يف 

i ê Ê AL ê o LE e اهل OE EE Ern EEG O EOE Oe E e © 

 10700000 ايا اا ا ءيفلا فراصم

O 2لإ و فوت  EEنبا اه“ اهل ها وأب هل نهج اهم و زا ره هيج تاه ب اه لا له  

AY 

 م:



 SNES a EE ل ال غولبلا لبق ةميتيلا حاكن زاوج

 SE امهنم لوالل يهف نايلولا ةأرملا جور اذإ

 هل .... اهتخأ قالط ةأرملا طارتشا نالطب

 TTT 8 رهاع وهف هیلاوم نذإ ریغب دبعلا جوزت اذإ

 52500 e رومألا نم مكحلا اذه هنمضت ام

 . .ءافولا همزل اهيلع جوزتي ال نأ هتجوزل لجرلا طرش اذإ
 E اظفل طورشملاك افرع طورشملا

 E 000000 عمجلا اذه نم ّيلع عنم ةمكح

 LOE EG EO تاهمألا ميرحت

 ES ODD O E و تانبلا ميرحت

 . 0 اب ما GOGO وه EE و <
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 e و ةلاخلا ةمعو ةمعلا ةلاخ يف لیصفتلا
 1 تخألا تانبو خالا تانب میرحت

 ]9 ةعاضرلا میرحت يف لیصفتلا

 و ی قو یه تاجوزلا تاهمآ میرحت

 AC در ELSIE ا تاجوزلا تانب ميرحت

 )5101 1 ] ] TTI TTI ميرحتلا يف هتيراج تنب لوخد هجو

 51 8 ميرحتلا يف اهب لوخدملا ةيراجلا مأ لوخد

 1000001 0 ءالیالاو راهظلا يف يراوجلا لوخد مدع هجو

 O O E  ءانبألا لئالح ميرحت

 u .......... . . عاضرلا نم ءانبألا لئالح يف فالتخالا
 ]9 ... .. . ءابالا نهحکن نم حاکن میرحت
 كلم نم نيتخألا نيب عمجلا يف فالتخالا نيتخألا نيب عمجلا میرحت

 ل و رو ا CT رب نیميلا
 0000 نيميلا كلم نم نيتخألا نيب عمجلا ميرحت حجر نم ةلدأ
 ین یو ET اهتلاخو ةأرملاو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ميرحت

 e نارقلا نم ثيداحألا طابنتسا ىلع ةباحصلا صرح
 ا باتكلا لهأ ءامإ الإ نيميلا كلمب اهأطو مرحي ةأرما حاكن ميرحت
 10110110 1111 ةيالا قايس نم دافتست رومأ

 e تاجوزتملا ميرحت نم نيميلا كلم ءانثتسا يف دراولا لاكشإلا
 ال نأب لاق نم ىلع ةرلاو هطباوضو عطقنملا ءانثتسالا ینعمل حرش

 ا 00000 عونلا اذه نم

 o اهل قالط ةجوزملا ةمألا لجرلا كلم نأب لاق نم

 o حاكنلا خسفني مل ةأرما يرتشملا ناك نإ :لاق نم

 ar SOS SDRC هب لاق نم ىلع درلا



 TET تايبسملاب ةصاخ ةيالا :لاق نم

 1۳ اهدحو تيبس اذإ حابي امنإ اهأطو نأب لاق نم ىلع درلا

 a sa نيميلا كلمب تاينثولا ءطو زاوج

 همالسإب حاکنلا خسفنی مل رخالا لبق نیجوزلا دحأ ملسآ اذإ

 ا 6 ی یک هر یو سوت یک ةدعلا نمز ةاعارمب لاق نمل لیلد ال

 ا ع ملسأ نم حاكن ديدجتب باجأ نم نالطب

 SOTE ةدعلا ءاضقنا ىلع ةقرفلا فقي نم ىلع درلا

 a ةرحلا نذإب هزوج نم هميرحتب لاق نم

 و ۳ به TET هيلع مهضعب درو هيزنتلا ىلع هلمح نم لوق

 ی را لمحلا عنمل بیذکتلا لعج نم

 NETE هيلع درلاو خسان ميرحتلا ثيدح نأب لاق نم

 CES Ss o o نم کد

 ی TTT ءادتبالا مسق بوجو

 هل ل يقاوبلل نهاضق عبسلا بيثلا تراتخا اذإ

 ءطولا يف فالتخالاو ةبحملا يف ءاسنلا نيب ةيوستلا بجت ال

 ل مدق اذإ يقاوبلل يضقي ال هنأو رفسلا يف هئاسن نيب عارقالا

 12000 0 0 0 0 0011111 ا اهترضل اهتليل بهت نأ ةأرملل

 ةقفنلاو ءطولاو مسقلا يف اهل قح الو جوزلا دنع ةماقإلاب ةجوزلا تيضر نإ

 a كلذ دعب ةبلاطملا اهل سيلف

 250000 ةرحلا نم فصنلا ىلع ةجوزملا ةمألا

 هد ا جل ىنز نم لماحلا حاكن يف فالتخالا

 * 0 4 0 به HG مه مه هل ©
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 ۱۸۳ ا O E E TE ةهراكلا رييخت

 EF AVES ف راسو وب جدت ومزيل RS ريغصلا رييخت

 EE SISE غولبلا دنع ةميتيلا رييخت

 E. SR ی ی هم قي اهوا COREE هدبع جاوزب دیسلا رییخت

 E رخ و وشل ی نيدلا الا ةءافکلا يف ةنسلاو نارقلا ربتعی مل
 ۱۳2 ۵ ما فر REELS AG EE SS كلام بهذم

 ۹ ee ا و و و ومو نو ب ا دوبل يجز قل اما نا O يلب 31 ةفينح يبأ بهذم

 EV x و مش ی ساک وا و SRS As دمحأ بهذم

 EC ا ا ب ل دج اب د ير هاف اجلا لعب ين GE ىعفاشلا باحصأ بهذم

 El يا و و ا للا وهم وج دج اور زي دوك حز وه عير و اد ؟ةءافكلا قح

 EE aS هديس هزجعي مل ناو بتاكملا عيبو ةأرملا ةبتاكم زاوج

 EN ی O CES بتاكملا عيب عنم نم كسمتسم

 EC mese هيلع بتاكملا ةيدأت نع ةريرب زجع ىعدا نم ىلع درلا

 a اهتبقر ىلع ال ةباتكلا لام ىلع درو عیبلا نإ لاق نم ىلع درلا
 ۱۵ و یو و ولاا مه 4: هللا مکح فلاخی ام طارتشا زوجي ال

 OE هود لیمو مع هم NEED a ؟دساف طرش هيف يذلا دقعلا حصي له

 OY مت 001 «مهل يطرتشا» يف ماللا ینعم

 اف يي ب يل ديدهت رمأ رمألا نأب لاق نم

 E ل ی ا ةحابإ رمأ رمألا نأب لاق نم
 ۳۵ al طرشلا اذه نالطب راهظال ةليسو وه لاق نم
 OF SESS ک مومعلا نم «قتعأ نمل ءالولا امنإ» يف ام

 TTY ا ١ يول هال ربع

 OW ا رح اهجوزو تقتعأ اذإ ةمألا رييخت يف ءاملعلا فالتخا
 ا ةقتعملل رايخلا تابثإ يف طانملا قيقحت ذخام

Vor 



 ی صقان تحت اهلامک وهو لوألا ذخأملا ىلع درلا

 ةثلاث ةقلط كلم اهیلع جوزلل بجوأ اهقتع نأ وهو يناثلا ذخأملا ىلع درلا

 AVONS اهسفن اهكلم وهو ثلاثلا ذخأملل فنصملا حيجرت

 SRN رحب ةجوزتم تناك اذإ ةقتعملا رييخت ىلع نالاكشإ

 Ty يخارتلا ىلع ةقتعملا رايخ

 O زة اولا وين کلا

 RSS OS ل ل ای هتعافش نایصع مرحي ال

 RAS SDE E م ل عراشلا ناسل يف ةعجارملا ىنعم

 ی ةريرب ىلع هب قدصت يذلا محللا نم دا هلکآ نم طبنتسي ام

 )و ونقوم هج ةنعلاب قيرفتلا

 CGE لا ا جيا ماا ا خا و بيع لكب درلا فنصملا حيجرت

 CE ا هاا ا ا ؟ناليكو وأ نامكاح نامكحلا له

 0 نيمكاح نيمكحلا نوك حيجرت يف فنصملا ةلدأ

 EEN ESSERE EIAs ....2.2.2........... علخلا زاوج

 0 علخلاب ةنونيبلا لوصح

 هر 0 ةدعلا يف علخلا نم ةعجرلا مكح

 و ةدحاو ةضيحب دتعت نأ ةعلتخملا #*َبهرمأ نم طبنتسي ام

 E aS SS ES أ هل Ee ب ا ةدحا و هضبح ةعلتخملا ةدع

 م فو اجل هام و یا ی خسف علخلا

 و قالطب سیل علخلا نأ ىلع لیلدلا

 ديم . ۰.۰... ناسللا اهب قطني مل نإ مزال ريغ وفع دصقلاو ةينلا

Vo 

1۷۲ 

۱۷ 



 n حابي ال امو هرکملل حابی ام

 ها قالطلاب فلحلا

 و و AS ناركسلا قالط

 TTT ناركسلا قالط عقوأ نم ججح

 REE ناركسلا قالط عقوأ نم ججح ىلع درلا

 SN ELS ARES قالغالا قالط

 0*5 قتعلا قيلعتو قالطلا قيلعت نيب قرفلا

 AE ةمرحلاو لحلا ثيح نم قالطلا عاونآ

 TE قالطلا نم مرحملا عوقو يف فالتخالا

 و د ا يس مرحملا قالطلا عوقو نم نيعناملا ةلدأ

 ESET ع هلوسرو هللا مالك يف ةعجارملا ىنعم

 Se Er SARS نيعناملا ىلع قالطلل نيعقوملا در

 ETO TOW ايش اهدتعي مل نم ججح
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 ی EES ثالثلا عوقو نم نيعناملا ججح

 E قارفلاو هعم ماقملا نيب رييختلا ناك

 57 ؟قالطلا مزلتسي رییختلا له

 SS كيلمت رييختلا نأب لاق نم ججح

 .................. لیکوت هنأب لاق نم ججح

 eT ثالث قالط ةجوزلا يف ميرحتلا نأب لاق نم

 ی E E O ثلاثلا بهذملا

 1 وغل میرحتلا نأب لاق نم حجح

 نه E رک ی E E ثالث اهنأب لاق نم ججح
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 0 ثلاثلا بهذملا ججح

 00 1 1 ةنئاب ةدحاو اهنأب لاق نم ججح

 ENS ا ل ةيعجر ةدحاو اهنأب لاق نم ججح

 ل ا ا لا O هتین نع لاس : لاق نم ججح

 n اقالط هب يوني نأ الإ راهظ هنأب :لاق نم ججح

 lC راهظ هنأب : لاق نم ججح

 | لاح لکب ةرفکم نیمی هنأب لاق نم ججح

 O ةجوزلا ريغ ميرحت يف فالتخالا

 asas ةرافكلا هلیزت ادیقم اميرحت مرحي هنأب ةفينح يبأ لوق

 EA ی وح لن نا ا يأ رو ا لا أف و ساو هم ابو ول مرحي ال هنأب لاق نم در

 هي وو واو E N هوني مل وأ هاون قالطب سيل لاق نم

 دل اع E E BR لو "اوس تاي هكر و وا و با a aS 4 ايتن 1 ور هجتا واعي او

a n وا تی 

 ل لا ل ........ . قالطلا هب یون نإ

 00 ا زاها هی

 IT N O ELSE دوعلاب الإ ةرافکلا بجت ال

 ا ا ا ا ظفللا ةداعإ يأ دوعلا ىنعم نأب ةيرهاظلا لوق

 TTT TTT ةيرهاظلا ىلع روهمجلا در

 52226 قلاط تنأ هلوقل مستی انمز اهكاسمإ وه دوعلا نأب لاق نم

 5 ۰... ......... ءطولا ىلع مزعلا وه دوعلا نأب لاق نم

 اعم ءطولاو كاسمالا ىلع مزعلا وأ كاسمالا ىلع مزعلا هنأب لاق نم

۷۰۷ 



 ی را ara در SE کر ل E E هسفن ءطولا هنا لاق نم

 بک ی و و رد یاس ام یا ره اب يأ یک نا كي مزعلا هنإ لاق نم ججح

 د د م ا و ا د يك ل دو و را ءطولا هنإ لاق نم ججح

 ی ؟مایصلا عباتت سملا لطبی له

 . . . نیقرفم وأ ةلمج مهماعطإ الو كيلمتلا نیکاسملا ماعطإ يف طرتشي ال

 000 نيفلتخم ًانیکسم نيتس ماعطإ نم دب ال
 yy ءارقفلا مهيف لخديو نيكاسملا ىلإ الإ ةرافكلا عفدت ال
 ]0 ةبفرلا يف نامیالا طارتشا فنصملا حیجرت

 a ةبقرل اقتعم نكي مل نيتبقر يفصن قتعأ ول
 53000 فعاضتت الو ريفكتلا لبق ءطولاب ةرافكلا طقست ال
 1طظ52غ071 ءالیالا ةيا نم ةطبنتسملا ماكحألا

 e ER رهشآ ةعبرآ نم رثكأ ىلع فلحي ىتح ءالیالا مکح تبي ال

 ES ةدملا يضمب قالطلا عقوأ نم ججح

 ۹ ديا كفا ةدملا يضمب قالطلا عاقيإ مدعب روهمجلا ججح

 000 ًاقالط راهظلاو ءالیالا لعج نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ام لاطبإ
 ................ دوعلاو قالطلا نيب ٌرّيخم يلؤملا نأ يف ةجحلا

 ی... . ًاثالث قلاط تنأف ةنس ىلإ كتتطو نإ : هلوق يف ةلأسم

 نيرح نيلدع نيملسم نيجوز نيب الإ نوكي ال ناعللا نأب لاق نم

 أ و hr مذ و Eo اه رم ها RO دل رتاج و ثق ا فذق يف نیدودحم ريغ

 500 ناعللا ىلع ةداهشلا يف ديكأتلا عاونأ

 و ا ؟نعالت وأ رقت ىتح سبحت وأ دحت لهف ةأرملا نعتلت مل اذإ

۷۰۸ 



 يحولاب يضقي ناك امنإ ی هنأ ناعللا ثیداحآ نم ةطبنتسملا ماكحألا نمو

 ی ا همان وأ مامالا ةرضحب ناعللا نوکی

 ۱ ا ا سانلا نم ةعامج رضحمب نعالتلا نسي

 SERSERAN ؟ناعللاب لمحلا ىفتني له

 SOBER ؟هنیعب لجرب ینزلاب هتأرما فذق اذإ دحي له

 نأ ىلإ جتحی ملو هنع یفتنا اهلمح نم یفتناو لماح يهو اهنعال اذإ

 رو 0 ةقرف ناعللاب عقی ال : لاق نم

 ور هدحو جوزلا اعل درجمب ةقرفلا لصحت : لاق نم لوق

 یوم جاش جک او ا ناعللا دعب لصحت ةقرفلا نإ : لاق نم لوق

 .... مکاحلا قیرفتو امهناعل مامتب ال لصحت ال ةقرفلا نإ :لاق نم ,اوق

 E ا خسف ناعللا ةقرف

 O كلذ م هک لاو اديوم اميركت ةقرفلا هذه خوت

 ا ................. لوخدلا دعب ةنعالملا قادص طقسي ال



 ۳۵ ........ لوخدلا لبق ناعللا عقو اذإ رهملا فصنب ةنعالملل مکحی له

 ۲۶ بن تو نا ؟لوخدلا لبق عقو اذإ هطقسي وأ رهملا علخلا فصني له

 FON ا Ea ..... ىنكس الو نعالملا ىلع ةنعالملل ةقفن ال

 ۱۳ ۵ O بألا ةهج نم ناعللا دلو بسن عاطقنا

 OES ا ل و ا ا ا همأب ناعللا دلو قاحلإ

 ۲۳۱۱۲ ايفو ب ل يسوم ی ماسالا اهدلو فذاقو اهفذاق دحي

 1۳ ووو وما موو هند ناعللا مامت دعب الإ ةقباسلا ماكحألا بترتت ال 0

 ۳۹۱ ۰۰۰.۰۰۰ نيلماح اتناك اذإ اهنع یفوتملاو ةقلطملل ىنكسلاو ةقفنلا بوجو
 ۳ ل بسنلاب قاحلالا يف ةفاقلاب مكحلا رابتعا

 وأ ةئيبب تأي مل نإ هب لتق هميرحب هانز ايعدم هراد يف الجر لتق نم
 E e e يلولا رارقإ

 .٠ E sess ءاتفتسالاو لاؤسلا هجو ىلع ناك اذإ ضيرعتلاب دحلا بجي ال
 0 A بسنلا توبث تاهج

 م ل اشارف نوكت ةمألا
 E Sa ًاشارف ةجوزلا هب ريصت اميف فالتخالا

 VY ل 25ه شارف ةمألا هب ريصت اميف فالتخالا
 VE 3 و ی دوو موشح ا قاحلتسال

 EE ی ل ةنيبلا

 ۱۳ ی ةفاقلا

 VE نم و O ةفاقلاب بسنلا توبث رکنآ نم حجح

 ۴۷۷ نه 0101101 ]زا ا نيفانلا ىلع نيتبثملا در

 VE ا a ؟مهب قحلی لهف بأ نم رثکاب ةفاقلا هتقحلآ ذإ

 ۲۳۸۱ ؟هبسن هقحلی لهف هضراعی كانه شارف ال ادلو ينازلا قحلتسا ول

 Ue فوم نم هوم و مو داوم حال يلع مکح يف ءاهقفلا فالتخا



 EET TETRA ا ل یار ل ع ا جیوزتلاب ةناضحلا طوقس

 و فلا SEIR و وتم 4 وراتب و نإ وا نا و بئاغلا ىلع ءاضقلا

 ا بألا نم دلولاب قحأ مألا

 عاضرلاو ةناضحلا ةيالو يف مألا مدقتو حاكنلاو لاملا ةيالو يف بألا مدقي

 ا ؟ةناضحلا يف بألا براقأ ىلع مألا براقأ مدقي له

 TTT ؟ةناضحلا يف لخدم لاجرلا نم مالا براقأل له

 TT ةناضحلا يف ةوبألا ةهج ميدقت ىلع ليلدتلا

 1 ةناضحلا يف مالا میدقت ةلع

 بألا ةهج میدقتو ةجردلاو ةبارقلا قافتا نيح رکذلا ىلع ىثنألا میدقت

 19 ا ةبارقلا فالتخاو ةجردلا قافتا نيح

 مألل تخألا ميدقت يف مهفالتخا مث بألا مأ ىلع مأ مأ مدق نم ضقانت نايب

 AEE ةمعلا ىلع ةلاخلاو بألل تخالا ىلع

 E O ا ةلاخلا ىلع ةمعلا ميدقت ةلع

 011101110110111 دوهيلا نم الجر اهلتقو بلطملا دبع تنب ةيفص

 12000000000 بألا مأو بألا ىلع ةلاخلا مث مأ مأ مدق نم ضقانت

 1 مالا نع تخألا میدقت يف دمحآ نع ةياورلا ضقانت

 ی 1 قباسلا هصن مهف يف دمحأ باحصأ فالتخا

 CEVA SAS E دمحآ باحصأ ضعبل ةناضحلا يف طباض

 E O ا قباسلا طباضلا ضقانت نايب -

 e هضقانت نایبو دمحأ باحصأ ضعبل ةناضحلا يف رخا طباض

 ا ل ل ةمادق نبا دنع ةناضحلا طباض

 O O ةمادق نبا طباض ىلع تاذخاؤملا

 SESE Ses هدارطاو هتحص نايبو ةيميت نبا دنع ةناضحلا طباض
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 nS ؟ةرجألا اهل قحت لهو ملل قح ةناضحلا

 e E ... ؟تیقوتلل وأ ليلعتلل حاكنلاب ةناضحلا طوقس له

 AURAL VS SEE ES ؟ةناضحلا طقسي حاكنلا دقع درجم له

 0000000 حاکنلاب ةناضحلا طوقس يف ءاهقفلا فالتخا

 "ل اقلطم جیوزتلاب ةناضحلا طقسأ نم ةجح
 ETE هيلع فنصملا درو ةقباسلا ةلدالا ىلع مزح نبا ضارتعا

 ns جیوزتلاب ةناضحلا طوقس مدع ىلع مزح نبا ةجح

 1 as ......... نيدلا يف قافتالا نضاحلا طورش

 ]9 ملسملا دلولا ىلع ةرفاکلل ةناضحلا تبثأ نم ةجح

 و نیتبثملا ىلع ةرفاکلل ةناضحلا قحل نیطقسملا در

 ی ا ل ةناضحلا يف قسفلا نم ولخلا طارتشا

 TT هه... ... نضاحلا يف لقعلا طارتشا

 2 O ا د TTT TT TT TOT NOT TT ET TTT حاكنلا نم ولخلا

 ê ea علا ك0 e دق E a O اه r 6: ف ف نضاحلا طو رش نم ط رش رادلا داحتا

 مکاحلا مکح لوخدلاو حاکنلا دقع عم ةناضحلا طوقسل طرتشا نم لوق

 TPT نيوبألا نيب رييختلا يف ءاهقفلا فالتخا

 2 سو تک اس ا TET رییختلا ىف هیوهار نبا بهذم

 1 جي 4 ره ها ره ب قر اقر فيا بهذم

 و ی ETE يح نبا نسحلا بهذم

Y1 
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 .... مالغلا ىلع رییختلاب رصتقا نم ىلع نیریخملا در

 500 یثنالاو ركذلل رییختلا زاجأ نم ىلع ةلبانحلا در

 هدنع تلا ماقمل نيوبألا دحأ نييعت يف ءاهقفلا فاالتخا

 وان هل هوت وذ فی لح حف رييختلا نالطبب لاق نم بهذم

 11111111 هيلطبم ىلع رييختلل نيتبثملا در

 ا و ا ول اون يك ل و ةزمح تنب ةصق ىف فالتخ الا

 رپ ةناضحلا معلا ةونبب قحتست له

 8 مه اه GO او اه مه“ ®

GG BB ®تب اه مخ هه چ جب  O. 

 © اب اه اه به اه اه اه اه © ©

 .«® ©  GG 6G 5SD 5ان "م هم 5 4

 ۰« SB O اب  ب اه اه ام ام + 4

 ۱۲۹ ناو هولا بو وبا ور ؟رفعجل وأ ةلاخلل مکحلا عقو له

 ی مکحلا اذه ءاهقفلا لاکشتسا

 ۳ ةصقلا يف مزح نبا نعط

 E مزح نبا ىلع فنصملا در

 TTT قیاسلا لاکشتمالا نس فاعلا هر
 .ء اك 5

 ETT ةزمح تنب رالي هذخأ مدع ةلع

 500 جيوزتلاب ةناضحلا طاقسإ يف فالتخالا

 E جيوزتلاب اهطوقسو ةناضحلا يف يربطلا بهذم

 19 يربطلا مالک ىلع بیقعتلا

 و ةزمح تنب ةصق يف سماخلا كلسملا

 2 اهردق نم دنع ةقفنلا رادقم يف فالتخ الا

 و ....... ریدقتلا مدع ىلع روهمجلا ججح

 ك5 EET . ةرافكلا يف ةباحصلا لارقأ

 eR OS ةرافكلا يف نيعباتلا لاوقآ

 5000 ةقفنلا نود ةرافكلا يف ريدقتلاب لاق نم لوق

 توا

 OH او اه او ان هلا ® 4 ®«

 8۵ ۵ 0 4 اه GG اه و وه + ¢

 9 4 4 ) SH مه بم به  ه ©

 ه0 هج ان اه نه اه û ام اه اه ©

 9 هم ۷ 20# »م YBŞ چه ه0 ©

aû © %4 ©۰ ©« © هسه اه اه « 

4G GG © ©اه  GD6 ب سها عج ج  

 ©. همه اه هه وه 4 © و © ©

 «ه 6S ست oO مل و اه و GG ام ©

DQ ®۰ همه © اه ها ان ان  
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 TEE تارافكلاو ةقفنلا يف ريدقتلا مدعب لاق نم ةجح

 TTT دنه یوکش ثيدح نم طبنتسا ام

 ETT CTC TEI یوکشلا دنع بويعلا رکذ زاوج

 EAS هدالوأ ةقفنب بألا درفت

 م بئاغلا ىلع مكحلا زاوج ىلع هب جاجتح الا ةحص مدع

 5200 . . .ميرغلا لام نم ذخألا زاوج ىلع هب جاجتحالا ةحص مدع

 SS رار وم يدب جاجا TESS ؟نمزلا يضمب ةقفنلا طقست له

 O تاجوزلاو براقألا ةقفن نيب قرفلا

 51ش ةنسلاو باتكلا يف هل لصأ ال ةقفنلا يف مهاردلا ضرف

 201011110 خسف وأ قالط قارفلا اذه له

 O راسعالاب خسفلا ري مل نم بهذم

 و ا راسعالا يف سبحلاب لاق نم بهذم

 ًازجاع ناك ذإ جوزلا ىلع قافنالا ةأرملا فیلکت نم مزح نبا بهذم

 A . ۰... راسعالاب خسفلا ري مل نم ججح

 TUTE VETE اب ها کا تلح ف قادصلاب راسعالاب خسفلا تبثی له

 ]9 ةأرما يوارلا نوک وهو لوألا نعطملا در

 TTT نآرقلل ةفلاخم ةمطاف ةياور نأب لوقلا در

 هه 0700 اهناسل شحفل ناك اهجورخ نأ نعطم در

 و رمع ةياورب اهتیاور ةضراعم نعطم در

 کد ةمطاف ثیدح يف بیسملا نبال نومیم ةرظانم

 55ش ةمطاف ثيدح نم ةطبنتسملا ماكحألا ضعب فنصملا ركذ

 e aS # مک دجو نم متنكس ثيح نم نهونکسآ ینعم

 TTY براقألل ةقفنلا يف ءاهقفلا فالتخا



 تو ةدالولا مرحت ام مرحت ةعاضرلا

 PEE ؟عاضرلاب ةرهاصملا ريظن مرحي له

 o هرجح يف نكت مل اذإ ةجوزلا تانب حاكن فلسلا نم زوج نم

 ی CI O E لحفلا نبلب ميرحتلا

 ETE تاعضر ثالثب ميرحتلا قلع نم ةجح

 EEO TET TECO تاعضر سمخب ميرحتلا قلع نم ةجح

 FE ا ريبكلا عاضرب مرح نم ةجح

 00 خیسشلب هدر اهلوأو ةلهس ثیدح یلع نیلوحلاب نیلئاقلا در
 ل ملاسب ةيصوصخلاب ةلهس ثيدح در

 ED O O ةملس مآ ثيدح ةيوقت

 50 ريغصلا عاضرب الا ميرحتلا مدع ىلإ يرعشألا ىسوم يبأ عوجر

 ةأرملا ىلع هلوخد نع ينغتسي ال نمل ةجاحلل ةصخر هنأب ةلهس ثيدح در

 © صف  GG GE HG CGO HG 4G 4 4اچ اچ  DBE #0 # GEG SG Ggنها  GGنها  GOG GHG EGE GOHجدأ ع ما  SHو اب «
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 EE 00 ضيحت ىتلا ةقلطملا ةدع

 NR و دک اهل ضيح ال يتلا ةدع

 51ش 9 ....... ... . اهجوز اهنع یفوتملا ةدع

 ی الماح تناك اذإ اهنع یفوتملا يف فالتخالا
 e AE وج اقل وق AEE ل رق اهي ES فلسلا دنع خسنلا موهفم

 و رم و كو لمحلا عيمج عضت ىتح ةدعلا يضقنت ال

 . ًارشعو رهشأ ةعبرأ صبرتلاب اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع يف ىفتكي
 '95ظهش ضيحلا ىه ءارقالا نإ :لاق نم

 ل راهطألا يه ءارقألا نأب لاق نم

 . . ةثلاثلا اهتضيح نم ةدتعملا لاستغا ىلع ةدعلا ءاضقنا فقي له
 . . . راهطألاب لاق نم ىلع هلبق مدب اقوبسم رهطلا نوك طرتشي له
 راهطألاب لاق نم ىلع ةثلاثلا ةضيحلا يف نعطلاب ةدعلا يضقنت له

 ها همه عما ® ©

 4 ۵ هلا بم ©

 © و اب ه ©

FFمها ا # و ه  

e ۰ ۰ ايل 9. 

 ه و @ ©

 ۰ ۵ او به ه +

 و ضیحلاب ءارقالا رسف نم ةجح

 1 صضیحلا ىلع ءرقلا لمح نمل لوألا لیلدلا

 . ضيحلا ىلع ةيآلا يف ءرقلا لمح ةيولوأ ىلع لادلا لوألا هجولا

 ۱ ینالقابلاو يعفاشلل هتبسن يف كيكشتلاو هيينعم ىلع كرتشملا لمح

 ]9 دعم یلع كرتشملا لمح داسف
 e . ضيحلا ىلع ةيالا يف ءرقلا لمح ةيولوأ ىلع لادلا يناثلا هجولا
 N ضيحلا ىلع ءرقلا لمح نمل يناثلا ليلدلا

 SS E ناتضيح ةمالا ةدع

 ل و هم ال ارش
 TEE ضيحلاب ةمألا ىلع ةرحلا ءادتعا ةيولوأ ةلع

 E RS راهطألاب ءارقألا رسف نم ةجح

 ]9 راهطالا يه ءارقألا نأ ىلع مهلیلد

 ۰ هه و و #

 وه او و مه ¢%

 هه و به هه ©

 و او هه و  ج



 EN ب8 كلذ يف يعفاشلا مالك لقن

 ص525 ضیحلاب نيرسفملا ةلدأ ىلع راهطألاب نيرسفملا در

 و EO ی ثلاثلا ضعبو نينثا ىلع عمجلا قلطی دق»

 000 نیعم طرشب الا ةنيعم ءامسأب یمست ال ءایشآ رکذ

 ها ضيحلا ىنعم ىلع عرشلا ناسل يف هراصحنا يفن

 وس ا ا ........ ناتضيح ةمألا ةدع ثيدح فعض

 ی IEE ةدعلاو ءاربتسالا نيب قرفلا

 OTT راهطألاب ءارقألا رسف نم تاضارتعا ىلع فنصملا در

 O I Da ةدعلا لبق قالطلا

 ی قالطلا نع ةدعلا رخأت بجي

 EEE TTT ضيحلا يف قالطلا دنع ليوطتلا

 ES رهطلا نمز يأ عمجلا نم قتشم ءرقلا

 53200 زومهملا ال لتعملا نم قتشم كلذ نأب كلذ ىلع درلا

 2 لاجرلا نم بابلا اذهب ملعأ ءاسنلا : مهلوق ىلع درلا

 TTT لستغت مل ام اهتعجرب قحأ وه : يلع لوقب ذخألا

 حک ةدعلا لجأ هب يضقني امیف فالتخالا

 ]۳ مسالاب ىلوأ قبسألا لوقی نم ىلع درلا

 1 راهطألاب ءورقلا او هریسفت ءاعدا ىلع درلا

 . ثلاثلا ضعبو نينثا ىلع عمجلا مسا عقوت برعلا نإ مهلوق ىلع درلا

VY 



 15ط5 8 ددعلا غيصو عومجلا ءامسأ نيب قرفلا

 ضيعبتلا لبقي اميف ثلاثلا ضعبو نينثا ىلع عمجلا مسا قلطي

 ۳ ءرق وه مد هقبسي مل يذلا رهطلا نأ مهئاعدا ىلع درلا

 ee aA ضيحلل عراشلا ناسل ىلع ءرقلا ء يجم نايب

 TT «كئارقأ مايأ ةالصلا يعد» : ثيدح ةيوقت

 e «ناتضيح ةمالا ةدع» : ثيدح فيعضت نع باوجلا

 A ERS ةضيحب ةعلتخملا ةدع نع باوجلا

 I TEE ب ا ل ا ب ةدعلاو ءاربتسالا نيب قرفلا ىلع درلا

 ASC o ةمالاو ةرحلا ةدع نيب ىوس نم لوق

 ل ا ةرحلا ةدع فصن ةمألا ةدع نإ :لاق نم لوق

 O O ةغلابلا ريغ ةمالا ةدع

 TT ضحت مل يتلاو ةسيالا ةدع

 11ش 090099100000 سايالا دح

 00000 0 0 0 0000 سایالا دح يف دمحأ نع تاياورلا

 A O سايالا دح يف يعفاشلا بهذم

 اهنع ىفوتملل ىمسم نكي مل اذإ لثملا نم بوجو يف فالتخالا ظ
 ل ل ف ل TTETEY لوخدلا لبق اهجوزو

 OE ل مألا تومب ةبيبرلا میرحت تبثی له

 EET محرلا ةءاربل يه لاق نم ةافولا ةدع ةمكح يف فالتخ الا

 VOCE TELET ETN TELET هانعم لقعی ال دبعت وه لاق نم

 هر ةيميت نبا دنع ةافولا ةدع ةمكح

 سم ی یاس ی هو ةدعلا يف لجألا غولب ىنعم

 ام به به بم # ¢«

 م اب  ب اب وه به تب

 © ۵  م وه وه ® ©

 ۵5۵3 ان مه #00000000 ©

 ءطولا يفو حاكنلا دقع يف طرش ةدعلا مامت نمو ضيحلا نم لاستغالا له
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 ASD حيرستلا وأ كاسمالا

 ETT OEE TETTE اهلهأ ىلإ اهلاسرإ وه حيرستلا

 1۹ ةدعلا يف جوزلا تيب يف ةتوتبملا ءاقب نم ةمکحلا

 ةريغصلاو ةسيالاو ضیحلا تاوذ نم یتلا ةتوتبملا ةدع ىف نابللا نبا بهذم

 تءاش ثيح دتعت : لاق نمو اهجوز اهنع یفوتملا جورخب یتفآ نم
 1۱ هيف يهو اهجوز يفوت يتلا اهلزنم يف دتعت لاق نم

 و E اهل قح وآ ةدتعملا یلع قح لزنملا ةمزالم له

 م ؟ءامرغلا ىلع مدقي ةثرولا ىلع قح ناكسالا له

 دادحالا ةدم

 أ ا و ل ل ا ا و لا ب هزاوجو دادح الا تبوجو

 دادحالا ةدم

 ةدعلل دادح الا ةيعبت

 و هک تب اا هر يا ةداحلا اهبنتجت یتلا لاصخلا

 O ا بيطلا

OG هن GG mE GO GOG اچ ها EHD bb d4 CO GOGO GEG GOG اچ GD HS Gg © 4G GOG HO لا« #90 HG Gg ® ® #¥ 

 IRIE ا ةلأسملا هذه ىف ءاهقفلا فالتحا

  «0# GG dD HU DOGG GOGO 2G DS Rih 4G 4G 6 2 OG GA GOGO Gg # # «#8و. ها ها هد *-«

 ® ”¬  GG o had #4 ®6ا #  GS 4G © HO BR û 4G O HHا  GSS GG OSO HB G&Gو. او او هلا ٠و *

 1۳ ةريغصلاو ةمالاو ةرفاکلا یتح دادحالاب تاجوزلا یوتست

 2 OR 4 7 ا ين ا 7 دلولا مأ الو ةمالا ىلع دادحالا بجي ال

 REA ا م اهجوز اهنع ىفوتملا ريغ ىلع دادحإ ال

  ۵ام  GE GCG GCG HH GOG 4G pHBŞg aA HD 4G 0G 6Gاچ اچ  hh GGاو ان ان © *«



 مو و كم ا ماو هاو او بايثلا ةنيز ةداحلا بنتجت

 0 ا ....... نامهط نب ميهاربإ هفیعضت يف مزح نبا ىلع درلا

 هال مو مهم مو موم میم باقنلا ةداحلا بنتجت له

 00 یا E ؟حسن مث هلزغ غبص اذإ بوثلا ةداحلا سبلت له

 2 اد a عدو NE هك عا ىلا و دي وج اهمحر ةءارب ملعي ىتح ةيبسملا ءطو زوجي ال

 اس اب هه اهب ءافتکا يرتشملا دي يف ةضيح ضعبب لصحی ال

 e ۰۰۰۰۰۰۰۰۰. ۰ لمحلا عضوب لماحلا ةيبسملا ءاربتسا

 DEE EIN RES EES ضيح مد لماحلا مد نوك عنم نم ةلدأ

 LS SEEDERS ل NEES ةعدبب سيل لماحلا قالط

 0120700171000 ها ضیح مد لماحلا مد نوک زوج نم ةلدأ

 ٠ هيف بجي يذلا عضوملا يف ءطولا ریغب ةأربتسملاب عاتمتسالا نم عنمی له

 ۳ بم و ۳ جم ور جا و و ی NETO ؟ءاربتسالا ۱

 EEE 00 0 a ءاربتسالا تقو يف ةريغصلا ةرشابم

 ی O ءاربتسالا تقو يف رکبلا ةرشابم

 و ا و ل ةيبسملل ءطولا ريغب عاتمتسالا

 22ظظشظ و و اع جل ا ؟عيبلا نيح نم ءاربتسالا ةدم أدبت له

 | .. ؟ضحت مل يتلاو ةسيالا ءاربتسا نع ةنسلا تتکس له
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 2 LS ةتيملا عيب میرحت
 ۱ 1011 ةتيملا محش عیب میرحت
 ی بيم ی فا

 A ی ام وو ورا هوب ی ينل ی فوصلاو ربولاو

 ۱۷۱ a غابدلا دعب اهدلجو اهنرقو ةتيملا مظع عیب مرحي له

 E CS زر ةتيملا دلج عيب

 ۱۱۷ ۲۱: رام ی ی ROO o سجنلا نهدلا عيب

 E SL ESD a سجنلا نيجرسلا عيب

 VE AUIS DELUSION GS ةتيملا مظع عيب

 E مو ریزنخلا عيب میرحت
 ۱۲۷۵ ی ی مانصالا عیب میرحت

 E کی و ع ال و + هنمثل ميرحت ءيشلا ميرحت

 O يو ا بي یمذلل ريزنخلاو رمخلا ملسملا عيب زوجي له
 AE ياو ا و وسب هل بو OOS طاب ا امس رجا بلکلا عيب ميرحت

 E م املا تلك ءانفتسا كيداحأل فنضملا ف

 اق ۰ وا ااا لا بط دو واد ق4 اوم م ا غم لا لو اق احط لل يدع عمم غن عادل رونسلا عيب ميرحت

 AC SEAS يغبلا رهم ميرحت
 IAT Saas ؟رهم ینزلا ىلع ةهركملا ةرحلل له

 هلق ل .. ؟رهم ىنزلا ىلع ةعواطملا ةمألل له

 00000000000 . . . . ؟تبات مث هتضبق اذإ اهبسكب ةينازلا لعفت ام

 N aa ؟ءارك ينارصنل ًاريزنخ وأ ةتيم وأ ارمخ لمح نمل له
 ۹145 ۰ نهاکلا ناولح میرحت
 O 001211 محالملا هيلع بکرتت ام
 VIN دينا ا م NOS DS ماجحلا بسك ثبخ



 هبلط نمل هعرزو همئاهب ةجاحو هتجاح نع ءاملا نم لضف ام لذب بجي

 0 هریغ عرزل هلذب يف فالتخالاو همئاهب ةجاح وأ هتجاحل

 e هضرأ يف نداعملاو ةطبنتسملا نيعلا وأ ةعبانلا رثبلا كلمت له

 ESER EDA عیبلا نم عنملا فنصملا حيجرت

 ETE مئاهبلا يقسو يعرلل هنذإ ريغب هريغ كلم يف لوخدلا زوجي

 53000 لا اهئامب قحأ اهيرتشمو نيعلاو رثبلا عيب زوجي

 ERDE EE خرا مايتم هدأ دع وب 2 ERE ةمور رئب نامثع ءارش

 | مالسالا لوأ يف ءاملا عیب ىلع يدوهيلا رارق| ناك

 10 0 0 1 ؟عناصملاو كربلا ءام كلمي له

 SOLS ياا ا مودعملا ماسقأ

 ]0 ooo ملسلا عیب اهلوا

 ره EEC او اهحالص ودب دعب رامثلا عيب اهيناث

 هل تباط اذإ خطابملاو ءىئاقملا عيب يف فالتخالا

 و ی E مودعملا ماسقآ نم ثلاثلا

 کو هم ب ريا ام خم هو هو وس دي ملسلا نيبو اذه نيب قیرفتلا

 و ی كدنع سیل ام عیب نع يهنلا ثيدح نع ةيميت نبال مالک

 »51ش TENT ETE ............  بئاغلا عيبم يف فالتخالا



 NS OEE عرضلا يف نبللا عيب

 ی اهنبل ذخأل ةمولعم ةدم ةبولحلا ةراجإ

 19 ةراجالا هذه زاوج ىلع داری ۱

 7 توبث داریالا اذه نع باوجلا

 ی ی ی نایعالا ىلع ةراجالا دورو

 ا ل ل عفانملا ىرجم يرجي رمثلا

 ES نايعألاو عفانملا نيب ىطسولا ةبترلا

 ]۲ رثظلا ةزاجإ ىلع نارقلا صن

 E ETT ءافولا بوجو دوقعلا يف لصالا

 EE رئظلا ةراجإ زاوج ةلعل نوعناملا هلحمت ام

 ی اهنبلل منغلا ةحينم ىلإ میچ هبدن

 5100 اهرمث ذخال رجشلا ةراجا

 200100 ناويحلا ةراجإب ضرألا ةراجإ هباشت

 ناويحلا ةراجإ يف هنم مظعأ ضرألا ةراجإ يف ررغلا

 . . . . . . . عرضلا يف نبللا ىلع دقعلا يف فالتخالا

 a اهنع يهنم عويب ةلمج

 e ا عرضلا يف نبللا عيب

 TTT رهظلا ىلع فوصلا عيب
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 ۷ ری ارام

 سال دطوفج ق وقعا یم

 ةن ةي ةکيدَج ةحبط
  ۵A۸م 2۹۸

 وأ باتكلا اذه رشن ةداعإب حمسُي ال .م۱۹۷۹© ةظوفحم عبطلا قوقح
 ماظن يأ يف هخسنو هظفح وأ لاكشألا نم لكش يأب هنم ءزج يأ
 .هنم ءزج يأ وأ باتكلا عاجرتسا نم نكمي ينورتكلإ وأ يكيناكيم
 ىرخأ ةغل يأ ىلإ هتمجرت وأ باتكلا نم ءزج يأ سابتقاب حمسُي الو
 . رشانلا نم قبسم يطخ نذإ ىلع لوصحلا نود



 رک 2

 رابه يره ف



 سراهفلا هذه بیترت دعاوف

 ١ يملكلا يئابفلألا ماظنلا سراهفلا هذه بیترت يف انیعار .

  -۳نم ىلوألا ةبترملا يف يتأي ادحاو افرح امهانربتعاو (ةزمهلا)و (فلألا) نيب زيمن مل

 ةموسرملا تاملكلا يتأتو ءاندنع ةربتعم (فلأ ماللا) تسيلف كلذ یلعو «فورحلا

 ٤ - لوأ يف بيترتلا يف يتأت (نما) :لثم «نيقلأ ةدودمملا ةحوتفملا ةزمهلا انربتعا
 .ةزمهلا

 - و ب) يف يتأت (سؤب) :لثم ءواولا فرح يف واو ىلع ةموسرملا ةزمهلا انربتعا

 يتأت (ةشئاع) :لثم ءايلا فرح يف يتأت ءاي ىلع ةموسرملا ةزمهلا كلذكو ۰(س

 (ةشياع) يف .

 .موسرم وه امك ًادحاو افرح هانربتعاو دّدشملا فرحلا كفن مل

 .(ةمايقلا)و (ةالصلا) :لثم ؛ءاهلا ةلزنمب (ة) ةنكاسلا ثينأتلا ءات انربتعا

 يف يتأت (ىلص) :لثم «ءایلا لزنمب ءاي ةروصب ةموسرملا ةروصقملا فلألا انربتعا
 .(ي ل ص)

  4عاري مل (نأ)و (ْنِإ)و (َّنإ) تاملكلاف كلذ ىلعو .رابتعالا نيعب تاكرحلا ذخأن مل

 .اهدعب فورحلا بيترت نم اهعقوم ىوس اهيف
 ٠ ءاحا فرح يف هدجت (ةفرع جحلا) لثم لثم ؛رابتعالا نيعب (فيرعتلا لآ) ذخأن مل

 ةلالجلا مسا يف (لأ) انربتعاو «ةربتعم يهف ء(جحلاب) لثم فرحب تقبس اذإ الا
 (یتلا)و (يذلا) ةلوصوملا ءامسألا كلذكو ‹فلألا فرح يف يتأيو ءةيلصأ (هللا)

 .اهاوسو

 تست رتلا نم اهنکامآ يف اهلاثمأو 5 .(مأ)و .(نبا)و (وبآ) تاملعلا عضو تک ١١

 .رابتعالا نم اهطقسن ملو .





 ۷ ةحفصلا /ءزجلا ةيآلا مقر /ةروسلا مسا ةبالا

 ةينارقلا تایالا سرهف
 فلألا فرح

 ۱/۳ ۱ /توبکنعلا اوكرتُي نأ سانلا بسحأ .ملا

 1 ۷ /نارمع لا انبر دنع نم لك هب انما
 1۳۳/۳ ۸۱ /نارمع لا يرص) مکلذ ىلع متذخأو متررقآآ
 4/١ 6 /ةرقبلا ربلاب سانلا نورمأتأ
 ۷1/٤ 1۲ /ةرقبلا ىندأ وه يذلا نولدبتستأ

 ۲۷/۱ ۱۸۷ /ةرقبلا ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ

 "1 ۲۲ /تافاصلا مهجاوزأو اوملظ نيذلا اورشحا

 كذب ۱۰۸ /ةبوتلا هيف موقت نأ قحأ

 م ه /ةدئاملا رحبلا ديص مكل لحأ

 ۱۳/۵ ۱۸۷ /:رقبلا مایصلا ةليل مکل لحأ

 ۱۸9/۲ ۱ /ةدئاملا ماعنألا ةميهب مكل تلحأ

 ۸/۳ ۵ /بازحألا طسقأ وه مهئابال مهوعدا

«4€ /٥ 

۵۰۱-۱ 

 ۱۹۸/۳ ۱۲6 /نارمع لا نینموملل لوقت اذإ
 ۲11/۲ ۱ /رصنلا حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ

 ۳۰4/٤ ه٣ /بازحألا اولخداف متيعد اذإ

 ۳۰۷/١۱ ۱ /ةلزلزلا تلزلز اذإ

 ۳۳۸/۶ ۱ /قامشنالا تقشنا ءامسلا اذإ

 ه0 ١ /قالطلا نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ

 ۲۷1/0 ۷ /حارشنالا بصناف تغرف اذإ

 ۳۳/۵ ۷ /ةدئاملا اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ

 ۲۰۰۷/٥ ۹٤/بازحألا نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ

 9/۳ ۵ ۶ /ةدئاملا نینموملا ىلع ةلذآ

 ۶۰ ۳/۳ ۳۹ /جحلا نولتاقی نیذلل نذأ

 »4۷۰/0 < /قالطلا متنکس ثيح نم نهونکسا

CAT ۱ 



۸ 

 ,  مهسفنأ نينمؤملا نم یرتشا
 ارقتسم ريخ ذئموي ةنجلا باحصأ

 انیکسم نيتس ماعطإ

 نيكاسم ةرشع ماعطإ
 لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ

 ابذك هللا ىلع ىرتفا نمم مّلظأ
 مكتناكم ىلع اولمعا
 ۱ متئش ام اولمعا

 اثبع مکانقلخ امنآ متبسحفأ

 مالسإلل هردص هللا حرش نمفآ

 كبر مساب أرقا
 سمشلا كولدل ةالصلا مقأ

 مهبولق عطقت نأ الإ

 اوطقس ةنتفلا يف الأ

 فلس دق ام الا
 مهرايد نم اوجرخأ نيذلا

 نيبيط ةكئالملا مهافوتت نيذلا

 سانلا مهل لاق نيذلا
 مكبالصأ نم نيذلا

 مكئاسن نم مكنم نورهاظي نيذلا
 هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللا

 فعض نم مكقلخ يذلا هللا

 یوجنلا نع اوهن نيذلا ىلإ رت ملأ
 مكدمي نأ مكيفكي نلأ

 مكدمي نأ مكيفكي نلأ
 هذبع فاکب هللا سيلآ

 a ةتجلا اولخدت نآ متیسح ما
 لیللا ءانا تناق وه نمآ

 ميعن يفل راربالا نإ

 ۱۱۰ /ةبوتلا

 ۲۶ /ناق رفلا

 ٤ /ةلداجملا

 ۸٩ /ةدئاملا

 494 /ءاسنلا

 ٩۳ /ماعنألا

 ۳۵ /ماعنألا

 ۰ /تلصف

 ۱۱۵ /نونموملا

 ۲۲ /رمزلا

 ۱ /قلعلا

 ۷۸/۶ رس الا

 ۱۱۰ /ةبوتلا

 1٩ /ةبوتلا

 ۶۳ /ءاسنلا

 ؛۰ /جحلا

 ۳۲ /لحنلا

 ٠ /ءاسنلا ۲۳

 ۲ /ةلداجملا

 ۱۲۶ /ماعنالا

 ه5 /مورلا
 ۸ /ةلداجملا

 ۱۲۳ /نارمع لا

 ۲ /لافنالا

 ۳۹/رمزلا

 ۲۱ /ةرقبلا

 ۱۲ /نارمع لا

 ٩ /رمزلا

 ۱۳ /راطقنالا

 ةينارقلا تایالا سرهف

۵/۳ 

۹۷¥/١ 

 /ه £0)

(£0 /o 

tor /r 

o1۲ /۳ 

VY /۲۱ 

۱۰۵۱/۵ 

۳ 

۲۲/۲ 

۸۳/۱ 

2۰ ۵ 

CAY /Y 

۱۰۵۳/۳ 

۱۱۳۵ 

۳/۳ 

3/١ 

۳۸/۱ 

١١/6 

۱۹۳/۰ 

۵۳ ۲۱ 

۳۱۰/۲ 

۱۳۰2 ۵ 

۱۹۹/۳ 

۱۹۹/۳ 

۳۹/۱ 

۱۳/۳ 

۲۰۰/۳ 

8/١ 

۲/۲ 



 ٩ ةحفصلا /ءرحلا ةيالا مقر /ةروسلا مسا ةبالا

 ۱9۹۱/۵ ۷ /ءارسإلا مکسفنأل متنسحأ متنسحآ نإ

 ۱/۳ ۲۱۸ /:رقبلا اورجاه نیذلاو اونما نیذلا نإ

 ۲/۱ ۷۳ /جحلا هللا نود نم نوعدت نیذلا نإ

 10۲/۳ ۱۰ /جوربلا نينمؤملا اونتف نيذلا نإ

 م TAT /Y ۲۵ /جحلا نودصیو اورفک نیذلا نإ

 ۷!" ۸۹/۵ ۷۷ /نارمع لا هللا دهعب نو رتشي نیذلا نإ

 ٤ A/F /تارجحلا تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ

 ۲:۳۲ ۱۳ /بازحألا ةروع انتویب نإ

 ۳۷۳/۳ ۳۱ /ءاسنلا هنع نوهنت ام رثابک اوبنتجت نإ

 ۱/۳ ۱۹ /لافنألا مکءاج دقف اوحتفتست نإ

 ۳۲۰/۱ ۱۱۸ /ةدئاملا كدابع مهناف مهبذعت نا

 ۱۹/۳ ۱۰ /ءاسنلا نوملأت اونوکت نإ

 ۳۷۳/۳ ١5 /دوه تائیسلا نبهذي تاتسحلا نإ

 1/۳ ٩ /رطاف ودع مكل ناطيشلا نإ

 ۲1۰/۲ ۱۵۹ /ةرقبلا ةورملاو افصلا نإ

 4/۳ ۱۰۳ /ةبوتلا ۱ مهل نکس كتالص نإ
 00 75/سنوي اًئيش قحلا نم ينغي ال نظلا نإ

 0V۰ /o \ 4£ /* ۳٩ /ةبوتلا هللا دنع روهشلا ةدع نإ

 2/0 ۱۷ /ةمايقلا هنارقو هعمج انیلع نٍ

 ۳/۲ ۱۶ /راطفنالا میحج يفل راجفلا نإ

 ١9٠١ 0/١ /نارمع لا ضرألاو تاومسلا قلخ يف نإ

 0 ۵ /ميهاربإ رابص لكل تايآل كلذ يف نإ

 ۳۲۹۵۱ ۷۸/۶۱ رسالا ادوهشم ناك رجفلا نارق نإ

 000/۳ 09 /نارمع لا هللا دنع ىسيع لثم نإ

 ۱۳۳ ۲۷ /رهدلا ةلجاعلا نوبحی ءالؤه نإ

 1۲۲/۳ ۷۰ /لافنالا اريخ مکبولق يف هللا ملعی نإ

 ۳۸/۱ ه9 /ةبوتلا نوبغار انبر ىلإ ان

 ۵/:۳ ٤٤ /ةدئاملا ةاروتلا انلزنأ انإ

 116 ۱ ۱ /حتفلا انيبم احتف كل انحتف انإ
۳ ۱۳-2-۰۵ 

 11/۳ ٤١ /ةبوتلا الاقثو افافخ اورفنا



 ةينارقلا تایالا سرهف ۱۰

 VV /0 ۳۰ /رمزلا نوتیم مهناو تيم كنإ
 ۱۸۳ ۱ ۸ /لافنألا مکدالوآو مکلا ومآ امنا

 ۲۷/۱ ۱۹ /ميرم كبر لوسر انآ امنإ

 1۳/۲ ۷۸ /صصتلا يدنع ملع ىلع هتیتوآ امنإ

 ۳۸۳/۳ ۲۸ /ةبوتلا سجن نوکرشملا امنإ

 € /5 ۱۰ /تارجحلا ةوخإ نونمؤملا امنإ

 ۳۸۵/۳ ٩ /ةنحتمملا مکولتاق نیذلا نع هللا مکاهنی امنإ

 ٤ ٥ :/ ١4١ /دوه اودهشاو هللا دهشآ ىنإ

 ١ هرم ال /؟ ۱۲ /لافنألا اونما نيذلا اوتبثف مكعم ينأ

 ۱۹۹/۳ ٩ /لافنالا ةكئالملا نم فلأب مکدمم ينأ
 40/0 ۹۵ /ةدئاملا نيكاسم ماعط ةرافك وأ
 11۳/٤ ۸۷ /ةرقبلا لوسر مكءاج املك وأ

 ٦۷ Ar /r /توبکنعلا امرح انلعج انآ اوري مل وأ

 110 /0 ۳ /ءاسنلا مكناميأ تكلم ام وأ
 ۳۳۳/4 ۵۱ /توبکنعلا كيلع انلزنآ انآ مهفکی ملوآ

 ۲۱٤/۳ ۱3۵ /نارمع لا ةبيصم مكتباصأ اّملوا

 ۳9 ٤ /ةحتافلا نیعتسن كايإو دبعن كايإ

 ٩۸ ١/1 /ءارعشلا نيبم لالض ىفل انك نإ هات

 ۳9۲/۳ ۱٩/فسوی انیلع هللا كرثا دقل هللات
 ۹/۱ ۱ /ناقرفلا ناق رفلا لزن يذلا كرابت

 ۳۱/۱۳۰۵ ۲۵ /فاقحألا اهبر رمأب ءيش لک رمدت

 ۳۹/۱ ٤٤ /ءارسإلا ,  ضرالاو عبسلا تاومسلا هل حبست

 هالا هال٠ /ه ۲۲۸ /ةرقبلا ءورق ةثالث

 ۱۹۸/۲ ۱۹۹ /ةرقبلا سانلا ضافآ ثیح نم اوضیفا مث



 ۱۱ ةحفصلا /هزجلا  ةيآلا مقر /ةروسلا مسا ةيالا

 ۶۰۷/۱ 1۸ /تافاصلا میحجلا یلال مهلیقم نإ مث

 ۳/:۳ ۸ /مجنلا ىلدتف اند مث

 1۹۷/٤ ۸ /رئاكتلا میعنلا نع ذئموي نلئستل مث

 101/۳ ۲۳ /ماعنألا اولاق نآ الإ مهتنتف نكت مل مث

 ۳۹/۵ ۳ /ةلداجملا اولاق امل نودوعی مث

 ۳۰۳/۵ ۸ /ةلداجملا اوهن امل نودوعی مث

 ميجلا فرح

 ۳5۵۸/۳ ۸۱ /ءارسإلا لطابلا قهزو قحلا ءاج

 ۳۹۸/۳ ۱۹٩ /أبس لطابلا ءیدبی امو قحلا ءاج

 ءاحلا فرح

 0۸1/0 ۱۱۰ /فسوی لسرلا سأیتسا اذإ یتح

 ۶۱۶ ۵ ۲۳۰ /:رقبلا هریغاجوز حکنت یتح

 0۷1.001 /0 ۱۹۷ /ةرقبلا تامولعم رهشأ جحلا

 مکتانبو مکتاهمآ مکیلع تمرح
 0۰۰ o/ ۲۳ /ءاسنلا

 t0" / ۳ /ةدئاملا ةتيملا مكيلع تمرح

 ۳۱۱۷/۳ ۱۷6 /نارمع لا لیکولا معنو هللا انبسح

 ءاخلا فرح

V1/ ۸۱۳۳/۰ /۹«(۳ 

 11/۱ ۲5 /رونلا نوئیبخلاو نیئییخلل تاثیبخلا

 ۳ :٠١

 لاذلا فرح

 ۳/:۱ ۱۹۹ /فارعألا فرعلاب رمأو وفعلا ذخ

 1۰۹/۳ ۱۰۳ /ةبوتلا ةقدص مهلاومآ نم ذخ

 ۱۸/۳ ۱۲۰ /ةبوتلا أمظ مهبيصي ال مهنأب كلذ

 "84/7 ۱۹۲ /ةرقبلا هلهأ نكي مل نمل كلذ



 ةينارقلا تایالا سرهف ۱۲

 ۷/۳ ٤ /دمحم رصتنال هللا ءاشی ولو كلذ

 ۳/:۳۶ 1 /مجنلا ىوتساف ةرم وذ

 ۱9/۳ ۲ /رمزلا نوبسکت متنک ام اوقوذ

 يازسلا فرح

 ۳۳۹/۰۵ ۲ /رونلا اودلجاف ينزلاو ةينازلا
 ۱۹۷/۱ ۷ /نباغتلا اوثعبي نل نأ اورفک نيذلا معز
 ۲۸0 /‘ ١٤ /نارمع لا تاما ج نالا كر

 نيسلا فرح

 TAT ۵۳ ۱ /ءارسإلا هدبعب ىرسأ يذلا ناحبس
 ۱۳۳/۳ ۱5 /رونلا میظع ناتهب اذه كناحبس
 ۷۰/۵ ۷ /ةقاحلا لایل عبس مهیلع اهرخس

 1۹/۱ ۷۲ /رمزلا اهولخداف متبط مکیلع مالس
 ۳۳۳/۵ ۱۰۱ /ةبوتلا نیترم مهبذعنس

 غ4 ٩۵ /ةبوتلا متبلقنا اذإ مكل هللاب نوفلحيس

 نیشلا فرح

 ۰۳۰۱ ۱۳ /یروشلا یصو ام نیدلآ نم مکل عرش
 ۷۹/۱ ۱۸۵ /ةرقبلا هيف لزنأ يذلا ناضمر رهش

 ءاطلا فرح

 21۳ ۳ ۱ /لمنلا نارقلا تایا كلت سط
 2۰2" ۱۵ ۲۲۹ /ةرقبلا فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا

۲۷۹ 2۰۰۲۲ 

۲۳ ۵۹۳ 

 ۱۷/۲ ۱ /روطلا روطسم باتکو روطلا

 ءاظلا فرح ۱



 ۱۳ ةحفصلا /ءزجلا ةیالا مقر /ةروسلا مسا ةيالا

 نيعلا فرح

 ۱۹۷/۳ ۷۸ /نجلا ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بیغلا ملاع

 ۳۹۹/۰۵ ۸ /ءارسإلا مكمحري نأ مكبر یسع

 ۱۹/۵ ٩۵ /:هدئاملا فلس امع هللا یفع

 لنت ۵ /مجنلا یوقلا دیدش هملع

  نیفلا فرح
 نك ۳AY/1 ۱۲ /ابس رهش اهحاورو رهش اهودغ

 ۱۳/۳ ٤۹ /لافنألا مهنيد ءالؤه رغ

 ءافلا فرح

 ۱۳/۵ ۲۹۵ /:رقبلا نفت اهلكأ كنان
 ۱۹۰/4 ۲۲۳ /ةرقبلا متتش ىنأ مکثرح اوتأف

 ۲4/٤ ۲۲۲ /ةرقبلا مكرمأ ثيح نم نهوتأف

 ۸4/۱ ۹٤ /رجحلا رمت امب عداف

 ۳۹/۵ ۲۵ /ءاسنلا ناف نصحأ اذاف

 كانا ۳ ۵ /ةبوتلا مرحلا رهشالا خلسنا اذإف

 »۹/۵ ۲ /قالطلا نهرکسمأف نهلجأ نغلب اذإف

0۹" ۲ 

 ۵۹۳/۵ ۲۳ /:رقبلا مکیلع حانج الف نهلجآ انغلب اذإف

 ۳۸/۱ ۷ /حارشنالا بصناف تغرف اذاف

 ۳۰۳/۵ ٩۸ /لحنلا نارقلا تأرق اذاف

 04/٥ ۱۸ /ةمايقلا هنارق عبتاف هانأرق اذإف

 ۳4/۲ ۱۹۸ /:رقبلا مارحلا رعشملا دنع هللا اورکذاف

 ۱1۰/٤ ۳ /كلملا روطف نم یرت له رصبلا حجراف

 ۵/::۱ ۱۹۵ /نارمع لا ينآ مهبر مهل باجتساف

 ۳۳۸/ذ ۲۹ /:رقبلا ران هيف راصعا اهباصأف

 ۱/۳ ٩ /رجحلا رمژت امب عدصاف

 ۳۸/۳ ۱۹۵ /نارمع لا اوجرخاو اورجاه نیذلاف

 ۳۸۷/۹ ۸۸ /ةعقا ول نیبرقملا نم ناك نإ امأف



 ةينارقلا تایالا سرهف ١

 ۳۳/۳ ۱۹5 /:رقبلا رسیتسا امف مترصحأ ناف

 ۷۳۲/۵ + /قالطلا نهوتاف مكل نعضرأ نإف
 ٤ / o /میرحتلا هالوم وه هللا ناف

 ۱۳۸/۵ ۵٩ /ءاسنلا . ءيش يف متعزانت ناف

 7/5 ٠١ /نارمع لا لقف كوجاح نإف

 1۰0/0 ۲۳ /ةرقبلا مکیلع حانج الف نجرخ ناف

 ۱۸۱/۵ ۲۳۰ /:رقبلا لحت الف اهقلط ناف

 4/٥» ۲۳۰ /ةرقبلا هل لحت الف اهقلط ناف

۰ ۵۸۱ 

 ” خه ۲۳۰ /:رقبلا اهیلع حانج الف اهقلط ناف

 ۱۳-۳ ۵ ۲۲ /ةرقبلا میحر روفغ هللا ناف اوژاف ناف

 0۷۱/۵ ۱۱ /ءاسنلا سدسلا همألف ةوخإ هل ناك ناف

 ۸/۲ ٩٤ /سنوی كش يف تنك نإف

 ۱:۵۵ ۳ /ءاسنلا مکل باط ام اوحکناف

 ٠١ /ه ۲۵ /ءاسنلا نهلهأ نذإب نهوحکناف

 ۳۷۸۲۱ ۲۵/۶۱ رسالا اروفغ نيباوألل ناك هناف

 1۱۳/۳ ۱۰۹ /ةبوتلا منهج ران يف هب راهناف
 ۹/۱ ۱۰ /مجنلا هدبع ىلإ ىحوأف

 ۷۱/۵ ۵٩ /فرخ زلا نیرخالل الثمو املس مهانلعجف

 ۳/::۱ ۲ /ةبوتلا رهشآ ةعبرآ ضرالا يف اوحیسف

 006 ٩ /رونلا تاداهش عبرأ مهدحأ ةداهشف

 ۳۳۰/۲ ۲ /رثوکلا وتو لنت اف
 2۷۰/۵ ۱۹5 /:رقبلا جحلا يف مايأ ةثالث مايصف

 01۰.004 ۵ ۱ /قالطلا ةدعلا اوصحأو مهتدعل نهوقلطف

 0۷1/0 ٤ /قالطلا رهشآ ةئالث نهتدعف

 غ0 ١97 /ةرقبلا  ةقدص وأ مايص نم ةيدفف
 ۶ ۵ ۸٩ /:دئاملا نیکاسم ةرشع ماعطإ هترافکف

 ۲۰0/۲ ۲۸/ححلا سئابلا اومعطأو اهنم اولكف
 ٤ YII /é /ءاسنلا اثیرم اثینه هولکف

 ۰/۵ ۲۵ /نارمع لا مویل مهانعمج اذإ فیکف
 ۱۷1/۱ ٤١ /ءاسنلا ةمأ لك نم انئج اذإ فيكف



 ۱۵ ةحفصلا /ءزجلا ةيالا مقر /ةروسلا مسا ةيالا

 ۳/۳ ۱۵۰ /ناق رفلا مهدهاجو نیرفاکلا عطت الف

 ۳۰/۱ ۱۷ /ةدجسلا مهل يفخأ ام سفن ملعت الف

 ۳۷/۱ ۳۵ /دمحم ملسلا ىلإ اوعدتو اونهت الف

 ۱۳۷/۵ ۱۲۸ /ءاسنلا احلصی نأ امهیلع حانج الف

 ۱۷/۳ ۲۸ /ةبوتلا مارحلا دجسملا اوبرقی الف

 0۸1/0 ۸۰ /فسوی ایجن اوصلخ هنم اوسأيتسا املف

 ۷۲/۱ ۱۰۳ /تافاصلا نیبجلل هلتو املسأ املف

 00/۳ ۵ /فصلا مهبولق هللا غازأ اوغاز اًملف

 ١/١ ۳۷ /بازحألا ارطو اهنم ديز ىضق املف

 ۳۰/4 1٩ /دوه ذينح لجعب ءاج نأ ثيل امف

 044/0 ٤۹ /بازحألا ةدع نم نهيلع مكل امف

 لي ۲ ١95 /ةرقبلا جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف

 ۸*۱ ۰۸ ۱۹۲ /ةرقبلا یذآ هب وأ اضیرم مکنم ناك نمف

 غ١ ۱۸۶ /ةرقبلا رفس ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف

 ۶۶۱۵ ٤ /ةلداجملا نیتس ماعطإف عطتسی مل نمف

 ۳۳/۲ ۱۲۵ /ماعنألا هيدهي نأ هللا دري نمف

 ۳۹/۵ ۹6 /ءاینألا تاحلاصلا نم لمعی نمف

 ۳۹۳ ۱۹۰ /ءاسنلا اوداه نیذلا نم ملظنف

 ٠١ oft /ةرقبلا ضرم مهبولف يف

 or" /‘ ۱۵ /دمحم نسا ريغ ءام نم راهنآ اهیف

 ۲۳۸۹/۹ ٩۸ /نمحرلا نامرو لخنو ةهكاف اهیف

 فاقلا فرح

 ۱۸/۱ ۱/ق دلا ثارقلاو هئ
 ۱۹۳/۶ ۱۶ /ةبوتلا مكيديأب هللا مهبذعی مهولتاق

 ۷۳/۵ ۷۸ /سي ميمر يهو ماظعلا يبحي نم لاق

 Y/Y ۱۳۰ /ماعنألا انسفنأ ىلع اندهش اولاق

 ۷۳/۱ ۲۸ /تایراذلا هورشبو فخت ال اولاق

 ۳۳/۲ ۱۳ /یلعألا یکزت ْنَم حلفآ دق

 ۳۹۳/۵ ۱ /ةلداجملا كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق

 ۳۱۸۸/۵ ۲ /میرحتلا مکنامیآ ةلحت مکل هللا ضرف دق



 ةينارقلا تایالا سرهف ۳

 9۹/۳ ۱6 /ةرقبلا كهجو بلقت یرن دق

 ۰7۱۶ ۱ ۱ /قلفلا قلفلا برب ذوعأ لق
 ۱۰/۱ ١ /سانلا سانلا برب ذوعأ لق

 ۱۱۳/۳ ۱۵ 6 /نارمع لا هلل هلك رمألا نإ لق
 9/۳ ۳۱ /نارمع لا هللا نوبحت متنک نإ لق
 1۳۳/۳ ۱۹ /ماعنالا هللا عم نأ نودهشتل مكنثأ لق
 ۱7/۳ ٩۳ /نونمژملا نودعوی ام ينيرت امإ يبر لق

 1۷۹ ۳ ؟ ۵ /ماعنألا ىلإ يحوآ امیف دجآ ال لق
 ۱۳9/4 ۱۷ /بازحألا هللا نم مکمصعی يذلا اذ نم لق
 قي ۷۸ /لحنلا مكأشنأ يذلا وه لق
 2۳ ۱ ۱/صالخالا دحأ هللا وه لق

۷ 7-7" 

 oor [r 4۵ /نارمع لا نوجاحت مل باتكلا لهأ اي لق
 ۰۰۸*۱۳ ۱ /نورفاکلا نورفاکلا اهیآ اي لق

 ۲4/۱ ١ /لمزملا ليللا مق
 ۲۲۸/۱ ۲۳۸ /ةرقبلا نیتناق هلل اوموق

 فاکلا فرح

 ۰۰۹/۱ ٩۲ /فارعأالا اهیف اونغی مل نأك
 ۳۳۷/۶ ۳۵ /فاقحالا نودعوی ام نوری موی مهنأك
 ۳۳۷/۶ ۳۲ /تاعزانلا اهنوری موی مهنأك

 14/۲ ۱۸۳ /ةرقبلا مايصلا مكيلع بتك

 )۰/۳ ۱۷۸ /ةرقبلا صاصقلا مکیلع بتك

 NL ۲۶ /فسوی ءوسلا هنع فرصنل كلذک
 ۱۳/۳ ۵۲ /تایراذلا مهلبق نم نیذلا ىتأ ام كلذك
 ۱۷/۳ ۵٩/۶۱ رعشلا لیئارسٍ ينب اهانثروآو كلذک

 4۷/۲ ۳۸ /رثدملا ةنيهر تبسک امب سفن لك

 ۱۳/۳ ۲۰ /ةمایقلا ةلجاعلا نوبحت لب الك
 ۱/۳ ۱۰ /رشحلا ناسنالل لاق اذإ ناطیشلا لثمک

 1/۳ ۸٩ /نارمع لا اموق هللا يدهي فيك

 ا

 ٠ يو ¥



 ۱۷ ةحفصلا /ءزجلا ةيالا مقر /ةروسلا مسا ةيالا

 ماللا فرح

 41/7 ٩۲ /ةبوتلا هيلع مكلمحأ ام دجأ ال

 ۸/۱ ١ /دلبلا دلبلا اذهب مسقأ ال

 ۵٩ / ١17 /ةرقبلا نيدلا يف هاركإ ال

 VY £ /ه ۲۹ /ءاسنلا مکلاومآ اولكأت ال

 ٩۲ Yor ۳۳ /فسوی مویلا مکیلع بیرثت ال

 ۰:۸۲ ۵ ۱ /قالطلا نهتویب نم نهوجرخت ال

VIE 

 ۷۱/۱ ۷۰ /دوه طول موقل انلسرآ ان فخت ال

 4 ۷۵ ۱ /قالطلا كلذ دعب ثدحي هللا لعل يردت ال

 ٠١8 EAT /Y /ةبوتلا ادبآ هيف مقت ال

 »۰۰/0 ۲۳ /ةرقبلا ءاسنلا متقلط نإ مکیلع حانج+ال

 فر

 ۱۳۹/۵ ۱۰ /ةنحتمملا مه الو مهل لح نه ال

 1۱۳/۳ ٩ /ةبوتلا يذلا مهناينب لازي ال

 ۱۸/۵ ٩۲ /میرم اوغل اهيف نوعمسي ال

 1۰/۵ ۷ /قالطلا اهاتا ام الا افن هللا فلكي ال

 A۸ /0 ۲۲۵ /ةرقبلا وغللاب هللا مكذخاؤي ال

 ۱۱۱/۵6 ۲۳ /ءاسنلا نهب متلخد يتاللا.

 ۲4/۲ ۲۷ /حتفلا هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا نلخدتل

 t/t ۸/لحنلا اهوبکرتل

 ۸۰۸۳-۰۸2 ۱۱۷ /ةب وتلا يبنلا ىلع هللا بات دقل

۰ ۵ 

 ۳۹/۳۳ ۲۷ /حتفلا ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل

 ۱۸۳/۵ ۲۱ /بازحألا ةوسأ هللا لوسر يف مکل ناك دقل

 1۳۳/۳ + /ءاسنلا كيلا لزنآ امب دهشي هللا نکل

 ۱۰۳/۳ ۱۵۳/۵ نیع لا مکتاف ام ىلع اونزحت الیکل

 نفل ۲۲۹ /ةرقبلا مهئاسن نم نولؤي نيذلل

 ۳۸۹5/۳ ۸/رشحلا نیرجاهملا ءارقفلل

 116/۳ ۳۰ /ناسنالا میقتسی نأ مکنم ءاش نمل



 ةينارقلا تایالا سرهف ۱۸

 ١/5 ۱6۸ /ماعنألا انك رشآ ام هللا ءاش ول
 10/٤ ۳۵ /لحنلا هنود نم اندبع ام هللا ءاش ول

 ۱۱۳/۳ ۱۵6 /نارمع لا ءيش رمألا نم انل ناك ول

 1۳/۲ ۵۱ /فرخ زلا رصم كلم يل
 1/٤ را جرح ىمعألا ىلع سيل
 ۷۳/۵ ۲۹ /رونلا اولخدت نأ حانج مکیلع سیل
 ۳/:۱۸ ۱۲۸ /نارمع لا ءيش رمالا نم كل سيل
 1Y /o ۷ /قالطلا هتعس نم ةعس وذ قفنیل

 ١ ۸۸/٤ /نارمع لا وه الإ هل ال هللا لا

 ميملا فرح

 ١75/5 ۲۲ /ديدحلا ضرألا يف ةبيصم نم باصأ ام

 ا ۷۹ /ءاسنلا ةنسح نم كباصأ ام
 ۷۷/۵ ۷ /رشحلا هلوسر ىلع هللا ءافأ ام
 ۱۹۷/۳ ۱۷۹ /نارمع لا نينمؤملا رذيل هللا ناك ام
 o۲۰ /۳ ۱۲۰ /ةبوتلا ةنيدملا لهأل ناك ام

 ۱۷ ۲ ۷۹ /نارمع لا هللا هيتؤي نأ رشبل ناك ام
 1۰۰/۳ ٩۷ /لافنألا یرسآ هل نوکی نأ يبنل ناك ام
 ۲/۱ 18 /صصقلا هللا ناحبس ةريخلا مهل ناك ام
 7 ٤ ۲41/٤ /بازحألا مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك ام
 ۳:۲ ۱۱ /مجنلا ىأر ام داؤفلا بذک ام
 6/۱ ۲ /رطاف ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام
 ۱۳/۳ ٤٣ /تلصف ليق دق ام الإ كل لاقي ام
 0 ۸٩ /ةدئاملا مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم

EEN 
 ٠١١ VA/Y ۰۷ ۸ /ماعنألا اهلاثمآ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم

 ۱۱/۵ ٤٦ /تلصف هسفنلف احلاص لمع نم
 للعم ۳ ۳/۵ ۳ /ةلداجملا اسامتی نأ لبق نم

 ۲ ۰ ٩

 ۳/:۱ ۵ /تویکنعلا هللا ءاقل وج رپ ناك نم
 ۱۳۸/۳ ۱۷ /فهكلا دتهملا وهف هللا دهی نم



 ۱٩ ةحفصلا /هزجلا ةيآلا مقر /ةروسلا مسا ةيالا

 001/۳ هد /هط مکدیعن اهیفو مکانقلخ اهنم

 نونلا فرح

 2۰۶-2۰: ۲۲۳/5 رقبلا مکل ثرح مکژاسن

۱۱۳/۵ 

 ۱۳۳/۵ ۳۱ /بازحألا نیترم اهرجآ اهتؤن

 ءاهلا فرح

 ۳۸۹/۲ ٩۵ /ةدئاملا . ةبعکلا غلاب ایده
 ۷1/0 ۳۹/ص ننماف انؤاطع اذه

 ۳۷۳/۲ ۱۳ /ماعنالا مهمعزب هلل اذه

 ۱7 ۳ ۱۹ /جحلا اومصتخا نامصخ ناذه

 ۳۸۰۲۰۷۳۸۱ ۲ /تایراذلا فیض ثیدح كاتأ له

 ۱۱۳/۳ ۱۵6 /نارمع لا ءيش نم رمألا نم انل له

 99/۳ ۱۵۸ /ماعنألا ةكئالملا مهيتأت نأ الإ نورظني له

 ٤/T ۱۸۷ /ةرقبلا مکل سابل نه

 ۸/۳ ۷۸ /جحلا مکیلع لعج امو مکابتجا ره

 ۳۳/۳ ٤ /حتفلا ةنيكسلا لزنآ يذلا وه

 "1/1 ۱۸۹ /فارعألا ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا وه

 ۳/:۱ ۲۶ /حتفلا مکنع مهیدیآ فک يذلا وهذ

 ةففف ۳ /دیدحلا نطابلاو رهاظلاو رخالاو لوألا وه

 واولا فرح

 ۳۹۹ ۵ ۲ /ءارسالا هقح یبرقلا اذ تاو

 ۸4/۴۳ ۱۰۲ /ةبوتلا مهبونذب اوفرتعا نورخاو
 ۳۱۱/۲ ۱۲۵ /:رقبلا میهاربا ماقم نم اوذختاو

 ۳۳/۲ ۱۱ /ةدئاملا هللا یلعو هللا اوقنا و

 ۲-2 ۱۹۲ /ةرقبلا ةرمعلاو جحلا اومتأو

o /۳ 

 مح. عا ۲٤ /ءاسنلا مکلذ ءارو ام مکل لحأ و
۵۰۳ ۳ 



 ةينارقلا تایالا سرهف ۲۰

 ۱۷۸/۹ ۳ ۲٤ /ءاسنلا ٠ رمكلذ ارو لا لخاو

 9/۳ ۱۲ /فصلا بيرق حتفو هللا نم رصن اهنوبحت ىرخأو
 ۱۰/۵ ۲۲ /ءاسنلا ةعاضرلا نم مکتاوخأو

 ١/5 ۵۸ /ةرقيلا ادجس بابلا اولخداو

 ۲۹۷/۱ ۱۷۲ /فارعألا مدا ينب نم كبر ذخأ ذإو
 0/١1 ۷ /بازحألا نییبنلا نم انذخأ ذاو
 ۳ ۲۹ /فاقحألا نجلا نم ارفن كيلإ انفرص ذاو
 ۱7 ۱ ۱۲۱ /نارمع لا كلهأ نم تودغ ذإو
 ۱۰۷/۳ ۲۰ /:دئاملا هموقل یسوم لاق ذإو

 ۲ ۲/٤ ۳۷ /بازحألا هيلع هللا معنآ يذلل لوقي ذإو
 oor / ۸۱ /نارمع لا نييبنلا قاثیم هللا ذخأ اذإو

 ۳ ۰۲ ۱ ۱۲۶ /ماعنألا اولاق ةيا مهتءاج اذإو
 ه/5 54 /رونلا هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو
 4۸/0 ه٣ /بازحألا اعاتم نهومتلأس اذإو
 »041.00 /ه ۲۳۲ /ةرقبلا نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو

o4۳ 

 « ۳ ۱۲۱ /نارمع لا كلهأ نم تودغ اذإو
 ۱۳۰/۵ ۸ /ریوکتلا تلئَس ةدوؤوملا اذإو
 3/۰ ۷ /ریوکتلا تجوز سوفتلا اذإو
 95/۱ ۳ /ةبوتلا هلوسرو هللا نم ناذأو
 ۷۰/١ ۲ /قاقشنالا تقحو اهبرل تنذآو
 ل 50 /ةرقبلا ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو
 ۲4/۱ ۱۹ /قلعلا برتقاو دجساو
 ۳۹۹ ۱۱ /صصقلا یسوم مأ داوف حبصأو
 CAE /o < /ءاسنلا هب اوكرشت الو هللا اودبعاو

 0۱/۲ ٠٠ /لافنالا ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو
 ۷۳۵ ۶۱ /لافنالا ءيش نم متمنغ امنآ اوملعاو
 1۷/۱ ۳۸ /لحنلا مهنامیآ دهج هللاب اومسقأو
 YAV / 5 ۱۲ /نمحرلا ناحیرلاو فصعلا وذ بحلاو

 عا Y/ ۱۰۷ /ةبوتلا ار ا دهم زنا نوذلاو
 ۱۸۵ ۵ ۲۹ /جراعملا مهجورفل مه نیذلاو



 ۲۱ ةحفصلا /ءزجلا 2 ةيآلا مقر /ةروسلا مسا ةيالا

 ۱۱۵/۵ ۵ /نونمملا مهجورفل مه نیذلاو

 »۰۳۵ ۰۵ ۲۳ /:رقبلا مکنم نوفوتی نیذلاو

TEY ۷ ۱ 

 لا < /رونلا مهجاوزأ نومري نيذلاو

 نور ۵ ۰

 ۳۳۷/۵ 6 /رونلا تانصحملا نومری نیذلاو

 ۲11/۲ ۱ /روطلا روطسم باتکو روطلاو

 ۱19/۵ ۲٩ /رونلا نیبیطلل تابیطلاو
 ٥/۱ ۱ /رجفلا رشع لایلو رجفلاو
 ۰۱/۵ 1۰ /رونلا یتاللا ءاسنلا نم دعاوتلاو

 ۶:۲۲ ۵ ٤ /قالطلا ۱ نم نسي ىئاللاو

 .هالا/ ن5: 06 ۱

«OAT۵۹۷ ۸۵۸۵  

 ۳۰۰/۳ ۱۳۹ /نارمع لا نیملاظلا بحي ال هللاو
 ۷/۳ ۲۲۱ /رقبلا ءاشي نمل فعاضی هللاو

 TTF 1۷ /ةدئاملا سانلا نم كمصعي هللاو

 01 / ٥ ۱۷ /ریوکتلا سعسع اذإ ليللاو

 م ۲۶ /ءاسنلا ءاسنلا نم تانصحملاو

 نضل ۰۵

 ۲۹/٥ ۲۲۸ /ةرقبلا نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو

coVV ۳ 

۰ ۵« 

۲ ۷۳ 004 

 ١55 /ه ۷۱ /ةبوتلا تانمؤملاو نونمؤملاو

 01/1 ۷ /نمحرلا نادجسی رجشلاو مجنلاو

 ٠١ 1۰/٤" /ق ديضن علط اهل تاقساب لخنلاو

 ۳۷۳/۳ ۲۶ /حتفلا هلحم غلبي نأ افوکعم يدهلاو

 ١ ۱۲۱۳ /ةرقبلا دحاو هلإ مکهلاو

 ۸/۵ ۲۳۳ /:رقبلا نهدالوآ نعضری تادلاولاو

۵ ۷ ۵ 

 ۸۱/٥ ۵۸ /لافنألا ةنايخ موق نم نفاخت امإو



 ةينارقلا تابالا سرهف ۳۲

 ۲۱۳ ۲ ۳۱ /تلصف غزن ناطیشلا نم كنغزنی امإو

 ۳/٤ ۲۲ /روطلا محلو ةهكافب مهانددمأو

 0/5 ۱۳۲ /هط ةالصلاب كلهأ رمأ و

 ۱۸/۳ ۳۸/یروشلا مهنیب یروش مهرمآو

 ۷-0۵۰ ۵ ۲۳ /ءاسنلا مکئاسن تاهمآو

 0۰0۰/0 ۲۳ /ءاسنلا مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو

2۷ 

 ۷1/0 ۲۰ /ءاسنلا جوز لادبتسا متدرآ ناو

 ۸۳ ۱ ۷ /ءارسإلا اهلف متلأسأ ناو

 8 ۳۱۹/۵ ۲ /ةلداجملا روفغ وفعل هللا ناو

 ۱۳۷/۵ ۱۲۸ /ءاسنلا اهلعب نم تفاخ ةأرما ناو

 : ١85 /ه ۲۶۸ /ةرقبلا مكسفنأ يف ام اودبت نإو

 ۱۷۳ ۰۷۲/۵ ۳۵ /ءاسلا امهنيب قاقش متفخ ناو

 فول o/ ۲۲۸ /ةرقبلا لبق نم نهومتقلط نإو

 ۳۰۰ ۵ ۵ ۸/۶۱ رسالا اندع متدع نو

 ۳۱/۵ ۲۲۷ /:رقبلا قالطلا اومزع ناو

 1۰/۳ ۱۳ /ةرقبلا ةريبكل تناك نإو

 ۹/۱ ۲۳ /:رقبلا انلزن امم بیر يف متنک ناو

 ۷/۸ ؟۲ /ءاسنلا رفس ىلع وأ یضرم متنک ناو

 ror /t 17 /لحنلا ةربعل ماعنألا يف مکل ناو

 ۳۳۷/۳ ۷۱ /میرم اهدراو الا مکنم ناو

 ۳۸/۱ ٩۲ /لافنألا كوعدخی نأ اودیری ناو

 10/٤ ۵۱ /ملقلا كنوقلزيل اورفک نيذلا داكي ناو

 ۳۱۳۵ ۱۷ /ماعنألا رضب هللا كسسمي ناو

 ١57 ۳۷۰/٤ /تافاصلا نيطقي نم ةرجش هيلع انتبنأو

 ۱۰/٥ ۳۶ /رونلا مکنم یمایالا اوحکناو
 ۹/۱ ۲۰ /نجلا هللا دبع ماق امل هنأو
 ۸1/٥ ۳۹ /دوه هنأ حون ىلإ يحوأو

 CoA ۵ ؟ /قالطلا نهلمح نعضی نأ نهلجآ لامحالا تالوأو

 ر

 مالا” 5 ۳ ۹



 ۲۳ ةحفصلا /ءزجلا 2 ةيآلا مقر /ةروسلا مسا ةبالا

 o / ااا ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو

 A۸4 /0 م /ءاسنلا ىبرقلا يذبو اناسحإ نيدلاولابو

 ۱۷۳/ ۱۵۵ /:رقبلا مهتباصآ اذإ نيذلا نیرباصلا رشبو

 ۷۳/۱ ۱۱۲ /تافاصلا نیحلاصلا نم ايبن قاحساب هانرشیو

 0۹۲ ۵ ۲۲۸ /ةرقبلا نهدرب قحأ نهتلوعبو

 2۹۳ ۵ ۱۲۸ /ماعنألا انل تلجأ يذلا انلجأ انغلبو

 "1/4 1۸ /رجحلا نورشبتسی ةنيدملا لهأ ءاجو

 هوم /ع ۲۲ /رجفلا وواو

 1/۳ ۲۰ /ناقرفلا ةنتف ضعبل مكضعب انلعجو

 1/۳ ۹ ادس مهیدیآ نيب نم انلعجو

 ۲۷/٤ ۳۰ /ءايبنألا ىح ءىش لك ءاملا نم انلعجو

 1۰/۳ ١ /ةدعتسلا اا ةر اغلا ين العم

 "۰۱۱/۳۳ ۱۳۲ /ماعنالا أرذ امم هلل اولعجو

 ۱/۵ ۳ /رونلا نینموملا ىلع كلذ مرحو

 ۰۱۹9/4 ۲۳ /ءاسنلا مكئانبأ لئالحو
8100010 

 0۰۷/۳ ۷۸ /ءايبنألا نامکحی ذإ نامیلسو دوادو

 0۰/٥ ۲۳ /ءاسنلا يتاللا مكبئابرو

 o /ا ٦۸ /صصقلا راتخيو ءاشی ام قلخی كبرو

 ۲/۱ 59 /صصقلا مهرودص نكت ام ملعی كبرو

 ۳۹۹/۱ ۳ /جوربلا دوهشمو دهاشو

 ۳-۳7۰ ۱۵۹ /نارمع لا رمألا يف مهرواشو

 1۳۳۳ ۱۸ /نارمع لا وه الإ هلا ال هنأ هللا دهشو

 0/١ ۱۲ /میرحتلا اهبر تاملکب تفدصو

 ۲۱۲/۳ ١١5 /نارمع لا مهسفنأ مهتمهأ دق ةفئاطو

 ۰4/٤" ۲۹ /ةعقاولا دوضنم حلطو

 2/١ 77 /جحلا يتيب رهطو

 ١١/١ ۱۳ /ناقرفلا نوشمی نیذلا نمحرلا دابعو

 ۱۳/۵ ۲۹ /حتفلا اونما نيذلا هللا دعو
 "81 /ع ٠١ /حتفلا ةريثك مناغم هللا مكدعو

 ۳۷۹/۳ ۲۱۲ /ةرقبلا ائيش اوهرکت نأ یسعو



 ةينارقلا تایالا سرهف ۲٤

 ۲ ۱۱۸ /ةبوتلا اوفلخ نيذلا ةئالثلا یلعو
 0٠

 ۵ ۲۳۳ /ةرقبلا نهقزر هل دولوملا یلعو
 3 ۲۳۳ /:رقبلا كلذ لثم ثراولا یلعو
 11/۳ ۱۹۰ /:رقبلا هللا لیبس يف اولتاقو
 ۳۰/۳ ۳٩ /ةبوتلا ةفاك نیکرشملا اولتاقو
 101/۳ ۱٩۳ /:رقبلا ةنتف نوکت ال یتح مهولتاقو
 10۷/۱ ای ةعاسلا انيتأت ال اورفك نيذلا لاقو
 ۳۹۳/۳ ۵۷ /صصقلا یدهلا عبتن نإ اولاقو
 وا او ۸۱ /ةبوتلا رحلا يف اورفنت ال اولاقو
 1۲/۱ ۳۱ /فرخ زلا نارقلا اذه لزن الول اولاقو
 o /* ۸۰ /ءارسإلا قدص لخدُم ينلخدأ يبر لقو
 YATA ۲۳۸ /ةرقبلا نیتناف هلل اوموقو

 ۳۳۸/۹: ٤٤ /دوه كءام يعلبا ضرآ اي لیقو
 ۱۳/۳ ۱۱۲ /ماعنألا اودع يبن لكل انلعج كلذكو
 ۳۲۱۹۸۲۵۸ ۵۳ /ماعنالا ضعبب مهضمب انتف كلذكو

۱/۳ 

 YVA/Y ۲۰ /حتفلا مكنع سانلا يديأ فکو
 140/٤ ۳۱ /فارعألا اوفرست الو اوبرشاو اولکو
 + ۳ ١19 /نارمع لا اولتق نیذلا نبسحت الو
 اة ۱۹۲ /ةرقبلا مكسوؤر اوقلحت الو

 1/۳ ۳۶ /تلصف ةئيسلا الو ةنسحلا يوتست الو
 ۸1/٥ + /قالطلا نهيلع اوقيضتل نهوراضت الو
 ۳۱۹/۵ ۲۳۵ /:رقبلا حاكنلا ةدقع اومزعت الو
 ۳۹5/۳ ۱۹۱ /:رقبلا مارحلا دجسملا دنع مهولتاقت الو

 er /Y ۲۹ /ءاسنلا مکسفنآ اولتقت الو
 ۱۱۱/۵ ۳۱ /ء۱رسالا قالمإ ةيشخ مکدالوآ اولتقت الو

 ot /؟ ۳۲ /ءارسإلا ىنزلا اوبرقت الو

 2۳/۵ ۲۲۲ /:رقبلا نرهطی یتح نهوبرقت الو
 ۱۷۹/۵ ١١7 /لحنلا مکتنسلآ فصت امل اولوقت الو
 1A4 /o ۳۳ /رونلا ءاغبلا ىلع مکتایتف اوهرکت الو



 ۲۵ ةحفصلا /ءزجلا ةيالا مقر /ةروسلا مسا ةبالا

 ۳۹۸۹/۵ ۱۳۶ /ماعنألا اهیلع الإ سفن لک بست الو

 ۹/۳ ۱۹۵ /:رقبلا ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو

 ۱۳۹/۵ ۱۰ /ةنحتمملا رفاوکلا مصعب اوکسمت الو

 ۱۱۳/۵ ۲۲ /ءاسنلا كابا حکن ام اوحکت الو

 ۱۷/۵ ۲۲۱ /ةرقبلا تاکرشملا اوحکتت الو

 0۷/۳ ۱۰ /ءاسنلا موقلا ءاغتبا يف اونهت الو

 ۱۹44/۳۷/1 ۱۳۹ /نارمع لا اونزحت الو اونهت الو

 > 0۸۰1۷0 /0 ۲۲۹ /ةرقبلا نهومتيتا امم اوذخأت نأ مکل لحي الو

 0000/٥ ۲۲۸ /:رقبلا هللا قلخ ام نمتکی نأ نهل لحي الو

 0۷۰ /0 ۲۵ /فهكلا ةئم ثالث مهفهک يف اوثباو

 YVA/Y ۲۰ /حتفلا نينمؤملل ةيا نوكتلو

 "1 ۲۱ /ةعقاولا نوهتشي امم ريط محلو

 ۳۹0/1 مه /ق ديزم انيدلو
 ۳۳۳/۳ ۱۳ /مجنلا شاخ آ هلن هاو لو

 "7" ۳ ۱۵۲ /نارمع لا هدعو هللا مکقدص دقلو

 ۲۰1/۳ ۱۳ /نارمع لا توملا نونمت متنک دقلو

 ۱ ۳ ۱۲۳ /نارمع لا ردبب هللا مکرصن دقلو *

 “1/0 ۱۲ /ءاسنلا مکجاوزآ كرت ام فصن مکلو

 ۲104/0 ۲۶۱ /ةرقبلا فورعملاب عاتم تاقلطمللو .

۲۳۱ 

 ۳۷/۱ ۸ /نوتفانملا هلوسرلو ةزعلا هللو

 ۰۱/۳ ٩۷ /نارمع لا تیبلا جح سانلا ىلع هللو ,

 0۷/۳ ۳۹ /فرحخ زلا متملظ اذإ مویلا مکعفنی نلو

 ۷/۳ ۴۳۱/1 نختم نیدهاجملا ملعن یتح مکنولبتلو

 ۳۳۹/۶ ۱۳ /ماعنألا راهنلاو ليللا يف نکس ام هلو

 ۲۷/۱ ۲ /مورلا ضرألاو تاومسلا يف نم هلو

 "10.1۷1 ۵ ۲۲۸/5 رقبلا نهیلع يذلا لثم نهلو

 ۳۸/۱ ه9 /ةبوتلا هللا مهاتا ام اوضر مهنأ ولو

 0/۳ ٤١ /لافنألا داعيملا يف متفلتخال متدعاوت ولو

 ۹۸/0 ۲۸ /ماعنالا هنع اوهن امل اوداعل اودر ولو



 ةينارقلا تابالا سرهف ۳۹

 ۲ ۵۲ /ناقرفلا اريذن ةيرق لك يف انثعبل انئش ولو
 ۶ ۲ ۳۹ /فهكلا كتنج تلخد ذا الولو

 ۳۰۲/۲ ۳۷ /نارمع لا ىثنألاك رکذلا سیلو
 ۳۲4/٥ ۲ /رونلا ةفئاط امهباذع دهشیلو

۱۳۳۷/۵۳۳۲ 

 ۲01/۲ ۲۹/جحلا قيتعلا تيبلاب اوفوطیلو

 0/٤ ۳۱ /رثدملا ضرم مهبولق يف نيذلا لوقیلو
 عال ٩۵ /ةبوتلا نلوقيل مهتلأس نئلو
 3000 ١١5 /لحنلا نيرباصلل ريخ وهل متربص نئلو

 ۳۸/۱ ۵٩ /رشحلا هوذخف لوسرلا مکاتا امو
 )40/0 ۱۲ /دلبلا ةبقر كف ةبقعلا ام كاردآ امو
 ١غ /ع ٠٠١ /ىروشلا ةبيصم نم مكباصأ امو
 ١15 E /نارمع لا ناعمجلا ىقتلا موي مكباصأ امو

 ۳۳۹/۲ ۲۹ /ریوکتلا هللا ءاشي نأ الا نوژاشت امو
 ۱۰/۸ ؛ /بازحالا مكءانبأ مکءایعدآ لعج امو
 ۹۱/۳ ۱۷ /لافنألا تیمر ذإ تیمر امو
 0۰0/۳ ۱۱۵ /ةبوتلا اموق لفل هللا ناک امو

 ۲04/0 ٦٤ /میرم ات كتر ناكامو
 ۲/۳ ۱۶۷ /نارمع لا اولاق نأ الإ مهلوق ناك امو
 ۳۹/۱ ۳ /بازحألا ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو
 ۲۱۰۱۲۳ ١4 /نارمع لا تاش نو لر الإ دمحم اهو
 ۳۱:۳ ۱۰۲ /:رقبلا دحأ نم هب نیراضب مه امو
 ۲۹۸/۳ ۲۹ /حتفلا عرزک لیجنالا يف مهلثمو
 2۷/۳ ۳۹ /تلصف ضرألا یرت كنأ هتايا نمو

 11/5 ۸۰ /لحنلا اهرابوأو اهفاوصآ نمو
 ۲۸0 /۲ ۱۲ /ماعنألا ةلومح ماعنألا نمو
 ۳۹۳/۳ ٩۹۷ /نارمع لا انما ناك هلخد نمو
 ٤ 110/٤ /قلفلا دقعلا يف تاثافنلا رش نمو
 ٩۵ ۲۹1/٥ /:دئاملا مهنم هللا مقتنیف داع ْنّمَو
 0 ؟ /رونلا ارون هل هللا لعجی مل نمو

۷ 



۳ 

 ۲۷ ةحفصلا /هزجلا ةيآلا مقر /ةروسلا مسا ةبالا

 ۱۷/۵ ۲۵ /ءاسنلا مکنم عطتسی مل نمو

 ۱-۳ ۷۱ ۷۹/۶ رسالا ةلفان هب دجهتف ليللا نمو

 ٠١١ 14/٤ /:رقبلا هللا نود نم ذختی نم سانلا نمو

 ۳۳۰/۲ ۲ /قالطلا اجرخم هل لعجی هللا قتي نمو
 ۱/۱ ۲۵ /جحل داحلاب هيف دري نمو
 ۳۰4/0 ١١١ /ءاسنلا تاضرم ءافتبا كلذ لعفي نمو

 ۶ ۵ ۳ 6٩ /ةبوتلا يل نذئا لوقی نم مهنمو

 ۳۱۰/۵ ۱۲۸ /ءارعشلا میضه اهعلط لخنو

 ۷/۱ ۵ /صصقلا نمن نأ دیرنو

 1/۳ < /صصقلا نيذلا ىلع نمن نأ ديرنو

 060 ۶۷ /ءايبنألا 7 طسقلا نیزاوملا مضنو

0۲ 

 ۹1/۳ ٩۸ / رمزلا قعصف روصلا يف خفنو

 00/۳ ۱۱۰ /ماعنألا مهراصبأو مهتدئفأ بلقنو

 ۲۱۲۰۵۰۶۰-۱۳۰ ۸۲ /ءارسإلا ءافش وه ام نارقلا نم لزننو

 ۸/۱ ۳ /نیتلا نيمألا دلبلا اذهو

 ۲۸1/٤ ۲۵ /ميرم ةلخنلا عذجب كيلإ يزهو

 A۱/Y ۷٤ /ةبوتلا اولاني مل امب اومهو
 ۳/۱ ٩۲ /ناقرفلا راهنلاو ليللا لعج يذلا وهو

 41/0 ۵ ٤ /ناقرفلا ارش ءاملا نه لح ىلا وهز

 0۸1/0 ۲۸ /یروشلا ثیغلا لزنی يذلا وهو

 ۳۱۲/۱ ۷۲ /ءايبنألا دوادو قاحسإ هل انبهوو

 ٠ /نارمع لا اذه مهروف نم مکوتأیو ۱۲۵ ۱9۹/۳
T4. /o ۸/رونلا باذعلا اهنع وردیو 

۳۳۷۳۳۵۳۳۳۳۳۲۳۳ (۳ 

 ۳۸5۹/۲ ۲۸ /ححلا مایآ يف هللا مسا اوركذيو

 ۳۳۹/۹: ۱۰۵ /هط لابجلا نع كنولأسيو

 ٥۳ ١/١ /سنوي وه قحأ كنوؤبنتسيو

 50 ۱۷ /ناسنالا ا ناك باک ات ن وقتی

 40/0 ۸ /ناسنإلا هبح ىلع ماعطلا نومعطيو

 ۰0/۳ ۱ /حتفلا تاقفانملاو نيقفانملا بذعيو



 ةبنارقلا تایالا سرهف ۲۸

 VAY" ۲۰ /حتفلا اميقتسم اطارص مکیدهیو

 ع5 /* ٩ /رشحلا مهسفنأ ىلع نورثؤيو

 ,ٍر ۳ ۲۵ /ةبوتلا مکترثک مكتبجعأ ذإ نينح مویو
 ۳/۱ 1۵ /صصقلا متبجأ اذام : لوقیف مهيداني مویو

 ءایلا فرح

 »9/۳ 46 /نارمع لا ةملك ىلإ اولاعت باتکلا لهأ اي
 ۳۶/۵ ۱۵ /ةدئاملا مک ءاج دق باتکلا لهأ اي
 00۱/۳ ۲۷ /رجحلا ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي
 ىلا ۴ ۱۱۹ /ةبوتلا هللا اوقتا اونما نيذلا اهیآ.ای
 1/۲ ۱۰۲ /نارمع لا هتاقت قح هللا اوقتا اونما نيذلا اهيأ اي

 ۳۳۸/۹ ۲۸ /دیدحلا هلوسرب اونماو هللا اوقتا اونما نيذلا اهیآ اي
 1/۲ ۷۰ /بازحألا ًالوق اولوقو هللا اوقتا اونما نيذلا اهيأ اي
 ۱4/۴ ۱۱۹ /ةبوتلا عم اونوکو هللا اوقتا اونما نيذلا اهيأ اي
 ه7 /* ۲۷۸ /ةرقبلا مكبر اوقتا اونما نيذلا اهيأ اي
 ۸۰ ۳ ۱۰ /ةنحتمملا تانمؤملا مکءاج اذإ اونما نيذلا اهيأ اي
 ٩٤ TTT /ءاسنلا هللا ليبس يف متبرض اذإ اونما نيذلا اهيأ اي
 2۰۵ 59 /بازحألا تانموملا متحکن اذإ اونما نيذلا اهیآ اي

۲ 2۱ 
 5 »9۳ ۲۶ /لافنألا هلل اوبیجتسا اونما نيذلا اهیآ اي
 t/t" ۱۵۳ /ةرقبلا ربصلاب اونیعتسا اونما نيذلا اهيأ اي
 ۳۰/٤ ۲۰۰ /نارمع لا ار ناز اوريصا ارا نيذلا انا اب
 ۰9/۳ ۵٩ /ءاسنلا هللا اوعیطآ اونما نيذلا اهیآ اي
 07 /* ٩۰ /ةدئاملا رسيملاو رمخلا امنإ اونما نيذلا اهيأ اي
 ۹1/۲ ۲۸ /ةبوتلا سجن نوکرشملا امن اونما نیذلا اهیآ ای
 1۱۹/۵ ٩ /میرحتلا مکسفنآ اوق اونما نيذلا اهیآ اي
 7-۱۳ ۲ ۱۸۵ /ةرقبلا مایصلا مکیلع بتک اونما نيذلا اهیآ اي
 ۳۷۳/۳ ۲۹6 /ةرقبلا یذالاو نملاب مکتاقدص اولطبت ال اونما نيذلا اهیآ اي
 "۰۱# ۳ ۸۷ /ةدئاملا تابیط اومرحت ال اونما نيذلا اهیآ اي
 ۳۰۱/۳ ۲ /ةدئاملا هللا رئاعش اولحت ال اونما نيذلا اهيأ اي
 ۳۷۳/۳ ۲ /تارجحلا قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونما نیذلا اهيأ اي



 ۲۹ ةحفصلا /ءزجلا ةيآلا مقر /ةروسلا مسا ةبالا

 ۱۹۰/۵ ٤۳ /ءاسنلا متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونما نیذلآ اهيأ اي
 ۳۹۹/۲ ۵۸ /رونلا مكنذأتسيل اونما نيذلا اهيأ اي

 ۶/۸۳ ۱۰ /فصلا ةراجت ىلع مكلدأ له اونما نيذلا اهيأ اي

 +۸: ۸۳۸۱ ۱ /رثدملا رذنأف مق رثدملا اهيأ اي

۲۳ )۱ 

 ۳۱۱/۱ ١ /لمزملا ليللا مق ءلمزملا اهيأ اي

 11/۲ ١ /ءاسنلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي

 ١:5 ۳ ۱۳ /تارجحلا مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي

 2 ۱۵ /رطاف ءارقفلا متنأ سانلا اهيأ اي

 ۳۱۳ هال /سنوی ةظعوم مكتءاج دق سانلا اهيأ اي

 ۳۰/۱ ۱۲ /ةنحتمملا تانمؤملا كءاج اذإ يبنلا اهيأ اي

 ۰۵-۳-2 ۱ /قالطلا ءاسنلا متقلط اذإ يبنلا اهيأ اي

۵ 2۵ 

۰۶۵ ۰2 

 ۸۳ ۷۳ /ةبوتلا نیقفانملاو رافکلا دهاج يبنلا اهيأ اي

 ۳۷/۱ ٦٤ /لافنألا هللا كبسح يبنلا اهيأ اي

 ۳۱/۵ ۲۸ /بازحألا كجاوزأل لق يبنلا اهیآ اي

 كمل ا ۱ /میرحتلا كل هللا لحأ ام مرحت مل يبنلا اهيأ اي
۸۵ ۸ ۲۱۳۸۸ 

 ۳۸۳ ۱۳ ۲۱ /:دئاملا ةسدقملا ضرالا اولخدا موق اي

 0/٤ ۳۲ /بازحألا يبنلا ءاسن اي

 ۱/۱ ۳۲ /نونمؤملا برشیو هنم نولکأت امم لكأي

 11/۳ ۵ ٤ /ةدئاملا هللا لیبس يف نودهاجی .

 0۹۷/۳ ۱۹ /مورلا اهتوم دعب ضرالا يبحي

 ۳: 59 /لحنلا بارش اهنوطب نم جرخی

 ۲0۰/٤ ۲۸ /ءاسنلا مکنع ففخي نأ هللا ديري

 ۳/۵ ١ /لافنألا لافنألا نع كنولأسي

 ۳+2 ۱ ۳ ۲۱۷ /: قبلا هيف لاتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي

۵۳۹ ۰*۱۰" 

 ۹۱/۰ ۱۲۷ /ءاسنلا ءاسنلا يف كنوتفتسی
 ۱۳:۸۵ ۰ ۳۰ /بازحألا باذعلا اهل فعاضی



. 

 ةينارقلا تایالا سرهف ۳۰

 نا ۵ ۳ /ةلداجملا اولاق امل نودوعی

 ۳۳۸/۶ ۳۹/دع رلا تبثیو ءاشی ام هللا وحمی

 ۰۷۰/۳ ۱۷ /تا رجحلا اوملسأ نأ كيلع نونمی

 201 ۱۱ /ءاسنلا مكدالوأ يف هللا مكيصوي

 ۲۹۰/٤ ۳۵ /رونلا ةكرابم ةرجش نم دقوي

 TAS ۵ /ةدئاملا تابيطلا مکل لحأ مويلا

 0 ۳ /ةدئاملا مکنید مكل تلمكأ مويلا

. 

 4۰7/۳ ۱ ۳ /ةدئاملا اورفک نیذلا سئي مویلا

OOO 



 ۳۱  ةحفصلا /ءزحلا ثيدحلا يوار ثيدحلا

 راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 فلألا فرح

 ۱۵/۱ هللا دبع نب رباج میخ هه هیت كلك هللا كوسرت رخ

 دا سابع نبا نيرجاهملا نيب لت هللا لوس ىخا
 ۲۷4/0 ةشئاع مرحو هئاسن نم ةي هللا لوسر ىلا

 ۳/۳ ۳ عبرآ نع مکاهنآو ةعبرأب مکرمآ
 عال رمع نبا نوبئات نوبيا

 ۱۸۱/۲ رمع نب هللا دبع عبتي نأ قحأ ةا هللا لوسر رمأأ

 AV /Y دقاو نب هللا دبع مهاياده نم اولکأی نأ هتمال ةَ حابآ

 ۱۸۷/۲ رباج هبوكر يدهلا قئاسل ةي حابأ

 ۱۳۰۳۲ ۲ ریاج هب ها ادب امي أدبيا

 At /o رباج اهيلع قدصتف كسفنب أدبأ

 01/۲ باطخلا نب رمع «هّلاب الإ ةوق الو لوح ال»ب امهلادبإ

 ۰۲/۲ ةيطع مآ اهنم ءوضولا عضاومو اهنمایمب ندا

 A رباج هب هللا أدب امب اوؤدبا
 ١0 ةشئاع ةيراجلا لبق مالغلاب يبا

 1۲/۱ ناهمج نب دیعس 0 كءاسك طسبا

 ۲6/۳ رباج «مقرألا نب دیز هللا كقدص دقف رشبأ

 ١ ٠١1/١ ديعص نب ةبلعت نب هللا دبع لیربج اذه ركب ابآ ای رشبآ
 ۰/۳ نيا تن ناو میم ین زر
 ۱۸/۳ ۳ ةيملسملا رم از ورشا

 ۳۳۱/۵ كاا نيل اط ا تا نو اهورا
 ۰/۲ یا هلع فيض هک اما اا
 0۲4/٥ بلاط یبآ نب یلع نيلجألا دعبأ

 AT ا ER نونج كبأ

 ۱۰۰/۳ باطخلا نب رمع كباحصأ يلع ضرع يذلل يكبأ ۽

 0 دلاخ مأ يقلخأو يلبآ



۰ ۶ 

 راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۳۲

 "في بلاط يبأ نب يلع كتقلخ ينتفصنا ام مدا نبا
 ۳۷۹/۲ 2 لزان كيلإ يريخ ينتفصنا ام مدا نبا

 ۲۱۸/۱ رمع نبا لیلب نذؤي موتکم مآ نبا

 ,«ظغ باطخلا نب رمع هيلع ءيناتلا نم ءاملاب قحأ ليبسلا نبا

 <,«ظغآ ةريره وبأ براش لوأ ليبسلا نبا

 564/١ ۰ بمک نب ّيبأ سابع نبا هيلع تربك مدا ىلع تلص امل ةكئالملا نبا
 ۳9۳/۳ ةورع ةنجلا لهأ نایتف ديس ثراحلا نب نایفس وبآ

 ۹۱1/٤ ةريره وبأ همأ نم قحأ هوبأ

 9 ۷/۵ ةريره وبأ يعارلا نالف يبآ

 را ۳ معطم نب ریبج باحسلا مهنأک نمیلا لهأ مکاتآ
 ۱۳/۲ باطخلا نب رمع اذه يف لص : لاقف يبر نم تا يناتأ

 ۱/۲ اش تالا يباحصأ رما نأ ينرمأف لیربج يناتأ
 , ۱ ةفيذح نسحأك ةارم هبك يفو ليربج يناتأ
 ۳۹۹/۱ كلام نب سنآ ةارملاک هدي يفو لیربج يناتآ

 ۳۵۸/۱ كلام نی سنآ ةارملا ةئيهك هدي يفو لیربج يناتآ
 ۱۳/۲ باطخلا نب رمع لجو زع يبر نم تا ةليللا یناتآ
 »۰۳۱/۵ دوعسم نب هللا دبع ظيلغتلا اهيلع نولعجتأ

 ۹/۵ جیدخ نب عفار ؟مکبحاص مد نوقحتستو نوفلحتا

 ۱۳۰۱/۶ 2 مامحلا نم اجوز ذختا

 م هال /؟ رمع نبا هسفنل اخأ ايلع لب ذختا

 ۲10 /۲ ناهبن تنب ءارس اذه موي يأ نوردتآ

 ۳۱۸۹/۲ ةريره وبآ سلفملا ام نوردتآ

 ماي ۳ ؟ناتبجوملا ام نوردتآ

 ۲9/۳ دلاخ نب ديز ةليللا مكبر لاق اذام نوردتأ

 ١ يسرافلا ناملس ةعمجلا موي ام يردتأ

 ۱ ۵۰۵ سابع نبا كاطعأ يتلا هتقيدح هيلع نيدرتأ

 45/0 رماع نب ةبقع ةنالف كجوزأ نأ ىضرتأ

 0 يرافغلا ةرصب وبأ الع هللا لوسر ةنس نع بغرتأ

 لاا سابع نپا هللا الإ هلا ال نأ دهشتآ

 ۳۳۳/۵ ةريره وبآ دعس ةريغ نم نوبجعتأ

 41/۳ سنآ

 دع



 ةحفصلا /ءزجلا ثیدحلا يوار تیدحلا

 ۰۰/۱ ةعادو يبأ نب بلطملا تام نم هيلإ نفدأو يخأ ربق اهب مّلعتأ
 ۱۰۵/۱ كلام نب سنأ كجوز كيلع كسمأو هللا قتا

 2۸۱۷/۳ س متنک ثيح هللا اوقتا

 ۱ ۰ صوحألا نب ورمع ناوع نهناف ءاسنلا يف هللا اوقتا

 ۱۸/۱ سابع نبا مامحلا هل لاقي اتیب اوقتا

 30/١ نتا يربصاو هللا يقتا

 ۱۹4/۲ «باطخلا نب رمع كلهأ ةريود نم امهب مرحت نأ امهمامتا
 ۲۱1/۲ نیصح نب نارمع ٌرْفَس موق اناف مکتالص اومتا
 ۱۳۱/۶ سابع نب هللا دبع قازرألا اهيف مسقت يتلا ةعاسلا يف مانتأ

 ۷1/۱ ةريره وبأ ي يبنلا ليربج ىتأ
 0 بيؤذ نب ةصيبق برش دق لجرب ب هللا لوسر يتأ
 14/٤ ةريره وبأ محلب ةا هللا لوسر يتأ

 A4 /۱ رباج هيلع ىلصف ةزمحب و يتأ

 ۲/۵ هلل دبع نب ثراحلا تارم عبرأ هب ىتأف قرس دبعب اِ يتأ

 ۳۹۹/4 2 رمخ نم حدقب هب يرسأ ةليل يب يتأ
 77/7 رمع نبا نيكسب اعدف كوبت يف ةنبجب و يبنلا يتآ

 ۹/۱ ةرمص نب ریا هسفن لتق لجرب هی يبنلا ىتأ

 ۱۹۳/۱ ةمرخم تنب ةليق ءاصفرقلا دعاق وهو ام هللا لوسر تيتأ

 00۰/۳ مصاع نب سيق مالسالا ديرأ لكك يبنلا تيتأ

 ۲۷/۱ سنآ رجفلا ةالص يف ةي يبنلا تيتأ

 ۱۹۹/۳ هيبأ نع ةرمع وبآ رفن ةعبرآ ةَ هللا لوسر انیتآ

 ۲44/۳ هيبأ نع ةرمع وبأ رفن ةئالث لَ هللا لوسر انيتأ

 ۳1۸/۲ هللا دبع نب رباج مكاخأ اوبيثأ

 ۸1/0 ءىناه مأ ءىناه مأ امهتراجآ نيلجر ةي راجأ

 0/۳ سابع نبا دحأ فلختي ملو ةودنلا راد يف اوعمتجا

 ۳۹ دیلولا نب دلاخ هیهتشآ ال ينإ هفاعآ يندجآ

 ۳1/۲ رمع مبا ؟ليسغ مأ اذه ديدجأ

 ۱۹/۲ ةشئاع كبصن ردق ىلع كرجأ

 4/۲ ا ادن هلل ينتلعجأ
 ۳۱۹۹۸۱ شا ارتو لیللاب مکتالص رخا اولعجا
 ۱۳-۱ ۵۲ نیا ا ةرمع ححلاب مكلالهإ اولعجا



 راثالاو ةيوينلا ثیداحألا سرهف ا ا صو

 ANONS بزاع نب ءاربلا | ةرمع مكجح اولعجا
 د ۲ ةشئاع . ةرمع اهولعجا

 ۳/1 ديبل نب دومحم مکتویب يف اهولعجا

 ۶۱۳۱ رسب نب هللا دبع تيذا دقف سلجا

 9۳/۵ ةشئاع  نیضیحت تنك يتلا مايألا ردق يسلجا

 BANL ةريره وبآ دوهیلا نم انهاه ناك نم لک یل اوعمجا

 ۲۹۷/۳ ةريره وبأ ۱ را اها يلا جا

 9 بلاط يبا نب يلع سانلا نم رئبلا رفح نم اوعمجا
 ۸4 Y/ ارا ن دبع مهبنجا
 ۲۱۵۵ باطخلا نب رمع مهیلع نهوزیجا

 WEE ةشئاع ؟ یه انتسباحآ

 ۳9/۲ 5 هللا دبع هللا ىلإ ءامسألا بحأ
 ۳1/۲ ةريره وبأ ارطف مهلجعأ ّيلإ يدابع بحآ

 8١/4 عفار مأ «ىملس مجتحا

 ۱۱۵/۶  ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نرقب هسأر ىلع ی مجتحا

 ۹/۲ سنأ ناضمر يف لي مجتحا
 0۲/٤ ۱ هکر و يف ی مجتحا
 06000 ساغ نبا ٤نا هرجأ ماجحلا ىطعأو يب مجتحا

 1/٤ سابع نبا مئاص وهو ی مجتحا
 ۸/۲ سابع نبا مرحم مئاص وهو د مجتحا
 ۰۱" ۰۶ هللا دبع نب رباج مرحم وهو ی مجتحا
 هم رمع نیا بارتلا نیحادملا هوجو يف اوثحا

 ۱۰۳/۶ يردخلا دیعس وبأ مس بابذلا يحانج دحآ

 رحاب ةريره وبأ ةرشع ىدحإ
 4 بلاط ىبأ نب ىلع تنسحأ

 ۶ ۱ ` ةشئاع ةشئاع اب تنسحآ

 ۸۸/۲ ةشئاع ةشئاع اي تنسحأ

Î1۸/۲ رماع نب ةورع ليي كرد  
 ۳ 5 ىذألا اهنع اوطيمأو زعاملا ىلإ اونسحأ
 ۳۷/۰ ةريره وبآ كنع ينغلب ام قحأ

 ۳۵۲ ۹ دوغ نامدو ناتتيم انل تلحأ



 ۳۵  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار . ثيدحلا

 ۱5/۵ نافع نب نامثع ةيا اهتمرحو ةيا امهتلحأ
 4۸/۲ سنآ قلحا

 ۱۳۹/۲ رخالا قشلا قلحا

 ۱۷۳/۲ سنا تللحال يدهلا يعم نأ الولف ءولحأ
 1۷۱1/۲ رباج تيبلاب فاوطب مكمارحإ نم اولحأ

 ۳۳۹/۹ ةريره وبأ لسعلا نم ىلحأ
 1۰۸/0 نافع نب نامثع قلطت يهو اهتيب ىلإ اهولمحا

 ۷4۷۸/1 ةشئاع سرجلا اها لثم ينا انایحا
 ٥۰۹/۱ ةفيذح يعنلا نم نوكي نأ فاخأ

 ۱۹/۳ سنأ «يلع شيرق نيأ يناربخآ

 ۱۷۸/۱ باطخلا نب رمع هللا لوسر اي كيكيي ام ينربخآ

 ofr سابع نبا هارسم يف مهديع نع ةي مهربخآ
 ۱۹۳۵ ةشئاع يثكمت نأ تثش ناف يراتخا

 ۱۰/۵ یملیدلا زوریف تنش امهتيأ رتخا

 ۱۰/۹ مع نبا اعبرأ نهنم رتخا
 ۹/۱ ا بيصأف ديز ةيارلا ذخأ

 101/۳ باطخلا نب رمع لاهتبالاو ءاعدلا ىف ويم هللا لوسر ذخأ

 ۱۳/۳ سابع نبا نم هفك ءلم لك هللا لوسر ذخأ

 ۱۳۷/۳ ةلاجب سوجملا نم ةيزجلا لَك ذخأ

 ۷4/٤ ةبعش نب ةريغملا زحي لعجف ةرفشلا ةا ذخأ

 ۱ ةبعش نب ةريغملا كاوس ىلع هبراش نم ةي ذخأ

 ۱11/۲ ورمع نب هللا دبع رشعلا لسعلا نم ةي ذخأ

 ۳۳/۳  لفغملا نب هللا دبع ممشلا بارج لفغملا نب هللا دبع ذخأ

 e يرهزلا اهنع ىفوتملا يف نوصخرتملا ذخأ
 02/۲ سابع نبا «ةشئاع ليللا ىلإ رحنلا موي هفاوط ی رخآ

 ۳۹۲/۲ لجر ناذثتسالا هملعف اذه ىلإ جرخا

 3۸ ةشئاع امکفاوط نم اغُرفا مث مرحلا نم كتخأب جرخأ
 37/5 ةرم نب ىلعي هللا لوسر انأ هللا ودع جرخا

 ۳۱۱/۳! 5 نوعنصي اذام رظناف موقلا راثا يف جرخأ

 ETF ةشئاع كدنع نم جرخآ

7/١ 



: ۲ 

 مکموص ةقدص اوجرخآ

 اوصرخا

 اذه يف أطخأ

 اهل قالط ال تأطخأ

 اهطرق نم ولو اهعلخا
 ةوادالا مف ثنحا

 كنمتئا ْنَم ىلإ ةنامألا دآ

 رشعلا دأ

 تیبا هترمع يف لب يبنلا لخدأ
 كتليل نم كتاف ام كردأ

 ةباحصلا نم الجر رشع ةعضب تكردأ
 مالسإلا ىلإ اوعدا
 ابيبط هل اوعدا

 رعشلاو مدلاو رافظألا اونفدا

 ايندلا يف نيباحتملا نيذه اونفدا

 لكف ندا

 امکاخآ نیل ایند
 ۱ نابلاب اونمدا

 عضوت یتح اوسلجت الف ةزانجلا متعبتا اذإ

 دوعی نأ دارآ مث هلهأ مكدحأ ۳ ادا

 أضوتف كعجضم تیتآ اذإ
 ارج ر كش تا اذ

 ليللا لبقأو انهاه نم راهنلا ربدآ اذإ

 اهجوز قالط ةأرملا تعدا اذإ

 تلثلا یدآ اذإ

 امیرغ ناك هتباتك ارطش ىدأ اذإ

 رصبلا ريرض هنإف ورمع نذأ اذإ
 هتبوقع هل لجع اريك دبعب لا دارآ اذإ
 متأف ةماقإ تعمزآ اذإ

 یمحلا مکدحآ تباصأ اذإ

 انحبصأ : لقیلف مکدحآ حبصآ اذإ

 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 سابع نبا
 يدعاسلا ديمح وبأ

 سابع نبا
 نافع نب نامثع

  باطخلا نب رمع
 راصنألا نم لجر

 ةريره وبأ

 يعتملا ةرايس وبأ

 ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع
 راسي نب ناميلس

 ةبقع نب ىسوم

 صاقو يبأ نب دعس

 رمع نبا
 ةملس ينب نم خايشأ

 بيهص

 دوعسم نبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا دیعس وبآ

 تبزاع نب ءا ربلا

 دیلولا نب دیلولا

 باطخلا نب رمع

 ورمع نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع
 ةشئاع

 نابوت

۱۹/۳۲ 
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 ۳۷ ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثيدحلا

 ۱۸۷/۲ ريبزلا نب ةورع اهبكراف كتندب ىلإ تررطضا اذإ
 ١4/١ هللا دبع نب رباج ةبيغلا مكدحأ لاطأ اذإ

 ۱۷/۵ نسحلا نب لضفلا رایخلاب يهف ةمالا تقتعآ اذإ
 . ۱۷۱/۱ يدهنلا نامثع وبآ رمع نبا هدري الف ناحیرلا مكدحأ يطعأ اذإ
 كفار ورمع نب هللا دبع امداخ وأ ةأرما مكدحأ دافأ اذإ
 ه0 باطخلا نب رمع راهتلا ربدأو انهاه نم ليللا لبقأ اذإ
 0V1 /0 شيبح تنب ةمطاف كئارقا مايأ تلبقأ اذإ
 ۳۱۷۰/۲ ةملس ما حبصلا ةالص تميقأ اذإ
 ۳-۱ ۳ ۲ سابع نبا مهللا : لقیلف اماعط مكدحأ لکآ اذإ
 ۳/۰ ةشئاع ىلاعت هللا مسا ركذيلف مكدحأ لكأ اذإ
 ۳/۲ ةريره وپآ متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مکترمآ اذإ
 ۳۳۸/۵ 0 يبأر نم ءيشب مكترمأ اذإ
 1/٥ ةيمأ نب ليعامسإ لجرلا لجرلا كسمآ اذإ
 ۱۳ ۸/۲ ةديرب لقف كشارف ىلإ تيوأ اذإ
 ۱۹۹/۲ سابع نبا ريَدلا أرب اذإ
 ۰۱/۵ ماوعلا نب ریبزلا مامالا دودحلا تغلب اذإ
 0۸۳/۵ ةشئاع ةنس نيسمخ تغلب اذإ
 1۳۱ نافع نب نامثع اهب ىلصي هنإف ةدلبب لجرلا لهأت اذإ
 ۱۳۹/۰۵ ۳ اه امتع ماقآ رکبلا جوزت اذإ
 اا باطخلا نب رمع ءایمع وأ ءاصرب اهجوزت اذإ
 ۱۵/۵ ينزملا متاح وبآ هقلخو هنید نوضرت نم مکءاج اذإ
 1۷۱/۵ ةريره وبآ هنمث مرح ءيش لكأ مرح اذإ
 YAT. TYE ص سابع نبا نيمي يهف هتأرما لجرلا مرح اذإ
 4۷/۳ ةرمس نب نمحرلا دبع اريخ اهريغ تيأرف نيمي ىلع تفلح اذإ
 ۶ ۵ سيق تنب ةمطاف ينينذاف تللح اذإ
 ۱/۲ ةمثح نأ نی لهس  ثلثلا اوعدو اوذجف متصرخ اذإ
 نسر ةمثح يبأ نب لهس ثلثلا اوعدو اوذخف متصرخ اذإ

 ١6/0 رمع نبا «ةريره وبأ هنيد نوضرت نم مكيلإ بطخ اذإ
 ۳۳۹/۲ تا واوا دوا ملسيلف دجسملا مكدحأ لخد اذإ
 ۳۹۸/۲ هللا دبع نب رباج هللا ركذف هتيب لجرلا لخد اذإ
 ۳۳ دوعسم نبا حسفنا بلقلا رونلا لخد اذإ



 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۳۸

 ۲۳۹۳/۲ ةملس ما يحضي نأ مكدحأ دارآو رشعلا تلخد اذإ

 قس نتا ملسف كلهأ ىلع تلحد اذإ

 06 رمع نبا ةثلاثلا ةضيحلا يف تلخد اذإ

 ۱۰1/4 فردا دیس با هل اوسفتف ضيرملا ىلع متلخد اذإ
 AEA /Y ةريره وبأ ماعط ىلإ مكدحأ يعد اذإ

 ۳۹4/۲ دوعسم نب هللا دبع هل نذأ دقف لجرلا يعد اذإ

 414/۲ هللا دبع نب رباج اههركي ایژرلا مكدحأ ىأر اذإ

 0/١ سابع نبا ۱ مرحملا لاله تيأر اذإ

 1/٤ ورمع نب هللا دبع اوربكف قيرحلا متيأر اذإ

 0۰۳/۳۵۱۵۷۱ دادقملا مههوجو يف اوثحاف نیحادملا متيأر اذإ

 ۲۹۳/۲ ةملس مأ ةجحلا يذ لاله متيأر اذإ

 1/۲ بلاط يبأ نب يلع اوموصف لالهلا متيأر اذإ

 1/۲ رمع نبأ اوموصف هومتيأر اذإ

 ۲0/۱ لئاو هعباصأ جرف عكر اذإ

 ۱۳۵/۸ ۳۳ كيتحار عضف تعكر اذإ

 ۳۸۱۱ بلاط یبآ نب ىلع ءايفألا تءافو سمشلا تلاز اذإ

 ۳۰۷/۱ اغا نارقلا فصن لدعت تلزلز اذإ

 ۳۹/۵ ةريره وبآ اهانز نیبتف مکدحآ ةمأ تنز اذإ

 ۳۹/۵ ةريره وبأ اهدلجیلف مکدحآ ةمأ تنز اذإ

 11/۲ ةريره وبأ لبإلا اوطعأف بصخلا يف مترفاس اذإ

 ۱ ةريره وبأ كربي الف مكدحأ دجس اذإ

 ۲۱4/۱ ةريره وبأ هيتبك رب أدبيلف مكدحأ دجس اذإ

 ۲۲/۱ بزاع نب ءاربلا كيفك عضف تدجس اذإ

 ۳۸5۹/۲ سنأ باتكلا لهأ مكيلع ملس اذإ

 ۳۹۹/۲ يردخلا دیعس وبأ لوقی ام لثم اولوقف ءادنلا متعمس اذإ

 ۳۱۹1 ةرپره وبأ سفنتي الف مکدحآ برش اذإ

 قداتق وبأ ءانالا يف سفنتي الف مکدحآ برش اذإ

 ۳ /*TY ةريره وبآ

۳۱۱ 

 elt حدقلا يف سفنتي الف مكدحأ برش اذإ

 لح ۱۷۱۷۱ نیسحلا يبأ نبا اصم ءاملا صميلف مكدحأ برش اذإ



 مکدحآ ءانإ يف بلکلا برش اذإ

 ردي ملف هتالص يف مكدحأ كش اذإ

 هحتیلف هتالص يف مكدحأ كش اذإ

 . عبرأ ا مكدحأ یلص اذإ

 حبصلا ةالص لبق نيتعكرلا مكدحأ ىلص اذإ

 ريعبلا كربي امك كربي الف مكدحأ ىلص اذإ

 هللا دمحب أدبيلف مكدحأ ىلص اذإ

 . ملکتت نأ لبق لقف حبصلا تيلص اذإ
 ءاملا هيلع شريلف مكدحأ مص اذإ

 مهردلاو رانيدلاب سانلا شاو

 ةثلاثلا ةضيحلا ىف ةأرملا تنعط اذإ

 ۱ مدلا يف ةقلطملا تنعط اذإ

 ةهاعلا تعفترا مجنلا علط اذإ

 ةهاعلا تعفر مجنلا علط اذإ

  مدلا يف تلخدف هتأرما لجرلا قلط اذإ

 كسميل وأ قلطيلف ترهط اذإ

 ملسملا هاخأ لجرلا داع اذإ

 هللا دمحف مكدحأ سطع اذإ

 هوتمشف هللا دمحف مكدحأ سطع اذإ

 ىلع هلل دمحلا لقيلف مكدحأ سطع اذإ

 لقيلو هلل دمحلا لقيلف مكدحأ سطع اذإ

 ىلص ةزانجلا ىلع ةالصلا را هتتاف اذإ

 مهكلهأ وهف كلذ لاق اذإ

 | نم مكدحأ ماق اذإ

 يلصي مكدحأ ماق اذإ

 ملسيلف مكدحأ دعق اذإ

 بطخي مامإلاو كبحاصل تلق اذإ

 هنع صلقف سمشلا يف مكدحأ ناك اذإ

 سأب الف اماركإ ناك اذإ

 اهئاریم ردقب مألا ىلعف معو مأ ناك اذإ

 بلاط يبأ نب يلع
 ةريره وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ
 يراصنألا بوی وبأ

  ةريره وبأ

 سابع نبا

 سابع نبا «ةريره وب

 ةريره وبأ

 رذ وب

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 شا

 تباث نب دیز
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 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف 4

 1۳/۹ فوع نب نمحرلا دبع اهب متنأو ضراب ناك اذإ
 14/0 دادش نب هللا دبع تئش ام يسبلاف مايأ ةئالث ناك اذإ

 ۳۳۳/۶ هللا دبع نب رباج متيسمأ وأ ليللا حنج ناك اذإ

 101/0 شيبح يبأ تنب ةمطاف دوسأ هناف ضيحلا مد ناك اذإ

 1/۲ سابع نبا انمص هللا ءاش نإ لبقملا ماعلا ناك اذإ

 ۳۸۸۹/۱ بلاط يبأ نب يلع نيطايشلا تدغ ةعمجلا موي ناك اذإ

 ۳۸۹/۱ ةريره وبأ باب لك ىلع ماق ةعمجلا موي ناك اذإ

 5/١ هللا دبع نب رباج هللا نإ ةفرع موي ناك اذإ

 ۳۹/۱ ا مهبر نونمؤملا ىأر ةمايقلا موي ناك اذإ

 ۳۰/۰۵ رمع نبأ اهئربتسي مل ءارذع ةمالا تناك اذإ

 0٤/۱ ا ةضفلاو بهذلا سانلا تک اذإ

 ۳۷۷/۲ ةريره وبأ هيلع ملسيلف هبحاص مكدحأ يقل اذإ

 ۳/»:۱ ةديرب مهعداف نيكرشملا نم كّودع تيقل اذإ

 00/١ ةمامأ وبأ مكناوخإ نم دحأ تام اذإ

 ۱۳۹/۲ ةرپره وبأ ثالث نم الإ هلمع عطقنا مكدحأ تام اذإ

 ۱/۱ بلاط يبأ نب ىلع علقت تک ىشم اذإ

 ۳۱۲/۵  دوعسم نبا «تباث نب ديز اهيف ءىفي ملو رهشأ ةعبرأ تضم اذإ
 1/۲ ميكح نب ةلوخ تاملکب ذوعأ : لقیلف ًالزنم مكدحأ لزن اذإ

 10۰/۳ ريبزلا نب ةورع ضماف اذه يباتك يف ترظن اذإ

 7 هللا دبع نب رباج نيتعكر عكريلف رمألاب مكدحأ مه اذإ

 A/F باطخلا نب رمع  هعاتم اوقرحاف لغ دق لجرلا متدجو اذإ

 ۳۱۱ ةمامأ وبأ اروفغم تمق هعضاوم روهطلا تعضو اذإ

 11/4 ةريره وبأ مكدحأ ءانإ يف بابذلا عقو اذإ

 "۸/۲ يرعشألا كلام وبأ لقيلف هتيب لجرلا حلو اذإ

 ۳۳/۵ رمع نبأ تعيب وأ أطوت ىتلا ةديلولا تبهو اذإ

 E ةملس مأ ةرجهلاب نيملسملل كي هللا لوسر نذأ

 ۳۹ سابع قنا هلهآ ةفعضل ةليللا كلت ىف لكي نذآ

 ET رباج ليخلا موحل يف لَ نذأ

 ۲۸۲ ۲۲ ةشئاع تیبلا اورازف هباحصأل هيك نذآ

 لا طالع نب جاجحلا ءاش ام لوقي نأ ةي هللا لوسر هل نذأ

 ۳۹5/۲ ةريره وبآ ّيلإ مهعداف ةفصلا لهأ ىلإ بهذا



 ثیدحلا

 ساتلا بر سابلا بهذا
 يفاشلا تنآ هفشاو سابلا بهذا

 كنع اذه لسغاف بهذا

 ةيرام دنع هتدجو ناف بهذا

 ؟لالب اي كنم ةمحرلا تبهذأ

 مهج يبأ ىلإ هذه يتصيمخب اوبهذا
 يبنلا اذه ىلإ انب اوبهذا
 لجو زع هللا ركذب مكماعط اوبيذا

 زا هللا لوسر) لاق :لوقأ نوكلهتس مكارأ

 قمحتساو اوزجع نإ تيأرأ

 اهعنصو اهنع ىهن يبأ ناك نإ تيأرأ

 نيد كمأ ىلع ناك ول تيأرأ

 يربقب تررم ول تيأرأ

 ءاملا نم تضمضم ول تيأرأ
 ةعكر لك يف تاعکر عبرآ

 ةيلهاجلا رمأ نم يتمأ يف عبرآ
 يحاضالا يف ءیزجت ال مبرآ

 335 هللا لوسر نهعدی نكي مل مبرآ
 لحفلا بارض : تحسلا نم عبرأ

 : نیلسرملا ننس نم عيرأ

 بجر يف نهادحإ اعیرآ

 مرح يف الو لح يف ال مهنمؤأ ال ةعبرأ
 ناعل مهنيب سيل ةعبرأ

 نوعبرأ

 زنعلا ةحينم نهالعأ ةلصخ نوعبرأ
 اهب يلسرا :اهل لاقف اهيلإ عجرا
 كانعياب دقف عجرا
 لخدأأ مكيلع مالسلا لقف عجرا

 باشلل اههركو خيشلل ةلبقلا اَب صخرأ

 مئاصلل ةماجحلا يف لک یبنلا صخرأ

 هيلوسر عم هنم مالسلاب اهبر اهيلإ لسرأ

 نامیلا نب ةفيذح

500 

 ةريره وبأ

 يراصنألا بريأ وبأ

 رمع نبا

 موب ري نب ديعس

 ورمع نب هللا دبع

 سنآ

 ریبزلا تنب ةعابض

 رباج

 لبنح نب ةدلك

 سابع نبا

 ةريره وبآ
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۹3 

 رحنلا ةليل ةملس مأب و هللا لوسر لسرآ
 ىلع اونوکی نأ سانلا ىلإ لت لسرآ
 رحنلا ةليل ةملس مأب ی لسرأ

 جرت لجو ىلإ 2856 هلا لور يلسرا

 بیبط ىلإ اولسرأ
 ةئيبر نيلجر يلي هللا لوسر دصرأ

 هيلع يمرحت هيعضرأ

 كيلع لخدي ىتح هيعضرأ

 كسأر يضقناو كترمع يضفرا

 ةفرع نطب نع اوعفرا
 اهيلإ تئجلأ اذإ فورعملاب اهبكرا

 نيتعكرلا نيتاه اوعكرا

 مكتويب يف نيتعكرلا نيتاه اوعكرا
 اثالث تيبلاب اولمرا
 ةدنجم دونج حاورألا

 مكفايسأ ينورأ

 أربأ وأ رمأو ي ىورأ
 لستغت ىتح اهب قحأ هنأ ىرأ

 لخن تاذ ةخبسب مكترجه راد تيرأ

 نيترم مانملا يف كتيرأ
 جلثلا انيلع حيرأ

 مهؤارظنو مههابشأ مهجاوزأ
 كتمحر تابجوم كلأسأ

 صيمقلاو رازإلا يف لابسإلا
 ٠ عباصالا نيب للخو ءوضولا غبسأ

 ةفلدزملا ةليل لو هللا لوسر ةدوس تنذأتسا

 ینم جراخ ةتوتيبلا يف لبالا ءاعر هنذأتسا
 نمحرلا دبع كاوسب هتوم دنع لو كاتسا

 اهجرخي مل هنأ لب هللا لوسر اهفلحتسا
 ييحتسي ال هللا ناف هللا نم اويحتسا

 راثالاو وبلا ثيداحألا س رهف

 يراصنألا عبرم نب ديز
 هشناع

 بزاع نب ءاربلا

 فاسي نب لاله

 ةشئاع

 هشئاع

 سابع نبا

 هللا دبع نب رباج

 ديبل نب دومحم

 جيدخ نب عفار
 سابع نبا
 ةشئاع

 نا

 ربعك نب يبآ
 ةشئاع

 ةشئاع

 رمع نبا

 .باطخلا نب رمع
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 موتکم مأ نبا ةنيدملا ىلع ی فلختسا
 ةرظنلا اهب ناف اهل اوقرتسا
 ةنيدملا ربنم ىلع لک یقستسا
 تیزلا راجحأ دنع دی یقستسا

 ةبلحلاب اوفشتسا

 نالسنلاب اونیعتسا

 كلام نب زعامل اورفغتسا
 رطفأف قلی هللا لوسر ءاقتسا
 هنذاب و يبنلا عم حتفلا ماع اوعتمتسا

 . .هيلع امهتسا
 كتنامأو كنيد هللا عدوتسا

 عوكألا نب ةملس نم ب بهوتسا
 اَ هللا لوسر هنم اهبهوتسا

 كل نذأ ناف ثالث ناذئتسالا

 ةفينح ينب ديس لاثأ نب ةمامث لك رسأ
 فلخ نب ةيمأ فوع نب نمحرلا دبع رسأ
 ۱ سدقملا تيب ىلإ ب يبنلاب يرسأ
 مارحلا دجسملا نم هلي هللا لوسرب يرسأ

  «یناه مأ تيب نم هب يرسأ

 ۱ ءاملا لسرآ مث ریبز اي قسا ۱
 رمشلا قراس نع عطقلا 26 طقسا
 ۱ ٠ السعەقشا
 . میرک كلمب هللا كدّيأ دقف تكسا
 لتاق مث ملسأ
 . اهجوز برهو حتفلا موي ميكح مآ تملسأ
 لب هللا لوسر دهع ىلع ةأرما تملسأ
 باجأ هب يعد اذإ مظعألا هللا مسا
 نيتيالا نيتاه يف مظعألا هللا مسا

 نمحرلا دبع نب مساقلا
 سابع نبا

 هللا دبع نب رباج
 بيصحلا نب ةديرب
  ءادردلا وبأ

 ادم
 ةريره وبأ

 رمع نبا

 عوکالا نب ةملس
 عوکالا نب ةملس

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 فوع نب نمحرلا دبع
 سابع نبا
 سنأ

 ءىناه مأ

 ريبزلا نب ةورع
 ورمع نب هللا دبع

 يردخلا ديعس وبأ

 ۱ بلاط يبأ نب يلع

 ٠ بزاع نب ءاربلا

 يرهزلا باهش نبا
 سابع نبا

 ٠ ةمامأ وبأ

 ديز تن انشا

 . ةريره وبآ



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف 3

 ۱۹۳/۳ رمع نبا مهسآ ةئالث سرافلل كي مهسآ

 ۹/۳ دوعسم با دعسو رامعو انآ تکرتشا

 1۷/0  ةشئاع ءالولا مهل يطرتشاو اهیرتشا

 ۳۸/۲ ةريره وبأ برشا

 ۱۸۹/۱ نانو هللا الإ هل ال نأ دهشآ
 ۸۸/۱ باطخلا نب رمع هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 ١5/7 ورم نيرا هع اجح تبجوأ دق ينأ مكدهشأ
 ۱۰/۳ سابع نبا لزنملا يف يلع اوريشأ

 ۱۳/۰ یرعشالا یسوم وبأ لبالا نم رشع ءاوس عباصالا

 0/۱ ةريره وبأ مهب ىلصف ديع موي يف رطم مهباصأ
 ۷۰۸/٥ بلاط يبأ نب يلع هللا لوسر عم افراش تبصأ

 ۳۰۱/۲ ىزبأ نب نمحرلا دبع مالسإلا ةرطف ىلع انحبصأ
 ۳۳۷/۲ دوعسم نبأ هلل كلملا حبصأو انحبصآ
 ۱۳۹/۶ سنآ نهنع ربصأ الو بارشلاو ماعطلا نع ربصآ

 ۰ نافع نب نامثع ةنجلا مكدعوم ناف رساي لا اوربصا
 40/۳ ىفوأ يبأ نب هللا دبع ربيخ موي اماعط انبصأ
 1/1 نابوث اهمحل حلصا
 ۱۸۸/۲ رباج محللا اذه حلصأ
 ۶ ۲۱ هللا دبع نب رباج ۱ تيلصأ
 1 : ةريرهوبأ ءرباج ءيجت نأ لبق نيتعكر تيلصأ
 60/١ ترانا كليا نوع سفأ تمصا
 ۰۹/۱ ا ورا بع انا لفل فا
 ۱۷۷/۳ ٠ نامعنلا نب ةداتق دحأ موي هنیع تبيصأ
 ۱۷/۳ نامعنلا نب ةداتف یتأف نامعنلا نب ةداتق نيع ذثم وی تبيصأ

 10/۱ سابع نبا اهلوط يف هلهأو لر هللا لوسر عجطضا

 ۳۹۹/۱ ها انلبق ناك نم ةعمجلا نع هللا لضأ
 £ 6 ةرجع نب بعك عاص فصن نيكاسم ةتس معطأ
 41/0 ةريره وبأ انيكسم نيتس معطأ

 :غ5/6 نا ازبخ بنيز ةميلو نم ةباحصلا ةا معطأ

 ۷۹۳۸۶ يردخلا دیعس وبآ ةعطق ناسن لک ديب معطآ
 ۲۰0/۲ ةشئاع هحبذ يذلا يدهلا نم هئاسن ةي معطأ



 تیدحلا

 و مهمعطأ
 0 اسيح

 نولكأتامم نهومعطأ 20
 شويجلا ءاقتلا دنع ءاعدلا ةباجتسا اوبلطا

 هولتقاو هوبلطا
 كتأ رما تقلطا

 كسملا بیطلا بيطأ

 رهظلا محل محللا بیطآ
 مکسمخ اولصو مكبر اودبعا

 اهجوز تيب يف اهنع یفوتملا دادتعا

 اهقادص اهقتع لعجو ةيفص يي قتعا
 ۱ هنع أوقتعأ

 ليعامسإ دلو نم اهنإف اهیقتعا
 مث لوألا رشعلا يف ةرم هيب فکتعا

 ةيكرت ةبق يف ةرم ةَ فکتعا

 ةرمع رمع عبرآ ةَ هللا لوسر رمتعا
 ةدعقلا يذ يف اِ هللا لوسر رمتعا

 بجر يف لب هللا لوسر رمتعا

 رمع عبرأ ب رمتعا

 بجر يف نهادحإ اعبرأ ةي رمتعا
 ةدعقلا يذ يف ةرمع نیترمع و رمتعا

 ارارم تقطأ نإ رهشلا يف رمتعا

 ةرم رهش لک يف رمتعا

 اذک ةروس ىلع ضرعا

 هراد لخد نمل نامالا ةي هاطعأ

 ءاضق مهنسحأ سانلا ريخ نإف هايإ هطعأ

 مهنسحأ سانلا رایخ نم ناف ‹هوطعأ
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 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف 5

 ۳۹۳/۳ رمع ني هللا دبع لجارلاو نيمهس سرافلا ةي ىطعأ

 ۱۹9/۹ باطخلا نب رمع . میقع كنأ اهتملعأ

 ۳۳۹/۱ يملسالا بعک نب ةعيبر دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ينعأ

 ۳۳۹/۲ ورمع نب هللا دبع ميركلا ههجوبو ميظعلا هللاب ذوعأ

 74/4 ةشئاع كطخس نم كاضرب ذوعأ

 ۳۳/۲ سنأ نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ

 ۸/۲ ورمع نب هللا دبع هبضع نم ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ

 ۹4/٤ ورمع نب هللا دبع هبضغ نم ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ

 ضال نشا هئاقس يف مکنمس اودیعا

 قرف اذن ۱ رمع نبا قلطصملا ينب ىلع و هللا لوسر راغآ

 ۳۳۱/۳۲ يراصنالا بويأ وبآ مرحم وهو ی لستغا

 ۱۳۹/۲ راع يلهأ مث يلستغا

 ۶۸۶ ۱ سابع نبا ردسو ءامب هولسغا

 ۲۱/۲ سین ما روس تا

 اا يرعشألا ىسوم وبأ يتئيطخو يلزهو يدج يل رفغا
 1/۲ رمع نبا ةعامجلا عم اوموص فأ فأ

 ۳۸۳/۲ ةشئاع هموي رخا نم ای هللا لوسر ضافآ

 10۸/۲ رمع نيا رهظلا یلصف عجر مث رحنلا موي ب ضافأ

 YAT /Y ديز نب ةماسأ ةفرع نم ي هللا لوسر عم ضافأ

 0 ۰۸ هللا دبع نب رباج !؟ذاعم ای ناتفآ

 ۳۳/۳ بیسملا نب دیعس ةونع ربيخ ضعب لک حتتفا
 "11/۳ يرهزلا هونع ربیخ ويي حتتفا

 1111/۲ رباج جحلا ي درفأ

 ۳۳/۳ ماشه نبا ةلاضفا

 ۳9۵۸/۲ ديوس نب دیرشلا هامدق تشم امف لی هللا لوسر عم تضفأ

 4/۱ `. طرق نب هللا دبع رحنلا موي هللا دنع مايألا لضفأ

 ۲۰/۲ دوعسم نب هللا دبع جئلاو جعلا جحلا لضفأ

 ۲۱۸/۲  زيرك نب هللا ديبع نب ةحلط ۱ ةفرع موی ءاعد ءاعدلا لضفأ

 A4 /Y رامح نب ميعن فصلا يف اوقلي نإ نيذلا ءادهشلا لضفأ

 01/0 ةريره وبأ ىنغ كرت ام ةقدصلا لضفأ

 ` ع ا ىنغ رهظ نع ناك ام ةقدصلا لضفأ



 eT ثيدحلا

 ` تونقلا لوط ةالصلا لضفأ

 موجحملاو مجاحلا رطفأ
 نومئاصلا مكدنع رطفأ

 ناذه رطفأ

 ىلاعت هللا ءاش نإ لعفأ

 اذام لعفأ

 جرح الو اولعفا

 نوُمسُي اوناك مهنأ مهتربخأ الفأ
 نوراه ةلزنمب ىنم نوكت نأ ىضرت الفأ

 رشا تم ناكي رذأب رمع نبا ماقأ

 زم رهمارب اِ هللا لوسر باحصأ ماقأ

 _  ماشلاب كلام نب سنأ ماقأ

 ائالث ةصرعلاب اهب هللا لوسر ماقأ

 هرافسأ ضعب يف ةَ هللا لوسر ماقأ

 رصقي مايأ ةعبرأ ةكم رهاظب و ماقأ
 اموی نيرشع كوبتب لَك يبنلا ماقأ
 اهمادأو هللا اهماقأ

 رامح ىلع ابكار تلبقأ

 اذإ ىتح ب هللا لوسر عم انلبقأ
 لاب تنما :لاق امدعب هتلتقأ

 هللا الإ هلإ ال :لاق امدعب هتلتقأ

 لوعفملاو لعافلا اولتقا
 0 هرلتقا

 ارجأ مهلتق يف ناف مهولتقا

 نيقلعتم مهومتدجو نإو مهولتقا
 ۱  يلعأرتآ

 نارقلا يلع أرقأ

 ةدجس ةرشع سمخ ب هأرقأ
 هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ

 اهتانكم ىلع ريطلا اورقأ

 ةحفصلا /ءزجلا
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۱۳/۱ 
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 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۸

 1۷۲ ۱ ناميلا نب ةفيذح برعلا نوحلب نارقلا اوؤرقا
 ۸/۲ ةشئاع هناکم اهنزي ایضقا
 19/۵ ةشئاع رانید عبر يف اوعطقا

 oY /0 هللا دبع نب رباج هوعطقا

 6۵ نانس نب عفار ةيحان دعقا

 ۱ ۷1۰/0 ورمع نب هللا دبع ىندألا قسا مث كدلق مقأ

 40 يرصبلا نسحلا لباكب ةرمس نب نمحرلا دبع عم تمقأ
 45/7 روسملا نب نمحرلا دبع ماشلا ىرق ضعبب دعس عم انمقأ

 1۳۰۰/۳ بلاط يبأ نب يلع ةنجلا يف مه لوقآ

 :۸۳ ۱ سابع نبا «ةشئاع هلبقف ةي هللا لوسر ىلع قيدصلا ٌبکا

 0 ۱ ةريره وبأ هاش يبأل اوبتكا
 1/۲ ةشئاع مئاص وهو ةَ هللا لوسر لحتکا

 ۲۱۹/۲ بلاط یبآ نب ىلع يلبق نم ءايبنألا ءاعدو يئاعد رثكأ

 ۲۸0/۱ سنا فرصتی لی هللا لوسر تیأر ام رثکآ

 ۱۹۹/۶ شنا كاوسلا يف مکیلع ترثكأ

 ۳۹: ۱ شنا ةعمجلا موي یلع ةالصلا نم اورثكأ

 ۵ ةشئاع  زبخلا اومرکآ

 ۹99۸ بلاط يبأ نب ىلع ةلخنلا مكتمع اومرکآ
 ۳۳۷/۳ سابع نبأ بكانملا نع اوفشكا

 ۳4/٤ يرعشالا یسوم وپآ جاجدلا محل ب لكأ

 ۱/۲ هللا دبع نب رباج هيده نم یب لكأ
 ۳۱۵/۲ ١ ملسأ نب ديز «ةريره وبأ ليللا انل الكا

 ۹ ةنيفس یرابص محل ب هللا لوسر عم تلكأ

 ۳۰۷/۶ رباج شحولا رمحو لیخلا ربیخ نمز انلكأ
 ۳۰/۶ ثراحلا نب هللا دبع دجسملا يف ءاوش لو هللا لوسر عم انلكأ

 2 هللا دبع نب رباج يحاضألا موحل هل هللا لوسر عم انلكأ

 هم / دوعسم نبأ هوفضرأو هووكا

 ۳4/۱ ةو ءاسنلا تعاطأ اذإ لاجرلا تكله نآلا

 ۶۷/۳ يرعشألا یسوم وبأ ريخ وه يذلا تيتأ الا

 ۸/۳ هللا دبع نب رباج كيبأل هللا لاق ام كربخأ الأ
 ۳۳۹/۱ هه ةرك عرسأب مکربخآ الأ



 ثيدحلا يوار ثيدحلا 44  ةحفصلا /ءزحلا

 1۰1/0 عفان نب ةبقع راعتسملا سيتلاب مکربخآ الأ

 1/۳ دیبع نب ةلاضف نموملاب مکربخآ الأ

 41/١ سابع نبا رفسلا يف ةي يبنلا ةالص نع مكربخأ الأ

 ۱۷۰/0 بلاط یبآ نب ىلع امكل ريخ وه ام ىلع امكلدأ الأ

 ۱۳۳/۱ و مکتلع دق ةرمحلا هذه ىرأ الأ
 ۲۱۱/۱ بزاع نب ءاربلا هللا لوسر ةالص مكب يلصأ الآ

 ۳/۲ يردخلا ديعس وبأ بهذأ هتلق اذإ امالك كملعأ الأ

 ۱۸۰۱/۶ ستم ت وایا دنع نهيلوقت تاملك كملعأ الأ

 ۱۹/۲ ورمع نب هللا دبع لك ىلع ةبجاو رطفلا ةقدص نإ الأ

 ۱۷/۵ ةمرخم نب روسملا قلطی نأ بلاط ىبأ نبا ديري نأ الإ

 114/0 سابع نبا اهباهإب متعفتنا الأ

 ۱۸۰/۳ بزاع نب ءاربلا «سابع نبا هنوبيجت الأ

 00/۱ بلاط يبأ نب يلع افرشم اربق الو هتسمط الإ ًالاثمت عدت الأ

 ۷۳/۵ كلام نب سنأ ءاشلاب سانلا بهذي نأ نوضرت الأ

 ۱۳۸۹/۵ ةناكر وبأ هنم هبشي انالف نأ نورت الأ

 ۱۹/۶ هللا دبع تنب ءافشلا ةلمنلا ةيقر هذه نیملعت الأ

 4 ۲۳ يرعشالا یسوم وبأ ينيمي نع ترفک الا

 ۱۳۸۷/۶ دیز نب ةماسأ ةنجلل رمشم الأ

 VY ۵ ةشئاع ۱ هللا يقتن الأ

 oY /Y ةريره وبأ كرشم ماعلا اذه دعب جحی الأ

 00/1 ةريره وبآ كرشم مويلا دعب جحي الأ

 1/٤ ةريره وبأ اهيلإ رظن اذإ هرست يتلا

 77١ 5 نوعظم نب نامثع حلاصلا انفلسب قحلأ

 ۱۸۸/۵ كلام نب بعک كلهأب يقحلأ

 ٠١ ةريره وبأ ءافشلا لزنأ ءادلا لزنأ يذلا

 ۱۹/۳ رمع نبأ هلهأ رتو امنأک رصعلا ةالص هتوفت يذلا

 ۳۳/۵ ةملس ما بهذلا ةينا يف برشي يذلا

 ۱/۶ سابع نبا نووتكي الو نوقرتسي ال نيذلا
 1/۵ نیبم نب سامرهلا مهس ينب اخأ اي» يل لاق مث «همزلآ»

 ۱9۹۷/۳ هللا دبع نب رباج انلیخب ةئامعبرأو افلأ

 ۷/۳ يراصنالا بويأ وبآ داهجلا كرت ةكلهتلا ىلإ دیلاب ءاقلإلا



 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 ۰۸۱۵/۳ دیز نب هللا دبع لالب ىلع هقلأ

 . 1٠٠م هیت نآ هواش فا دوهیلا ىلع هتيد ةَ ىقلأ

 ۳1۸/۲ دادقملا يناقس نم قساو ينمعطأ نم معطأ هللا
 ۰4/۲ سابع نبا ربكأ هللا
 ۳:۳۳ ۳۹ نیملسملا رشعم اي اورشبآ ربكأ هللا
 ۱۹/۱ يردخلا دیعس وبآ ربكأ هللا ربكأ هللا
 ۲ سابع نبا هديك در يذلا هلل دمحلا ربكأ هللا ربكأ هللا
 ۷ ا هللا الإ هل ال ربكأ هللا ربكأ هللا
 ۲ رمع نبأ نمألاب انیلع هلهأ مهللا ربكأ هللا
 ۲۸۳/۳ نا ربیخ تبرخ ربکآ هللا
 ۳۹۰/۲ رباج هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا

 1/۰ سابع نبا بسنلاب اعبس مرح هناحبس هللا
 ۳۳۹/۲ سابع نبا يناسل يف لعجاو ارون يبلق يف لعجا مهللا

 Ye سابع نبا ارون يرصب يفو ارون يبلق يف لعجا مهلا ۱
 ۳۱۸/۱ سابع نبا ًارون يناسل يفو ارون يبلق يف لعجا مهلل
 o4۸/Y قاحسإ نبا ةيا هل لعجا مهللا
 ۳0٥۱/۱ سابع نبا ارجأ اهب يل بتكاو ارزو اهب ينع ططحا مهللا
 ۰۷۳/۳ ۱  ورمع نب هللا دبع كمئاهبو كدابع قسا مهللا
 2/١ ةبابل وبأ انايرع ةبابل وبأ موقي ىتح انقسا مهللا
 ماسلا هللا دبع نب رباج اثیغم اثيغ انقسا مهللا

 ۱ هللا دبع نب رباج اعيرم اثيغم اثيغ انقسا مهللا
 2/١ رمع نبا اعيرم انيرم اثيغم اثيغ انقسا مهللا
 2,210 صاقو يبأ نب دعس ۱ ادص فشا مهللا
 ۲۹۲ ۱ ةريره وبأ ةمصع هتلعج يذلا ينيد يل حلصا مهللا
 "4 ذاعم كركشو كركذ ىلع ينعأ مهللا
 ۱۱۳/۰ كلام نب سنآ ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ مهللا
 1۳۹/۱ نا انثغا مهللا انثغا مهللا
 Yoo ةريره وبأ جلثلاب ياياطخ نم ينلسغا مهللا
 056/5 ةريره وبأ جلثلاو ءاملاب ياياطخ نم ينلسغا مهللا

۹ ۷۱ ۳۰۹/۶ 

 /EAV 1 ةريره وبأ انريبكو انريغصو انتيمو انيحل رفغا مهللا



 ه١ ةحفصلا /ءزحلا ثيدحلا يوار ثيدحلا

 7/۳ يرعشألا ىسوم وبأ رماع يبأ ديبعل رفغا مهللا

 ۰۱*1 كلام نب فوع هنع فعأو هفاعو همحراو هل رفغا مهللا

 ۲۳۹۳ ۱  يراصتنأالا بويأ وبأ اهلك يبونذو ياياطخ يل رفغا مهللا

 ۲۲۹/۱ سابع نبا «يرعشالا یسوم وب يفارسإو يلهجو يتنيطخ يل رفغا مهللا
 ۱۹:۸۱ يرعشألا یسوم وبآ يبنذ يل رفغا مهللا

 -۱ ةريره وبأ هلك يبنذ يل رفغا مهللا

 ۳۹۹/۲ يرعشالا یسوم وبأ يراد يف يل عسوو يبنذ يل رفغا مهللا

 ۳۳۷/۲ ةمطاف يبونذ يل رفغا مهللا

 ۲۸۷/۱ بلاط يبآ نب يلع ترخأ امو تمدق ام يل رفغا مهللا

 1/۱ سابع نبا ينربجاو ينمحراو يل رفغا مهللا

 ۳۳۲/۱ ةشئاع يلع بتو ينمحراو يل رفغا مهللا

 اال ةشئاع يندهاو يل رفغا مهللا

 عال ا دعقم لجر هرثأ عطقا مهللا

 ۳۸۳/۳ باطخلا نب رمع هیوذو الالب ينفكا مهللا

 0/١ رفعج نب هللا دبع يتوق فعض وكشأ كيلإ مهللا

 GN `: ك نسا تمصتعا كبو تهجوت كيلإ مهللا

 ۳۹۹/۲ قمحلا نب ورمع هبابشب هعتمأ مهللا

 ۳۹۰/۳۳ يردخلا دیعس وبأ ةكم مرح كليلخ ميهاربإ نإ مهللا

 9۸ تماصلا نب ةدابع كب كرشي ال ناك انالف كدبع نإ مهللا

 1۸۷/۱ عقسألا نب ةلئاو كتمذ يف نالف نبا نالف نإ مهللا

 EY باطخلا نب رمع  انلف اریخ ناك نإ مهللا

 ۳۹۹/۲ ةملس مأ كليل لابقإ اذه نإ مهللا

 ۱۳۱/۵ : ةشئاع كلمأ اميف يمسق اذه نإ مهللا

 4410/۱ ا رمع نبأ ربلا اذه انرفس يف كلأسن انإ مهللا

 LEAVY ةريره وبأ اهتقلخ تنأو اهبر تنأ مهللا

 000 ءادردلا وبأ تنأ الإ هلإ ال يبر تنأ مهللا
 ۸0/1 نابوث تکرابت مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا

 اب باطخلا نب رمع ابر انّيح مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا

 ۳ سنا يريصن تنأو يدضع تنأ مهللا

 )۸/۱ يردخلا ديعس وبأ اذه ينتوسك تنأ مهللا

 ۷۱ ةريره وبأ دیلولا نب دیلولا جنأ مهللا



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف 2

 ۱۹۷/۳ باطخلا نب رمع ينتدعو ام يل زجنآ مهللا
 ۱۳" ۰۳ رمع نبأ دلاخ منص امم كيلا أربأ ينإ مهللا
 ۱9/۳ رساي نب رامع بيغلا كملعب كلأسأ ينإ مهللا

 ١ سوأ نب دادش رمألا يف تابثلا كلأسأ ينإ مهللا
 ۲/:۳ رمع نبا ايندلا يف ةيفاعلا كلأسأ ينإ مهللا
 07/1 ةملس مأ اعفان املع كلأسأ ينإ مهللا
 1:۷ /۱ رمع نیا ةيرقلا هذه ريخ نم كلاس ينإ مهللا
 ۱۸/۳ سنأ عنص امم كيلإ رذتعأ ينإ مهللا
 ۳۲۰۲۲۲۰/۱ بلاط يبآ نب يلع «ةشئاع كطخس نم كاضرب ذوعأ ينإ مهللا
 ۳4/۲ سنآ ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 6 ۱ معطم نب ریبج ناطیشلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 ۳۳۳/۲ ةشئاع ایندلا قیض نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 ۲۳۹۳ ۱ ةشئاع ربقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 نيد TYY/Y سنآ نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 ۷/۲ سجرس نب هللا دبع رفسلا ءاثعو نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 ۱۸۹/۳ شحج نب هللا دبع ادغ ودعلا يقلأ نأ كيلع مسقأ ينإ مهللا

 ¥10 ۳ سابع نبا كدعوو كدهع كدشنأ ينإ مهللا

 EV /Y هللا دبع نب رباج مهب تئاو افيقث دها مهللا
 25/١, ةر زنا تيده نميف يندها مهللا

۷ ۱۳۱۳ 
 ۶6 ۵ نانس نب عفار اهدها مهللا

 ۳/۲ رمع نيا نامیالاو نمألاب انیلع هلهأ مهللا

 ۱/۲ رجح نب لئاو هلبإ يفو هيف كراب مهللا
 ما ةعادو نب رخص اهروكب يف يتمأل كراب مهللا

 ۳۸۹/۲ رسب نب هللا دبع مهتقزر اميف مهل كراب مهللا

 ۱۹/۱ ةريره وبأ ياياطخ نيبو ينيب دعاب مهللا
 ۳۳۷/۲ ةريره وبآ انیسمآ كيو انحبصأ كب مهللا
 1/۲ سنآ تهجوت كيلاو ترشتنا كب مهللا
 ۲۱4/۲ سابع نبا يناكم ىرتو يمالك عمست مهللا
 ؟ ۲ ۶ ۱ كلام نب سنأ انيلع الو انيلاوح مهللا
 ۳9۹/۳ قاحسإ نبا شيرق نع رابخألاو نويعلا ذخ مهللا



 ۵۳ ةحفصلا /ءزجلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 AAT ةشئاع ` ليئاكيمو ليربج بز مهللا
. ۳۳/۲ 

 122۱۱۵۸۸۳ ياا نللظأ امو عبسلا تاوامسلا بر مهللا
YA / < ۷۲ 

 "دلل ةريره وبأ ضرألاو تاوامسلا بر مهللا

 ۱۳۳/۶ ةشئاع سابلا بهذآ ساتلا بر مهللا

 ۳۹۷/۲ هللا دبع نب رباج ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا

 ۳9۸/۲ ةمامآ وبآ ةباجتسملا ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا

 11/۲ يردخلا ديعس وبأ دمحلا كل انبر مهللا

 ۸۸/۱ مقرأ نب دیز هکیلمو ءيش لك برو انبر مهللا

 ۰۷/۲ ۹ جیرج نبأ افیرشت اذه كتيب دز مهللا

 eR ىفوأ يبآ نب هللا دبع هيلع لص مهللا
 5/١ ةشئاع اعفان ابّيص مهللا

 5/1 سابع نبا ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا

 ۱۵۰/۱ ۰ .ةصفح «ءاربلا «ةفيذح كدابع ثعبت موي كباذع ينق مهللا
 1۸/۲ رابحالا بعك : كريط الا ريط ال مهللا

 ۹۰/۳ . شحج نب هللا دبع ازفک ميظع ًالجر نيكرشملا نم ينقل مهللا
 ۳/۲ يردخلا دیعس وبأ ۰ . هینتوسک تنأ دمحلا كل مهللا

 10/1 سابع نبا تاوامسلا رون تنأ دمحلا كل مهللا

 ضن هر

 1۸/۲ بلاط يبآ نب يلع لوقن يذلاك دمحلا كل مهللا

 1۲/۱ ىفوأ يبأ نب هللا دبع ضرألا ءلمو ءامسلا ءلم دمحلا كل مهللا

 ۲/۱ بلاط يبأ نب يلع تنما كبو تعكر كل مهللا

 35/1 . بلاط يبأ نب يلع تنما كبو تدجس كل مهللا

 4/۲ سنأ فرش لك ىلع فرشلا كل مهللا

 ٤۹/۲ سابع نبا «ةرهز نب ذاعم ترطفأ كقزر ىلعو تمص كل مهللا

 ١/١ بيسملا نب ديعس هكلم قزم مهللا

 ۸۹/۳ یفوآ يبأ نب هللا دبع 0 باتکلا لزنم مهللا

 0/۳  قاحسا نب دمحم اهئالیخب تلبقأ دق شيرق هذه مهللا
 Vo /Y رماع نب ةبقع رجفلا انل الكأ لالب اي كل لقأ ملأ
 ۷۷ /5 ةشئاع ينودلت نأ مكهنأ ملأ



 ةشئاع افنا رظن يجلدملا اززجم نأ ىرت ملأ
 ءابهصلا وبآ ةدحاو لعجت تناك ثالثلا نأ ملعت ملأ

 بلاط يبأ نب يلع ا ثالث نع عفر ملقلا نأ ملعت ملأ

 ۹ ةدحاو تلعج اثالث قلط نم هنأ ملعت ملا

 سابع نبا «اّسامتی نأ لبق نم» هللا لقي ملأ

 رباج سانلا اهيأ نيأ ىلإ
 ل هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب رفيج ىلإ
 يرمضلا ةيمأ نب ورمع هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب ىرسك ىلإ

 سابع نبا يمرضحلا نب ءالعلا ةَ هللا لوسر ثعب سقوقملا ىلإ

 سابع نبا اوقزمي نأ اب هللا لوسر هيلع اعد يشاجنلا ىلإ
 سابع نبا هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب لقره ىلإ
 ل هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةذوه ىلإ

 ءادردلا وبآ رسلا بحاص مكيف سيلأ

 يردخلا ديعس وبأ مصت مل تضاح اذإ نكادحإ تسيلأ

 طمنلا نب كلام فيرلا داوس نزواج كيلإ

 ةشئاع كموي سيل هنإف ةشئاع اي ينع كيلإ
 قيدصلا ركب وبأ محرأو فطلأو فطعأ مألا

 بلاط يبأ نب يلع اوعسوأف مكيلع هللا عسوأ ذإ امإ

 25 ۱ برحب اونذأت نأ امإو هودت نأ اما

 ةدابع نب دعس نيلوألا يف ليطأف انأ امأ

 رمع نبا ةرم كتأرما تقلط نإ تنأ امأ

  ةملس ينب نم خايشأ داهجلا كنع هللا عضو دقف تنأ امأ
 ةريره وبأ اقداص ناك اذإ هنإ امآ

 ةشئاع مكافكل ىمس ول هنإ امأ

 دعس نب لهس رانلا لهأ نم هنإ امأ

 سابع نبا نورثكي سانلا نإف سانلا اهيأ دعب امأ

 نمحرلا دبع نب ةملس وبأ مكسفنأل اومدقف سانلا اهيأ دعب امأ

 هللا دبع نب رباج هللا باتك ثيدحلا ريخ نإف دعب امأ

 صاقو يبأ نب دعس نوكت نأ ىضرت امأ

 ةشئاع 0 ينوكت نأ نيضرت امأ

 ۱ ينف رعت امآ
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 ثیدجلا

 هتأرما قلط اذإ ناك لجرلا نأ تملع امأ
 مكيديأب مكناثوأ رسك امأ

 يدلت ىتح يبهذاف ال امإ

 ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف كل امأ

 تاملكب ذوعأ :تيسمأ نيح تلق ول امأ

 هل لام ال كولعصف ةيواعم امأ

 هللا دبع ىبأب ىنكت نأ كيفكي امأ
 ۱ ترا تا
 دوهیلا تکوهت امك متنأ نوک و هتمآ

 تنأ مرحمآ

 اهتیب ىلإ عجرت نأ هتنبا - رمع نبا  رمأ
 ناذألا عفشي نأ لالب رمأ

 بنعلا صرخي نأ يي هللا لوسر رمأ
 بوت يف نفكي نأ كي هللا لوسر رمأ

 ىدؤت يتلا رطفلا ةاكزب ل هللا لوسر رمأ

 بالكلا لتقب هَ هللا لوسر رمأ

 اهلتقب ةَ هللا لوسر رمأ
 مهنع عزني نأ دحأ ىلتقب الب هللا لوسر رمأ

 ورمع نب هللا دبع ا هللا لوسر رمأ

 ةبانجلا نم مميتلاب امهل وَ هللا لوسر رمأ

 نيقدصملا ب هللا لوسر رمأ
 اورطفي نأ سانلا هِي هللا لوسر رمأ

 اخبط اهتيمي نأ موثلا لكاو هلكا ب رمأ

 اديرب هيلإ اودربأ اذ لک رمأ
 ةضافإلاب اورجهی نأ هباحصأ ی رمأ

 اولحف هباحص ب رمأ

 خّمضت ام دعب ةبج يف مرحأ يذلا ةَ رمآ
 رامحلا قيهن اوعمس اذإ هتمأ لو رمأ

 ةضيح دتعت نأ سيق نب تباث ةأرما ةَ رمأ

 نذألاو نيعلا فرشتست نأ قو رمأ

 مئاص ينإ هباس نمل لوقي نأ و رمآ

 رمع نبأ

 ةريره وبأ ءرشبم مأ

 سابع نبا

 ورمع نب هللا دبع

 رسأاي نب رامع

 دعس نبا

 لجر

 باطخلا نب رمع
 ةريره وبأ

 سوواط

 بزاع نب ءا وبلا

 ةيمأ نب ىلعي
 ةريره وبأ

 سابع نبأ

 بلاط يبأ نب يلع
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 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف 05

 ۳۷/۲ ةريره وبأ مالسلا ءاشفاب ةا رمآ

 ۲۲/۱ نسوأ نب دادش لعتلاب ةالصلاب هَ رمأ

 ذو باطخلا نب رمع هبرضو لاغلا عاتم قيرحتب لي رمأ

 ۱۳/۶ هللا دبع نب رباج ءانإلا ريمختب و رمأ
 1/۵ لی ا رباصلا ربصو لتاقلا لتقب لو رمآ

 "ادا سابع نبا هایش عبس عاتبي نأ الجر يي رمأ
 ۱۹۱/۲ ةداتق وبأ هبيري ال هدنع فقي نأ الجر ب رمآ
 1۲/۲ يرافغلا رذ وبأ ةرشع ثالث مایصب الجر ةي رمآ
 ۲ ی ءيش بطع ىلع فرشآ اذإ هلوسر ی رمآ
 ۱ ۱1/۲ ورمع نب هللا دبع ذخأي نأ رمع نب هللا دبع عن رمأ

 ۱۹/۲ رمع نبأ رطفلا ةاكز يف مزح نب ورمع و رمآ
 ۲۹/۱ ھوا مهسب ولو رتتسي نأ يلصملا اب رمأ
 EF عدجألا نب قورسم نميلا نم ذخأي نأ لبج نب ذاعم لب رمأ

 ۳۸۵/۱ بدنج نب ةرمس قدصتی نأ ةعمجلا اهکرت نم هم رمأ

 ۳:۹/۲ مقرأ نب دیز  لوقي نأ ءالخلا لخد نم ةَ رمأ

 ۶ ۲ هللا دبع نب رباج لوحتی نأ ههركي ام ىأر نم ةَ رمأ

 ۳۷/۲ برح نب يشحو نوعبشی ال مهنآ هيلإ اوکش ْنَم لي رمآ
 WT - ةريره وبأ مئاص وهو ماعطلا هيلإ برق نم ةه رمأ
 11/۲ يفيص نب دمحم ةيقب موصي نأ هيف معط ناك نم يي رمآ

 ۳۸/۲ ةركب وبأ ارافک هدعب اوعجري الأ سانلا ي رمأ

 ۳۷۰/۱ رمجملا نب هللا دبع ةنيدملا دجسم رّمجي نأ رمع رمأ

 70 5 / نينا دوذب و هللا لوسر مهل رمآ

 0/١ ةريره وبأ ةثالث اوناک اذإ نيرفاسملا رمآ

 ۲1۷/۲ معطم نب ریبج ةفرع نطب نع اوعفرپ نأ سانلا رمأ

 oV € /۵ ةملس مأ عدت نأ شحج تنب ةبيبح مأ ب يبنلا رمأ

 1/0 ةشئاع مع نبا اهدي ةت نأ را يبنلا رمأ

 1/۲ عوکالا نب ةملس نذأ نإ ملسأ نم الجر ةا يبنلا رمآ
 A ةشئاع نم هيلع بصي نأ هضرم يف اب يبنلا رمأ

 ۲۱۳۱/۲ ةشئاع ةليل عمج نم نجرخي نأ هءاسن رمأ

 ۳4/0 ةريره وبأ ٠ ىنمعطت نأ امإ لوقت كتأرما

 017/0 ةشئاع ضيح ثالث دتعت نأ ةديرب ترمأ



 ه۷  ةحفصلا /ءزحلا ثيدحلا يوار ثيدحلا

 6-6 ةشئاع ضيح ثالث دتعت نأ ةريرب ترمأ

 9۹۵/۵ سابع نبا «ةشئاع ةرحلا ةدع دتعت نأ ةريرب ترمأ

 ۰۳۲( ۷۲ ةريره وبأ یرقلا لکأت ةيرقب ترم

 11/٥ هللا دبع نب رباج لبالا يف كرتشن نأ ةَ هللا لوسر انرمأ

 1۰1/0 دبعم نب ةربس حتفلا ماع ةعتملاب و هللا لوسر انرمآ

 ۷۳/۲ سابع نبأ ءاروشاع موصب قي هللا لوسر انرمأ

 ۱۳۸۹/۱ رمع نبا «تباث نب دیز ةالص لک ربد حبسن نأ اچ انرمآ

 ۱/۳ ةريغملا هللا اودبعت ىتح مكلتاقن نأ انيبن انرمأ

 ۲۹4/۱ رماع نب ةبقع تاذوعملاب أرقأ نأ اب هللا لوسر ينرمآ

 ١1 نوا و ارانيد ملتحم لک نم ذخأي نأ ا هرمآ
 1۱۸۰/۳ ورمع نب هللا دبع اشیج زهجي نأ رج هرمأ

 ۱۳/۱ حابر نب لالب ناذالا عفشي نأ ةي هرمآ

 5۰/۲ هللا دبع نب رباج رفثتستو لستخت نأ ل هللا لوسر اهرمأ
 ۲۱۳/۲ ۱ سابع نبا هنع جحت نأ لَك اهرمآ

 ۱۳/۲ حیلم نب حارجلا رحنلا موی حبصلا ةالص هیفاوت نأ ةَ اهرمآ

 ی ةملس مآ تنب بنیز ةكمب رحنلا موي هیفاوت نأ ةَ اهرمآ
 ot /ه ذوعملا تنب عيبرلا ةضيحب دتعت نأ ترمأ وأ ةي يبنلا اهرمأ

 1٩1/۵ باطخلا نب رمع اوقلطب وأ اوقفنی نأب - رمع - مهرمآ
 ۳۳/۵ ييعشلا لماح ىلع اوعقی ال نأ الو هللا لوسر مهرمآ

 111/٥ رمع نبا اوقتسا ام اوقيرهي نأ ب هللا لوسر مهرمآ

 ۲۳۸۹/۲ رماع نب ةبقع نأضلا نم عذجلا اوحبذي نأ لي مهرمأ

 1۹/۳ رمع نبا نیجعلا لبالا اوفلعی نأ ولو مهرمآ

 1/۲ ورمع نب هللا دبع قيرحلا ةيؤر دنع ريبكتلاب ةي مهرمأ

 A/T رع شا نيجعلا ءاقلاب ةا مهرمآ

 e ةشئاع ناتاش مالغلا نع و مهرمآ

 ۳:۷۹ ةداتق وبآ نیمرحم اوناکو هلکاب و يبنلا مهرمآ

 ۱۹/۲ سابع نیا خسفلاب لَم يبنلا مهرمآ

 71/۱ ةشئاع سانلا بر سأبلا حسما

 ۳۹5/۲ ثراحلا دبع نب عفان بابلا كسمآ

 2۷۳/۳ ميزه دعس ينب نم لجر متنأ نوملسمأ

 AT /o ةريره وبأ كمأ



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف 0۸

 AY ۵ هدج نع ةعفنم نب بیلک كتخأو كابأو كمآ
 ۷۹/۱ تباث نب دیز (نودعاقلا يوتسي ال) هيلع ی یلمآ
 ۵۰ ۲۳ ۳ ةكم حتف موی سانلا لب هللا لوسر نمآ
 ۱/۳ صاقو یبآ نب دعس نیتآرما الا سانلا اونمآ
 ۹۱/٤ ا هب قحأ هم
 ۳۹۱/۵ قیدصلا ركب وبآ جوزتت مل ام هب قحأ همآ
 ۱۲۲/۱ بلاط يبآ نب يلع لوسر لب ال :لاق ؟لوسر ما ریمآ
 20/۲ قیدصلا ركب وبآ رومأم وأ ريمأ

 ۲۳۹۹/۲ رماع نن نامیلس ىذألا هنع اوطیمآ
 ۲۸۳ ۱ سنأ اذه كمارق ينع يطيمأ
 ۸4/۱ ابغا ربك ةي يبنلا اهیلع ىلص ةزانج رخا نأ
 ۳۹۹/۶ ةشئاع هيف ناك ی هللا لوسر هلكأ ماعط رخا نإ
 ۱۹۹/۰ فا ورفع ا نلف بدلا اإ
 "70 /غ سنآ متکلاو ءانحلاب بضتخا رکب ابآ نا

 ۳۹/۱ هللا دیبع نب دمحم هءاج نيح دجس قيدصلا ركب ابأ نأ

 11۲/۹ نيريس نب دمحم هل نيمي نع رفك يرعشألا ىسوم ابأ نأ
 ۳۳۳۹/۵ تماصلا نب ةدابع ۱ هللا قتي مل مكابأ نإ

 نسل ۳  يدثلا يف تام ةي هللا لوسر نبا میهارب] نإ

 ۵۱۵/۵ ۳ يدثلا يف تام ميهاربإ نإ

 030/5”  نيسحلا نب يلع نب دمحم لجرب ةلباقلا تيب ىلإ اوثعبا نأ

 ۲0/0 باطخلا نب رمع بهذلا لهأ ىلع اهضرفف تلغ دق لبالا نإ

 64/0 عفان قتعأ نيميلا ركذ اذإ ناك رمع نبا نإ

 ۷۹/۳ يرعشالا یسوم وبآ فویسلا لالظ تحت ةنجلا باوبآ نإ
 ۱۹۹/۲ ا انوكي الأ ةرمعلاو جحلل متآ نإ
 ۳۰/۲ رمع نبا هللا ىلإ مکتامسآ بحأ نإ
 ۸۱/۲ ورمع نب هللا دبع دواد مايص هللا ىلإ مايصلا بحأ نإ

 ۸۰۱۳/۲ سابع نب هللا دبع دواد مايق هللا ىلإ مايقلا بحأ نإ

 ۶ ۲۳ يدعسلا دیبع نب ديزي ٠ ةببحم يدنعف ةماقالا تببحأ نإ

 »۹/۵ ا و یک ير ثیح دنعت نأ تبحآ نا
 r0 /‘ ۳ ءانحملا بیشلا هب متریغ ام نسحآ نإ
 ۷/۰ رماع نب ةبقع متللحتسا ام اوفوت نأ طورشلا قحأ نإ



 ۹ ثیدحلا يوار ثيدحلا ةحمفصلا /ءزحلا

 0۰/۱ ٠ هللا دبع نب ریرج تام دق يشاجنلا مکاخآ نإ

 ۳۰۵۹/۲ ةريره وبأ هللا دنع مسا عنخأ نإ

 o زلجم وبآ دبع امهنیب ناك ةنيهج نم نیوخآ نأ
 ۷۳ ۱ سابع نبا حمس لهس ناذألا نإ

 54/١ رز مأ هرجع ركذأ هركذأ نإ

 ۸۳/۳ دوعسم نب هللا دبع . رضخ ريط فوج يف ءادهشلا حاورآ نإ

 ۱۳۷/۵ باطخلا نب رمع هتأرما يهف ملسأ نإ

 نينا يرهزلا اهجوز ملسي ملو تملسأ نإ
 ۳۳۹/۳ ةداتق وبأ رمع نبا بلاط يبأ نب رفعجف بيصأ نإ

 ۱۹/۳ ۱ يدقاولا مهکلم ةنبا جوزتف كوعاطأ نإ

 11 ةشئاع مكبسك نم متلكأ ام بيطأ نإ

 ۲41/۲ طرق نب هللا دبع رحنلا موي هللا دنع مايألا مظعأ نإ

 ۱/:۳۹ يرعشألا یسوم وبأ اهيلإ مهدعبآ ارجآ سانلا مظعأ نإ

 ۱۱/۵ ةشئاع ةنوژم هرسیآ ةكرب حاکنلا مظعأ نإ

 ۳۷۱/۲ ةريره وبأ ماعطلا ماعطإ هريخو مالسإلا لضفأ نإ

 1008 نا ةماجحلا هب متيوادت ام لضفأ نإ

 ۳۳۹/۳ سابع نبا نيحانج هيديب هلدبأ هللا نإ

 74/5 يرعشألا ىسوم وبأ ريرحلا ىتمأ ثانإل لحأ هللا نإ

 3/1 هللا دبع نب رباج ًانانك تاک هاج هللا نأ

 40/4 ل ب ومحب ادع بحأ اذإ هللا نإ
 اا دل ور مهالتبا اموق بحأ اذإ هلل نإ

 ۳۹/۳ 5 كل نذأي ملو هلوسرل نذأ هللا نإ

 0/۱ عقسألا نب ةلثاو ةنانك ىفطصا هللا نإ

 ۳۹/۶ نفع زنا ءامسلا نم تاكرب عبرآ لزنآ هللا نإ

 11/٤ ءادردلا وبأ ءاودلاو ءادلا لزنآ هللا نإ

 ۲۹/۲ ۱ نأ رفاسملا نع عضو ىلاعتو كرابت هللا نإ

 A / دوا اهسفنأ هب تثدح امع ىتمأل زواجت هللا نإ

 V1 111/0 ةريره وبآ هنمث مرح ًاثیش مرح اذ] ا نإ

 Yo¥/t دوعسم نب هللا دبع لامجلا بحي ليمج ىلاعت هللا نإ

 ۲۵۰۷/۶ سابع نبا دوجلا بحي داوج یلاعت هللا نإ

 ۱ ءادردلا وبآ میرم نبأ یسیعل لاق یلاعت هللا نإ



 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱ ٩۹

 ۸۰/۱ ۱ ءاضقب یضق یلاعت هللا نإ

 ۱۹۹۸/۶ بیهص ۱ ءاد لزنی مل یلاعت هللا نإ

 230 رمق نبا هبلقو رمع ناسل ىلع قحلا لعج هللا نإ

 ١/١ 7 لامجلا بحي ليمج هللا نإ

 ۱۰۹/۳ کا ٠ ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ
 م ۱ ښا 37 ۱ . . .ةكم مرح هللا نإ

 لا سابع نبا رتسلا بحي نينمؤملاب ميحر ميكح هللا نإ
 0/0 سابع نبا اقزر مدلا لعجو ىلبحلا نع ضيحلا عفر هللا نإ
 +000 بلاط يبا نب يلع امم مدلا لعجو ىلبحلا نع ضيحلا عفر هللا نإ

 ۳۹/۲ ةرمس نب رپاج هباط ةنيدملا یمس هللا نإ

 ۱9۹۹ صاقو يبأ نب دعس 7 بيطلا بحي بيط هللا نإ

 ٤۰1/۱ رابحالا بعك e روهشلا راتخا لجو زع هللا نإ

 501 د مهالتبا اموق بحأ اذإ لجو زع هللا نإ
 ٠ ةربس ةهجح يف مکیلع لخدأ دق لجو زع هللا نإ ۱۹/۲

 ۳ دوعسم نب هللا دبع ءاد لزني مل لجو زع هللا نإ

 5۶۱/۱ ةشئاع نيتعكر ةالصلا ضرف هللا نإ

 ۲۷/۳ | دوعسم نب هللا دبع ۱ ۱ هرمآ نم ثدحأ دق هللا نإ

 عا باطخلا نب رمع ءاش ام هلوسرل لحي ناك هللا نإ

 ETI سوأ نب دادش ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ

 276 باطخلا نی رمع قحلا نم ييحتسي ال هللا نإ

 ` NE/t و ا كيف مکیلع مرح امیف مکءافش لعجی مل هللا نإ
 ۱۳/۵ 0 كيرش نب ةماسأ ءافش هل لزنأ الإ ءاد لزني مل هللا نإ

 ۳۷/۲ ۳ هدمحی ةلكألا لكأي دبعلا نع ىضريل هللا نإ
 TES یناه مکحلا هیلاو مکحلا وه هللا نإ

 Y/Y ةريره وبآ رهدلا وه هللا نإ

 ا هللا دبع نب رباج رمخلا عيب مّرح هلوسرو هللا نإ
 ۱۸۳/۰۵ سابع نبا ۱ أطخلا يتمأ نع عضو هللا نإ
 ۳۹: ۱ ورمع نب هللا دبع ةضيرف ىضق نمب هتكئالم يهابي هللا نأ

 ۲۰0/۲ رمع ا هصخر ىتؤت نأ بحي هللا نإ

 TEY ةريره وبأ ساطعلا بحي هللا نإ
 ¥۳4 /۲ ةريره وبأ بؤاثتلا هرکیو ساطعلا بحي هللا نإ



 /ءزحلا الصفحة  5١ ثیدحلا یوار ` ثيدحلا

 ءاشي ام هرمأ نم ثدحي هللا نإ

 نمؤملا هدبع يمحي هللا نإ
 ةنجلا دحاولا مهسلاب لخدي هللا نإ

 بوؤاثتلاب توصلا عفر هرکی هللا نإ

 زجعلا ىلع مولي هللا نإ
 حتفلا موي تملسأ ثراحلا تنب ميكح مأ نإ

 ارغ ةمايقلا موي نوتأي يتمأ نإ
 ةماجحلا هب متيوادت ام لثمأ نإ
 ىرخألا امهادحإ تمر ليذه نم نيتأرما نأ

 نيرهش ماشلاب ماقأ سنأ نأ
 ةنس روباسب ماقأ وا نأ

 ممحف ةكمب ناك اذإ ناك اسنأ نأ
 ترس نأ لق نقوم اها ذأ
 ةكم مدق نيح هب أدب ءيش لوأ نأ
 مالسلاب مهأدب نم هللاب سانلا ىلوأ نإ
 نوقتملا ةمايقلا موي يئايلوأ نإ

 بضغلا لاح يف نوكي امنإ ءاليإلا نإ

 ًاريسم مترس ام اماوقأل ةنيدملاب نإ
 لبالاو ليخلا فاجيإب سيل ّربلا نإ
 عساتلا نموصأل لباق ىلإ تيقب نإ
 ليلب نذؤي الالب نإ
 اويرشاو اولكف ليلب نذویًالالب نإ
 هدنع سانلا ملظي ال اكلم اهب نإ

 «نورصني ال محا اولوقف ودعلا مكنيب نإ

 ةديدشلا ةسطعلاو ديدشلا بؤاثتلا نإ

 مهللا كيبل ةَ هللا لوسر ةيبلت نأ

 لَم يبنلا تتأ اركب ةيراج نأ

 ةيبلتلا نلعأ نأ ينرمأو يناتأ ليربج نإ

 ينثلا هنم ىفوي امم يفوي عذجلا نإ

 لجح يب يبنلا ىلإ رظن امل ارفعج نأ
 ارفاسم سبحت ال ةعمجلا نإ

 ديبل نب دومحم
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1۴ 

 اهتقو رضحي ملام رفسلا نم كعنمت ال ةعمجلا نإ

 ةعمجلا موي الإ رجست منهج نإ
 هاعمس امهنأ نادهشي نيدهاشب تئج نإ
 لَ هللا لوسر نامز يف اومنغ اشيج نإ
 ءاد لك نم ءافش ءادوسلا ةبحلا نإ

 ةنيبلاب نوكي امنإ دحلا نإ
 مدب ارافو ایصاع ذيعي ال مرحلا نإ
 عفري الأ هللا ىلع اقح نإ

 هنیعتسأو هدمحأ هلل دمحلا نإ

 هنیعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 منهج حيف نم ىّمحلا نإ
 ةهراك يهو اهوبأ اهجوز مادخ تنب ءاسنخ نأ
 هعنص ماعطل ةي هللا لوسر اعد اطايخ نأ
 ةونع اهضعب ناك رييخ نإ

 ةفرع موي ءاعد ءاعدلا ريخ نإ

 ةرشع عباس موي هيف نومجتحت ام ريخ نإ

 طوعسلا هب متيوادت ام ريخ نإ
 هللا هدارأ اتیش عنمي ال كلذ نإ

 ءاد هنكلو ءافشب سيل كلذ نإ

 مهيلإ نوقلي نيطايشلا ةهج نم كلذ نأ

 رهدلا موص لدعي كلذ نإ
 امتقرف اقرفت نأ امتيأر نإ

 .ريطلا انفطخت انومتيأر نإ

 مالسلا ينم هئرقاف هتيأر نإ
 تصنأ هبحاصل لاق اذإ لجرلا نأ

 ةأرماب ىنز هنأ رقأف ةَ يبنلا ىتأ الجر نأ
 يبنلا رجح ضعب يف رجح نم علطا الجر نأ

 هللا لوسر دهع ىلع املسم ءاج الجر نأ

 ديقتسي نأ دارأف حرج الجر نأ

 دحلا دلجف ةي يبنلا هب رمأف ىنز الجر نأ

 دري ملف لوبي وهو ه٤ هيلع ملس الجر نأ

 دوعسم نبأ

 سابع نبا
 مادخ تنب ءاسنخ

 سنآ

 يرهزلا

 دیبع نب هحلط

 سابع نبا

 سابع نبا

 ديوس نب قراط

 ةشئاغ
 ةداتق وبأ ءورمع نب هللا دبع

 نافع نب نامثع

 بزاع نب ءاربلا

 ديعس نب دمحم

 ةريره وبأ

 سابع نبا
 قنا

 سابع نبا

 هللا دبع نب رباج
 هللا دبع نب رباج

 رمع نبأ

 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف
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 1۳ ةحفصلا /ءزحلا
 ثيدحلا ىوار ۲ 00 و ثيدحلا

 .. 8 ورمع نب هللا دبع ۱ ادمعتم هدبع لتق الجر نأ
 ۹/۵ سابع نبا هتيد اب يبنلا لعجف لتق الجر نأ
 ۳/۰ ۱ رمع نبا ع هللا لوسر دهع ىلع نعال الجر نأ
 14/۳ 2 لهشألا دبع ينب نم لجر لوقي الجر نإ
 ۱۹/۳ ريبزلا نب هللا دبع ةزمحب دحأ موي ىتأ ب هللا لوسر نإ
 ۱۸۹/۳ ةديرب ةوزغ ةرشع عست ازغ و هللا لوسر نإ

 ۹۹/۲ رمع نب هللا دبع اوقرح رمعو ركب باو 86 هللا لوسر نا
 41/0 ةشئاع ةدالولا مرحت ام مرحت ةعاضرلا نإ
 0۰۲/٥ 5 اعيش مرحت ال لجرلا لبق نم ةعاضرلا نإ
 10۸/۱ ةناكر يبنلا هعرصف يي يبنلا عراص ةناكر نأ
 ۷۷/۱ ةمامأ وبآ ثفن سدقلا حور نإ
 تي ةبالق وبأ ربع ام ىلع عقت ايؤرلا نإ
 ۳۹/۵ دلاخ مري دیز ؛ةريره وبآ تنز نإ مث اهودلجاف تنز نإ
 oY /۴ سابع نبا اهکتیطعآ ام ةعطقلا هذه ينتلأس نإ
 ۳۸1/۲ سابع نبا ةكربلا ىلإ ىهتنا مالسلا نإ
 ۱۳۹/۵ ةشئاع ةشئاعل اهموی تبهو ةدوس نأ
 ۱۷۸/۹ بیسملا نب دیعس اهیلع دريلف اهعجاری نأ ءاش نإ
 ۱۹۹/۹ رمع نا سمی نأ لبق ارهاط اهقلط ءاش نإ
 ” 5 /: هللا دبع نب رباج ةيبجم ءاش نإ
 1V /o ءاطع هلهأ دنع تدتعا تءاش نإ

 /ا ةشئاع للا تایا نم ناتيا رمقلاو سمشلا نإ
 ۱۱/۱ ةريره وبآ ربيخ موي اهباصأ يتلا ةلمشلا نإ
 9 سنآ نیرشعو ًاعست نوکی رهشلا نإ
 ۱۳۹/۵ ةملس مأ هب كتبساحو كتدز تئش نإ
 1 سابع نبا ةنجلا كلو تربص تئش نا
 ۳۳۹۸۴ ةبقع نب یسوم ينربخأف تئش نإ
 51/4 دوعسم نب هللا دبع هووكاف متئش نإ
 19/9 ریضنلا ينب لاومآ تمسق متئش نإ
 ٩/۲ رابخلا نب يدع نب هللا دیبع اهيف ظح الو امكتيطعأ امتئش نإ
 ۲۳/۱ ره وبأ دشف ىل ضرع ناطیشلا نإ
 ا ناميلا نب ةفيذح تا ھی ناطيشلا نإ
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 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 س سس سس

 هلامشب لکأی ناطيشلا نإ
 ةعمجلا نم نوف رصنی اوناک ةباحصلا نأ

 ملسملا ءوضو بیطلا دیعصلا نإ

 نيبو لک يبنلا ىلإ تلسرأ ةيفص نأ

 هنم ديص ام رحبلا ديص نإ

 مرح ههاضعو جو ديص نإ
 ءاود يف اعدفض ركذ ابيبط نأ

 زئاج وهف حکنی مل ام قلط نإ

 افصلاو تيبلاب كفاوط نإ

 هتبطخ رصقو لجرلا ةالص لوط نإ
 دعف اوداع نإ
 هللا لوسر ىتأ ليفطلا نب رماع نأ

 ةمطاف ىلع كلذ تركنأ ةشئاع نأ

 ليجعت يف ی يبنلا لأس سابعلا نأ

 هلام ةاكز انفلسأ دق سابعلا نإ

 حبصي نيح لاق اذإ دبعلا نإ

 لوقي ناطيشلا نعل اذإ دبعلا نإ

 هللا ةجاح يف قلطنا نامثع نإ

 هرحنأف ءيش اهنم بطع نإ

 ءالبلا مظع نم ءازجلا مظع نإ

 نجلا نم اتیرفع نإ

 ابحرم لتق يذلا وه بلاط يبأ نب يلع نأ
 ىلتق ىف ةيدثلا اذ دجو نيح دجس ايلع نأ

 - رجفلا ةالص دعب ربکی ناک ًایلع نا

 اهلهآ يتأت نأ اهنع یفوتملل صخر رمع نأ
 ةفيلحلا يذ نم ةوسن در رمع نأ

 ناضمر يف ةرمغ نأ

 ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع نأ

 هل ًاضوت قح نيعلا نإ
 ربقلا لجرلا لخدتل نيعلا نإ
 دحأ موي تبهذ ةنيع نأ

 لهس

 يرافغلا رد وبآ

 ماوعلا نب ریبزلا
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 ۳۵/۳ سابع نيا قیدصلا ركب وبأ

 ماوعلا نب ریبزلا
 نمحرلا دبع نب نامثع

 ةشئاع

 رساي نب رامع

 ةسئاع

 بلاط يبأ نب يلع

 سابع نبا

 سابع نبا

 رمع نبا
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 1٩۵  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 VY ۵ ةشئاع شحو ناکم ىف تناك ةمطاف نإ

 ۸۷/۵ ةشئاع ةشئاع ۳ تلخد ةاتف نإ

 ۱۸۹۷/۲ هللا دبع نب رباج ۱ رحنم اهلك ةكم جاجف نإ

 14/0 رمع نبا ودعلا هذخأو بهذ رمع نبال اسرف نأ

 FAI ۱ ينزملا فوع نب رمع هيف دبعلا هللا لأسي ال ةعاس ةعمجلا يف نإ

 ۳۷۸/۱ يردخلا ديعس وبآ «ةريره وبأ ملسم دبع اهقفاوي ال ةعاس ةعمجلا يف نإ

 ۷۱-۱۳ ةريره وبأ ملسم دبع اهقفاوی ال ةعاسل ةعمجلا يف نإ

 ٤/١ ةريره وبآ ةجرد ةثم ةنجلا يف نإ

 ۷۰/۳ ةريره وبأ نيدهاجملل هللا اهدعأ ةجرد ةئم ةنجلا يف نإ

 ۲۲/۳ غ الغشل ةالصلا يف نإ

 ۰/۳ ور نيرا قع ًارباص هللا كثعب ابستحم ًارباص تلتاق نإ

 ۷۹/۳ سنا ةليسف مکدح دي يفو ةعاسلا تماق نإ

 ۸0/۱ ةمامأ وبأ هنس ىلوألا يف ةحتافلا ةءارق نإ

 ۱۳/۵ ةشئاع كل رايخ الف كبرق نإ

 ۲۳/۱ سابع نبا ةعدب رجفلا ةالص يف تونقلا نإ

 ۳۳/۳ دوعسم نبا ؛ةشئاع . . .یرخآ ةلزن هار دقلو) هلوق نإ

 556/6 ةريره وبأ اهلوح امو اهوقلأف ادماج ناك نإ

 ۲40/۲ يراصنألا بويأ وبأ هنع ةاشلاب يحضي لجرلا ناك نإ

 ۱۳۸۹/۶ رمع نبا «دعس نب لهس ءيش ىف موشلا ناك نإ

 ۳۳۸/۵ سنأ «ةشئاع مكنأشف مكايند رمأ نم ائيش ناك نإ

 “1۸/٤ هللا دبع نب رباج تاب ءام كدنع ناك نإ

 ۲۰4/٤ نش يف تاب ءام كدنع ناك نإ

 / يراخبلا ةنش يف تاب ءام كدنع ناك نإ

 ۱۳۸/۶ هللا دبع نب رباج عبرلا يفف ءيش يف ناك نإ

 ۱۷۱/۳ بعک نب هللا دبع ارعاش ناك فرشألا بعک نأ

 ۰-۰. ۵۳ عفار وبأ دربلا سبحأ الو دهعلاب سيخأ ال نإ

 ا ۵ باطخلا نب رمع كمع بصح نم ريخ كمأ فطل نإ

 4/۲ ةشئاع كبصن ردق ىلع رجألا نم كل نإ

 0۸4 / ثراحلا نب ديوس ةقيقح لوق لكل نإ

 ۳۳۷/۱ ا تا تال تللو
 ۸/۳ برکی دعم نب مادقملا الاصح هللا دنع دیهشلل نإ



 رائالاو ةيوبثلا تيداحألا سرهف ۹5

 7۲ ورمع نب هللا دبع درت ام ةوعد هرطف دنع مئاصلل نإ

 ۱/۲ دوعسم نب هللا دبع ةمل مدا نبا بلقب لكوملا كلملل نإ

 :VAY سابع نبا اعزف توملل نإ

 ۳۵۹۷/ يردخلا ديعس وب ملسم لک ىلع اقح هلل نإ
 ۱۸/۱ بعک نب ىبأ ناهلولا هل لاقي اناطيش ءوضولل نإ

 ۳۳/۵ بلاط يبآ نب ىلع هتمرب طعيلف ءادهش ةعبرأب تأي مل نإ

 O سابع خيا امسد هل نإ

 Vo /o ۳ ةأرملا ءام قبس اذإ لجرلا ءام نأ

 ۹/۲ قراخم نب ةصيبق ةئالث دحال الإ لحت ال ةلأسملا نإ

 12۳۱۳۱ يلذهلا ةشيبن ةعمجلا موي لستغا اذإ ملسملا نإ

 ركنا دوعسم نتا ءىلغ لع هللا لوسراوسبح نیکرشملا نأ

 ۱۸/۲ يردخلا ديعس وبا كلذ موق يذلا وه ةيواعم نأ

 0 ةريره وبآ ندبلا ضوح ةدعملا نأ

 4/۳ ةمرخم نب روسملا نورت نَم يعم نإ
 ۳۹۰/۳ يودعلا حیرش وبآ هللا اهمرح ةكم نإ

 ۱۷۹/۳ ریبزلا نپ هللا دبع هلّسغت ةكئالملا نأ

 ۳۹: /۱ ةريره وبآ هيلع يلصت لزت مل ةكئالملا نأ

 1٩۰/۱ ۰ بعک نب ّيبأ «سابع نبا هيلع تربك مدا ىلع تلص امل ةكئالملا نإ

 EN كلام نب نسنأ ةقتسم ا يبنلل ىدهأ مورلا كلم نإ

 فض يردخلا ديعس وبأ ةل زنم هنا دنع سانلا رشآ نم نا

 ۸۰/۳ يردخلا دیعس وبأ ناطلس دنع لدع ةملک داهجلا مظعأ نم نإ

 1/۱ سوأ نب سوآ ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ نم نإ
 ۱/۲ ةريره ویا ایندلا ضرع يغتبي دهاج نم نإ
 ۷.0/0 ا اهلحف نارطإ اهقح نم نا
 ۱۷۱/۶ رمع نبا ملسملا لجرلا لثم ةرجش رجشلا نم نإ
 م نفع ا ملسملا لجرلا لثم اهلثم ةرجش رجشلا نم نإ

 04 كيسم نب ةورف فلتلا فرقلا نم نإ

 ۰/۳ كيتع نب رباج هضغبي ام اهنمو هللا هبحي ام اهنم نإ

 ۳۱:۷ /۲ هللا دبع نب رباج رحنم اهلك ىنم نإ

 ۸۰/۳ ةريره وبآ ملاعلاب رعست ام لو رانلا نإ

 ۳۹۲ ةنوميم او يبنلا مایص يف اوکش سانلا نأ



 ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثيدحلا

 €Y /0 باطخلا نب رمع ءيش يف اولجعتسا دق سانلا نإ

 14/٥ باطخلا نب رمع اهیلع اوژرتجاو اهوبرش دق سانلا نإ .
 ۳۹/۱ دوعسم نب هللا دبع هللا نم ةمايقلا موي نوسلجي سانلا نإ

 11/۱ لضفلا مآ ةفرع موي اهدنع اورامت اسان نأ

 5 باطخلا نب رمع ينولأسي ينوتأي اسان نإ

 ۱۷/۲ رمع نبا هنولزنی اوناک رمعو ركب ابأو ی يبنلا نأ

 ف 9 هللا لإ کا اه

 00۱/۴ كلام نب بعك رئاط نموملا ةمسن نأ

 VY /o) دوعسم نب هللا دبع ةقلغ ا را نه

 ۹1/۳ مكحلا نب ةبلعت لحت ال ةبهنلا نإ

 ۹1/۳ راصنألا نم لجر ةتيملا نم لحأب تسيل ةبهنلا نإ

 NE ةيواعم ناتلصخ ةرجهلا نإ

 ۱۷/۱ ةشئاع مدا تانب ىلع هللا هبتك دق رمآ اذه نإ

 ۳۷/۲ يراصنألا دوعسم وبأ هل نذأت نأ تعش ناف انعبت اذه نإ

 11/0 يردخلا ديعس وبأ لجو زع هللا مكح اذه نإ

 ۲۵۲/۳ مزح نب دمحم نب هللا دبع متملع دق ثيح انم لجرلا اذه نإ

 1۷۸/۱ صاقو ىبأ نب دعس نزحب لزن نارقلا اذه نإ

 520 یر تی ةرضتحم شوشحلا هذه نإ

 ۳1/٤ ةريره وبآ هللا اهبحي ال ةعجض هذه نإ

 ۱۳۳/۱ ورمع نب هللا دبع رافكلا سابل نم هذه نإ

 41۰/۲ ورمع نب هللا دبع ناناطيش نانثالاو ناطيش دحاولا نإ

 7١/0 56 هذخف مسقي مل هتدجو نإ

 4/١ سباع ریمازم نارقلا ذختی نأ

 ۳۸۵/۲ رمع نبا مکیلع اوملس اذإ دوهيلا نإ

 ۳۰۳/۶ نوا مدقف ی هللا لوسر فاضأ ايدوهي نأ

 o ا ةيراج سأر ضر ايدوهي نأ

 22 نسا 5 فوه وأ ةاش يف هتمس ةيدوهي نأ

 ۳۹/۱ رذنملا دبع نبا ةبابل وبآ مايألا دّيس ةعمجلا موي نإ

 1/۲ دوعسم نب هللا دبع ناضمرب كرت ءاروشاع موي نإ

 9۷/۳ سابع نيا بلطملا دبع نبا انآ

 ۱۵۹/۱ بئاسلا مكملعأ انأ



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف 1۸

 ۳/۳ لجر حبر لجر ریخب كئبنأ انآ
 ۱/۳ بلاط يبآ نب يلع نمحرلا يدي نيب وثجی نم لوآ انآ

 ١01١ ةريره وبأ مهسفنأ نم نینمملاب ىلوأ انأ

 1111/۳ ريرج  رهظآ نيب ميقي ملسم لك نم ءيرب انآ

 ۹/۳ دیبع نب ةلاضف يب نما نمل میعز انآ

 ۳۱۱/۲ ةريره وبأ ةمايقلا موي سانلا ديس انآ

 ۹/۱ يردخلا ديعس وبأ مدا دلو ديس انأ

 ۳ ةريره وبآ ةمايقلا موي مدا دلو دیس انآ

 ۱۳/۳ يرهزلا باهش نبا صاعلا ابأ انرهاصو اسانإ انرهاص انإ

 22 ةحلط نب یلوم سابعلا نم انلجعتف انجتحا انك انإ
 1۳۹/۳ E تاتا سمت ل نكات
 VY /o رامح نب ضایع نیکرشملا دبز لبقن ال انإ

 ۷۲ /۵كلام نب بعک نب نمحرلا دبع كرشم ةيده لبقن ال انإ
 ۸/۱ ا نوعجار هیلا وا

 ۰ ۱ دوعسم نب هللا دبع هللا لوسر عم تيلص نوعجار هيلإ انإو هلل انإ
 ۲ ۲ سابع نبا مرح انأ الإ كيلع هدرن مل انإ

 0۷/0 بيسملا نب ديعس هتأرما ىلع قفني ام لجرلا دجي مل انإ
 ۸9/۳ يرعشالا یسوم وبآ هدارآ نم انلمع ىلع يلون نل انإ
 5/١ معطم نب ريبج نيج انآ: دمحم نأ

 ۳۳۹/۲ سابع نبا ةفلدزملا ةليل ی يبنلا مدق نمم انآ

 ۸۱۹/۳ بزاع نب ءاربلا بذک ال یبنلا انآ

 ££ /0 ةشئاع مپ خار عن تان
 41/۱ تماصلا نب ةدابع كربخأ هللاو انآ

 o۸0 /Y يرعشألا ىسوم وبآ لمعلا اذه ىلع يلون ال هللاو انا

 0۹۱/۵ ۰ يعجشألا كلام نب فوع نیدخلا ءاعفس ةأرماو انآ

 ۷/۵ نافع نب نامثع ةيلهاج يف قرتفن ال بلطملا ونبو انإ

 4/0٥ ورمع نب هللا دبع يحكنت مل ام هب قحأ تنآ

 ۷/۳ رمع نیا ةرخالاو ایندلا يف يخأ تنآ

Eصاعلا يبآ نب نامثع  ET 

 4۳/0 ىضايبلا رخص نب ةملس ةملس اي كاذب تنأ

 ۳۰/۲ ۱ رمع نپا هل جت تا



 ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 ۳۳/۲ ۱ ةثم ر وبأ قیفر لجر تنآ

 ۱۲/۱ ةف تن

 ۷/۲ ۱ سابع نبا لهألا يف ةفيلخلاو رفسلا يف بحاصلا تنأ

 ror ۳ سابع نبا ۱ درطم لک ينتدرط تنأ
 ۸/۳ ةريره وبأ هلیبس يف جرخ نمل هللا بدتنا

 ۳۹/۱ ةريره وبأ وحمي امم ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا

 ۳۳۸/۵ 5 مكايند رومأب ملعأ متنأ

 ۳۸۰/ ةديح نب ةيواعم اهريخ متنأ ةمأ نیعبس نوفوت متنآ

 ٤/۱ ةديح نب ةيواعم ةمأ نيعبس نوفوم متنآ

 ۱۸۷/۳ عفار نب نمحرلا دبع نب مساقلا باطخلا نب رمع ىلإ رضنلا نب سنأ یهتنا
 ۹۲/۲ هللا دبع نب رباج بلطملا دبع ينب اوعزنا

 دك ماوعلا نب ریبزلا شيرق رشعم ةصاخ انيف لجو زع هللا لزنأ
 ۲۱/٤ ملسأ نب دیز ءادلا لزنآ يذلا ءاودلا لزنآ

 ۷۷/۱ سابع نبا ردقلا ةليل ىف نارقلا لزنأ

 ۱۳۷/۰ ةشئاع لجرلا دنع نوكت ةأرملا يف تلزنأ
 ۳۱۳/۲ باطخلا نب رمع مکنید مکل تلمكأ مویلا) تلزنآ

 0 ست نيترم لی هللا لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا

 ١75/0 ۳۳ نیتقلف رمقلا قشنا

 ۱۸۰/۳ ةمرخم نب روسملا . ةيبيدحلا ماع 5 هللا لوسر فرصنا

 ۸ ۱:۱ ۳ نامیلا نب ةفيذح مهدهعب مهل يفن افرصنا

 ۳/۳ اشنا ةفئاط يف ی هللا لوسر قلطنا

 ۱9۹/۲ ةداتق وبآ مرحأف ةيبيدحلا ماع ی يبنلا عم انقلطنا

 ۱۹۳/۳ ةملس ينب نم خایشآ هللا دبعو حومجلا نب ورمع ىلإ اورظنا

 ۱۳/۲ ركب يبأ تنب ءامسآ عنصي ام مرحملا اذه ىلإ اورظنا

 ۳۱۹/۵ ' دعس نب لهس جعدآ ممسأ هب تءاج ناف اورظنا

 م1 F/ باطخلا نب رمع ةفيذح هيلع ىلص نإف اورظنا

 215 شا اهبلط يف اوعسف ابنرآ انجفنا

 "0۰/0 دعس نب لهس ال هللا لوسر هذفنآ

 اونو باج نپ نمحرلا دبع ریعب ةئامئالث نامشع قفنآ

 1۸۵/۵ باطخلا نب رمع اغ قفنا

 ١05845 ۲ ةشئاع يطشتماو كسأر يضقنا



۷ + 

 ال هللا لوسر نإ هئات ورما كنإ

 باتکلا لهأ نم اموق يتأت كنإ

 هب يلختستو يغلا نع یهنت كنإ
 دوؤفم لجر كن

 رقبلا ديصي هدجتس كنإ
 ةنجلا يف ریطلا ىلإ رظنتل كنإ
 ةقان كنإ

 یتح» :لاق . معن : لاق «اهتکنا»

 ةنالف انالف تحکنآ

 هيلإ ارحكنأو دنه ابآ اوحکنآ

 هللا لوسر دهع يف سمشلا تفسکنا

 هللا الإ هلإ ال نأ متدهش نإ مكنإ

 هللا ءاش نإ ادغ نوتأتس مكنإ

 مكل ىوقأ رطفلاو مكودع نم متوند دق مكنإ
 هللا لوسر اهالص ام ةالص نولصتل مكنإ

 كتقفن ردق ىلع كترمع يف كرجأ امنإ

 ناسللا اذه كجرخأ امنإ

 تاينلاب لامعألا امنإ

 مکضعب هيلإ موقيل هنع تكسمأ امنإ
 مكلثم رشب انأ امنإ

 انع لذخف دحاو لجر تنأ امنإ

EE ا 

 دحاو ءيش مشاه ونبو بلطملا ونب امنإ
 رصبلا لجأ نم ناذئتسالا لعج امنإ

 ةرمعلاو جحلا نيب ةو هللا لوسر عمج امن

 اهلكأ ةتيملا نم مرح امنإ
 منهج حيف نم ىمحلا ةدش وأ ىمحلا امنإ

 يرظناف قرع كلذ امنإ

 ةيشخ كيلع تددر امنإ
 ةعاجملا نم ةعاضرلا امن]
 ةعج رلا كلمی نمل ةقفنلاو ینکسلا امن

 رابالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 بلاط ىبأ نب ىلع

 سابع نبأ

 ميكح نب زهب

 ةيراصنألا سيق تنب رذنملا مأ

 رباج «ةريره وبا

 ةريره وبأ
 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب ديزي

 لبج نب ذاعم
 يردخلا دیعس و بأ

 ةركب وبأ

 كلام

 معطم نب ريبج

 ةداتق وبأ

 سابع نبا

 شيبح ىبأ تنب ةمطاف

 ةشئاع
 سيق تنب ةمطاف

 ع7
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 ۷۱۲  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 ۳۰/۱ رمع نیا تص نأ ةالصلا ةنس امن]

 ۳۳/۱ رمع نبا كلجر بصتت نأ ةالصلا ةئس امن]

 ۱۳۲/۲ ا ادحاو ًافاوط هترمعو هجحل هلك فاط امن]
 10/0 اش رهشأ ةعبرأ ةت : لج وزع هللا لاق اما

 1۷/۵ راسي نب نامیلس قلخلا ءوس نم ناك امنإ

 ۱۷۷/۲ يرافغلا رذ وپآ مکنود ةصاخ انل تناك امنإ

 ۳۳۸/۶ ةريره وبآ نمؤملا بلق مرکلا امنإ

 ۳۱۲/۱ ةمامأ وبأ راک يبنلل ةلفانلا امنإ

 ۹/۳ يراصنألا بویآ وبآ راصنألا رشعم اعف ةيالا هذه تلزت امنا

 4/٥ سيق تنب ةمطاف ةأرملل ىنكسلاو ةقفنلا امنإ

 ۳۳۸/۵ 0 هتيأر يأر وه امنإ

 ENT 2 مكل هعنصآ ءيش وه امنإ

 E د ا هموصي ا هللا لوسر ناك موی وه امنإ

 ۱۳ ۱ بلاط يبأ نب يلع نوملعي ال نيذلا كلذ لعفي امنإ

 ۳/۳ دعس نب بعصم اهفيعضب ةمالا هذه هللا رصني امنإ

 ا ب امهنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإ

 ۰۳۰/۵ ۱۳ ةضيحلا نم لستغت مل ام اهب قحأ هنأ

 111/6 سا ًاربأو أرمأو یورآ هنإ

 هع ندا ديز نب ةماسأ لیئارس| ینب ىلع لسرآ زجر ةيقب هنآ

 ۳۳۸۹/۶ سنأ ۱ هيرب دهع ثیدح هنإ

 WA لفغم نب هللا دبع موق ةمالا هذه يف نوكيس هنإ

 ۸۸/۱ بلاط يبآ نب ىلع ` اردب دهش هنإ

 1۹۱/۳ نت نب ا ا
 ۸۳/۳ شا ىلعألا سودرفلا يف هنإ

 ۳/۳ بلاط یبآ نب یلع ]رخ ةا
 ۵ تالا رع ءايشأ ةسمخ يهو رمخلا ميرحت لزن دق هنإ

 ۳۱۷/ ۳ ایت معيش ناسل يلع نفق هنا

 ۲۷/۱ سابع نبا مکل باجتسی نأ نمق هنإ

 ETE ةريره وبآ ال هللا لوسر بجعی ناك هنأ

 ۳۳ رافعلا رد وا ةيالا هذه نأ مسقي ناك هنإ
 e ةداتق نب رمع نب مصاع رانلا لهآ نمل هنإ



 راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۷

 ۳۱۷۹/۱ دوعسم نب هللا دبع مكتأبنأ ءيش ةالصلا يف ثدح ول هنإ
 ۳۰/۶ ةشئاع نیزحلا داؤف وتریل هنإ
 ۱۳/۶ ديوس نب قراط ءاد هنكلو ءاودب سيل هنإ

 ۱۳۹/۰ ةملس مأ ناوه كلهأ ىلع كب سيل هنإ

 ۹/۱ راسي نب رغألا يبلق ىلع ناغيل هنإ
 VAJE عفار مأ عادصلا نم هللا نذإب عفان هنإ
 ۳1/٤ يرعشألا ىسوم وبأ نجلا زخو هنإ

 ۳۱/۶ 5 بلقلا قري هنإ

 ۰۲/۱ ةباحصلا نم لجر نارقلا انيلع سبلي هنإ
 ۳/۲ . رمع نبأ اورطفأف لاتق موي هن]

 كا تباث نب ديز ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا يف تلخد اذإ اهنإ

 14/۲ ريبزلا نب ةورع  ضئاح يهو ةفرع موي اهلظأ اهنإ
 1۸/٤ ةدابع نب دعس ةنجلا باوبأ نم باب اهنإ

 ۰/۲ هللا دبع نب رباج مدا ينب ایاطخ بهذت اهنإ
 ۳۷/۳ تره وأ اران هيلع لعتشت اهنإ
 ١1/4 ديوس نب قراط ءاودلا تسلوةاداايثإ
 44/۱ بئاسلا نب هللا دبع ءامسلا باوبأ اهيف حتفت ةعاس اهنإ
 ۳۰/۶ رذ وبآ معط ماعط اهنإ

 م ةملس مأ ايوشم ابنج خلي هللا لوسر ىلإ تبرق اهنإ

 ۲4/۳ ةبيبح مأ شحج نب هللا ديبع تحت تناك اهن]

 ۳۰/۶ ةشئاع مزمز ءام نم لمحت تناك اهن

 ۸۳/۰۰ يرعشألا یسوم وبآ ةنجلا زونک نم زنك اهنإ
 ۱۹/۳ ةريره وبأ يدعب دحال لحت نلو يلبق دحأل لحت ال اهنإ

 1/0 سابع نبا ةعاضرلا نم يأ ةنبا اهنإ يل لحت ال اهنإ
 ۱۱۱/۱ 5 اران هيلع بهتلتل اهنإ

 د بلاط يبأ نب يلع كلذ امنإو كرجح يف نكت مل اهنإ
 0۰/٥ ةبيبح مأ يرجح يف يتبيبر نكت مل ول اهن]
 ۳۱/۲ هه وب هتل نیحلاصلاو مهئايبنأب نومسی اوناکت مهنإ
 ۲/۳ يردخلا ديعس وبأ رصعلاو رهظلا ةالص نع هاب هوسبح مهنآ

 ۳۳/۰ رمع نبا مهسارذدم تيب ىلإ ی هوعد مهنأ
 ۱۹/۳ ا یوا قرخلا جرا ىلع نوقلی اوناک مهنآ



 ثیدحلا

 مهفلاخآ نأ بحأ انأف نیکرشملل ديع امهنإ

 اربك املك امهيديأ ناعفري اناك امهنإ

 ماذجلا قورع نايقسي امهنإ

 رصبلا نامستلي امهنإ

 ةليل لك نعمتجي نك نهنإ

 نهلثمب نلدعي نهنإ
 ؟ةعمجلا موي مايص نع ةَ هللا لوسر ىهنأ
 ءاسنلا جوزتأ ينإ

 تققش دق نوكأ نأ فاخأ ينإ

 دجن لهأ مهيلع فاخأ ينإ

 ديرأ ام ديرأ ينإ

 يجانت ال نم يجانأ ينإ

 ةمأ كدعب نم ثعاب ينإ
 تلبقتسا ولو ةبعكلا تلخد ينإ

 نكأ مل ينأ تددوو ةبعكلا تلخد ينإ

 يلجعت الأ كيلع الف ارمأ كل ركاذ ينإ

 لعف هي هللا لوسر تيأر ينإ

 تنرقو يدهلا تقس ينإ

 هللا ناحبس نولوقت افنا مكتعمس ينإ

 مناص ين
 ةبهرو ةبغر ةالص تیلص ينإ
 انظ تنتظ ينإ

 لغش لاحو رفس حانج ىلع ينإ
 ةأرما مکنم تحکن دق ينإ

 لوسر ناك امك مكب يلصأ لازأ ال ينإ

 هللا لوسر تيأر ام ىلع مكديزأ ال ينإ

 نيكرشملا نم الجر عبتأل ينإ
 ىحضلا ةالص عدأل ينإ

 ليللا نم يوه دعب غبار نطبب ريسأل ينإ

 ۷١۳ ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار

 ۷:۲ ةملس مأ

 ۶٩۲ ۱ رمع نیا

 ۸۱/6 سابع نبا

 ۱9۳/۶ رمع نبأ

 ۱۳۷/۵ سنآ

 4/١ دوعسم نبا

 1/١ هللا دبع نب رباج

 ۳4/4 سنا

 ۹۲/۲ ةشئاع

5 ۱ ۲۱/۳ 

 ۳۱/۳ قیدصلا ركب وبأ

 57٠١/4 هللا دبع نب رباج «بویآ وبأ
 7/۱ ءادردلا وبأ

 ۹۲/۲ ةشئاع

 ۳۷۳/۲ ةشئاع

 ۳۱/۵ ةشئاع

 ۱/::۱ بلاط يبآ نب يلع

 ۳۰/۱ صاقو يبآ نب دعس
 1۹1۸/۲ بزاع نب ءاربلا

 ۷۸/۱ رماع نب ةبقع

 ۳۷/۲ نشأ

 ۳۳۲/۱ سنأ

۳۳۸۹/۵ 

 AY /Y ماشه نبا

 ۳۳۸/۳ قاحسإ نبا

 ۱/۲ ةصفح

 ۳/۱ سنأ

 ٤۹۱/۱ ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 14/۳ ينزاملا دواد وبآ

 ۳:۳ ۱ ریبج نب دیعس

 ۸۳۹/۳ رمع نبا
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 ۲۰۸/۱ ا ناك يتلا رئاظنلا فرعأل ينإ
 ۷۳/۵ یا وغ مهملظ فاخأ اماوقآ يطعال ينإ
 ۷۳/۵ بلكت هند ورع مهریغ عدأو اماوقأ يطعأل ينإ

 ۷۰۲/۵ يردخلا دیعس وبأ اران اهطبأتي اهب جرخي ةيطعلا لجرلا يطعأل ينإ

 ۲۱۳/۲ باطخلا نب رمع تلزنآ ثيح ملعال ينإ

 ۱۸۳/۶ صاقو يبأ نب دعس بوركم اهلوقي ال ةملك ملعأل ينإ

 ۱۹/۲ رمع نبا ييده تدلقو يسأر تدبل ينإ

 ۳۳۲ ةريره وبأ مكتئيهك تسل ينإ

 ۳۳/۲ ۱ رمع نیا ىقسأو معطأ ينإ مکلثم تسل ينإ

 ‘YA ۳ ةريره وبآ راصنالاب یل فتها

 ۱۹۹/۳ ا ۱ ةيدوهب 3 هل تدهآ

 04/٥ بزاع نب ءاربلا عفار يبأ مد اي ردهأ

 ۳۸۸/۳ سابع نبا ىمعألا دلو مأ مد يب ردهأ

 ۲۰0/۲ ةشئاع نهيلإ لسرآ مث هئاسن نع ب ىدهأ

 ۱۹۳/۲ ةماثج نب بعصلا شحو رامح محل و هللا لوسرل يدهآ

 ۱۹۲/۲ ةماثج نب بعصلا يشحو رامح زجع ةي يبنلل يدهآ

 ۳۱۹۳/۶ ٠ يردخلا دیعس وبأ ةرج ةا هللا لوسر ىلإ مورلا كلم ىدهأ

 ۱۳۸۹/۲ بلاط ىبأ نب ىلع ةندب ةئم لَم ىبنلا ىدهأ

 ۱۹/۱ ۱ ۱ كتبا اذهأ

 ۱۹/۲ سابع نب هللا دبع ةرمعلا نوهركي اوناك ةيلهاجلا لهأ

 ٤/۱ بيصحلا نب ةديرب فص ةئمو نورشع ةنجلا لهأ

 1/۲ ةشئاع جحلاب ةا هللا لوسر لهأ

 7۲۲-7 ۲ سابع نبا .جحلاب ةي لهأ

 1۲1/۲ ةشئاع ادرفم جحلاب اب لهأ

 e سنا رهظلا یلص نيح ةرمعلاو جحلاب يب لهأ

 N سنأ ۱ ةرمعو جحب 5 لهأ
 ۱۹/۲ سن | اجحو ةرمع كيبل امهب لک لهأ
 ۱۷/۲ هللا دبع نب رباج ش هب يبنلا هب لهأ امب تللهأ

 ۱۱۳/۲ رمع نبا ادرفم جحلاب ةا هللا لوسر عم انللهأ

 ۱۹/۲ ةملس ما جح يف ةرمعب دمحم لا ای اولهآ
 ٩1/۲ 0 ةشئاع ةرمعلا يعدو جحلاب يلهأ



 ثیدحلا

 ةلبقلا لبق يتدعقم اولوح ؟اهولعف دق وأ

 ؟هومتدجو دق وأ
 سانلا ترمأ ينأ ترعش ام وأ

 مه جضمرا
 كلذ نيبحتوأ

 اوحبصت نأ لبق اورتوأ

۱ ۳ 
 نبللاو زبخلا هلهآ لجرلا معطي ام طسوا

 ثالثب يليلخ يناصوآ

 ةالص لک بقع امهتءارقب ی يبنلا ىصوأ
 ءيش لک سأر هناف هللا ىوقتب كيصوأ

 فرش لك ىلع ريبكتلاو هللا ىوقتب كيصوأ
 ةكئالملا نإ هللاو . حالسلا تعضوأ

 مکیقسی نأ مكبر ىسع ؟اهولاق دقوأ

 ةكم مدق نيح كي هب أدب ءيش لوأ

 هللا لوسر هب ءىدب ام لوأ
 ءاوبألا ةع هللا لوسر ازغ ام لوأ

 ةمايقلا موي دبعلا هنع لأسي ام لوأ

 هللا لوسر باحصأ نم انيلع مدق نم لوأ

 ؟اوملست ملأ

 قشب نيتأرملا ىدحإ دواد نب ناميلس مهوأ

 سمشلا علطت ىتح ةرمجلا اومرت ال ينب يأ

 ثدحم ىنب يأ

 اذه موی يآ

 ةوارض هل ناف محللاو مكايإ

 فلحلا ةرثکو مكايإ

 نیمعنملا رفکو نكايإ
 زهجت ناك دق هناف انالف تئا

 تیزلاب اومدتئآ

 جرفلا يف ناك اذ] لاح لک ىلع اهتنا

 ۷۵  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار

 ۳۵۱/۲ ةشئاع

 1/۲ ةريره وبأ

 11۸/۲ ةشئاع

 ۱۹/۳ ةشئاع

 111/0 ةبيبح مأ

 ۳۱:۱ يردخلا دیعس وبآ

TVITVE /F 3 

 EY /o رمع نبا

 0/١ ةريره وبا

 ۱۷/۹ رماع نب ةبقع

 ۷۷/۳ يروخلا دیعس وبآ

 ۰4/۲ ةريره وبآ

 ۱۸/۳ ةشئاع

/ 

 ۲/۲ ريبزلا نب ةورع

 ۷1/۱ ةشئاع

 ۱/۳  قاحسا نب دمحم

 1۹۷/٤ ةريره وبآ

 ot /Y بزاع نب ءاربلا

 o / يرهزلا

 ۳1۰/۳ ةريره وبأ

 ۲/۲ سابع نبا

 ۳/۱ ىعجشألا قراط نب دعس

 E ناهبن تسارع
 orf  باطخلا نب رمع

 N ةداتق وبأ

 ۳۷/۲ دي د تيكر ءامسضأ

 ۳۸/۲ سنا

 ۹/٤ رمع نبا

 ۳۰۸۹/۵ مکحلا نب ةيواعم

 6 سابع نبا
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 ۳۹/۵ هللا دبع نب رباج مکنم ةعبرأب ينوتثا
 1 رمع نبا ةعبارلا يف هب ينوتئا

 41/0 ةشئاع سيعقلا يبأ يخأ حلفأل ينذثإ

 ۲۰۹/۱ ةريره وبأ ۱ ففخیلف سانلا مأ مکیآ

 1A /o فوع نب نمحرلا دبع هلتق امكيأ

 ۲۰/0 REY مكر هظأ نيب انأو هللا باتکب بعلیآ
 ۸4/0 ۰ سابع نبا اهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا

 111/0 باطخلا نب رمع نونج اهبو تجوز ةأرما اميأ

 o4 | ا 7 تضاحف تقلط ةأرما اميأ
 01/0 باطخلا نب رمع نیتفیلطت وأ ةقيلطت اهجوز اهقلط ةأرما اميأ

 1۳/0 باطخلا نب رمع لجر اهب ّرغ ةأرما اميأ

 ۲/۵ ةشئاع اهسفن تحکن ةأرما اميأ

 ۱۷/۰ بلاط یبآ نب ىلع صرب اهبو تحکن ةأرما اميأ

 ١/١ ا یک قتعأ ءىرما اميأ

 ۳۰/۲ ةمامآ وبأ املسم اهرما قتعأ ملسم ءیرما امیآ
 ۱۹/۵ ةباحصلا نم لجر تقتعف دبع تحت تناك ةمآ اميأ

 ۳۸1/0 ريبزلا نب ةورع هل نبا هنأ معزي مالغ ىلإ ىتأ لجر اميأ

 ۹/۳ رمع نبا ادهاجم جرخ يدابع نم دبع اميأ
 5/۵ سابع نبا هلوسرو هللا بس ملسم اميأ
 ۱۶۶ ۱ نمیالاف نميألا

 ۱9۰/۳ دعس نب لهس ؟كمع نبا نيأ

 °0۸ / دعس نبأ كلهأ تكرت نيأ

 50/1 ةثراح نب عمجم ۱ - ةليللا هذه قدصتملا نيأ
 0۸4/۳ رماع نب طيقل يتوص مكل تأبخ دق ينإ الأ سانلا اهيأ

 1۳9/۱ بدنج نب ةرمس نوملعت له هاب مکدشنآ سانلا اهیآ

 ۱۳۳/۱ ةشئاع هللا ينمصع دقف اوفرصنا سانلا اهيأ

 ۱۸۱/۱ نزح نب مکحلا 0 اوقیطت نل مكنإ سانلا اهیآ
 ۲۰/۱ دعس نب لهس اومتأتل اذه تعنص امنإ سانلا اهيأ

 ۳۰/۱ تباث نب دیز مکتویب يف اولص سانلا اهیآ
 ۷/۲ دیز نب ةماسأ ةنيكسلا مكيلع سانلا اهيأ

 9۱۱/۳ بلاط يبأ نب يلع رفاك ةنجلا لخدي ال سانلا اهيأ



 ' ثيدحلا

 نارقلل اذخأ رثكأ مهيأ

 اتس توملاب اورداب

 هل لكأ امل ناجنذابلا

 كلامو كلهأ يف كل هللا كراب

 كيقرأ هللا مساب
 تومأو ايحأ مهللا كمساب

 اومراف ءالؤه لاثمأب

 تالثب كنم تناب

 كءاسن نيب نهرثاس مسقأو ثالثب كنم تناب

 هیون

 تارم ثالث عوكألا نب ةملس میاب

 هلوسر داحتو هداحت مهدیدحو مهدحب

 رتعصلاو نابللاب مکتویب اورخب
 اوفلحی نأ اوبأف د وهيب أدب

 ةعدبلا تمعنو ةعدب

 هدجسم عضوم ةَ يبنلا ةقان تكرب

 ةقلاحلاو ةقلاصلا نم الی ءىرب

 و

 : لاق هماعط غرف اذإف «هللا مسب»

 میظعلا هللاب ذوعأ ریبکلا هللا مسب

 ينع اذه ربكأ هللاو هللا مسب

MG 

 بزاع نب ءاربلا « ةفيذح

 سابع نبا
 نافع نب نامثع

 بلاط يبأ نب ىلع

 عوكألا نب ةملس

 ةملس وبأ ءراسي نب ناميلس

 رمع نبا
 شا

 يرعشألا ىسوم وبأ
 بلاط يبأ نب يلع "

a 

 لوسرلا مدخ لجر

 سابع نبا

۷۲/١ 

1V / 

۶2۲ ۱ 

۱۱7" ۰۶ 

۱9۰/۱ 

۳۱۳6/۲ 

۱۳/۵ 

۳۱۳۹/۵ 

9:9۳ 

۳۱/۳ 

104/۳ 

۳9۹۵/۶ 

1/6 

۳٤۲/۱ 

 هه /ع

02۸/۱ 

۶۰۱۸/۱ 

۱-7 ۸ 

۳۳۵/۲ 

۱۹/۶ 

«۷/۳ 

1۲/۳ 

«9۵/۳ 

551/7 

08 

۳6/۲ 

۳۳۹/۶ 

545/7 
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 مكأ هللاو هللا مسب

 هلل تايحتلا هللابو هللا مسب

 هللا لوسر ةلم ىلعو هللابو هللا مسب

 هللا لوسر ةلم ىلعو هللا ليبس يفو هللا مسب
 بيطأو رهطأ اهنإف ضايبلا اوسبلا

 ادجاس هلل رخف ةجاحب لك رشب

 هنع 1 وب

 اخر هلك هلا لوسر تع

 هللا دبع نب بلاغ ا هللا لوسر ثعب

 مهبلط يف هلك هللا لوسر ثعب

 صاعلا نب ديعس نب نابآ اِ ثعب

 ابيبط بعك نب ّيبأ ىلإ لي ثعب
 ىنم ىلإ هلهأ عم هب ب ثعب

 ليلب عمج نم اهب دي ثعب

 ساطوأ ىلإ اشيج ی ثعب

 زارخلا ىلإ صاقو يبأ نب دعس وأب ثعب

 ةكم ىف كلذب نذؤي قيدصلا ةي ثعب
 ۱ نميلا ىلإ ذاعم و ثعب

 ةكم جاجف يف ايدانم و ثعب

 رمخلا ةقدصب ّيلإ تشعب
 نيتاهك ةعاسلاو انآ تشعب

 ةنمؤم سفن الإ ةنجلا لخدي ال عبرأب تشعب
 ةحمسلا ةيقينحلاب تثعب

 ةعاسلا يدي نيب فيسلاب تشعب

 بكار ةئمثالث يف ةي يبنلا انثعب

 . ةجحلا كلت يف ركب وبأ ينثعب

 ةأرما حكن لجر ىلإ و هللا لوسر ينثعب

 تئجف ةجاح يف لک هللا لوسر ينثعب

 ةجاحل و هللا لوسر ينثعب

 هيبأ ةأرماب سرعأ لجر ىلإ كك هثعب
 شيرق ىلإ انيع هدحو 46 هثعب

۲۰4/۲ 

۳۱۳۷/۱ 

0۰۳/۱ 

۵۰۳ ۱ 

۱۳۹/۱ 

8/١ 

۰0/٤ 

۲۷۰/۱ 

۰/ 

Y0 ؟/ 

۹/۳ 

oA /‘é 

۳۲۳۲/۲ 

۳۱۳۳/۲ 

۳ ۰۵ 

۱:۷/۳ 

4۷/۲ 

At 6 

۱۹/۲ 

YA /o 

۱۷۹/۱ 

9۱۱/۳ 

۸۱/۳۳ 

70/١ 

 م:

oY ع 

۳/۶ 

۳/1 

۲0۸/۱ 

۱۳/۵ 

Te 



 ثیدحلا

 كل زجنم هناف كبر كتدشانم ضغب

 ۱ ةدحاو كل تیقب

 اهتامص اهنذإو اهسفن يف نذأتست رکبلا

 یلاعت هللا ءاش نإ هلتقأ انآ لب
 كيبآ رادو كرارقب يقحلا لب

 جحلا يف تلخد دق ةرمعلا نإو دبألل لب

 ةصاخ انل لب

 ةكم نم ی هللا لوسر جرخم راصنالا غلب

 امهب يبلي و هللا لوسر تعمس ينكل «یلب
 تللهأ مب

 هلهأ عايج هيف رمت ال تيب
 تنآ بیطخلا نيك

 صعی نمو : لق تنأ بیطخلا سلب

 مکیبن متنك يبنلا ةريشع سئب
 تعنص ام سئب

 ج
 اومعز لجرلا ةيطم سئب

 يف تناك 335 يبنلا نم هلمج رباج عیب
 تلض ىل لبإ ىلع فوطآ انآ انیب

 یتمع تءاج ذإ ةراظنلا يف انأ انيب

 ۱ ضوحلا ىلع مئاق انأ انيب

 نبل حدقب تيتأ مئان انآ انيب
 ضرألا نئازخب تيتأ ذإ مئان انأ انيب

 كرهظ يف دح وأ ةنّيبلا

 يعدملا ىلع ةنيبلا

 كرهظ يف دح الاو ةنيبلا

 ال4  ةحفصلا /ءزحلا ثيدحلا يوار

TF 

۲6۹ 0 

AA /o 

۱۸۳ ۵ ۸/۳ 

11/0 

۱" ۲ ۰ 

۱۷۷/۲ 

9۳/۳ 

۱/۲ 

۱۷۲/۲ 

TT. 

OEY 

۳ ۵ ۷/۶ 

0۰۱۵ 

7/1 

TOADS 

٤۱۱/١ 

۱۷/۳ 

{VY ۵ 

۲04/۳ 

4/۲ 

۳۱۳۷/۳ 

۱۳/۳۸ 

. ۹/۳ 

0۹۸/۳ 

oY /o 

 ناب

۱۳۳۷/۳۳/۵ 

۳۵ ۳۸۶ 

۳۳۰۳۳۳۵ 
۵ ۳۲۲ ۳۳ 



۸۰ 

 ةرمعلاو ححلا نيب اوعبات

 اهتردسو اهءام نكادحإ ذخأت

 ةيبيدحلا موي مهرمأ ةلوهس هک لّوأت
 رهشأ ةعست صبرتت

 ةأرما لك عجرت مث راهنلاب نعمتجت
 ةنيزلاو بيطلا بنتجت
 لستغاو هلالهال یو يبنلا درجت

 كدعب دحأ نع يزجت نلو كنع يزجت
 كدعب دحأ نع يزجت نلو كيزجت
 نکلادب ام نكادحإ دنع نئدحت

 رشعلا يف ردقلا هلیل اورحت
 ؟مکبحاص مد نوقحتستو انيمي نیسمخ نوفلحت

 ثیراوم ةئالث ةأرملا زوحت

 تابیطلاو تاولصلاو هلل تایحتلا
 بنجلا تاذ نم اووادت

 اهئارقآ مايأ ةالصلا عدت

 لستخت مث اهئارقا مايأ ةالصلا عدت

 بلقلا نزحيو نيعلا عمدت

 یمسیو هعباس موي حبذت
 الك هللا لوسر تربخأف لالهلا سانلا ىءارت

 هتقيدح هيلع نيدرت
 ناضمر رهش يف فاكتعالا ی كرت
 هاضقف ةرم فاكتعالا لَ كرت

 ةلمسبلاب رهجلا لك كرت
 ةمرهم ءاشعلا كرت

 لالح وهو ةنوميم ةَ هللا لوسر جوزت

 مرحم وهو ةنوميم لو جوزت

 ديدح نم متاخب ولو جوزت

 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 سيق تنب ةمطاف

 ءاتلا فرح

 دوعسم نبأ

 اسا
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 م١ ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا

ا ی اس سود سس سود ته سس یر سس
 

 نالالح نحنو يي هللا لوسر ينجوزت

 امهنيب لوسرلا تنکو الالح ول اهجوزت
 امرحم لک اهجوزت

 مرحم وهو شی اهجوزت
 ةمألا هذه ريخ ناف اوجو زت

 ممألا مكب رثاکم يناف اوجوزت
 دولولا دودولا اوجوزت

 نودمحتو نوربکتو هللا نوحبست

 اهسفن يف ةميتيلا رمأتست

 ةكرب روحسلا يف ناف اورحست

 ريبكلا ىلع ريغصلا میلست
 ءايبنألا ءامصأب اوّمست

 يتينكب اونکت الو يمساب اومست
 ةعمجلا موي يف یجرت يتلا ةعاسلا اومستلا

 ةکمب ةليل شيرق ترواشت
 اثالث سطاعلا تمشت
 ؟هللا لوسر ينآ نادهشت

 اوقدصت
 اغواطت
 مالسلا أرقتو ماعطلا معطت

 تحسلا ينومعطت

 نيلجألا ىصقأ دتعت

 ةضيحب دتعت

 اهجوز اهنع يفوت ثيح دتعت

 تءاش ثيح اهنع ىفوتملا دتعت

 نيتنس ةقدص سابعلا نم هِي لجعت
 رقف عمطلا نأ سانلا اهيأ نملعت

 هب اونغتو نارقلا اوملعت
 مكدعوت يذلا اذه نأ موق اي هللاو نوملعت

 ثالثلا ىلع دوعت

 ءاعدلا باجتسیو ءامسلا باوبأ حتفت

 هنومیم
 عفار وبأ

 سابع نب هللا دبع
 ةريره وبأ .هشئاع

 سابع نبا
 ةمامأ وبأ

 راسي نب لقعم

 ةريره وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 سابع نبا
 يقرزلا ةعافر نب ديبع

 رمع نبا
 يردخلا ديعس وبأ

 يبعشلا

 ورمع نب هللا دبع

 ةحاور نب هللا دبع

 سابع نبا

 رمع نبا
 هللا دبع نب ملاس

 هللا دبع نب رباج
 دوعسم نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع

 رماع نب ةبقع

 ديبل نب دومحم

 سابع نبأ ءرمع نبا
 ةمامأ وبأ
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 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱ ۱ ۸۲

 8 باطخلا نب رمع اهفاحص يف ىرقت
 ۱۷۸۹/۶ يردخلا دیعس وبآ ةزبخ ةمايقلا موي ضرالا نوکت
 ۳۰۳/۶ ةشکاع ضيرملا داژفل ةمجم ةنيبلتلا
 1۰4/٤ ةشئاع ضيرملا داؤفل ةّمجم ةيبلتلا

 €V /0 يعملان دعم سانلا تنتف ةأرما كلت
 1.0/۳ رمع هللا لیبس يف تبيصأ ءامد كلت
 "1 ورمع نب هللا دبع یرغصلا ةيطوللا كلت

 ۱۷/۲ رمع نیا ٠ جحلا ىلإ ةرمعلاب و هللا لوسر عتمت
 ۱:6 ۱۰۲/۲ رمع نبا ةرمعلاب عادولا ةجح يف ةي هللا لوسر عتمت
 1۰۷/۲ نيصح نب نارمع هعم انعتمتو لو هللا لوسر عتمت
 VY f /o نيصح نب نارمع ۱ الع هللا لوسر دهع ىلع انعتمت

 ۱۸/۲ تفت و غ نارقلا لزنو ی هللا لوسر عم انعتمت
 عالم )۳ دوعسم نب هللا دبع كدحو تومتو كدحو يشمت

 ۱۸۵/۱ ديز نب هللا دبع تافرغ ثالثب رثنتساو هِيَ ضمضمت
 ۱۸۵/۱ دیز نب هللا دبع ةدحاو فك نم قشنتساو یی ضمضمت

 ۱۹/۳ ةشئاع اهدي ةكرشلا تاروت
 E ةريره وبأ اهبسحلو اهلامل ةأرملا حکنت
 Y/Y سابع نبا ةحضافلا يه ةبوتلا
 ۱۸۷/۱ ءاطع هسأر نع ةمامعلا رسحف ةي اضوت

 14 / ۱ ءاربلا ةيبيدحلا رئب يف حمو أضوت
 ۳۵۳۲ شا هللا مساب اووضوت

 9/۲ سابع نب هللا دبع نيفكلاو هجولل ةبرض مميتلا
 ءاثلا فرح

 4١ صاقو يبأ نب دعس دعس مأ نبا كمأ كتلك
 ۲۹/۵ ةريره وبآ ثالث
 0/5 ةشئاع نهيلع فلحأ ثالث
 ۱۳۷/۵ دوعسم نب هللا دبع كنم اهنیبت ثالث

 ۱۳۹/۵ سابع نبا رزو كيلع اهتيقبو كيلع اهمرحت ثالث
 ۱۸۲ ۰ ةريره وبأ دج نهلزمو دج نهدج ثالث
 24/۱ دوعسم نب هللا دبع نهلعفی لب هللا لوسر ناك لالخ ثالث



 ۸۳ ةحفصلا /ءزحلا ثيدحلا يوار ثيدحلا

 ااا مما سا سس يمس مس

 0۰/۲ لا درت ال تاوعد ثالث

 ۰۰۲ ۸ رماع نب ةبقع اناهني وَ هللا لوسر ناك تاعاس ثالث

 مع نب هللا دبع ةعكر ةرشع ثالث

 ۳۱/۱ سابع نب هللا دبع

 0۰/۲ ۱ ةريره وبأ درت ال ثالث

 ۱۷۱/۱ رمع نبا نهدلاو دئاسولا :درت ال ثالث

 ۷۰7۷/0 ةريره وبأ رانلاو .ًالكلاو ءاملا : نعنمی ال ثالث

 ۷۰۷/0 ةريره وبأ ةمايقلا موي مهيلإ لجو زع هللا رظني ال ثالث

 0/۳ ىمرضحلا نب ءالعلا ردصلا دعب رجاهملل ثالث

 40/۱ ۳ نامیالا مف نهب ءاج نم ثالث

 ۱/۱ ةديرب ءافجلا نم ثالث

 ۳۷۹/۲ ا امع نامیالا عمج دقف نهعمج نم ثالث

 1۸۳/۰ قیدصلا ركب وبآ نهاکلا ناولح : تحس نه ثالث

 ۳۱۹/۲ سابع نبا ضئارف يلع نه ثالث

 ۸۷/۵ ةريره وبأ ةمايقلا موي مهمصخ انأ ةثالث

 ۷/۳ ةريره وبأ مهنوع هللا ىلع قح ةثالث

 ۳۸۲/۰۵ ةمامأ وبأ هللا ىلع نماض مهلك ةثالث

 70 يرعشألا ىسوم وبأ نيترم مهرجأ نوتؤي ةثالث

 ۳۱۳/۵ ورمع نب هللا دبع نوثالثو ضاخم تنب نوثالث

 4۲/۳ عوكألا نب ةملس نیمهس ای هللا لوسر يناطعأ مث

 ل ا فئاطلا ىلإ انقلطنا مث

 ۲/۲ ةركب وبأ نيحلمأ نيشبك ىلإ أفكنا مث

 ۲/۲ هللا دبع نب رباج يشمي ةورملا ىلإ رو لزن مث

 1۸۲/۰ ةريره وبآ دیصلا بلک الإ تحس بلکلا نمث

 1A4 /o سابع نبا مارح رمخلا نمثو يغبلا رهمو بلكلا نمث

 ۳04/۲ دعس نب لهس نادرت املق وأ نادرت ال ناتنث

 14۰/0 فوع نب نمحرلا دبع نیتنن هقالطو نيتنث

 ۳۹/۵ تماصلا نب ةدابع مجرلاو ةئم دلج بیئلاب بيثلا

 ot ۳ ره را ۱ نمیلا لهآ ءاج



 راثالاو ةيوبنلا ثیداحالا سرهف ۸

 ۳۹۸۹/۳ رمع نبا لطابلا قهزو قحلا ءاج
 ۱۹۰/۵ بلاط يبأ نب يلع رقع امل ةزمح مولي فقوف ی يبنلا ءاج

 1/۱ باهش نب قراط رمع ىلإ يدوهي ءاج
 ۲/:۱ ركب يبأ نب هللا دبع ٠ زيزعلا دبع نب رمع نم باتك انءاج
 1۹/۳ تماصلا نب ةدابع داهجلا ناف هللا لیبس يف اودهاج
 ۰/۳ سنأ مكتنسلأب نيكرشملا اودهاج

 00 بزاع نب ءاربلا هنع ءىزجت رانی نب ةدرب يبأ ةعذج

 ۰/۲ ةريره وبأ رابج رثبلاو رابج ءامجعلا حرج

 9 دعس نب لهس هتیعابر ترسکو وب ههجو حرج

 ۱۷/۳ ةشئاع موق نم ارش هللا مکازج

 ۱۷/۱ ةريرهوبآ یحللا اوخرأو براوشلا اوزج

 ۱۹۱/۳ سنا اهرهظ ىلع هب یدترا يذلا و هبوث لعج

 ۲4۷/۱ رجح نب لئاو ینمیلا هذخف ىلع نميألا هقفرم دح لعج
 ۳۹۰/۵ لوحکم ةنعالملا نبا ثاریم رم هللا لوسر لعج

 ۲:۳ ۱ ةيلظنحلا نب لهس تفتلي وهو يلصي لو هللا لوسر لعج

 ۱۳/۲ دوعسم نبا ءرمع نبا هنيمي نع ىنمو هراسي نع تیبلا اب لعج

 1/0 سابع نبا ةضيح سيق نب تباث ةأرما ةدع يب لعج

 ۱۳۹/۵ سا ائالث بیثللو اعبس ركبلل ب لعج

 ۳۹/۵ ورمع نب هللا دبع همأل ةنعالملا نبا ثاريم ةي لعج

 ۱/۵ راسي نب نامیلس دوهيلا ىلع هلقع لعج
 ۱۸/۲ رمع نبا رب نم عاص فصن باطخلا نب رمع لعج

 ` 0۷۸/0 هللا دبع نب رباج ةمألا ينعي : نيتضيح رمع اهل لعج
 ۱۳۹/۳ ةشئاع فوص نم ةدرب و يبنلل تلعج

 9۷/۳ 7 ًاروهط اهتبرتو ادجسم ضرالا يل تلعج

 ۲4/0 ورمع نب هللا دبع ٠ رانيد ةئمنامث اهلعج
 Ao /o باطخلا نب رمع بهذلا لهأ ىلع ريناند ةعبرأ رمع اهلعج

 ۲/۵ بلاط يبآ نب يلع نیعبرآ رمخلا يف ةَ هللا لوسر دلج
 1۲/۵ نسحلا نینامث رمخلا يف ی دلج
 1۳/۵ باطخلا نب رمع ۰ هلتقي ملو و هدلج

 ۲ كلام نب بك نيعبرأ اوغلب امل مهب عّمج
 ۱/۲ ةرمعلاو جحلا نيب و عمج



 ۸۵  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 VTE ۶ ۱ 01V /۲ نيصح نب نارمع ةرمعو جح نيب لَ عمج

 ۰4/۲ نیصح نب نارمع ةرمعو ةجح نيب ايب عمج

 ۹1/۳ عوكألا نب ةملس مهس نيب عوكألا نب ةملسل ةَ عمج

 ءاحلا فرح

 ۱۳/۳ يدعسلا نب هللا دبع مهجئاوح نم ريخ كتجاح

 114/۲ ةشئاع فرست تضاح

 5۰۱/۵ ةشئاع يلصت لماحلا

 ۷۱-۱2 سنأ مكايند نم يلا ببح

۱" ۰ ۸۶ 

 ۱۳۹/۱ سنآ هللا لوسر ىلإ سابللا بحأ : ةربحلا

 ۸0 / بيسملا نب ديعس اوقفنی نأ ىلع يبص ةبصع  رمع سبح

 ه/ه ةديح نب ةيواعم ةمهت يف الجر هب سبح

 144/0 ةشئاع تلص مدلا تأر اذإ ضيحت ال یلبحلا

 ۳/۵ ورمع نب هللا دبع كحارج أدبت ىتح

 ۱۷/۰ ورمع نب هللا دبع كحارج أربت ىتح

 ۲4۹/۳ عوكألا نب ةملس حاقل نم ءيش نم هللا قلخ ام یتح

 005 هللا دبع نب رباج ججح ثالث جح

 ۱۳/۲ شل ت ورع ةشئاع ينتربخأف يب هللا لوسر جح

 ۲1۸/۲ يمليدلا رمعي نب هللا دبع ةفرع جحلا

 ۹1/۲ هللا دبع نب رباج نيتجح ججح ثالث قو يبنلا جح

 0/٤ غ تا اظفح ظفاحلا ديزت ةماجحلا

 ۲۱۳۷/۲ نیصحلا مأ عادولا ةجح او هللا لوسر عم تججح

 1/١ رمع نبأ همصي ملف لب يبنلا عم تججح

 "00/1 ةشئاع موي انضفأف لكي هللا لوسر عم انججح

 ۱۷۷/۳ هللا دبع نب رباج ضرألا يف هللا نيمي دوسألا رجحلا

 V۰ /0 ۳ ةبيط وبآ اِ هللا لوسر مجح

 N هللا دبع نب بدنج فيسلاب ةبرض رحاسلا دح
 1۷/0 همرخم نب روسملا يل یفوف يندعوو ينقدصف ينثدح

 ۱۷۹/۵ رمع نب هللا دبع نيتقيلطت ةمألا قلطي رحلا

 ۳۰۳/۵ رمع نبا نیمی مارحلا



 مك

 ةعدخ برحلا

 فلأ نم لضفأ هللا ليبس يف ةيليل سرح

 ريضنلا ينب لخن ةَ قرح

 ةيلهألا رمحلا موحل ی مرح

 ءاسنلا ةعتم ةي مرح

 نعضي ىتح ايابسلا ءطو یو مرح

 ۱ بهذلاو ریرحلا سابل مرح

 كريغ اجور عکس ىتح كيلع تمرح

 هريغ اجوز حكنت ىتح هيلع تمرح

 تكب وأ تعمد نيع ىلع رانلا تمرح

 بسنلا نم نومرحت ام عاضرلا نم اومرح

 رهظلا يف ةَ هللا لوسر مايق انرزح
 بذاك امكدحأ ؛هللا ىلع امكباسح

 ليكولا معنو هللا يخ
 تمرو مٹ ي يبنلا همسح

 هراكملاب ةنجلا تفح

 تاعكر رشع ةي يبنلا نع تظفح

 نیتتکس الو هللا لوسر نم تظفح
 تاعکر رشع ی يبنلا نم تظفح

 هيبن هب تظفح امب هللا كظفح

 تس ملسملا ىلع ملسملا قح

 كلهأب ىقحلا

 فذقلا دحب ةا هللا لوسر مكح
 نذإ ريغب جوزت اذإ دبعلا نأ لَك مكح

 نايلولا اهجوز اذإ ةأرملا نأ و مكح

 بهتنملا نع عطقلا طاقسإب لي مكح

 نيميلاو دهاشلاب و مكح

 مسقي مل اميف ةعفشلاب دلي مكح

 هفلعي نأ هبحاص رمأو هثبخب و مكح
 عاتملا ريعتست تناك ةأرما يف ب مكح

 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف
 ا سد سم حس
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 ۸۷  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 ۳۹/۵ دلاخ نی دیز ورخ وا صضحت ملو تنز اذإ ةمألا يف ةي مکح

 ۲/0 سنآ دیرجلاب هبرضب رمخلا براش يف ب مکح

 1۱/۹ سابع نبا لتقلاب هنيد لدب نميف ی مكح

 ۱/۰ رمع نبا اهیف دوهي رارقاب ذئموي ةي مکح
 ۱۹/۵ بلاط يبأ نب يلع ةمطاف هتجوزو يلع نيب يب يبنلا مكح

 50/1 تباث نب ةميزح هاعد ربدأ املف «لالح»

 ا 5 رفعج ينب سوؤر و يبنلا قلح

 ۹/۲ ةشئاع ال

 1۸/٤ سابع نبا درابلا ولحلا

 ۹۲/۲ هللا دبع نب رباج مزمز ةاقس عم يقستسي لزني نأ ةا مح

 دو ةرفص يبأ نب بلهملا نورصني مح

 ضل ۱/۱ بزاع نب ءاربلا «ةفيذح انتامأ ام دعب انايحأ يذلا هلل دمحلا

 ۳۹/۲ كلام نب سنآ ىذألا ینع بهذأ يذلا هلل دمحلا

 ۳۱۵ ارا يراصنألا بويأ وبأ نقش و لأ يذلا هلل دمحلا

 0١ ۳۹ اناقسو انمعطآ يذلا هلل دمحلا

 £ ةشئاع تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا

 ۳5/۲ ةمامأ وبآ اناواو انافک يذلا هلل دمحلا

 ۳۷/۲ وره نب هل دف يناواو ئنافك يذلا هلل دمحلا

 ۳۹9/۲ وه و انادهو انیلع ره يذلا هلت دمحلا
 oj 5 ةرطفلل كاده يذلا هلل دمحلا

 ۳/۱ ةريره وبأ معطي الو معطي يذلا هلل دمحلا

 ۰۷۲-۳ ۱ ةمامأ وبآ ابيط اریثک ادمح هلل دمحلا

 1۰/۱ سابع نيا «ةشئاع . نمحرلا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ۶ ۲ دوعسم نب هللا دبع هرفغتسنو هنیعتسنو هدمحن هلل دمحلا

 ۶۱۱۰ ۱ دوعسم نب هللا دبع هرفغتسنو هنيعتسن هلل دمحلا

 ضل ةشئاع يوادألا يف ةَ هللا لوسر هلمح

 47/٤ از هل اضیرم هنع هللا يضر رمع یمخ
 ۳۸/۹ بح هب هات رانلا نم ةعطق ىمحلا

 ۸/٤ ةريره وبآ منهج دیک نم دیک یمحلا
 1۱/۲ ورمع نب هللا دبع يداولا كلذ 5 هللا لوسر هل ىمح

 ۲۹4/٤ ءادردلا وبأ ةنس ةرافك ةليل ىمح



 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۸۸

 ۳۹/۶ 5 منهج حيف نم ىمحلا
 ۲۹/٤ ءادردلا وبأ «ةريره وبأ ةنس ةرافك موي ىمح

 ۹۳ ۳۰۱۹۳ ۱ ةمامآ وبأ ةالصلا يتمأ نم الجر تکردآ امثیح
 ۲۸/۳ هللا دبع نب رباج حلصي ال دحاوب نانثا ناويحلا

 ءاخلا فرح

 ۱۹۸/۲ نومیم نب رمع نیک رشملا يده ایذه فلاخ

 ۱۷۲/۱ رمع نبا یحللا اورفوو نیکرشملا اوفلاخ

 ۰۳۳۱/۳ سابع نبا ؛يلع مألا ةلزنمب ةلاخلا

 ۶۲ ۵ ٩۹۰۳۸۷

 ۱/۸ غ اڻالث هفاوط يف هک بح
 ۳4/0 سابع نبا تيزلاو زبخلا
 1/0 دوعسم نب هللا دبع نمسلاو زبخلا

 1۰۱۵ ۱ رمع نبا رمتلاو زبخلاو نمسلاو زبخلا
 ۰۱۵۵ ذوعملا تنب عيبرلا اهلیبس لخو كيلع اهل يذلا ذخ
 ۱۷۳/۵ ةشئاع اهترافو اهلام ضعب ذخ

 ۱۸۷/۰۵ بطخلا نب رمع اهسأر عجوأو اهديب ذخ
 ۸/۲ سنأ نميألا هبناج ىلإ راشأو هذخ»
 ۳۱/۰۵ تماصلا نب ةدابع هللا لعج دق ينع اوذخ

 01١5/80 ۰ ةرجع نب بعك نب ديزي كبايث كيلع يذخ
 )۱/۳ ةشئاع فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ

CAC ۵ 

 ET ةورع هباحصأ نم رفن يف ةي مهيلإ جرخ
 ۱۳۳/۳ ةشئاع ةوزغلا هذه يف هعم هب هللا لوسر اهب جرح

 ۳/:۱۳ سابع نبأ يرادلا ميمت عم مهس ينب عم لجر جرخ

 0۸/1 رمع نبا يلصي ءابق ىلإ 25 هللا لوسر جرخ
 ۳۷/۱ يرهزلا ةعمجلا موي ارفاسم ملا لوسر جرخ

 ۸ ةشئاع لحرم طرم هیلعو 5 هللا لوسر جرخ

 1۰/۱ ديز نب هللا دبع ىقستساف ىلصملا ىلإ ةي جرخ
 4۸/1 سابع نبا نيتعكر ىلصف رطفلا موي يب جرخ
 ۱۹۹/۳ رماع نب ةبقع دحأ لهأ ىلع یلصن اموي و جرخ



 ۸٩  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 ۱/۳ سابع نبا ا عفر eS هم حرج

 ۲4/۳ عوكألا نب ةملس هيدنأ ةحلطل سرغب حابرو انآ تجرخ
 ۲/۲ ةشئاع يف ةرمع يف ةَ هللا لوسر عم تجرخ

 00/1 سنا ةكم ىلإ ةع هللا لوسر عم انجرخ

 A 111/۲ ةشئاع عادولا ةجح ماع م هللا لوسر عم انجرخ

 1/۳.40 /۲ ةشئاع عادولا ةجح يف م هللا لوسر عم انجرخ

 ۲ هللا دبع نب رباج جحلا الإ يونن ال و هللا لوسر عم انجرخ

 م5004

 ۲/:۱۸ ةشئاع نيقب لايل سمخل و هللا لوسر عم انجرخ

 ۱۱۳/۲ ةشئاع ةئالث ىلع جحلل اِ هللا لوسر عم انجرخ

 2 سنأ ىلإ ةنيدملا نم ةي هللا لوسر عم انجرخ
 ۲0/۲ هللا دبع نب رباج جحلاب نيلهم لو هللا لوسر عم انجرخ

 ۱9/۲ ةشئاع لاله نیفاوم راک هللا لوسر عم انجرخ

 ۱۹/۲ يردخلا دیعس وبآ ححلاب خرصن و هللا لوسر عم انجرخ

 ۱۸۵/۲ ةشئاع جحلا الإ ىرن الو لَم هللا لوسر عم انجرخ

 ۲4/۳ يرعشألا ىسوم وبأ ةازغ يف لک يبنلا عم انجرخ

 Y/4 يدعاسلا ديمح وبآ قسوآ ةرشعب ةأرملا ةقيدح ةي صرخ

 ۲۳۷/۵ سابع نبا اهسفن تقلط الفأ اهؤن هللا أطخ

 ۲۹۷/۰ سابع نبا اهیلع كل قالطلا امن] اهون هللا أطخ

 104/٤ ةشئاع ةمامع هسأر ىلعو موي تاذ ةي بطخ

 ۲10/۲ هللا دبع نب رباج هتلحار ىلع وهو سانلا و بطخ

 ۰.۱/۳ هللا دبع نب رباج اموي لي بطخ

 ۸۰/٤ سابع نبا هسأر بصع دقو ةَ هللا لوسر انبطخ

 ۳۹۰/۵ قیدصلا ركب وبآ هنیبو اهنيب لخ

 ۲۸۹4 / ورمع نب هللا دبع ةنجلا لخد الإ ملسم لجر امهيصحي ال ناتلخ

 ۱۷1/۴ دعس نب لهس زام هللا لوسر ىلإ نوکرشملا صلخ

 eê سابع نبا , قالطب سيلو قيرفت علخلا
 ۳۸۹/۲ ةريره وبآ اعارذ نوتس هلوط مدا هللا قلخ

 ۲۰/٤ ةشئاع رون نم ةكئالملا تقلخ

 ort /r يردبعلا جشألا امهب تقلخت نيقلخ

 2۳/۳ ۱ ۳ ةرومأم اهناف اهلیبس اولخ



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۹.

 4۰/0 يلع ءرمع نبا ثالث ةيلخلا

 ۲1/۲ اغا هسأر اورمخت الو ههجو اورمخ

 1۰۳۸/۱ بعک نب ّىبأ ةعكر لك يف تاعوكر سمخ

 ۲۸۹/۱ تا يل ا
 ۳۹/4 ير محللا ةرخالاو ايندلا يف مادإلا ريخ

 نك سابع نبا دمئالا مكلاحكأ ريخ

 ۱۱۸/۲ ورمع نب لا دبع ةفرع ءاعدلا ريخ

 00/4 نا دصفلاو ةماجحلا ءاودلا ريخ

 1۲/٤ بلاط یبآ نب یلع نارقلا ءاودلا ریخ
 1۱/۰ اغا ءادفلا نیب یرسألا يف ولك هللا لوسر ريغ
 2۷/۳ ةريره وبا ینغ رهظ نع ناك ام ةقدصلا ريخ

 ۱:۳۵ تاغا ا ا هلك ف

 EV TAA /° ةريره وبأ همأو هيبأ نيب امالغ ل ريخ

 )10/0 دیبع نب هللا دبع E بلا نا خب ی

 م باطخلا نب رمع ربصلاب هانكردأ شيع ريخ

 TYYTeAV«. 0° /K سنأ ةماجحلا هب مهتيوادت ام ريخ

 00 سابع نيا ءاسن اهرثكأ ةمآلا هذه ريخ

 ۰/۲ ةشئاع هللا ءاش نإ كجوز عجري ريخ

 1104/۱ ةريره وبآ سمشلا هيلع تعلط موی ريخ

۳۵۵ 

 ‘TA ۷ ةريره وبآ سمشلا هيف تعلط موي ريخ

 )° ۲ E تيأر اريخ

 06 سابع نبا اهسقن تراتخاف ةريرب تنریخ

 ١/١ سابع نبا «ةشئاع هلهأل مکریخ مكريخ

 ۳۱۹۳/۵ ةشئاع اقالط ناكفأ و هللا لوسر ان یخ
 ۲۳/۰ ةشئاع هانرتخاف و هللا لوسر انرّيخ

 ۶ ۵ ف رجلا ةوامع يمعو يبآ نیب يلع ينريخ

 ۵ ی هتفراف تءاش نإ رمع اهريخ

 لادلا فرح

 ۳1/۳ ءىناه مأ ءىناه مأ راد الت هللا لوسر لخد



 ٩۱  ةحفصلا /ءرحلا ثیدحلا يوار ثيدحلا

 180/5 ۲ رمع نبا ةكم حتف موي ویو هللا لوسر لخد

 ۳۱۳ ۱ ءیناه مأ ةكم حتف موي اهتیب اب لخد

 ۳۹۹/۲ یرعشالا یسوم ربآ بابلا ظفحي نأ هرمأو اطئاح ب لخد

 EN ا ةكم ةي لخد

 ۱۳/۱ هللا دبع نب رباج ءادوس ةمامع هيلعو ةكم اِ لخد

 ۳۹۱/۶ املا ضيفا ادبز هل انمدقف هي هللا لوسر انیلع لخد
 ۱۹۹/۹ هللا دبع نب رباج هيلعو حتفلا موي ةكم ةي يبنلا لخد

 ۰1441۰0/۲ هللا دبع نب رباج ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلخد

۲۲ 

 ۱۹۹/۲ كلام نب ةقارس نیترم جحلا يف ةرمعلا تلخد

 ۳۳۵/۶  بهوم نب هللا دبع نب نامثع ارعش انل تجرخأف ةملس مأ ىلع انلخد

 ۱۷/۲ رمع نبا فانم دبع ینب باب نم هم هلخد

 10۹/٤ نافع نب نامثع و ا

 ۳۳/۵ هللا دبع نب رباج دوهشلاب ي هللا لوسر اعد

 ۸/۳ توا هناحبس هللا لسرأف ی هللا لوسر اعد
 ٤/۱ يدماغلا رخص كرابي نأ یلاعتو كرابت هللا م اعد

 416/۲ ق ا اثالث ةرفغملاب نيقلحملل ةي اعد
 ۹۱/۶ دوعسم نب هللا دبع هموق ىلع هللا هنيعي نأ وَ ىبنلا اعد

 ۷/۱ نيصحلا مأ «ةريره وبأ ثالث نيقلحملل يك يبنلا اعد

 ۳0۹ /۲ ئا ةماقالاو ناذألا نيب دري ال ءاعدلا

 ۶ ۱ دعس نب لهس سأبلا دنعو ءادنلا دنع دري ال ءاعدلا

 ۱۰۷/۲ نافع نب نامثع كنم انعد

 ۱۳/۱ هللا دبع نب رباج ةكئالملل يرهظ اوعد

 ۹۹/۱ ریبزلا نب هللا دبع سن ةرومأم اهناف ةقانلا اوعد

 1۸۱1/٤ ةركب وبأ وجرأ كتمحر مهللا :بوركملا تاوعد

 ۲۱/۳ ۱ ۳۹ هيلع هللا بوتي یتح هوعد

 ١47/5 صاقو ىبأ نب دعس هبر اعد اذإ نونلا يذ ةوعد

 ۱۳/۱۳ ۸ ۳ الاقم قحلا بحاصل ناف هوعد

 ۶۹/۳ دوعسم نب هللا دبع مكب هللا هقحليسف ريخ هيف كي نإف هوعد

 ۱۹۱/۱ ةداتق وبآ هبحاص يتأي نأ كشوي هناف هوعد

 "5/7 نا هومرزت الو هوعد



 رائالاو ةيوبنلا ثیداحألا سرهف ۱ ۹۲

 44/١ ريبزلا نب هللا دبع ةرومأم اهنإف ءاهوعد

 o0۲ /r ریبزلا نب دمحم مهوعد

 01/0 ةشئاع كئارقأ مايأ ةالصلا يعد

 Yer /Y ةشئاع كسأر يضقناو كترمع يعد

 ۳۰۳/۹ لفغم نب هللا دبع ربيخ موي محش نم بارج يلذ

 ۵۹4/۳ 7 ةمامآ وپآ . ةينم الو ينم ال نکلو امد امد

 ef ۱ رمع نبا ةحلاصلا ةأرملا ایندلا عاتم ريخو عاتم ایندلا

 3/5 ا ۱ ةاش ةيلا اسنلا قرع ءاود

 ۷/۵ لئاو كبحاص كنود

 ۱۹/۳ اذه كنود

 ۱۸۳/۳ ةشئاع ۱ بجوأ دقف مكاخأ مکنود

 4/٤ يرافغلا رذ وبأ اا نقف اار ا

 ۹٤/٤ هللا ديبع نب ةحلط داژفلا مجت اهناف ةحلط ای اهکنود

 ۱۳۹/۳ ورمع نب هللا دبع نمؤملا لقع ةيد فصن رفاكلا لقع ةيد

 ۱۵/۵ ورمع نب هللا دبع رحلا هید فصن دهاعملا ةيد

 ناذلا فرح

 ۵۰۲۷ ۳ ۲ صاعلا يبآ نب ناملع بزنخ هل لاقي ناطیش كاذ

 ١/5 ا كل رفغتساف يح انأو ناك ول كاذ

 ۳۱۹/۵ دعس نب لهس نینعالتم لک نيب قیرفتلا مکاذ

 ۳۱:۲ هللا دبع نب رباج ةرقب ةشئاع نع هيَ هللا لوسر حبذ

 a - تبجول معن تلق ول مکتکرت ام ينورذ
 ۷۷ Y/ لبج نب ذاعم داهجلا مالسالا مانس ةورذ

 ۳:۷: يردخلا دیعس وبأ همآ ةاكذ نینجلا ةاكذ

 ۷/۱ باطخلا نب رمع اراک

 ۷/۲ يملسألا ةزرب وپآ سلجملا يف نوکی امل ةرافک كلذ

 ۱۳۰۰۵۳۳/۵ ةشئاع يفخلا دأولا كلذ

 ۱۳/۳ بلاط يبآ نب ىلع مهاندآ اهب یعسی ةدحاو نیملسملا ةمذ

 4/۲ نبا قورعلا تلتباو أمظلا بهذ



 ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ۱ ثيدحلا

 ءارلا فرح

 سابع نبا هداؤفب ا هار

 ةشئاع ةنسح ةئيه يف مانملا يف يب هار

 ورمع نب هللا دبع ناناطیش نابکارلاو ناطیش بکارلا
 ةبعش نب ةريغملا ةزانجلا فلخ ريسي بکارلا
 لجر ءاملا هسأر ىلع بصي ام هللا لوسر ىأر

 معطم نب ريبج ىحضلا ةالص يلصي ب هللا لوسر ىأر
 سنأ ةبقع راد يف هباحصأو هنأ يي ىأر
 سابع نب هللا دبع 0 هبر ب یأر
 ةعصعص نب كلام . هب يرسأ ةليل ىهتنملا ةردس ةي ىأر

 ةعيبر نب رماع ليللاب ةحبسلا يلصي ةا يبنلا ىأر
 هللا دبع نب رباج هيلع رفح نيح هترفح يف يبأ تيأر
 ةباحصلا نم لجر ءارفص ةي هللا لوسر ةيار تيأر

 لبج نب ذاعم « سابع نبأ ىلاعتو كرابت يبر تيأر

 لبج نب ذاعم حسم أضوت اذإ ةَ هللا لوسر تيأر

 رجح نب لئاو هيتبكر عضو دجس اذإ ل هللا لوسر تيأر

 سنأ .. ريبكتلاب طحنا ب هللا لوسر تیر
 ثيرح نب ورمع ةمامع هيلعو ربنملا ىلع ةي هللا لوسر تيأر
 باطخلا نب رمع 0 تلعفف اذكه لعف اي هللا لوسر تيأر
 لجر ةبرق ىلإ ماق لَو هللا لوسر تيأر

 دوعسم نب هللا دبع نع فرصني اريثك و هللا لوسر تيأر
 ةعيبر نب رماع كاتسي يصحأ ال ام وَ هللا لوسر تيأر

 ةبيور نب ةرامع لوقي نأ ىلع ديزي ام كي هللا لوسر تيأر

 ديز نب هللا دبع . دجسملا يف ایقلتسم كو هللا لوسر تيأر
 رفعج نب هللا دبع ءاثقلاب بطرلا لكأي هک هللا لوسر تيأر
 سابع نبا بنعلا لكأي وَ هللا لوسر تير
 سنأ ۱ ةمامع هيلع أضرتي ی هللا لوسر تیآر
 ةثمر وبآ نادرب هیلعو بطخی لَ هللا لوسر تيأر

 هللا دبع نب رباج رجحلا نم لمري لو هللا لوسر تيأر
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 ا



۹٤ 

 هنيمي نع ملسی لک هللا لوسر تيأر
 اعبرتم يلصي قو هللا لوسر تيأر

 هنيمي نع لتفني و هللا لوسر تيأر
 نالجر هعمو دحأ موي ءا هللا لوسر تيأر

 ابوضخم ا هللا لوسر رعش تيأر

 كلدي أضوت اذإ ةَ يبنلا تیر
 نسحلا نذأ يف نذأ ا يبنلا تيأر

 ريبكتلا حتتفا ةي يبنلا تيأر

 رجحلا ىلع دجس ةي يبنلا تيأر

 ةمامع هيلعو ربنملا ىلع ی يبنلا تيأر
 كوستي يصحأ ال ام م يبنلا تيأر

 ارمث لكأي ايعقم ايب يبنلا تيأر
 تيبلا لوح فوطي ای يبنلا تيأر

 ةضمضملا نيب لصفي و يبنلا تیر

 ارون تیار

 طسوأ نيب بطخي ةَ هللا لوسر انيأر
 اهاوقت يسفن طعأ بر

 يل رفغا بر

 يندهاو ينمحراو يل رفغا بر

 يلع بتو يل رفغا بر

 هیت نم ولا فو
 موي فلأ نم ريخ هللا ليبس يف موي طابر

 اهيلع امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس يف موي طابر

 رهش مايص نم ريخ ةليلو موي طابر

 نيعرد نيب ةي رهاظ امبر

 ينرشابو هَ هللا لوسر ىنلبق امبر

 ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتا ابر

 دمحلا كل انبر

 دمحلا كلو انبر

 ساب هامسو ةلوخ نب دعسل 85# یثر
 مع ےس سس

 تارم ثالث :۱۱۱ هللا لوسر عجر

 راثالاو ةيوبنلا ثیداحالا سرهف
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 ریراوقلا رسکت ال ةشجنآ ای ادیور

 ٩۵  .ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

fصارغ لإ ا هللا باتک يف.مجرلا 0  ETا يا  

 ۳۰۱/۱ رمع نبا اعبرآ رصعلا لبق یلص !ءرما هللا محر

 0۰۰/۳ سابع نا اهاوال تنك نإ هللا كمحر .

 MRE نشا نيعلا نم ةيقرلا ىف وَ هللا لوسر صخر

۱ ۱۷۰ 

 e سنآ فوع نب نمحرلا دبعل و هللا لوسر صخر
 14/٤ سا ةيقرلا يف يب صخر

 ۱۸۹/۹ ةفارط نب نمحرلا دبع دعسآ نب ةجفرعل ی صخر
 اع عوكألا نب ةملس ساطوأ ماع هيَ هللا لوسر انل صخر

 0٦ /۲ ةريره وب ډک هللا لوسر هل صخر

 1۷1/۲ ا لع هللا لوسر اهاناطعآ ةصخر

 .TY ورمع نب هللا دبع صاعلا ىبأ ىلع بنيز هتنبا لَم در

 ۰/۰ ۳ 0 لدنج ابأ مهيلإ ةي در
 ۳۶۰۲ ۵ سابع نبا صاعلا يبأ ىلع هتنبا بنيز ب در

 ۱/۳ مکحلا نب ناورم ةمسقلا دعب مهيلع نزاوه يبس 5 در

 ها ورمع نب هللا دبع هتلاض كيخأ ىلع در

 ۰۸/0 3 هدر
 ۱/۱ ةشئاع لوألا هلاح ىلإ هودر

 0۷۳۰/۳ 57 مكئارقف ىلع اهومسقاف اهودر

 ۳۹/۲ ةريره وبآ هنذا لجرلا ىلإ لجرلا لوسر
 ۱۳/۵ ةشئاع ةدالولا مرحت ام مرحت ةعاضرلا

 ۱/۵ ةعيبر نب رماع نیلعنب كلامو كسفن نم تيضر

 ۳۸۳/۱ دوعسم:نبا هدلو نم مدقي مل نم برقرلا
 ع4 7 رمع ةزنا برغملا ةالص الإ نيتعكر نيتعكر

 م تراقب اولا ناكف ی يبنلا فلخ ةالصلا تقمر

 ۲۵۷/۲  رمع نبا «هللا دبع نب رباج هس لر

 4/۲ هللا دبع نب رباج رحنلا موي ةرمجلا و هللا لوسر ىمر

 ۱۷/۳ عفار نب ةعافر ينيع تئقفف ردب موی مهسب تیمر

 14/۲ ةداتق وبآ ناطيشلا نم ملحلاو هللا نم ةحلاصلا ايؤرلا

 4/1 يليقعلا نيزر وبأ ربعت مل ام رئاط لجر ىلع ايؤرلا
 ۲/۱ لا



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۹٦
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 ۱۱۲/۱ سنأ ريراوقلاب كقوس ةشجنأ اي كديور

 ۶ ۵ قیدصلا ركب وبأ كنم هل ريخ اهرجحو اهشارفو اهحير

 يازلا فرح

 ۳/۳ ةشئاع نيتعكر ءاشعلاو رصعلاو رهظلا يف مهداز

 ١15/١ سنآ امئاق برشلا نع هل رجز

 ۷۹/۵ هللا دبع نب رباج كلذ نع لب يبنلا رجز

 ۱۷/۲ ةبلعت نب هللا دبع مهمولكب مهبايث يف مهولمز

 ۱5۵/۵ سيق تنب ةمطاف نم ةيرهفلا سيق تنب ةمطاف اِ جوز

 4/۲ نا ىوقتلا هللا كدوز

 6۱ بزاع نب ءاربلا مكتاوصأب نارقلا اونیز

 نيسلا فرح

 10۱/۲ رمع نبا يبلي وهو 225 هللا لوسر راس

 ۳۹۵/۱ دوعسم نب هللا دبع هللا نإف ةعمجلا ىلإ اوعراس

 ۳5۹۹/۲ دعس نب لهس ءامسلا باوبأ امهیف هللا حتفی ناتعاس

 0۷/۱ بزاع نب ءاربلا ةينامث لي هللا لوسر عم ترفاس

 ۳۰0/۱ رمع نب هللا دبع ركب يبأ عمو ةي هللا لوسر عم ترفاس

 ۳۰۸/۲ ريع با سا نع الجو باطلا نب رمق لا

 ۳۱۳/۵ حلاص وبآ باحصأ نم الجر رشع ينثا تلأس

 ۵ دوعسم نب هللا دبع يريغ ادحأ تلأس

 ۳۲۸/۱ ةداتق سا تام

 ۱/۳ ریبزلا نب ةورع هاطعأف زدم هللا لوسر اهایا هلأس

 7/۲ رمع نبا اذه انل رخس يذلا ناحبس

 ۸1/٤ ا ميظعلا هللا ناحبس

 »۷۳/۳ ملاس نب عیبرلا وبآ تعفش امن] اذه كليو «هللا ناحبس

 ۱۹/۵ شنا عيبر مأ اي هللا ناحبس

 رماع نب ةبقع «ةفيذح ىلعألا يبر ناحبس

 ۲0/1 دوعسم نبأ ۱

 ۳۲۰4/۱ نالا نب ةفيدح ميظعلا يبر ناحبس



 ٩۷ ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثيدحلا

 ۳۳5/۲ .بمک نب ىبأ .  سودقلا كلملا ناحبس
 ۱2 ۱ ةشئاع كدمحيو انبر مهللا كناحبس
 20/١ يردخلا ديعس وبأ كدمحبو مهللا كناحبس

 ٤

 ۲۳/۱ ةشئاع تنأ الإ هلال كدمحبو مهللا كناحبس
 ۲۸۹/۱ سنآ هیدمحاو ارشع هللا يحبس

 1.1/1 ةشئاع حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس

 ۱۳۹/۲ رمع نبأ دحاو امهليبس

 ۳۵۰/۲  سنأ «بلاط يبأ نب ىلع مدا ينب تاروعو نجلا نيب ام رتس
 ۱۵۲/۳ صاقو يبأ نب دعس «ةريره وبأ . مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكتس

 ١١١ ورمع نب هللا دبع ةرجه دعب ةرجه نوكتس

 و يدعاسلا ديمح وبأ ةديدش حير ةليللا مكيلع بهتس

 ها / هللا ديبع نب دمحم ةمليسم لتقم هءاج امل ركب وبأ دجس

 09۱۳/۳ ب ليربج هرشب نيح لو هللا لوسر دجس

 ۴4/1 فو وج اا ىرشبلا هتءاج امل اركش ل دجس
 0۱۲/۳ دايز نب قراط ًالوتقم ةيدثلا اذ دجو امل يلع دجس
 ۳۳ ۱ ةريره وبأ كبر مساب أرقا يف ي يبنلا عم دجس

 ۳1/۱ ةشئاع هروصو هقلخ يذلل يهجو دجس
 ۳۹۲ ۱ . ءادردلا وبأ . ةرشع ىدحإ ةا هللا لوسر عم تدجس

 ه6 زلجم وبأ دبع يف هل اكرش قتعأ الجر وقت نجس

 1۳/٤ ةشئاع ليخيل ناک.یتح ةَ هللا لوسر ّرحس

 ۱۹۷/۲ سابع نبا مزمز نم لک هللا لوسر تيقس
 1۹۷/٤ سابع نبا ةيفاعلا هللا لس
 ۱۹/۲ سابع نبا ةيرع اي كمأ لس
 ۱۳۹/۳ اط يبأ نب يلع كقدصت ةيراجلا لس
 ۳۸۹/۲ ا یدهلا عبتا نم ىلع مالسلا
 ی بزاع نب ءاربلا نادمه ىلع مالسلا

 ۳۳۹/۳ : رمع نبا نيحانجلا يذ نبا اي كيلع مالسلا
 ۳۹/۲ باطخلا نب رمع هللا لوسر اي كيلع مالسلا
 ۱۷۹/۱ سابع نبا مكيلع مالسلا
 ۳۸۰/۲ رسب نب هللا دبع مكيلع مالسلا مكيلع مالسلا



 راثالاو ةيوبنلا ثیداحألا سرهف ۹۸

 ۳۷۹/۲ تا لاوسلا لبق مالسلا
 <” هللا دبع نب رباج مالكلا لبق مالسلا

 ۸/٥ يردخلا ديعس وبأ . ةدابع نبا لزنم ىلإ ىهتنا امل هيو ملس

 ۳۱۸/۱ ةشئاع نیتعکرلا نم ايب ملس

 ۱۷۹/۱ ةريره وبآ يتالص ىدحإ يف نیتعکر نم 335 ملس
 ۱۹۷/۶ ةريره وبآ ةافاعملاو ةيفاعلاو وفعلا هللا اولس

 ۱۹۷/6 0 قیدصلا ركب وبآ ةافاعملاو نيقيلا هللا اولس

 ۳۷/۲ ةملس يبأ نب رمع كيلي امم لکو هللا مس

 ۳۱۲/۲  مالس نب هللا دبع نب فسوي فسوی و هللا لوسر ينامس

 ا ىفوأ يبأ نب هللا دبع ۱ هدمح نمل هللا عمس

 HY ةفيحج وبآ « سابع نبا انبر مهللا هدمح نمل هللا عمس

 ۳۸/۱ يعبر نب هللا دبع هيدي عفریو هدمح نمل هللا عمس

 AN . ةنيهج نم لجر حبصلا يف أرقي ةا هللا لوسر عمس
 11/1 ۱ ةريره وبأ انيلع هئالب نسحو هللا دمحب عماس عمس

 ۹۸۰/۳ ورمع نب هللا دبع اثالث ىدان الالب تعمس

 ۹4/0 نانس نب لقعم هب یضق هک هللا لوسر تعمس

 ۱/۲ سنآ امهب يبلي فک يبنلا تعمس

 ۹۸/۲ فرضا تینا د
 0۰/۳ ةشئاع ا و یا ووا
 ۰۳/۲ سنأ ۱ 8

 0۲/0 دوعسم نب هللا دبع ءاسنلاب ةدعلاو قالطلا :ةنسلا

 ۸۳/۲ ةشئاع اد ا تل لع لا
 ۸0/۱ لهس نب ةمامأ وبأ ربكي نأ زئانجلا ىلع ةالصلا يف ةنسلا

 ۱۷۳/۲ سابع نبا متمغر ناو ي مكيبن ةنس

 ۲40/٤ ةشئاع برلل ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا

 1/۳ هللا دبع نب رباج اوملسأ اذإ نودهاجيو نوقدصتيس

 ۳۹۷/۶ ةريره وبآ تارفلاو لینلاو ناحیجو ناحیس

 ني سنا ۱ حلملا مكمادإ ديس

 er /Y ا نب دادش دبعلا لوقی نأ رافغتسالا دّيس

 2۱۹/۳ ریخشلا نب هللا دبع ىلاعتو كرابت هللا ديسلا

 نو /1 ۱ هر أ  ةعمجلا موي مايألا ديس



 ٩٩  ةحفصلا /ءزجلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 بیصحلا نپ ةديرب ةرخالاو ایندلا يف نيحايرلا ديس
 ءادردلا وبأ ظ ايندلا لهأ ماعط ديس

 هللا دبع نب رباج قرفيو امهنيب عمجي امهدیس
 هللا دبع نب رباج قرفيو امهيب عمجي امهديس
 بيصحلا نب ةديرب هللا ليبس يفو هللا مسب اوريس
 صاقو نب ةمقلع يندعو هللا ناف اورشبأو اوریس

 سابع نبا ربدلا نولويو عمجلا مزهيس
 بدنج نب ةرمس حلملا لثم سانلا يف اونوكت نأ كشويس

 نيشلا فرح
 عوكألا نب ةملس هوجولا تهاش
 ثراحلا نب ةفرغ ىلعأب ذخأ دق ذئموي ب يبنلا دهاش
 ةريره وبأ ةفرع موي دوهشملاو ةعمجلا موي دهاشلا

 رمع نبا ةضمضملاب مئاصلا ةلبق و هبش
 ةشئاع بالكلاو رمحلاب انومتهبش
 53 منهج حيف نم رحلا ةدش

 رد وبأ « دیعس وبأ 5 ءامسلا ميدأ تحت ىلتق رش

 جيدخ نب عفار بلكلا نمثو يغبلا رهم بسكلا رش
 ةريره وبأ ران نم كارش
 ثراحلا تنب لضفلا مأ سانلا مامأ نبل حدق ةي برش

 هللا دبع نب رباج مئاق وهو هلك برش
 ناميلا نب ةفيذح هتجح يف لک هللا لوسر كرش

 نتاع نبا ثالث يف ءافشلا
 ةريره وبآ داز امف ائالث كاخأ تّمش

 مصألا نب ديزي الالح اهجوزت ب هللا لوسر نأ دهش
 باطخلا نب رمع نموم لجر :ةعبرأ ءادهشلا
 ةريره وبأ نوعطملا : ةسمخ ءادهشلا

 كيتع نب رباج لتقلا یوس ةعبس ءادهشلا
 سابع نبا ةنجلا بابب رهن قراب ىلع ءادهشلا
 نرقم نب نامعنلا لتاقي مل اذإ لك هللا لوسر تدهش
 هللا دبع نب رباج ةالصلا و هللا لوسر عم تدهش
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 / | 253700 ةءادبلا يف عبرلا لفن لي يبنلا تدهش
 0۵/۲ ا ةنيدملا لخد موي هتدهش

 ۸/۲ رمع نبا اوموصت الف نورشعو ةعست رهشلا

 ۳۸/۲ o غا نورشعو ةعست رهشلاو نوئالث رهشلا

 ۳۸/۲ ۱ ريع نأ اذكهو اذكهو اذكه رهشلا

 ۱۳۸/۶ رمع نبا . ةبادلاو رادلاو ةأرملا يف موشلا

 نيل ةريره وبأ ۱ ةناطيش عبتي ناطیش

 داصلا فرح ۱

 ۱۹/۲ ةبلعث وأ ريعص يبأ نب هللا دبع نینئا لك ىلع حمق وأ رب نم عاص

 و سابع نبا ىراصنلا نم نارجن لهأ ی حلاص

 ۱۳۹/۳ ۱ نسا ٠ برحلا عضو ىلع اشيرق ةي حلاص

 ۱۹۰/۱ ةبعش نب ةريغملا رفسلا يف ةَ هيلع (ةريغملا) بص

 ۱4/1 . هللا دنع وذ وا مكاسمو مكحّبِص
 ا سنآ ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا

 ۳9/۶ دوعسم نب هللا دبع ظ ناميإلا فصن ربصلا
 ۲۰/۳ 0 رسای لا نم لجر ةنجلا مکدعوم ناف رسای لا اربص
 0/۱ ۰ ۶ ی کا رفسلا يف ناکف ةا هللا لوسر تبحص
 tool ا ديزي ال ناكف ا هللا لوسر تبحص
 7/۱1 رمع نیا رفسلا يف حبسي هرأ ملف و يبنلا تبحص

 ۱۷/۲ ` ةشئاع 000 هللا لوسر عم انتج سابع نبا قدص

 ٠ 27١ هللا دبع نب رباج ىبأ قدص

 ۱۸۳۱ دز ميظعلا هللا قدص

 11۷/٤ نابوت هءوضو هل تببص انآ قدص

 ۱۳۳/۵  باطخلا نب رمع كءاقب هللا لاطأ تقدص

 ۱/۳ باطخلا نب رمع ةثلاثلا ءامسلا ددم نم كلذ تقدص

 ه0 ةشئاع ءارقإلا ام نوردت لهو متقدص

 »۰۰۱ باطخلا نب رمع ۱ مکیلع اهب هللا قدصت ةقدص

 ۳۱/۳ ۰ سابع نبا  اوبذکو اوقدص

 ۸۰/۱ جیدخ نب ةيواعم ۱ فرصناو ملسف اموي يي لص
 2010/١ ب اشا كمامآ یلصملا وأ ةالصلا



 ٠١١  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 ۳۳۹/۱ مقرأ نب دیز لاصفلا ضمرت نيح نيباوألا ةالص

 “1/۳ ةشئاع نیتعکر تضرف ام لوأ ءالصلا

 ۱ باطخلا نب رمع ناتعكر ةعمجلاو ناتعكر رفسلا ةالص

 ۸۲/۱ ةشئاع هيخأو ءاضيب نب ليهس ىلع لل ةالص

 41/۱ ةمامأ وبأ ةزانجلا ىلع ةالصلا يف و يبنلا ىلع ةالصلا

 ۳ نت ءارخلا هما يف ةع
 EON ريبزلا نب هللا دبع فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص

 ۰۸۷/۳ ورمع نب بیبح اهتقو يف ةالصلا

 0 نی تا نيتماقإو ناذأب امهالص
 ۱/۲ شا ۱ اعيزأ ةةدملاب لك هيبه طلا اول

 1۹/۱ ةريره وبأ مكطارفأ نم مهناف مکلافطآ ىلع اولص

 ۹۸/۳ ۰ ۱ دلاخ نب دیز . مکبحاص ىلع اولص

 ۳۰۳/۱ ینزملا هللا دبع برغملا لبق اولص

 ۱۸۸/۲ کسا تشپ ءامسآ عم انلزن دقل :هلوسر یلع ها یلض
 ۱۰۹/۲ شا ةنيدملاب هعم نحنو وَ هللا لوسر انب ىلص

 Y/Y يرعشألا ىسوم وبآ ةالص ذئموی مهب و هللا لوسر یلص

 ۲۰۰۵۱۸۳/۲ | نيل ءاديبلاب رهظلا كي هللا لوسر ىلص

 440/١ 2 ءاطع «بزاع نب ءاربلا ميهاربإ هنبا ىلع لي هللا لوسر یلص
 00 سابع نبا دحأ ىلتق ىلع ةا هللا لوسر ىلص
 ۷۲ ا ' ةنيدملاب هعم نحنو ةي هللا لوسر یلص
 ۱ رهغ نبا ةعكر نيتفئاطلا ىدحإب ةي ىلص

 ٥۲/۱ نتا ا درق يذب ةَ یلص

 ۲ نأ ءاشعلاو برغملا اهب ةي ىلص

 ۲۷۹/۱ 2 نا و نیتدجس دجسف مهب ی یلص

 ۳/۱ بيرك مان مث ةعكر ةرشع ثالث 95 ىلص
 ۳۳۱۱ دهاجم اعبرأو نیتعکر یحضلا 95 یلص
 ۳۳۳ ۱ هللا دبع نب رباج ۱ تس یحضلا یی یلص

 "۰۱۲۲ سنآ اعیرآ دجسملاب ةنيدملاب رهظلا و یلص
 ۱۸۰/۲ هللا دبع نب رباج ةكمب رهظلا هل ىلص

 ۱۹/۲ سنأ بكر مث رهظلا و یلص

 ۱۰۷/۲ رمع نبا نیتعکر رهظلا 9 یلص



 راثالاو ةيوبنلا ثیداحالا سرهف ۱۲

 ۳۹۳/۲ سنآ برغملاو رصعلاو رهظلا ةي یلص

 ۳۱۷/۱ سابع نبا ءاج مث ءاشعلا ب یلص

 ۳۸/۱ رخت ني ناردع ۱ هلزنم لخد مث ائالث رصعلا اإ یلص
 4/۱ شوا اعبرآ ربكف ةزانج ىلع ب ىلص
 0۸/1 رمع نبأ رامحلا ىلعو ةلحارلا ىلع هات ىلص

 4۳/۱ سابع نبا ةليل دعب ربق ىلع ب یلص

 ۳۸/۱ سابع نيا عكر مث أرقف فوسک يف ويي یلص

 1۹۳ ۱ سابع نبا رهش دعب ةرم 5 ىلص

 0۹/۳ بزاع نب ءاربلا سدقملا تيب وحن 6 یلص

 1 سابع نبا نيتعكر رطفلا موي لي یلص
 4۷/۲ ديز نب ةماسأ ناذأ الب ةماقاب ةرخالا ءاشع یلص

 4۸/۱ تا ند نرد اهيلع ىلص
 ۱۸/۲ دوعسم نبا ۱ رحنلا موی رجفلا یلص

 ۱:۹/۲ سنآ اعبرآ رهظلا ةنيدملاب فی يبنلا یلص

 ۲۷۹/۱ هوس تب ها دبع اسمخ رهظلا هی يبنلا یلص
 ۳۱۷۷/۲ سنأ رهظلا هجورخ موي كي يبنلا ىلص

 5/١ رمع نبا نيتدجس لک هللا لوسر عم تيلص

 ديمو ةرمس نب رباج نيديعلا و هللا لوسر عم تيلص
 4۳/۱ بدنج نب ةرمس ةأرما ىلع ی یبنلا ءارو تیلص

 ۲۸/۲ ةريره وأ ۱ ةنج موصلا

 4/۲ ةريره وبأ هتیژرل اورطفأو هتیژرل اوموص

 1/۲ 5 هتيؤرل اورطفأو لالهلا ةيؤرل اوموص
 ۷۳۰/۲ سابع نبا دوهيلا اوفلاخو ءاروشاع موي اوموص

 ۷۳/۲ سابع نبا هلعب نو هلبق اهویآ ومونض

 ۷۳/۲ ةداتق وبآ ةيضاملا ةنسلا رفکی همایص

 1۳/۲ ةريره وبآ «رباج رهدلا مايص لدعي ناضمر عم اهمايص

 £0 /۲ هللا دبع نب رباج اوديصت مل ام لالح مكل ْربلا ديص

 داضلا فرح

 مانا F/ نیت قو راخملا رانلا قرح ملسملا ةلاض

 هالو /+ ريبزلا تنب ةعابض اذهب تاس را ةعايض



 ۱:۳  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 ۱۸۹/۲ رماع نب ةبقع تنأ اهب حض

 Ao /o مقرآ نب دیز هسارضآ تدب یتح ایی هللا لوسر كحض

 ۳۸۵/۵ بلاط يبآ نب يلع هذجاون تدب یتح ہم كحض

 ۳۰۲/۲ ةشئاع ةرقب هئاسن نع هل هللا لوسر یحض "

 4/۲ ةشئاع هجاوزآ نع ذئموي ی هللا لوسر یحض

 ۳:۳/۲ ةشئاع رقبلاب هئاسن نع ةا ىحض

 e رماع نب ةبقع عذجب و هللا لوسر عم انیحض

 ۱۹۳/۳ رمع نبا مهسب سرافللو نیمهسب سرفلل ةَ برض
 8 رمع نبا هينب ضعب لزعلا ىلع رمع برض
 ۱۳۹/۲ - مرحم وهو ةرمنب ةبق هل تبرض
 ١77 /5 صاعلا يبأ نب نامثع كدسج نم ملأت يذلا ىلع كدي عض

 ۱۳۸/۳ رمع نبا مهیلع هفلتآ ام ةميذج ينبل هو نمض

 ۱۸/۱ ةعتلب ىبأ نب بطاح هكلمب ثيبخلا نض

 j ديز نب ةماسآ ىنب نم ةفئاط ىلع لسرأ زجر نوعاطلا

 e ا ۱ ملسم لكل ةداهش نوعاطلا

 ءاطلا فرح

 ” هللا دبع نب رباج عادولا ةجح يف تيبلاب ةا هللا لوسر فاط

 ۱۳۹/۲ دوعسم نب هللا دبع نيفاوط هترمعو هتجحل ام هللا لوسر فاط

 1۳/۲ رغ كنا نكرلا ملتساو ةكم مدق نيح كك فاط

 ۲ نيصح نب نارمع نييعس ىعسو نيفاوط فی فاط

 ۱/۲ ةشئاع ةليللا كلت نهيلع لب فاط
 ۱۳۸/۲ اغا ع ر ها ناو ا
 ۱۰۹/۲ سابع نبا هريعب ىلع تيبلاب قو يبنلا فاط
 ۱۲/۲ ةشئاع ةبعكلا لوح عادولا ةجح يف ي يبنلا فاط

 TOVE سابع نبا ریعب ىلع عادولا ةجح يف ی يبنلا فاط

 ۹۳9 ةبعش نب ةريغملا هيلع ىلصي لفطلا

 ۵۲ ۵ رعنا ناتضیح اهتدعو ناتتث ةمألا قالط

 هالو 0 رمع نب هللا دبع ناتقلط ةمألا قالط

 ۱۹۱/۵ سوواط زوجي ال نارکسلا قالط

 9۹/۵ سابع نيا هدیس دیب دبعلا قالط



 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱ ۱ ۱

 ۲/۵  ةشئاع نا دبعلا قالط
 »۷/۵ رمع نبا ۱ ناتقیلطت ةرحلا دبعلا قالط

 ۳۱۱۳/۵ ۱ سابع نبا هجوأ ةعبرأ ىلع قالطلا

 ۱۳۱/۵ دعس نب لهس هللا لوسر ةرضحب ثالث هتأرما رمیوع قلط

 ۱1/۵ سابع نبا ۱ اهقلط

 ۱9۹۷/4 صاقو يبأ نب دعس دوهيلا نإف مكتينفأ اورهط

 Yer /o ةريره وبأ ۱ بلکلا غلو اذإ مكدحأ ءانإ روهط

 ١ ةشئاع ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب كفاوط

 01 ۱ ةملس مأ ةبکار تنأو سانلا ءارو نم يفوط

 ۵/:۳۸ بلاط يبأ نب يلع 5 اذهل دلولاب ابيط

 ۱/۲ ةشئاع 0 ۱ يلو واھ
 ۲۸۳/۵ ا ةشئاع يديب لب هللا لوسر تبيط

 ١/4 ةشئاع ةديرذب يديب لَك هللا لوسر تبيط

 ۳۱۷۸/۲ 2 ةشئاع ٠ هئاسن ىلع فاط مث ب هللا لوسر تبيط

 AN ةشئاع مرحي نأ لبق همارحأل ةَ هللا لوسر تبيط

 ءاظلا فرح

 ۸۰/۳ ديزي نب بئاسلا ۱ دحأ موی نیعرد نيب لک رهاظ

 نییعلا فرح

 ۲۹۹/۵ سابع نيا . هئيق يف دئاعلاك هتبه يف دئاعلا

 ۱ فوع نب نمحرلا دبع ۱
 ۲۰4/۲ قیدضلا رکب وبا جشلاو جعلا

 00  سابع نب هللا دبع ٠ ءاود همحلو یاد همجع

 ۳۱۳/۶  يردخلا دیعس وبآ «رباج ةنجلا نم ةوجعلا

 9۹/۵ باطخلا نب رمع ۱ ۱ ۱ ناتضیح اهندع

 o۰ /0 ۱ ةريره وبأ ۱ ۱ n لمحلا عضو اهتدع

 o جیدخ نب عفار ۱ هایش رشعب روزجلا يي لدع

 11/0 ٠ جیدخ نب عفار منغلاو لبالا ةمسق يف ةي لدع

 70 ملسأ نب ديز ثالث ةمألا رحلا قالطو ناتضيح ةمألا ةدع

 0۷۸/0 تباث نب دیز ۱ ثالثلا ةرحلا ةدعو ناتضیح ةمألا ةدع



 ۱۰۵  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 ۲۸۸/۵ ةشئاع ءالهأب يقحلا میظعب تذع

 ۲ ۰ رمع نبا دحأ موي ب يبنلا ىلع ضرع
 MN سنأ مالسإلا ل هللا لوسر اهيلع ضرع
 ۱۷۵ رمع نبا دحأ موي ةي يتضرع
 ۷/۲ ردکنملا نب دمحم فقوم اهلك ةفرع

 ا هةمشح ييآ نب لهس امهس رشع ةينامث هل هللا لوسر لزع
 AY ۱ راسي نب ریشب

 م ةمثح يبأ نب لهس هب لزن امو هبئاونل اهفصن ةي لزع

 لل AY راسي نب ريشب
 6 سابع نبا رهشألا ةعبرألا ءاضقنا قالطلا ةميزع

 ۲۳۷/۵ ةشئاع ۱ لزني مل ولو عامجلا ةليسعلا

 ۲۸4/۱ سنا تاحیبست رشع

 ۷٤/۱ ةشئاع ةرطفلا نم رشع

 ۳۸۱/۲ نیصح نب نارمع ةرشع

 Y€ /o دوعسم نبا ضاخم تنب نورشع

 ۱۱۱/۵ رمع نبا كنم تنابو كبر تیصع

 ۳۰/۲ سابع نبا «سنآ نسحلا نع كو هللا لوسر قع
 | شنا هسفن نع وي قع

 ۳۹۹/۲ 2 ستآ «سابع نبا شبکب نسحلا نع قع
 7/۱ رمع نیا نیسمخو ةثالث يَ دقع
 4۸/0 عيبرلا نب دومحم ٠ يف يف اهجم ةجم يب يبنلا نع تلقع
 ۶ ۳ يرامنألا ةشبك وبأ موق ىلع نولخدت مالع

 1 ةمامأ وبأ هاخأ مكدحأ لتقي مالع
 ۲۹۱/۱ ةملس مأ ةمطاف هتنبا دهي ملع

 ۲۰/۱ ةروذحم وبأ ناذألا ةَ هللا لوسر ينملع
 7” / باطخلا نب رمع ٠ لبإلا نم ةئم لبإلا لهأ ىلع "

 ۹۹/۲ میلس نب فخم .ةيحضأ ماع لك يف تيب لك لهأ ىلع
 بلاط يبأ نب يلع ۱

 ۸۰/۲ يبح تنب ةيفص - ةيفص اهن] امکلسر ىلع
 41/١ بلاط يبأ نب يلع . امكناكم ىلع

 1۹/4 سابع نبا دمحم اي ةماجحلاب كيلع



 رائالاو ةيوبنلا ثیداحالا سرهف ۹

 نا كلام نب سنآ لیللا نم هعفناو ردنکلاب كيلع

 ۳۵۵/۶ بلاط يبأ نب يلع بلقلا عجشي هنإف نابللاب كيلع

 انج هدج نع هيبأ نع لجر مالسلا كيبأ ىلعو كيلع
 6 رمع نبا رصبلا ولجي هنإف دمئالاب مكيلع

 نس هللا دبع نب رباج ۱ هنم دوسالاب مکیلع

 ۳9: دوعسم نب هللا دبع رقبلا نابلأب مكيلع

 ۹۸/٤4 بیهص ءافش اهناف رقبلا نابلأب مکیلع

 1۰۹/٤ ةشئاع نيبلتلا عفانلا ضيغبلاب مكيلع

 ۱۱/4 ةشئاع اهايإ هوّسحف ةنيبلتلاب مکیلع
 ۱۸۳/۶ تماصلا نب ةدابع تمامآ وبأ .  ةنجلا باوبآ نم باب هناف داهجلاب مکیلع

 0۵۱۳, بیهص يفشت اهناف ةودحمقلا ةزوج يف ةماجحلاب مکیلع

 18/5 مارح مأ نب هللا دبع تونّسلاو انسلاب مكيلع

 ۶ دوعسم نب هللا دبع نارقلاو لسعلا نيءافشلاب مكيلع

 ۳۳/۶ سنآ شوجنزرملاب مکیلع
 ۱ / هللا دبع نب رپاج نالسنلاب مكيلع

 ۳۰ ۶ 5 سجرنلا مشب مكيلع

 5 سيق مأ يدنهلا دوعلا اذهب مكيلع

 ۱۷۳/۹ ةريره وبأ ءادوسلا ةبحلا هذهب مکیلع

 ۱۳۷۳/۰ بلاط یبآ نب ىلع اقّرفت نأ امتيأر نإ امكيلع

 ۱/:۱۸ ست ۳ رمع اي هتعنص ادمع
 ۹:۲ ۱ ` ةريره وپآ اهنيب امل ةرافك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا

 55/7 ةريره وبأ ٠ امهنيب امل ةرافك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا

 ۱۳/۲ باطخلا نب رمع 0 ةجح يف ةرمع

 ۲/۳ بزاع نب ءاربلا اريثك رجأو ًالیلق لمع
 ۳۰1/۲ زرک ما نالثم ناتاش مالغلا نع

 ۳۰۰/۲ زرک ما ناتتفاکم ناتاش مالغلا نع

 ۱۹۷/۲ ةشئاع ةاش ةيراجلا نعو ناتاش مالغلا نع

 ۳/٤ ات يبنلا جاوزأ ضعب ؟ةديرذ كدنع

 ۱۳۳/۳ رمع نبا كلذ نم رثکآ لاملاو بيرق دهعلا

 ` 101/٤ هللا دبع نب رباج ربقلا لجرلا لخدت نيعلا

 4 ةريره وبأ قح نيعلا



 ثیدحلا
 ردقلا قباس ءيش ناك ولو قح نيعلا

 ریعبلا ةدغك ةدغ

 هللا دبعب هب هللا لوسر ىلإ تودغ

 ةحور وأ هللا لیبس يف ةودغ

 هتنانک نم امهس اهیف زرغ

 عیبر رهش يف طاوب 245 هللا لوسر ازغ

 ةوزغ ةرشع تس يَ هللا لوسر ازغ

 عاقنيق ينب وَ ازغ

 اربيخ لک ازغ
 نافطغ ديري ادجن ی ازغ

 قلطصملا ينب لک يبنلا عم ازغ

 هللا هجو ىغتبا نم امأف :ناوزغ وزغلا

 تاوزغ عبس م هللا لوسر عم انوزغ

 ناضمر يف ةَ هللا لوسر عم انوزغ

 ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا موي لسغلا
 ءاقسلا اوكاو ءانإلا اوطغ

 نامثع اي كل هللا رفغ
 كتارفغ ٠

 . ةينم الو ينم ال نأ ريغ

 ةيريوج مسا هَ هللا لوسر ريغ

 نزح مسا ب ريغ ةعرزب مرصأ مسا لق ريغ 07 حيرش يباب مكحلا يبأ مسا كي ريغ 0007
 داوسلا هوبنجو بيشلا اذه اوريغ

 جرفلا ينعي مكثرح اوتأف

 م/م

۱۷/۲ 

۸/۳۳ 

۱/۳ 

۱۸/۳ 

۱۸/۳ 
1۷۰/۳ 

۳11/۳ 

1۷۰/۳ 

۲۲4/۳ 

۸۷۰/۳ 

۳۰۱/۶ 

o۲ /۲ 

YoV/t 

۲۳۳/۶ 

۶۳ 

۸ ۱۷۰-۱ 

۵9/۳ ۱ 

۳۰1/۲ 

۲ ۲ 

۳۰/۲ 

۳۰۹/۲ 
 نسم

۱۳/۶ 

۱۱۱/۳6 
۵ 



۱۰۸ 

 لاملاب ردب ىرسأ ی یداف
 هانیپ اذإف

 ةريخألا ةعكرلا يف سلج اذإف

 هرکی ام مكدحأ ىأر اذإف

 هنارق عبتاف هانأرق اذإف

 ةعبرأ كسمأو ةدحاو قراف

 متسرع اذإو ريسلا اهيلع اوعرسأف
 ريبكتلا نم نهيف اورثكأف
 نابعش ةدع اولمكأف

 ىقبت ةسماخ يف اهوسمتلاف

 لک هللا لوسر لاتقل صخخرت دحأ ناف
 هل اودقاف مكيلع مغ نإف

 نیئالث اودعف مكيلع مع ناف
 ؟وه تّمثأ :لوقت كناف

 اديس نكي نإ هنإف
 رعشلل ةتبنم هنإف

 يل لخت ال اهنإف
 يكشأ ينإن
 020352020 ؟نيأف

 دعس اي كلذ نم تنأ نيأف

 ناضمر نم نيقب رشعل و ةكم حتف

 كقدصأ يتلا هتقيدح هيلع نيدرتف

 قلطت نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف

 برظلاك توح نع رحبلا رزجف
 اموي نيغبرأ مهانرصاحف

 رضحلاو رفسلا يف هتمدخف

 ادي تخاسف لک هللا لوسر هيلع اعدف

 سمشلا علطت نأ لبق لک عفدف

 دحاو ربق يف ذئموي يمعو يبأ نفدف

 ةأرماب نیملسملا نم الاجر ةَ یدف

 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

014 /0 

«۰/۵ 

o4 / 0 

۳0/۱ 

15/32 
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۳۹۹۳ ۳ 
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55/7 
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۱۷۸/۵ - 

0۵:۵ 

۳۰/۳۳ 
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۳1/۲ 
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 ثیدحلا

 ناهکلا اوتأت الف

 ٠١5  ةحفصلا /ءزحلا  ثیدحلا يوار

 1/۰ نیصحلا نب نارمع لجرب نیملسملا نم نیلجر ةي یدف
 ۱۳۹/۶ ةريره وبأ دسألا نم رفن امك موذجملا نم رف

 ۱۰/۵ رمع نب هللا دبع ائيش اهري ملو يلع اهدرف

 ۳/1 ةشئاع نیتعکر نیتعکر ةالصلا هللا ضرف

 4/۱ سابع نبا . مكيبن ناسل ىلع ةالصلا هللا ضرف

 ۲۰/۲ سابع نبا رطفلا ةاكز لَ هللا لوسر ضرف

 ۱۸/۲ رمع نبأ ناضمر نم رطفلا ةاكز ةي ضرف

 ۳/۳ ةشئاع نیتعک ر ةالصلا تضرف

 € o/ ءاطع لبإلا لهأ ىلع ي يبنلا اهضرف

 ۱۸۹/۳ ةشئاع ؟امتغرف

 1/0 سابع نبا یعدی ال نأ یضقو ویی هللا لوسر قرف

 10/0 ۳ اهدجو يتلا ةأرملا نيبو لجرلا نيب يلي قرف

 ۱۹۷/۳ ریبزلا نب ةورع اذإ اوحورف
 ۱۳/۳ سن ةبعکلا برو تزف

 ۱/۲ ينهجلا رماع نب ةبقع يمرلاب ةوقلاب ةي يبنلا رسف
 1٩۰/۲ صاعلا نب ورمع باتکلا لهأ مایصو انمایص نيب ام لصف

 ۱۸۰۰/۲ هللا دبع نب رباج حبصلا هل نيبت نيح حبصلا ىلصف

 YAT /“ ۱ 5 ناهدألا رئاس ىلع جسفنبلا نهد لضف

 م11 ةشئاع ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف

 ۱۹۳/۱ ةمامأ وبأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ىلع يبر ينلضف

 0۰/۲ ةشئاع تيبلاب ةرمعلاب اولهأ نيذلا فاطف

 ۱۳۱/۲ ةشئاع ةرمعلاب اولهآ اوناک نیذلا فاطف

 ¥ ةريره وبأ ۱ سمخ ةرطفلا

 ۱۳/۱ متاح نب يدع كلمب سیل هنأ تفرعف

 ۱۳/۳ بابذ يبأ نب دعس مهيلع ينلمعتساو ی هللا لوسر لعف

 ۱۳۷/۳ نامعنلا نب ةداتق . ۷۷۷ : لاقف

 1۹۷/۱ هللا دبع نب رباج هيلع ىلصو اريح ب يبنلا هل لاقف
 ۱۵/۱ نزح نب مکحلا سوق وأ اصع ىلع ًاکوتم و ماقف

 ۸ عفان ةعمجلا لبق ةالصلا لیطی رمع نبا ناکف

 ۳۷/۱ داهلا نب دادش ينبا نکلو نكي مل كلذ لكف

 هالؤ /ع مكحلا نب ةيواعم



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱۰

 ۳۹۱/۳ قردخلا هس ولا امد اهب كفسي نأ دحأل لحي الف
 A /o سيق تنب ةمطاف ةقفن الو ینکس يل لعجي ملف

 ۳9/۳ هللا دبع نب رباج مهربخأ هموق يف ب هللا لوسر حبصأ املف

 ۱۷۳۵/۳ رمع نبا ينزاجآ اقیطم ينار املف

 "00 باطخلا نب رمع مهيلع هانيضمأ انأ ولف

 ۳۳۱/۳ ةشئاع ةكرب اهموق ىلع مظعأ تناك ةأرما ملعأ امف

 ۱۲۹/۳ يعجشألا دوعسم نب ميعن امتنأ نالوقت امن
 0۰4/۳ سنأ رفاو بيرم « عجشأ ضرألا يف امف

 0۵5/۵ يرعشالا یسوم وبآ هل تلق امف

 99۳/۵ هللا دبع نب رباج نيرجي نعظ ترمف
 ۱/۳ باطخلا نب رمع هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف

 ۲۱/۱ سابع نبا فرصني ملو امهنيب قّرف وأ امهنيب عزنف

 ۸/۱ رمع نبا ءاش نإ ًاضوتیو معنف
 ۱۱/۵ يدعاسلا دعس نب لهس هايإ اهقدصت ءيش نم كدنع لهف

 ۳۰1/۲ ينزملا دبع ۱ عرفلا لبالا يف

 ۱۹۳/6۰ ةشئاع اهیف عتري مل يتلا يف

 ۳۷۹/۵ سابع نبا اهرفکی نيمي مارحلا يف

 ۳۳/۵ سابع نیا نیلجرلاو نيديلا عباصالا ةيد يف

 ۱/۲ ديسأ نب باتع لخنلا صرخي امك صرخي مركلا ةاكز يف

 115/۵ سابع نبا دم نيميلا ةرافك يف

 فاقلا فرح

 11۷/٤ ءادردلا وبأ رطفأف ءاق

 ۱۷/۶ ءادردلا وبأ ًاضوتف ءاق

 56/0 . هللا دبع نب رباج مهيلع مرح امل هللا نإ دوهيلا هللا لتاق

 ۱۷/۲ سابع نبا مل اهنأ اوملع دقل هللاو امأ هللا مهلتاق

 ۳9۹/۳ سابع نبا امسقتسا نإ هللاو هللا مهلتاق

 ۲ FE هل مدا نبا لمع لک :لجو زع هللا لاق
 ۳۸/1 رامح نب میعن يل زجعت ال مدا نبا اي :لجو زع هللا لاق

 ۳۳۹۱/۱ رامح نب ميعن نزجعت ال مدا نبا اي : لجو زع هللا لاق
 ۰/۱ بلاط يبأ نب يلع . انمقف ةزانجلا ةَ هللا لوسر ماق



 ااا  ةحفصلا /ءزحلا ثيدحلا يوار  ۱ ۱الحدیث 

 ٥/۱  يقرزلا شايع وبآ ةلبقلا لبقتسم 27 هللا لوسر ماق

 100 سنأ صقشمب هيلإ لَك ماق

 ۷۷/1 ةنيجب نب هللأ دبع نیتنئا نم وَ ماق

 ٠ N رذ وبأ ةياب حبصأ ىتح ةي يبنلا ماق

 ۸4/۱ هللا دبع نب رباج ىلصف رطفلا موي ةي يبنلا ماق

 1۳0/1 ةشئاع نیذه يف لک هللا لوسر حور ضبق

 ۷۳/۰ - ريضح نب ديسأ ةقيدح  رمع لبق
 1۸۳/۱ ةشئاع یکبو نوعظم نب نامثع ی لبق

 Toff سنآ الجر نیرشع نينح موي ةحلط وبأ لتق

 1/٥ زیزعلا دبع نب دعس اهمالسإ دعب تدترا ةأرما قيدصلا لتق

 Er عوكألا نب ةملس نيكرشملا نم اسوساج لهب لتق
 لب دوعسم نب هللا دبع طيعم يبأ نب ةبقع ةي لتق
 ۸/۳ یملسلا دبع نب ةبتع دهاج نمؤم لجر : ةثالث یلتقلا

 :۳۲ ۱ ۱ ةريره وبأ ناديع اذه مكموي يف عمتجا دق

 ۱۱۲-۱۴ ۱ ۳ ءیناه مآ ءىناه مأ اي ترجأ نم انرجأ دق

 ۸۰۱/۵ ءىناه مأ ءىناه مآ اي ترجأ نم انزجأ دق

 1۸۹/۳ رباج .عوكألا نب ةملس اوعتمتست نأ مكل لک نذأ دق

 ot /؟ ةشئاع مكترجه راد تيرأ دق

 ۱۹۳/۶ يردخلا دیعس وبأ مکعم يل اوبرضاو اومسقا متبصأ دق

 ۱۸۹/۵ دعس نب لهس ينم كتذعأ دق

 001 ةنوميم رطفأ دق

 ۸۱/۵ ءىناه مأ تنمأ نم انمأ دق

 70/1 ةيلظنحلا نب لهس اهدعب لمعت الأ كيلع الف تبجوأ دق

 ۲۰/۲ بلاط يبأ نب يلع مكيلع هللا عسوأ دق

 21/5 ةمرخم نب روسملا تئش نم یحکناف تللح دق

 01 ! ةشئاع اضیب ابا هيلع تیارف هتيأر دق

 ۳/۲ يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد 5 دمحم يده نع اوبغر دق

 ۳۰۷/۲  عوکالا نب ةملس «ةمركع مكرمأ نم مکل لهس دق

 ۱۷/۲ صاقو ىبأ نب دعس اهانعنصو لک هللا لوسر اهعنص دق

 ۷/۲ بلاط نأ نب يلع لیخلا ةقدص نع توفع دق

 ۳۱/۳ ماشه نبا متلق يذلا تملع دق



 ۱1۲ راثآلاو ةيوبنلا ثیداحالا سرهف

 ۷/۵ ةشئاع مکلبق ممالا يف نوکی ناك دق
 ۱۷/۰ ةملس ما رش يف نوکت نكادحإ تناك دق
 ۱۳۸۰ ۵ دعس نب لهس ۱ كتبحاص يفو كيف لزن دق
 5/7 ةشئاع ل هللا لوسرو ةنيدملا ةثراح نب ديز مدق
 ۲4/۲ سابع نبا هلهأ هي مدق
 ۳9/۲ سابع نبا ةعبار حبص هباحصأو ةكم لَو مدق
 ۱۷۰/۱ ءیناه مأ هلو ةمدق ةكم يم هللا لوسر انيلع مدق
 ۱۹/۲ سابع نبا ةفلدزملا ةليل 246 هللا لوسر انمدق
 ۳1/۲ ةملس ما هلمأ نم مّدق نميف لك هللا لوسر ينمّدق
 ۳/۱ ةشئاع فارعألا ةروسب برغملا يف ةي أرق
 ۷/۱ ريشب نب نامعنلا [ىلعألا كبر مسا حبس] اهيف يك أرق
 ۹۱/۱ ورمع نب هللا دبع ةفص ةاروتلا يف تأرق
 1۰1/4 يدهنلا نامثع وبأ نانشلا يف ءاملا اوسّرق
 ۱۰/۲ هللا دبع نب رباج ةرمعلاو جحلا ةَ نرق

 ۱۰۵/۲ ۰ ۰ يلهابلا دايز نب سامرهلا جحلا نيب عادولا ةجح يف لي نرف
 ۲41/۳ لجر ةتس ىلع ربیخ ةَ هللا لوسر مسق

 ۳۳/۳ راسي نب ريشب نيفصن ربيخ و مسق
 ۱۹۳/۳ ةيراج نب عمجم رشع ةينامث ىلع ربیخ ماهس و مسق
 ۲۸۸/۲ داهلا نب دادش كل هتمسق مسف

 ۱۹۱/۳ داهلا نب دادش كل هتمسف

 1۳/۵ تماصلا نب ةدابع ءاوب نع ی هللا لوسر همسق
 ۱۷۲/۱ ةريرهوبآ یحللا اوخرأو براشلا اوصق
 ۲۷/۵ يلع «نامثع تضق ام ءاضقلا
 ۲۰/0 سوأ نب دادش تلتق اذإ لماحلا نأ لک هللا لوسر ىضق
 ۱/۵ بلاط يبأ نب يلع رمأتست ةميتيلا نأ ةَ هللا لوسر ىضق

 1/٥ يردخلا ديعس وبآ ینز ضیرم يف هيَ هللا لوسر یضق
 ۱9/۵  زیزعلا دبع نب رمع لیتقلا يف انغلب اميف 25 هللا لوسر ىضق
 ۱۳/۳ ةشئاع اهجوزتو اهتباتک و هللا لوسر ىضق
 ۳۸/۵ ورمع نب هللا دبع ةلقاعلا ىلع أطخملا ةيد نأ ی ىضق
 ۳9/۵ ورمع نب هللا دبع نيباتكلا لهأ لقع نأ و ىضق
 ۵ ورمع نب هللا دبع ةأرملا لقع نأ هيي ىضق



 ثیدحلا

 قحلتسا قحلتسم لک نأ ةي ىضق

 دلولاب دلاولا لتقی ال نأ لک یضق

 ليتق هل لتق ْنَم نأ لڳ یضق
 مهؤامد أفاكتت نينمؤملا نأ ةَ ىضق

 لقأ يف ديلا عطقت ال هنأ لج ىضق

 ةلقاعلا ىلع ةيدلاب ی ىضق

 ىمعألا دلو مأ مد رادهإب دب ىضق

 اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ميرحتب لو ىضق
 نس لك يف نانسألا يف هب ىضق

 عدج اذإ فنألا يف ب ىضق

 نايحل ينب نم ةأرما نينج يف ب ىضق
 ةرغب اهلمح يف لی ىضق

 ضرفي ملو ةأرما جوزت لجر يف لک ىضق
 هتأرما ةيراج ىلع عفو لجر يف هم ىضق
 اهعتارم نم ذخؤت يتلا ةاشلا يف لک ىضق

 اوضر اذإ دمعلا يف يي ىضق

 اهناكمل ةداسلا نيعلا يف 25 یضق
 ةيدلا ثلثب ةمومأملا يف اَب ىضق
 اهجوز اهقلطي ةأرملا يف وَ ىضق

 .  سمخ سمخب عضاوملا يف و ىضق
 ضحي ملو ىنز نميف دب ىضق
 ءامذجلاو ءاصربلا يف رمع ىضق

 اسرت قرس اقراس و عطق

 نجم يف اقراس ةي عطق

 . هقنع يف هدي قلعو اقراس و عطق

 ۱ قّرحو مهلخن ةي عطق
 يسفن ىلع هللا مسب : تحبصآ اذإ لق

 ۱ ضراالاو تاوامسلا رطاف مهللا :لق

 افیسع ناك ينبا ينا : لاق « لق»

 هطعت لسف تیهتنا اذإف .نولوقی امك لق

 ورمع نب هللا دبع

 يبعكلا حیرص وبآ

 بلاط يبأ نب يلع
 ةشئاع

 ةريره وبأ هللا دبع نب رباج

 سابع نبأ
 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع
 ةريره وبأ

 باطخلا نب رمع
 دوعسم نب هللا دبع

 ۱ قبحملا نب ةملس

  ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع
 ورمع نب هللا دبع

 لجر

 ورمع نب هللا دبع

  ينهجلا دلاخ نب ديز
 باطخلا نب رمع
 رمع نبأ

 رمع نبا
 ديبع نب ةلاضف

 رمع نبا

 سابع نبا
 قيدصلا ركب وبأ

 ةريره وبآ

 ورمع نب هللا دبع

 ةحفصلا /ءزجلا

۳۳/۵ 

۳۸۳ ۵ 

۳۱۱/۵ 

۳۳/۵ 

۳/6 

۵/۵ 

۳۱/۵ 

 ه5 /ه

۱۱۹/۵ 

۳۳/۵ 

۲۳/۵ 

۹/۵ 

A /o 

۳/۵ 

۳۰/۵ 

¥ /o 

Y2 ه/ 

۳۳/۵ 

۳۳/۵ 

۱۹/۵ 

۳۳/۵ 

۲۸/0 
۱۹/۵ 

۷/۵ 

t0 / 

tA/o 

۱11/۳ 

۳۶۱۲ 

۳۳۸۹/۲ 

۳/۵ 

 ا



ee 6راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف  

 صاقو يبأ نب دعس هل كيرش ال هدحو هللا الإ هل ال : : لق
 سابعلا ۱ كاف ُهَّللا ضضفي ال لق
 يشاجنلا 0 ۱ هناذخسا ديعي هل لق

 بعك نب يبأ ةنيدملاب اسان نإ هللا لوسر اي تلق
 سابع نبا نيلعن هندب مارحإلا لبق مدل
 دوعسم نب هللا دبع ارطفم هتيأر املق

 سنأ رفس يف جرخی لب هللا لوسر ناك املق
 ةمامأ وبأ ةيمنهج ةمون اهنإف دعقا وأ ءمق

 ةريره وبا ءافش ةالصلا يف نإف لصف مق
 هللا دبع ني رباج نيتعكر عكراف كيِلُس اي مق

 - هللا لوسر جوزف رمع اي مق .
 ۳ _ كمآ جوزف الغ اي مق .

 سابع نبا رهظلا يف اعباتتم ارهش ل هللا لوسر تنق
 سنا يح ىلع وعدي ارهش ب هللا لوسر تنق
 دال هللا لوسر تانب ىدحإ هللا ناحبس : نيحبصت نيح يلوق

 ةشئاع 0 نينمؤملا نم رايدلا لهأ ىلع مالسلا : يلوق

 ةشئاع ۱ رهش لک يف ةالصلا عدتلف اهل يلوق

 ذاعم نپ دعس مکدیس ىلإ اوموق

 فاکلا فرح

 رمع نبا _ دجسملا يف یلص اذإ  رمع نبا ناك

 رمع نبا امئاص حبصأ باحس ناك اذإ رمع نبا ناك

 سنأ . لَك هللا لوسر ىلإ نيحايرلا بحأ ناك
 ةشئاع  ولحلا ب هللا لوسر ىلإ بارشلا بحأ ناك

 سابع نبأ . ديرثلا ةا هللا لوسر ىلإ ماعطلا بحأ ناك
 ديز نب ةماسأ نب دمحم ةمطاف تركذ اذإ ةماسأ ناك

 سنأ نوشامتي ی هللا لوسر باحصأ ناك

 بزاع نب ءاربلا لجرلا ناك اذإ ةي دمحم باحصأ ناك

 يبعشلا ءيش دشآ دوعسم نبا باحصأ رثكأ ناك

 سنأ رمتعاف جرخ هسأر مح اذإ سنأ ناك
 هللا دبع نب ةمامث نيترم ءانإلا يف سفنتي سنأ ناك

۲00/1 

CAE /Y 

۲/۳ 

0۸۸/0 

1۲/۲ 

۶۰۳ ۱ 

۹4۹ /۲ 

۳۳۱/۶ 
1۹۲/٤ 

۱۸۳/۱۱ 

٠١/١ 

٠٠١٠/١ 

225/١ 

 خا

۳:۰/۲ 

۰.۱ 

۵۷۳ ۵ 

۱۳۱/۳ 

۶۲۵ ۱ 

7 

۳۳۰/۶ 

5/5 

YVA/ ئ 

VY /o 

VV /Yc 91/1 

 لا

14/0 

٩۹۳/۲ 

۱۳۹/۶ 



 ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 ۱1/۳ قاحسإ نب دمحم ةزمحل رام هللا لوسر هدقع ءاول لوأ ناك

 ۸۱/۳ 8 نا نب: ناب جلاب غرا ن لر ناک
 00/۲ سنأ ةماقإلا رتويو ناذألا ينثي لالب ناك

 1/1 عوكألا نب ةملس ةاش رمم ردق ةلبقلاو ربنملا نيب ناك

 ۷۸/۱ رمع نبا ةروص يف ي يبنلا يتأي لیربج ناك

 ۱5۳ ۵ ةشئاع ارح ناك

 ا سنأ ةضف نم هَ همتاخ ناك

 ۲۸۳/۲ سابع نب لضفلا عمج يف لک هللا لوسر فیدر ناك

 7/۱ سنأ ةالص سانلا فخأ لک هللا لوسر ناك

 ۷ ۰ ۳ ةرکب وبأ هلل رخ هرسي رمآ هاتأ اذإ لک هللا لوسر ناك

 00 كلام نب سنأ دارأ اذإ لک هللا لوسر ناك

۱ 700 

 ۱۹/۶ ةشئاع دحأ یکتشا اذإ لَ هللا لوسر ناك

 0۸/٤ سابع نبا لعجی لحتکا اذإ ةَ هللا لوسر ناك

 VA/t ةريره وبأ يحولا هيلع لزنآ اذإ ب هللا لوسر ناك "

 ۳۸۲ ۲ سا اهداعأ ةملكب ملكت اذإ ةَ هللا لوسر ناك

 ۲/۱ سابع نبا ريسلا هب دج اذإ ةَ هللا لوسر ناك

 t/t ناميلا نب ةفيذح رمآ هب زح اذإ ةَ هللا لوسر ناك

 ۸/٤ ةر ةبرقب اعد مح اذإ ب هللا لوسر ناك

 ۳/۲  ثراحلا دبع نب عفان ناکم ىلإ لحد اذإ لک هللا لوسر ناك

 2/١ رجح نب لئاو هيتبكر عضو دجس اذإ و هللا لوسر ناك

 1/۲ ةريره وبآ هدي عضو سطع اذإ ةَ هللا لوسر ناك
 1۳/۱ سنأ هللا عمس لاق اذإ ةَ هللا لوسر ناك

 51/١ ريبزلا نب هللا دبع ةالصلا يف دعق اذإ لک هللا لوسر ناك

 ۲ ۱ سابع نبا غيزت ىتح لحتري مل اذإ ب هللا لوسر ناك

 1/١ بلاط يبأ نب يلع افکت ىشم اذإ لت هللا لوسر ناك

 ۱۹۸/۶ ةشئاع هشارف ىلإ ىوأاذإ دب هللا لوسر ناك

 ۲/۱ بلاط يبأ نب يلع ةزانجلا يف مايقلاب انرمآ ب هللا لوسر ناك

 9:۳ سابع نبا



۱۱۹ 

 ةنيدملاب وهو ةيژر ىأر ةَ هللا لوسر ناك

 بيطلا دري ال 285 هللا لوسر ناك

 ضيبلا مايأ رطفي ال لک هللا لوسر ناك
 نانجض نيب الزان قم هللا لوسر ناك
 كلذ لعفي هلاو ةَ هللا لوسر ناك

 دئرمو يلعو هک هللا لوسر ناك
 هلهأ يتأي كب هللا لوسر ناك
 فيفختلاب انرمأي چ هللا لوسر ناك
 ابنج تيبي ل هللا لوسر ناك

 لاله نم ظفحتي 205 هللا لوسر ناك

 ةنجلاب هل دهشيو هبحي 265 هللا لوسر ناك

 ائالث مجتحي كو هللا لوسر ناك
 نيعدخألا يف مجتحي ةَ هللا لوسر ناك
 ةفيلحلا يذب عكري يلي هللا لوسر ناك
 اذإ رامجلا يمري كي هللا لوسر ناك

 موي جورخلا بحتسي دلي هللا لوسر ناك
 بذعلا ءاملا هل ىقتسي لي هللا لوسر ناك
 روك ىلع دجسي هَ هللا لوسر ناك

 نهيف ليطي رهظلا لبق اعبرآ يلصي ی هللا لوسر ناك
 رهظلا يف أرقيف انب يلصي ةي هللا لوسر ناك
 ىحضلا ةالص يلصي ِةْيَج هللا لوسر ناك

 ىتح ىحضلا يلصي لو هللا لوسر ناك
 ترمف يلصي ب هللا لوسر ناك
 ىلع رفسلا يف يلصي يني هللا لوسر ناك

 رهش لك ةرغ نم موصي لَك هللا لوسر ناك
 ديبعلا قتعي ب هللا لوسر ناك
 رطفلا موي لستخی 25 هللا لوسر ناك

 ءاسنلاب وزغي لک هللا لوسر ناك

 تابطر ىلع رطفي 2 هللا لوسر ناك
 ةيدهلا لبقي لک هللا لوسر ناك

 ب أرقي ب هللا لوسر ناك
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 ةحفصلا /ءزجلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 ‘۸4۳1/۱ بعک نب يبأ رتولا يف أرقي لک هللا لوسر ناك

 ۳۲/۱ سنآ نیتدجسلا نيب دعقی لک هللا لوسر ناك

 1۹۹/۱ تماصلا نب ةدابع . ةزانجلا يف موقی هِي هللا لوسر ناك

 AT /‘ نذل هسأر نهد رثكي ال هللا لوسر ناك

 E/N بزاع نب ءاربلا هدوجسو م هللا لوسر عوکر ناك

 ۸۷/۳ كلام نب فوع لزنيف مهدحآ دی نم طقسی طوسلا ناك

 ۹۳/۳ سابع نپا يفصلا نم راقفلا وذ لی هفیس ناك

 ۱۷۹/۳ عوکالا نب ةملس ۱ تمأ ذثموی نیملسملا راعش ناك

 ۱:۳۳ ةرفص يبأ نب بلهملا «نورصنی ال مح» ذثموی نیملسملا راعش ناك

 ۱۷۰/۱ ةشئاع ةرفولا نودو ةمجلا قوف وَ هرعش ناك

 ۱۰/۵ ةشئاع هجاوزأل اي يبنلا قادص ناك

 ۳/۲ سابع نبا نوكي ام دوجأو سانلا دوجأ ری ناك

 ۳4/۱ کوا ادجاس هلل رخ هرسي رمآ هاتأ اذإ لب ناك
 ٤۷/۱ يئيللا دقاو وبأ ةءارقلا يف ذخأ ريبكتلا متأ اذإ ةي ناك

 ۸۸/۳ سنأ رظتنا ريغي نأ دارأ اذری ناك

 ۱۳۹/۵ ةشئاع عرقآ ارفس دارآ اذإ ب ناك
 ۸۷/۳ كلام نب بعک یرو ةوزغ دارآ اذإ ةع ناك

 ۳۹۷/۶ ةملس ما هتروعب أدب یلطا اذإ لَ ناك
 ۳/۳ يرهفلا ةملسم نب بیبح ودعلا ضرآ يف راغآ اذإ ةي ناك

 ۲۱1/۱ بزاع نب ءاربلا هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ دي ناك

 ۱9۸۹/۶ رمع نبأ نيعلا يف لعج لحتکا اذإ لک ناك

 4/1 يردخلا ديعس وبأ فرصنا ةالصلا لمكأ اذإ ةي ناك

 40/۲ ةشئاع اهلبقف ةيده هيلإ تيدهأ اذإ لَ ناك

 10/۱ ةشئاع عستب رتوآ اذإ ب ناك
 ۷۸/۱ ةشئاع هيلإ يحوأ اذإ لک ناك

 2/١ ةشئاع هشارف ىلإ ىوأ اذإ ب ناك

 ۱/۱ يناميلا دادزي ائالث هرکذ رتن لاب اذإ ةَ ناك

 ۱۹۱/۱ عفار يبأ نب هللا دیبع همتاخ كرح أضوت اذإ ةا ناك

 ۲٤/۱ رمع نبا دهشتلا يف سلج اذإ ةي ناك

 ۱۸۳/۶ نامیلا نب ةفيذح رمآ هب زح اذإ ي ناك

 ۸5/۲ ةشئاع



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ها ۸

 ۲۹1/٤ ةشئاع كاوسلاب أدب هتيب لخد اذإ ةي ناك
 ۳۷۸/۲ دادتملا ملسی لیللاب هلهآ ىلع لحد اذإ و ناك
 ۱۸۷/۲ سنا ٠ همدق عضو منغلا حبذ اذإ ةَ ناك
 ۹۸/٤ 5 هئاسن نم ةأرما نيع تدمر اذإ هو ناك
 ۳۰۱/۱ بلاط يبأ نب يلع انهاه نم سمشلا تلاز اذإ 345 ناك
 ۲۱/۱ را هيتبكرب أدب دجس اذإ ةَ ناک
 ۳۰/۱ ةصفح نذوملا تكس اذإ 22 ناك
 ۱/۱ رمع نبا لوبي وهو دحأ هيلع ملس اذإ رک ناك
 ۳11/۲ دوعسم نب هللا دبع . ءانالا يف برش اذإ قو ناك
 ۱۳۳/۶ ةشئاع رجفلا يتعکر یلص اذإ ةَ ناك
 ۳۱۹/۱ ةشئاع لحد ءاشعلا یلص اذإ ی ناك
 ۱۸/۱ ةرمس نب رباج هالصم يف سلج رجفلا یلص اذإ ةي ناك
 ۲ رمع نبا فاوطلا تیبلاب فاط اذإ اِ ناك
 ۱/۳ نیش ايدانم رمأ هودعب رفظ اذإ ةه ناك
 ۸۰/۳ ةحلط وبآ موق ىلع رهظ اذإ رک ناك
 54/١ ةشئاع عبرالا هتناف اذإ و ناك
 ۰۳/۱ نافع نب نامثع تيملا نفد نم غرف اذإ قو ناك
 ۲۰۱/۱ ةريره وبأ نارقلا مأ ةءارق نم غرف اذإ و ناك
 ۳۸/۱ رمع نبا ۱ نیتعکرلا نم ماق اذإ فو ناك
 ۳۱۷/۱ ةشئاع  هتالص حتتفا ليللا نم ماق اذإ ةَ ناك
 ۲40/4 ناميلا نب ةفيذح هاف صوشي ليللا نم ماق اذإ ةي ناك
 ۳۰۰2/۱ ةشئاع رفس نم مدق اذإ ةَ ناك
 عادا كلام نب بعك دجسملاب أدب رفس نم مدق اذإ ةَ ناك
 4/7 رفعج نب هللا دبع یقلی هرفس نم مدق اذإ و ناك
 ۲۰۰/۱ رجح نب لئاو نيلاضلا الو أرق اذإ ةي ناك
 ۶ ۱ سنآ رفس يف ناك اذإ رک ناك
 ۸۹/۳ باطخلا نب رمع اعدو فقو هودع يقل اذإ ة4 ناك
 44/1 ةشناع . رهظلا لبق اعبرآ لصي مل اذإ و ناك
 ۳/۱ ةريره وبأ  ةعكرلا نم ضهن اذإ يلج ناك
 ۸۸/۳ رمع نبا تماثج نب بعصلا هودع تيب امير يَ ناك

 ۲۸۳ ۱ ريبزلا نب هللا دبع هرصبب ءىموي دهشتلا يف ي ناك



 ۱۱٩  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 1/١ لبج نب ذاعم لحترا اذإ كوبت ةوزغ يف ةَ ناك

 ۳۱۳۰/۸ بزاع نب ءاربلا هدوجسو هعوکرو همايف هيَ ناك

 ۲0/٤ سنآ بیطلا دري ال ب ناك

 ۳۱۹/۱ ةشئاع رتولا يتعكر يف ملسي ال ةَ ناك

 ۹/۳ ةريره وبأ ددملا نم مدق نمل مهسي ال لک ناك

 ۳۱۷/۸ بزاع نب ءاربلا ةبوتکم ةالص يلصي ال 2 ناك

 ۸۲ سنآ اليل هلهأ قرطی ال ی ناك
 ۱۷/۱ ةشئاع ضعب ىلع انضعب لضفي ال لك ناك

 WN ثريوحلا نب كلام اسلاج يوتسي یتح ضهني ال ب ناک
 1/۱ رمع نبا اوربک ایانثلا اولع اذإ هباحصأو هب ناك

 ۲۹/۱ رمع نبا ىلصيف هلدعيف لجرلا ذخأي ةا ناك

 ۳۳۳/6 رفعج نب هللا دبع ۱ بطرلاب ءاثقلا لكأي ةَ ناك

 ۳۱۳/۵ سن عقم وهو لكأي چ ناك

 WF بيصحلا نب ةديرب هودع وعدي نأ هتیرس ريمأ رمأي ی ناك
 Y/Y ةريره رپآ هتمهن ىضق اذإ رفاسملا رمأي هَ ناك

 ۸۷/۳ سنآ ربخب هنوتأی نویعلا ثعبي ةَ ناك

 ۱۳۹/۳ یا دخ ا مهيلع صرخي نم ماع لک ثعبي ویي ناك

 11/۲ ةشئاع سيمخلاو نینئالا مايص ىرحتي ةَ ناك

 ۸۱۷/۳ هللا دبع نب رباج ريسملا يف مهتقايس يف فلختی يي ناك
 55/7 ةشئاع همأ رحإ لبق بيطتي لو ناك

 ۱۹۳/۶ يردخلا دیعس وبأ ناجلا نم ذوعتی ةَ ناك

 1/4 سا اثالث ءانالا يف سفنتي لك ناك
 ۱۹۳/۱ رساي نب رامع هجولل ةدحاو ةبرضب مميتي و ناك

 ۱۷/۱ سابع نبا هبراش زجی هيَ ناك

 Teo ريبزلا نب هللا دبع یرسیلا همدق لعجي و ناك

 ۲/۱ سابع نبا (ةلمسبلا) اهب رهجي لک ناك
 ۹/۲ شا سيمخلا موي جرخي نأ بحي ب ناك

 ۳ كلام نب بعك سيمخلا موي جورخلا بحي و ناك

 11/۲ يرافغلا رذ وبأ اهمایص ىلع ضحي ب ناك

 ۱ نتابع نبا ةالصلا يف ظلحي لَك ناك



 راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱۲۰

 ۸5/۲ ةشئاع تيب ىلإ دجسملا نم هسأر جرخی ی ناك
 ۰۱۱ رمع نبأ هيدي نيب لمحت ةزنعلاو ایشام جرخی لک ناك

 ۱5۵/۱ لهس «سنآ ءرباج ءرمع نبا هيلإ دنتسی عذج ىلإ بطخي ب ناك
 ۱۹/۱ نافع نب نامثع هتیحل للخی يب ناك
 o /۲ ةملس مأ «ةشئاع بنج وهو رجفلا هكردي وي ناك
 145/7 هللا دبع نب رباج ىلصملاب رحنيو حبذي دَ ناك
 ۸۱۹/۳ بزاع نب ءاربلا فوفصلا بتري وَ ناك
 ۱۳۸/۱ رمع نبا هيدي عفري تم ناك
 81/7 سابع نبا تيبلا روزي لي ناك
 م رمع نبا 'ةارطم ريغ ةولألاب رمجتسی لو ناك
 م1 يدماغلا ةعادو نب رخص . راهنلا لوأ لاتقلا بحتسي 22 ناك

 4/۱ ا رطملا طحق اذإ مهب يقستسي ةي ناك
 1۸/6 ةشئاع ءاملا هل بذعتسي ةَ ناك

 ۲۰۱/۱ بدنج نب ةرمس نیتتکس تكسي م ناك

 ۲01/1 دوعسم نب هللا دبع ملسي ی ناك

 ۸۰/۲ ا ههجاوی نم ىلع هسفنب ملسی دَ ناك

 ۲٥۰/۱ ةشئاع ةدحاو ةميلست ملسي حج ناك

 ۱۹/۲ نیا ةقدصلا لب] مسی ةَ ناك
 ۹۲/۳ سابع نبا يوقلاو فيعضلا يوسي ةَ ناك

 ۳۳۱/۱ ريبزلا نب هللا دبع اعد اذإ هعبصأب ريشي ةَ ناك

 2/١ ةبيور نب ةرامع ةبابسلا هعبصاب ريشي ةَ ناك
 ۳۸۳/۲ هللا دبع نب رباج «سنأ ةالصلا يف ريشي ةَ ناك
 0۸/۲ ةباحصلا نم لجر هسأر ىلع ءاملا بصي الو ناك

 4/۱ ةشئاع رهظلا لبق اعبرأ يلصي ةي ناك
 ه١ سابع نبا ةعكر نيتفئاطلا ىدحإب يلصي اب ناك

 ۲۳۰/۱ ةشئاع ةعكر ةرشع ثالث ليللاب يلصي كَم ناك

 1311۸ رمع نبأ نیتعکر ةعمجلا دعب يلصي و ناك

 ۳۲۲/۱ ةملس مأ نيتعكر رتولا دعب يلصي ةَ ناك

 1۳14/1 ةشئاع يتعكرب ةعكر ةرشع ثالث يلصي ةَ ناك
 1 ]۱ ورمع نب هللا دبع ةرات ايفاح يلصي 265 ناك

 1/۱ ةمامأ وبأ رتولا دعب نیتعکر يلصي ةَ ناك ٠



 ثيدحلا

 ةرقبلاب يلايللا ضعب ةعكرلا يلصي يو ناك
 ,  ىحفلا يلصي ةه ناك

 اعبرأ ىحضلا يلصي لک ناك
 تاعكر تس ىحضلا يلصي قو ناك
 اهتجاح نم ةشئاع ءيجتف يلصي ب ناك

 ناتيراج هتءاجف يلصي حج ناك

 ةمامأ لماح وهو ضرفلا يلصي قي ناك

 اعبرأ يتيب يف يلصي 6 ناك
 مرحلا يف يلصي 25 ناك
 ةرشع تس راهنلا يف يلصي هيي ناك
 ةعكر ةرشع ىدحإ ليللا نم يلصب 2 ناك

 ةرشع ثالث ليللا نم يلصي 25 ناك

 ةجحلا يذ عست موصي یو ناك

 رهش لك نم مايأ ةثالث موصي فک ناك
 رجفلا ةنس دعب عجطضي 25 ناك
 هيذخف ىلع هيدي عضي ی ناك

 هيتبكر لبق هيدي عضي و ناك

 ةرونلاب يلطي لك ناك

 دحاو لسغب هئاسن ىلع فوطي لك ناك
 رخاوألا رشعلا فكتعي 5 ناك

 اصع وأ سوق ىلع دمتعی و ناك

 ةجاحل جرخ اذإ هبجعي ةي ناك
 ةالصلا يف نجعي و ناك

 مئاص وهو هجاوزآ ضعب لبقي او ناك
 اهناسل صمیو مئاص وهو اهلبقي كي ناك
 ةعمجلا ةروسب ةعمجلا يف أرقي ةَ ناك

 ليزنت ملا ةعمجلا ةالص يف أرقي ةي ناك

 ق :يتروسب نيديعلا يف أرقي اب ناك
 ديجملا نارقلاو ق رجفلا يف أرقي ي ناك

 ( . .ثيدح كاتأ له) اهيف أرقي لكك ناك

 هبراش صقي و ناك

 ثيدحلا يوار

 نامیلا نب ةفيذح

 بلاط يبأ نب يلع
 . ةشئاع

 هللا دبع نب رباج « سنأ « ىلع

 ةحفصلا / ءزجلا
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 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱۳۲

 رطفیو متیو رفسلا يف رصقي و ناك
 برغملاو حبصلا يف تنقي و ناك
  برغملاو رجفلا ةالص يف تنقي و ناك
 عساتلا موقي هيم ناك

 لجرلا سأر دنع موقی اب ناك

 مث زئانجلا يف موقي لك ناك
 اتس ردب لهأ ىلع ربكي لي ناك

 ینمیلا هنيع يف لحتکی لَك ناك
 ةبطخلا فاعضأ نيب ريبكتلا رثكي ويي ناك

 ةجحلا يذ رشع يف ءاعدلا رثكي ةي ناك

 هلكأ نم رثكي ی ناك
 ادم دمي هع ناك

 ليللا لوأ هل ذبني هي ناك .
 ةلتاقملا يف رظني و ناك
 سرولاو تيزلا تعني كي ناك

 هتالص يف خفني وم ناك

 ۱ هیمدق رودص نع ضهنی 6 ناك

 مرحم ريغب ةأرملا رفاست نأ یهنی ةَ ناك
 ةباد لجرلا بكري نأ ىهني او ناك
 نارقلاب رفاسي نأ ىهني لي ناك
 اليل هلهأ لجرلا قرطي نأ ىهني ةي ناك

 نارقلاب رفسلا نع ىهني ةي ناك

 ءاسنلا لتق نع ىهني هو ناك
 لكألا ىلع مونلا نع ىهني ةي ناك

 نهيف لصف ال ثالثب رتوي وَ ناك

 عوكرلا لبق تنقيف رتوي و ناك
 ًاضوتيف نئاعلا رمؤي و ناك
 نابعش نم ىضم اذإ هللا دبع ناك

 الو هثيدح بتكي ورمع نب هللا دبع ناك
 ةالص يف ربكي دوعسم نب هللا دبع ناك

 تل لاني هسا ادع ناك

 سابع نبا

 يظرقلا ةيطع

 مقرأ نب ديز

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ «لئاو

 ةريره وبأ

 تباث نب عفیور

 رمع نبا

 هللا دبع نب رباج
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 ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثيدحلا

 ۱۹۳/۵ ةشئاع اهريخي مل ارح ناك ولو ادبع ناك
 01/4 533 هتبطخ يف هنع هللا يضر نافع نب نامثع ناك

 ۱۰۵۹/۳ هللا دبع نب ریاج ۱ زال هللا لوسر ديب اذخا رمع ناك

 00 دهاجم تاخجاح نهناعجری نامثعو رمع ناك

 ۱۳۱/۰ تسلا ورسم لزعلا نع نايهني نامثعو رمع ناك

 ۹۲/۵ ةشئاع تاعضر رشع نارقلا نم لزن اميف ناك
 ۱۳۳/۱ هو ةلزنمب لک هنم ةدابع نب دعس نب سيق ناك

 19۷ ۵۳۹۹/۱ ةشئاع رهظلا لبق اعبرأ عدي ال ناك
 ۱۰/۵ سوواط اقالط یری ال ناك

 م عفار مأ ةكوش الو ةحرف اِ يبنلا بيصي ال ناك

 ۱۹/۱ سنأ اليل هلهأ لي قرطي ال ناك
 ۱۷۱/۱ 5 ةكس هللا لوسرل ناك
 ۱۲۸/۱ سابع نبا ةضف نم هتمئاق فيس جم هللا لوسرل ناك

 ۱7/۱ سنا - ةوسن عست و يبنلل ناك

 ۱۹۰/۱ ةشئاع اهب فشني ةقرح ةَ يبنلل ناك

 AA/Y رباج تایارلاو ةيولالا ي هل ناك

 ۳۱5۹۷/ ریاج اهنم بیطتی ةكس هيَ هل ناك

 ۲/۳ ' يبعشلا ةمينخلا نم مهس ب هل ناك

 ۱۹/۱ سابع نیا ةلبل لک اهنم لحتکی ةلحکم 9 هل ناك

 ۱۳۹/۳ بلاط يبأ نب يلع عفرو باتك مهل ناك

 ۲/۱ بلاط نبا نب يلع اهب ةيتا ةعاس و هللا لوسر نم يل ناك

 ۲۹۲ ۱ بلاط يبأ نب يلع نالخدم ام هللا لوسر نم يل ناك

 ۹9/۳ رمع نیا مهيزاغم يف لَ هعم نوبیصی نوملسملا ناك

 ۲04/۳ راسي نب لقعم هعف ری اهنصغب اذخا راسي نب لقعم ناك

 ۱۹۹/۳ هللا دبع نب رباج ةئم سمخو فلأ ةي هعم ناك

 ۷/۳ سابع نيا ةنيدملا اومدق امل نورجاهملا ناك

 ۸۹/۳ تزاع نب ءاریلا هال هب برحلا دتشا اذإ سانلا ناك

 ۱۳/۳ سابع نبا لام مهل نكي مل ىرسألا نم سان ناك

 AA ةلثاو «ةمامأ وبآ ةالصلا ىلإ ماق اذإ و يبنلا ناك

 EI هللا دبع نب رباج ديع موي ناك اذإ فو يبنلا ناك

 ۱/۱ هللا دبع نب رباج یشم یشم اذإ هلي يبنلا ناك



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ٠ ا ۱۲

 ۱۹/۱ هللا دبع نب رباج هباحصأ ىشم «یشم اذإ ةي يبنلا ناك
 ا es يكل نسا سس و et هیدن عفري ال لک بلا ناك

 ۱۳۷/۵ ةشئاع صضعب ىلع انضعب لضفي ال و ىبنلا ناك

 1۰۹/۲ ۰. هللا دبع نب رپاج ۱ ايانثلا ولع اذإ هباحصأو ايب يبنلا ناك

 ۱۷۹/۹ N ةاشلا محل نم ٌرتحي ب يبنلا ناك
 1۲۹/۱ يردخلا دیعس وبأ  ىحضألاو رطفلا موی جرخي هَ يبنلا ناك

 ۲۱۳۸/۱ رمع نبا ۱ لخد اذإ هيدي عفري و يبنلا ناك

 ۱ سابع نبا اعبرأ ةعمجلا لبق مکر ةَ يبنلا ناك

 ۳۱/۹ ۱ 7-0 ىلع  لسعلا  هبرشي ةَ يبنلا ناك

 8/١" سنآ ةالصلا يف ريشي و يبنلا ناك

 ۸1/۲ ٠ ` ` ةريره وبأ ةنس لك فكتعي لو یبنلا ناك
 .N راغ وتا ٠ كلذ لصفي لب يبنلا ناك
 VEN سابع نبا هبراش نم ذخأي وأ صقي ةَ يبنلا ناك

 ۳۸۱ ةريره وبآ « يردخلا دیعس وبأ فصن ةالصلا نع یهنی ةَ يبنلا ناك

 ۱9/۰ بلاط يبأ نب يلع نهتدع يف نهنع ىفوتملا لحري ناك
 ۲۷/۲ eT ةنس بيصحتلا ىري ناك

 ۷1/۲ ر 4 ۱ رصعلاو رهظلا هب يلصي ناك
 A دوعسم نب هللا دبع 5 اهدعبو ارا ةعمجلا لبق يلصي ناک

 ۲/۱ رمع نپا هجورخ لبق دیعلا موی لستغي ناك

 ۱/۳ ۱ يرافغلا رذ وبآ مهیف ةيالا هذه تلزنل : هللاب يلع مسقی ناك

 ۱/۳ ۱ يرافغلا رذ وبآ ةيالا هذه نإ امسق مسقي ناك

 1۷/۳ ةشئاع طقيرأ نب هللا دبع ارجأتسا دق اناک

 ۱۷۰/۵ ۳ ۱ هس رف تل غامسا ت ناک

 ۷۵/۵0۱۱۷۳۳۰ ناشی د رع هللا ءافأ امم ريضنلا ينب لاومأ تناك
 ۸۵/۲ ةيفص كم هو ةزوزت ةجاوزا نفع تاك

 ۳۸/۳ ةلضن نب ةمقلع بئاوسلا یعدت ةكم عابر تناك

 ۳۱/۱ ةرمج وبآ ةرشع ثالث ةي هللا لوسر ةالص تناك

 ۳10/1 ةشئاع رشع ليللا نم رو هللا لوسر ةالص تناك

 ۳/۱ يردخلا ديعس وبآ ماقت رهظلا ةالص تناك

 ۳۳/۵ نتا ةضف هفيس ةعيبق تناك

 7/۱ ةملس ما هللا مسب) ةي هللا لوسر ةءارق تناك



 ۱۲۵  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثيدحلا

 14/۲ ةشئاع ءاروشاع موی موصت شيرق تناك

 ۲۱:9۸ سابع نبأ ٍءاسنلا حرشت راصنألاو شيرق تناك

 1 سابع نبا اثالث اهنم لحتكي ةلحكم يبنلل تناك

 ۱۷۷/۲ زد ون ا ةصخر انل تناك
 71/6 سنآ ۱ اهؤطي ةمأ هل تناك

 ۱۷۷/۲ رذ وبآ دمحم باحصال جحلا يف ةعتملا تناك

 ۲۰۰/۱ سنأ 5 ادم تناك

 ۳۹/۶ ةملس مأ . اهسافن دعب دعقت ءاسفنلا تناك

 Bt هللا دبع نب رباج لجرلا یتآ اذإ : لوقت دوهيلا تناك

 ۱/۳ ذاعم نب دعس سانلا عنصي ام هركت كنأك

 4 ۲ سا اوحفاصت اوقالت اذإ اوناک

 Y/01 هللا دبع نب رباج . ةئم ةرشع عبرأ اوناك

 ۱۹۹/۳ هللا دبع نب رباج ۱ ةئامعبرآو افلآ اوناک
 ۲۰۳/۱ و رهظلا يف ةمغنلا لی هنم نوعمسی اوناک

 ۳۹/۲ ةرمس نب رباج برغي ةنيدملا نومسی اوناك
 د فوع نب ورمع اعبس ىلوألا يف نيديعلا يف ی ربك
 ۸۸/۱ بلاط يبا نب يلع اتس فينح نب لهس ىلع يلع ربك
 228/١ مقرأ نب ديز اک اهربك

 |° اس يبأ نب ثيل لتقب مهرمأي لامعلا ىلإ رمع  بتك
 ۱۸/۱ سنأ كلام نب سنأل ركب وبأ بتك

 ۲/۲ ةريره وبأ نميلا لهأ ىلإ و هللا لوسر بتك
 )۱ ةبيبح مأ يشاجنلا ىلإ اباتك ب هللا لوسر بتك

 19۳ سنآ رصیق یلاو یرسک ىلإ لو بتک
 ۰0/۳ شا ۱ يشاجنلا ىلإ داي بتک

 ۲٤/۳ ةبيبح مأ ةبيبح مآ هجوزي نأ ال بتك

 o۳1 /0 ثراحلا تنب ةعيبس یحکناف تللح دق لبانسلا وبأ بذك

 ۱۱۷/۱ نان da سیل ها ودع پلک
 ۱۳۵۰ يردخلا دیعس وبآ هللا دارأ ول دوهي تبذک

 ۱۹۲" ۳ صاقو يبأ نب دعس يئارو تكرت امل كتفلخ ينكلو اوبذك
 ۳۱۸/۲ وا نمؤملا بلق ٌمْركلا
 Y/Y اا حزق سوق : لوقی نأ لي هرک



 راثالاو ةيوبنلا ثیداحألا سرهف ۱۳۹

 4/۲ ناميلا نب ةفيذح اومعز ظافلألا نم ةي هرك

 VY /o ديمح وبأ ةليأ كلم هيَ هللا لوسر اسك

 ۱۹۳/۲ باطخلا نب رمع لاملا كلذ نع ةّينغ ةبعكلا
 ۱۹5/۵ رخص نب ةملس ةدحاو ةرافک

 23/١ _ روهطو ةرافك

 ۱۷۵/۵ رمع نبا «تباث نب ديز نيمي ةرافك

 1۳/۵ بلاط يبآ نب يلع نيكاسم ةرشع ماعطإ نيميلا ةرافك

 “‘/YEA بزاع نب ءاربلا ةمالا هذه نم ةرشع ميظعلا هللاب رفك

 ۲44 ۰۵ سابع نبا وک

 ۳۲/۱ يرهزلا هللا دمحب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك

 0 ۲ معطم نب ريبج حبذ قيرشتلا مايأ لك
 ۱۳/۲ هللا دبع نب رباج هللاب ةقث هللا مسب لك

 ۳۷/۲ عوکالا نب ةملس كنيميب لک

 ۳۷۷/۵ بلاط يبأ نب يلع نیمی وهف مارح ىلع لالح لك

 ۱۸۲ ۱ ةريره وبأ دهشت اهیف سیل ةبطخ لک

 0/١ ةشئاع ةالصلا رصق ِهَي يبنلا لعف كلذ لك

 ۳7/۱ سابع نبا تاعوكر عبرأب ةعكر لك

 1/۱ ةشئاع تاعوکر ثالثب ةعكر لك

 11 / ۳ ءاد هیفف ضرالا هتجرخآ ءيش لک

 ۷/۳ هللا دبع نب رباج لجو زع هللا ركذ نم سيل ءيش لك
 ۱۸۹/۵ سابع نبا هوتعملا قالط الا زئاج قالطلا لك

 ۱۹/۹/۲ معطم نب ریبج فقوم تافرع لک

 ۵-۱ ۵ ۰۵ ۱ ةشئاع در وهف انرمآ هيلع سيل لمع لک

 ۲۱۹۷/۲ تاج ت اف هتقيقعب ةنيهر مالغ لک

 ۱۸/۱ یرهزلا باهش نبا بيرق كا وهام لك

 1/9 رمع نبا رمخ رکسم لک
 ۲۹1/۲ هللا دبع نب رباج رجم يح لت

 8 ةريره وبأ ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك
 ۷۳/۳ دیبع نب ةلاضف تام يذلا الإ هلمع ىلع متخي تيم لك

 74/7 باطخلا نب رمع رهد اي لك

 ۷/۳ تاطقنلا رع اهلغ ةدرب يف رانلا يف هتيأر ينإ الك



 رمتلا نم ةضبقلاب عتمتسن انك . :٠

 ١؟ ةحفصلا /ءزحلا ثيدحلا يوار 2 ثيدحلا

 نضل انو ةريره وبأ ةلمشلا نإ هديب يسفن يذلاو الك

 ا ل ب ناجل ال هللا لوسر ينرمأي مل امهالك

 ۳۹/۳ مش لا يسون وأ مهولخدی نأ نیملسملا ةَ هللا لوسر ملک

 of بلاط يبأ نب يلع حمر ديق هنيبو كنيبو موذجملا ملك
 16/6 ةشئاع رمتلاب حلبلا اولك

 ۲۸۹/٤ بلاط یبآ نب ىلع همحشب نام رلا اولک

 ۶۵ ۱ ا هب اونهداو تیزلا اولك

 ا بلاط يبآ نب ىلع نوللا يفصي هناف محللا اولک

 ۳۸۹/۶ ۳ هوضفتت الو ءابدنهلا اولک

 ۳۸/۶ ءادردلا وبأ ةهكاف تلق ول» لاقو هنم لكأو "اولک»

 ev/t يردخلا ديعس وبآ هتاکذ ناف متئش نإ هولك

 1۳۸۵۹۳۱/۰ سيق تنب ةمطاف كقلط مك

 ١ غم مقرأ نب ديز ؟ةوزغ نم ايب يبنلا ازغ مك

 TI" ۳ هللا هلزنآ يذلا نملا نم ةأمكلا

 ۳۱۳۱۹ دیر نر ام ءافش اهژامو نملا نم ةأمكلا

 1/۳ كلام نب بعک ةمثيخ ابأ نك

 5 دوعسم نب هللا دبع رذ ابأ نك

 ۱۸۳ ۳ ةشئاع یمأو نبأ كادف ةحلط نك
 4/۲ را انربک اندعص اذ] انک

 ۳9۹/۳ فرا ىأ ی ۱ ةئامثالثو افلأ انك
 4۸/۲ ا دينو مالغ اندحأل دلو اذإ ةيلهاجلا يف انك

 TT جیدحخ نب عفار ۱ ةفيلحلا يذب يَ هللا لوسر عم انك

 ۳۹۷/۳ بلا افلأ ةرجشلا تحت هي هللا لوسر عم انك ٠*٠

 ۳۸۸/۲ هللا دبع نب رپاج موحل دوزتن لو هللا لوسر عم انك 2

 ۱۳9/۳ يقرزلا شايع وبآ نافسعب هيي يبنلا عم انك

 E شاقتا ىحضألا رضحف رفس يف ةي يبنلا عم انك

 ٩6/۳ اس بن نكن وزغلا يف زوجلا لكأن انك +
 ۱۸۸/۲ يردخلا دیعس وبأ جحلا قیش و و ا

 ۳/۳ ترا نب دیز ةالصلا يف ملکتن انك "
 ۲/۲ ةشئاع ةكم ىلإ ی لوسر عم جرخن انك "

 اا هللا دبع نب رباج



 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱۳۸

 ۳۹/۱ ۱ دعس ۱ نیتبکرلا لبق نیدیلا عضن انك
 ٥۰۹/۱ هللا دبع نب ریرج تيملا لهأ ىلإ عامتجالا ىرن وأ دعن انك

 ۱۳۹/۵ هللا دبع نب رباج هللا لوسر دهع ىلع لزعن انك

 ۱۳۰/۵ هللا دبع نب رياج ۱ لزنپ نارقلاو لزعن انك

 ات ٠ دوعسم نب هللا دبع ءاسن انل سيلو ءب هللا لوسر عم اوزغن انك
 ۵ ءامسآ هلك تیبلا ةمدخ ريبزلا مدخآ تنك

 ۷۸/۲ ۱ ةشئاع ىلع فوطی مث ب هللا لوسر بيطأ تنك
 ۳۳/۶ ةشئاع ۱ مرحي نأ لبق ةي يبنلا بيطأ تنك
 ۲۰/۱ ةشئاع اک هللا لوسر يدي نيب مانآ تنك

 لا ۱ ةديرب ذابتنالا نع مکتیهن تنك

 ٤۹1/۱ ىفوأ يبأ نب هللا دبع عبرآ ىلع ديزأ ينآ نورت متنك
 ۳1۸/۲ ةشئاع ۱ هللا دبع مأب ةشئاع هک ینک
 ۱۹۸/۲ ةشئاع اهیکتزری نأ هللا یسعف كترمع يف ينوك
 2/5 ا 4 ةرارز نب دعسأ لو ىوك

 9۸1 هللا دبع نب رباج ذاعم نب دعس رای ىوك
 0/1 نسا ۳ بنجلا تاذ نم وهي ىؤك

 ما ۰ 5 ٠ فلتلحار كب تصقر اذإ كب فيك
 ۷0/١ 1 كدجت فيك

 ۲/:۱۰ بلاط ىبأ نب ىلع تعنص فيك

 ۰ ۳۳۹/۵ و ۱ ۱ اهتقلط فيك
 ۱۸/۳ تا مهیبن هجو اوجش موق حلفی فيك

 ماللا فرح

 ۳۰۳/۹ ا اتکتم لکآ ال
 VA /Y ةريره ۳ دهاجملا جرخ اذإ عيطتست له هدجأ ال

 4۷41/۲ ورمع نب هللا دبع ۱ 2 قوقعلا بح ال
 ۳۸ رمع نبا کت همرحآ الو هلح ال
 ۱۰/۱ ا هنمث يدنعو الإ اثیش اذه دعب يرتشا ال
 ۸۳/۲ ةشئاع ۱ ۱ موصب الإ فاکتعا ال
 40/۳ لفغم نب هللا دبع ائيش اذه نم ادحأ مويلا يطعأ ال

 1۷/0 باطخلا نب رمع حيسملا نإ : لوقت نأ نم مظعأ اكرش ملعأ ال



 ۱۲٩  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 2۱-۱7 ةشئاع هبیغم نم ءيجي نأ الإ ال

 ۹7/۳ ةريره وبأ هتبقر ىلع ةمايقلا موي مكدحأ نيفلأ ال

 ۱۸۰ ٤/ سابع نبا ميلحلا میظعلا هللا الإ هل ال

 ۳5۹۹/۳ ورمع نب هللا دبع هدعو قدص هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 7/24 )۱ رمع نبا كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

۱ ۵ ۲۱ 

 مم ۱ ةشئاع كناحبس تنآ الإ هلإ ال

 ۳۷۳/۵ الف ال مأ اهقلطتأ اهیلع تضرع امنإ ءال

 ۱3/۵ ةملس ما رهشآ ةعبرآ يه امن] ءال

 047 / سيق نب ثعشأ شيرق نم الجر ىفن لجرب ىتوأ ال
 Vo /o عفان هتیراج ی هللا لوسر مّرح دق سیلوآ ءال

 0۰1/0 باطخلا نب رمع انالف لسف بهذاف كلذب ساب ال

 1١ سابع نبا هللا ءاش نإ روهط ساب ال

 ۲۹/۳/۱ يراخبلا مهب ينأتسأ لب ال

 ۱۹۹/۲ هللا دبع نب رباج دبألا دبأل لب ال

 ۳۳۳/۲ ةريره وبأ كب مث هللاب الإ مويلا يل غالب ال

 ۱۹۹/۰ ورمع نب هللا دبع كلمي اميف الإ عيب ال
 0/1 دوعسم نب هللا دبع نهزاجعأ يف ءاسنلا اوتأت ال

 ۷۷/۵ باطخلا نب رمع اهعیب مهولو نکلو «مهنم اوذخأت ال

 ۳۷۹/۲ هللا دبع نب رباج مالسلاب أدبي نمل اونذأت ال

 ۳۸/۶ - ةريره وبآ ایرثلا علطت یتح رامثلا عابت ال

 ۱۹/۲ رمع نبا كتفدص يف دعت الو هعتبت ا

 ۳۸۸/۲ ةريره وبأ مالسلاب یراصتلا الو دوهیلا اوژدبت ال

 ۱۳۸۸۰۹۰/۲ ' ةريره وبأ مالسلاب مهوژدبت :

 1۹/۵ بیسملا نبا اهتدع يضقنت یتح حربت
 ۱۷/۳ بزاع نب ءاربلا انومتیآر ناو اوحر ٠

 ۷۱7/٥ مازح نب ميكح كدنع سيل ام ع.

 ۳۹۳/۳ ثراحلا نب نایفس وبآ ذنم ةئيطخب تقطن ام هللاوف ّيلع اوك.

 ۳/۰ تماصلا نب ةدابع بهذلاب بهذلا اوع. ٠



 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱۳۰

 )۳9/۵ تماصلا نب ةدابع ةثلاثلا ةضيحلا نم لستعت یتح نيبت ال

 ۸۳/۳ ةريره وبآ دیهشلا مد نم ضرالا فجت ال

 + /ه ةيراصنألا ةيطع مأ ثالث قوف تيم ىلع ةأرملا دحت ال

 4۲/0 لضفلا مأ ناتجالمإلاو ةجالمإلا مرحت ال

 4/0  لضفلا مأ ةدحاولا ةعضرلا مرحت ال

 ۶ ٩۲ ۵ ةشئاع ناتصملاو ةصملا مرحت ال

 0۸/0 رمع نبا رخالا اهعماجي ىتح لوألل لحت ال

 ۳۷/۰ . ةريره وبأ «سابع نبا هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ال

 1۰4/0 ءاطع جرخت ال

 ٤/۱ ةريره وبآ يلايللا نيب مايقب ةعمجلا ةليل اوصخت ال
 EWI رمع نبا مهسفنأ وملظ نيذلا تويب اولخدت ال
 1V /Y رمع ا موقلا ءالؤه ىلع اولخدت ال
 ۳71/۲ رمع نیا مهسفنآ اوملظ نيذلا نکاسم اولخدت ال
 ۳۷۹/۲ هللا دبع نب رباج ملسي ىتح ماعطلا ىلإ ادحأ اوعدت ال
 1۰1/۳ وشن امهرد هنم اوعدت ال

 ام اغ نبا نیموذجملا ىلإ رظنلا اومیدت ال
 ۲۹۰۲ هللا دبع نب رپاج ةنسم الإ اوحبذت ال

 11/۳ هللا دبع نب ريرج امهاران یءارت ال

 ۱9۹۱/۵ رمع نبا . كسأر برض ناو اهيلإ عجرت ال
 ۱۷/۰ باطخلا نب رمع ةعبرألا بویعلا نم الإ ءاسنلا درت ال
 ۲۱۳۲/۲ سابع نبا سمشلا علطت یتح ةرمجلا اومرت ال
 ۲۳۹/۲ سابع نبا سمشلا علطت یتح اومرت ال
 ۳۹/۲ دعس نب لهس رظتنت مل ام يتنس ىلع يتمآ لازت ال
 ۳/۲ دعس نب لهس ةرطفلا ىلع يتمأ لازت ال

 TA ةريره وبآ نم له :لوقت يهو اهيف یقلی منهج لازت ال
 ۸/۳ ةيواعم «رباج قحلا ىلع نولتاقی يتمأ نم ةفئاط لازت ال

 ۳۱۲۰۷۲ ةملس بأ تنب بنیز ربلا لهأب ملعأ هللا مکسفنآ اوکزت ال
 ۳/۵ ةريره وبأ ةأرملا ةأرملا جوزت ال
 I سابع نبا مرحم يذ عم الإ ةأرملا رفاست ال
 ا رمع نا اهعمو الإ اثالث ةأرملا رفاست ال
 1/۲ يردخلا ديعس وبأ الإ رهدلا نم نيموي ةأرملا رفاست ال



 ۱۳۱  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثيدحلا

 41۲/۲ ةريره وبأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال

 47/0 ةريره وبأ اهتخأ قالط ةأرملا لأست ال

 2/ه يرعشألا ىسوم وبأ مكرهظأ نيب ربحلا اذه ماد ام ينولأست ال

 ۱۳۸/۹ ةريره وبأ بونذلا يفنت اهناف اهبست ال
 ۳۰۰/۳ يردخلا دیعس وبأ يباحصأ نم ادحأ اوبست ال

 ۳1/۲ ینهجلا دلاخ نب ديز ةالصلل ظقوي هناف كيدلا اوبست ال

 ۱۹/۳ ۱ ةشئاع ةنج هل تيأر يناف ةقرو اوبست ال

 ۰/۲ سابع نبا ًالابقتسا رهشلا اولبقتست ال
 ۳۳/۵ يراصنالا بویآ وبأ لوب الو طئاغب ةلبقلا اولبقتست ال

 ۱۸۵ ۱ ورمع نب هللا دبع ءاملا يف فرست ال

 ۳۰0/۲ بدنج نب ةرمس اراسي كمالغ نیمست ال

 ۱۰/۵ باطخلا نب رمع مهردب هكاطعأ ناو هرتشت ال

 0/1 باطخلا نب رمع كتقدص يف دعت الو اهرتشت ال

 1/٤" ناميلا نب ةفيذح ةضفلاو بهذلا ةينا يف اوبرشت ال

 ۷/۳ ماشه نبا ائيش اهئام نم اوبرشت ال

 ۱۱۱ ۱۳/6 سابع نبا ريعبلا برشك ادحاو اسفن اوب رشت ال

 ۱۷/۲ رذ وبآ ناتعتملا انل الإ حصت ال

 1۰/۲ ةريره وبأ بلك اهيف ةقفر ةكئالملا بحصت ال

 144 /0 ةشئاع يلصت ال

 0/۲ سابع نبا لالهلا اورت ىتح اوموصت ال

 ۹۹/۲ رمع نبا «سابع نبا هورت ىتح اورطفت الو هورت یتحاوموصت ال
 ۱۳۹ ۳۸۹/۲ سابع نبا هتيؤرل اوموص ناضمر لبق اوموصت ال

 2/۱ سابع نبا هدحو ةعمجلا موی اوموصت ال

 ۷۵/۲ ۰ يملسلا رسب تنب ءامصلا ضرتفا امیف الإ تبسلا موي اوموصت ال
 1/۲ رمع نبا ءاسنلا اوق رطت ال

 9/۱ ةريره وبآ ةعمجلا موي نم ريخ موي ىلع سمشلا علطت ال
 ۳40/۱ ةريره وبأ لضفأ موي ىلع برغت الو سمشلا علطت ال

 + /ه سابع نبا هللا باذعب اوبذعت ال

 ۳۱۹/۲ ۰ یينزملا هللا دبع ءرمع نبا مكتالص مسا ىلع بارعألا مكتبلغت ال

 o/ 7١ صاعلا نب ورمع انیبن ةنس انیلع اودسفت ال

 1۷۷/۵ تا و اهعیب مهولو اولعفت ال



 عضت یتح لماح أطوت ال

 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱۳

 ۱۳۶۰/۵ دیزی تنب ءامسأ ارس مکدالوآ اولتقت ال

 رم ةريره وبأ مویب ناضمر يدي نيب اومدقت ال
 0/۲ . سابع نبا نيموي وأ مويب ناضمر اومدقت ال

 F4 ۳۸/۲ نامیلا نب ةفيذح لالهلا اورت یتح رهشلا اومدقت ال

 ۳۶ ۶ ةشئاع نیکسلاب محللا اوعطقت ال

 104/1 سابع نب هللا دبع .اريخ الإ لقت ال

 ۳۸۳ ۲ يميجهلا يرج ربآ كيلع ناف مالسلا كيلع لقت ال

 Y/Y سابع نبا حزق ناف حزق سوق اولوقت ال
 ۳۳۸/۰۲۸/۲  ةریره وبأ رجح نب لئاو بنعلا اولوق نكلو مركلا اولوقت ال

 TIR ناميلا نب ةفيذح نالف ءاشو هللا ءاش ام اولوقت ال

 ۰۵ رمع نب هللا دبع بيطتت الو لحتكت ال
 ۱۳/۶ . ينهجلا رماع نب ةبقع بارشلاو ماعطلا یلع مکاضرم اوهرکت ال

 ۱۸۳۰/۵ دوعسم نب هللا دبع ةيدف يف الإ ةنئاب ةقيلطت نوكت ال

 ۳۳۵ بلاط يبا نب يلع تاراتلا اهيلع رمت یتح ةدؤوم نوكت ال

 ۳۱/۱ E ليللا ةلفان نوكت ال

 ۳۰/۵ ةيطع مآ ةغبصملا بایثلا سبلت ال
 1۰/0 ةشئاع ارفصعم سبلت ال

 ۳۰/۵ ةملس مأ ائيش ةغبصملا بايثلا نم سبلت ال

 ۲۳۳/۲ رمع نبا سرو هسم اثیش بایثلا نم اوسبلت اال
 ۶:۳۵ باطخلا نب رمع هللا بحي هنأ تملع ام هّلاوف هونعلت ال

 ۷۰1/0 ةريره وبأ الکلا هب اوعنمتل ءاملا لضف اوعنمت ال
 14/۲ لبج نب ذاعم ةالص لک ربد لوقت نأ سنت ال

 ۱۱۱/۳ نایفس يبا نب ةيواعم ةبوتلا مطقنت یتح ةرجهلا عطقنت ال

 اا يدعسلا نب هللا دبع . لتاقي ودعلا ماد ام ةرجهلا عطقنت ال

 A^ /o ةريره وبأ نذأتست یتح رکبلا حکنت ال

 0۵۱۵ ۵ ورمع نب هللا دبع اهحکنت ال

 070 بلاط ىبأ نب ىلع اهنع هاهنو اهحکتت ال

 ۳۲4/۱ ا رعشلا اذه نارقلا اوذهت ال

 ۳ يردخلا دیعس وبأ لصاوي نأ دارأ مكيأف اولصاوت ال

 ۳۱۹/۱ ةريره وبآ سمخب اورتوآ تال اورتوت ال
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 ۱۳۳ ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار . ثيدحلا

 ل 1 ۱
 1۱۳/۰۵ قیدصلا ركب وبآ ۱ اهدلو نع ةدلاو هلوت ال

 0۸۷/۵ لیبحرش نب مالس ايكو روش هويت اه رها هما

 ۲1/٤ راسي نب لقعم هاهنف ةيناث هاتأ مث 9

 ۱۳۹/۰۵ ةشئاع ةليسعلا قوذت یتح ال

 ۳۱۳۱/۵ ةشئاع اهتلیسع قوذی یتح ال

 ۸/۵ ۳ انابحاص مدقی یتح ال

 ۳۱۳۸/۲ سابع نبا ۱ جرح ال

 ۱۳۹/۲ كيرش نب ةماسأ ضرتقا لجر ىلع الإ جرح ال جرح ال

 ۰۳9/۵ باطخلا نب رمع رغصلا يف نیلوحلا يف الإ عاضر ال

 0۰/0 ریبزلا نب هّلا دبع ءاعمالا قتف ام الإ عاضر ال

 010 نمایع وبا نيلوحلا يف ناك ام الإ عاضر ال

 2/0 بلاط يبآ نب يلع لاصفلا دعب عاضر ال

 02ه سابع نبا ماطف دعب عاضر ال

 00/0 رمع نیا رغصلا يف عضرأ نمل الإ ةعاضر ال

 »۳/۵ دوعسم نب هللا دبع محللا تبنأو مظعلا دش ام الإ ةعاضر ال

 ۱/۶ شا ةمح وأ نيع نم الإ ةيقر ال

 ۱۸/۳ سابع رانلا يف مكالتقو ةنجلا يف انالتق ءاوس ال
 0۹۷/۳ ةدابع نب دعس هللا نم ریغآ صخش ال

 ۹۸/0 رضع ا مالسإلا يف راغش ال
 ` 4/0 بلاط یبآ نب ىلع اهل قادص ال

 ۵ ۱ ةملس مأ كئارقآ مايأ ةالص ال

 1/١" ءادردلا وبأ تفتلملل ةالص ال

 ۱۱ ةه وأ هل وضو ال نمل ةالص ال
 1۹/۲ - ةشئاع ليللا نم مایصلا تيبي مل نمل مايص ال
 ۱۹۷/۵ سابع نب هللا دبع حاكن دعب نم الإ قالط ال
 ۱۹۷/۵ هللا دبع نب رباج حاكن لبق قالط ال

 ١0 ةمرخم نب روسملا قتع الو حاکنلا لبق قالط ال

 ۳۱۰۰/۵ سابع نبا اهعجراف كل قالط ال

 19۹/۳ ةشئاع قالغا يف الا قاتع الو قالط ال

۱۹۵ ۳۵ 



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱۳۹

 )۸/۲ ةريره وبأ لأفلا اهريخو ةريط ال

 ما ةريره وبأ ةريط الو ىودع ال

 7-۱ ۲ ةريره وبأ رفص الو ةماه الو ةريط الو ىودع ال

 1/ يرهزلا ۱ یسوم شيرعك شيرع ال
 ۱۳۱/۵ يردخلا دیعس وبآ مکاذ اولعفت الأ مکیلع ال
 ۱:۳ ديوس نب قراط يفشتسن انإ تلق هتعجارف )

 ١:5 /ه ةباحصلا نم لجر يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال

 ۳۹۵ ۰۳۲۲/۵  ةريره وبأ «ةدابع نب دعس قحلاب كثعب يذلاو ىلب : دعس لاقف «ال»
 0/١ هللا دبع نب رباج ؟ينم كعنمي نمف لاق «ال»

 4¥ o/ ورمع نب هللا دبع رثک الو رمث يف عطق ال

 99/۳ كلام نب بعک " هفصنف تلق ۲

 ١ سنأ همزتليأ ليق «ال»
 ۱۸4/٥ لجر قالطلا يف ةلوليق ال
 ۳٤/٥ ورمع نب هللا دبع نیرفاک الو نیکولمم نيب ناعل ال

 t0 سابع نبا دحاو حاقللا ال

 ۳۸/۵ سابع نبأ مالسإلا يف ةاعاسم ال
 ” 17/7 ةشئاع هيلإ قبس نمل خانم ىنم ءال
 2/١ ةشئاع قبس نم خانم ىنم ءال
 71/0 باطخلا نب رمع انيبن ةتسو هللا باتك كرتن ال
 ۱۹1/0 ورمع نب هللا دبع كلمي ال اميف مدا نبال رذن ال

 ۲1/0 ةديرب كنطب يف ام يعضت یتح كمجرن ال

 ۷/0 ةبتع نب هللا دیبع الماح ينوكت نأ الإ كل ةقفن ال
 2/6 سيق تنب ةمطاف ىنكس الو كل ةقفن ال

 ۹۳/۰ يرعشآلا یسوم وبآ يلوب الإ حاکن ال
 ۳۳/۲ ةريره وبآ هللا مسا رکذی مل نمل ءوضو ال

 ۳۰۷۰۱۹۹/6 سابع نبا .دیلولا نب دلاخ يموق ضرأب نكي مل نكلو ءال
 ۱۷۷/۵ بلاط یبآ نب ىلع اهاطعأ ام قوف اهنم ذخأي ال
 ۲۱۷/۱ را ريعبلا كورب دحأ كربي ال
 ۳۸۹/۳ غ هباحصأ لتقي ادمحم نأ سانلا غلبي ال
 ۱۹/۳ زسا ارضاح هرهظ ناك نم الإ انعبتی ال

 1٩ ۳ رباج هباحصأ لتقی ادمحم نآ سانلا ثدحتب ال



 ۱۳۵  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 OY رمع فنا دحأ مكنم رهشلا نمدقتي ال

 ۷۳/۳ ةريره وبأ دحاو لجر بلق يف ناميإو حش عمتجی ال

 ۸9/۳ ةريره وبأ ادبآ رانلا يف هلتاقو رفاک ممتجی ال

 نان o/ دعس نب لهس ۱ . ادبأ ناعمتجی ال

 ١6١ /ه ۱ ٠ ةريره وپآ اكس دعنا ا هتلاؤ و ال

 ۰/۵ 2 ٠ طاوسأ ةرشع قوف دحأ دلجي ال

 Y/Y ءادردلا وبآ هللا لیبس يف ارابغ لجر فوج يف هللا عمجي ال
 ۱۳۸/۲ صوحألا نب ورمع , . هسفن ىلع الإ ناج ينجي ال

 ۳۳۷/۱ ةريره ربأ تارا ال لا اض نا
 ۱9۸/۹ ةشئاع مهعم رشح ال) اموق ءرملا بحی ال
 1۳/۵ دوعسم نب هللا دبع محللا تبنأ ام الإ عاضرلا نم مرحي ال
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 م00 ةملس مأ ءاعمألا قتف ام الإ ةعاضرلا نم مرحي ال

 ۷/۵ رمع نب هللا دبع ىرخأ قالطب ةأرما حكنت نأ لحي ۷

 7/0 دوعسم نب هللا دبع ثالث ىدحإب الإ ملسم ءىرما مد لحي ال

 ۷/٥ ورمع نب هللا دبع ناطرش الو عيبو فلس لحي ال

 10110 تباث نب عفیور هريغ عرز هءام يقسي نأ دح-أل لحي ال

 110/0 ةبيبح مأ رخالا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال

 ۳۳/۵ تباث نب عفیور هللاب نمی ءیرمال لحي ال

 ۱۰/۵ بلاط یبآ نب ىلع ناتنث الإ ءاسنلا نم دبعلل لحي ال

 04/0 هللا دبع نب رباج هكيرش نذؤي ىتح عيبي نأ هل لحي ال

 51/4 سابع نبا دنع دع
 ۳9۹۰/۲ يردخلا دیعس وبآ طئاغلا نابرضی نالجرلا جرخي ال

 01/١ سابع نبا مارحإب الإ ةكم دحأ لخدي ال
 ۱ ۱۱/۱ دوعسم نب هللا دبع هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي ال

 ١6/١ دوعسم نب هللا دبع ةبح لاقثم هبلق يف دحأ رانلا لخدي ال

 ۱ ۱۹۳/۵ ديز نب ةماسا رفاكلا ملسملا ثري ال

 ۳1/۲ ةريره وبأ رطفلا سانلا لجع ام ارهاظ نيدلا لازي ال

 Aco /Y دعس نب لهس رطفلا اولجع ام ریخب سانلا لازی ال

 EYN ةريره وبأ لوقي یتح نولءاستي سانلا لازي ال

 ۲۱۹/۱ هريره وا رانلا يف یقلی لازي ال



 راثالاو ةيوبتلا ثیداحألا سرهف 5 ۱۳۹

 ۳۲۲ هللا دبع نب رباج ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال

 ۳۳۸/۵ 5 مكيف اهتثدحأ ةنس نع لجو زع هللا ينلأسي ال

 7” + 0/6 رمع نبأ يف الإ رصعلا مكدحأ نيلصي ال

 ۱۸/۳ رمع نبا ةظيرق ينب يف الا رصعلا مكدحأ نيلصي ال

 0/١ ةريره وبأ موصي نأ الإ ةعمجلا موي مكدحأ نموصي ال

 0 ءاطع تدتعا نيأ اهنع ىفوتملا رضي ال

 ا ةدرب وبأ ۱ طاوسأ ةرشع قوف برضي ال
 ۱۳۳/۲ اغا لح الإ ٌجاح ريغ الو جاح تیبلاب فوطي ال
 ۲/0 ورمع نب سالخ اهب دتعی ال

 ۳44/۲ رمع نبا «سنأ هقفرم لخد اذإ مكدحأ زجعي ال

 ۱۳۰/۵ ا اهنذإب الإ ةرحلا نع لزعي ال
 VET يسرافلا ناملس عاطتسا ام رهطتيو ةعمجلا موي لجر لستغي ال

 ۱۱۱/۳ میکح نب زهب هلرشم نم لجو زع هللا لبقی ال

 ۱/۵ بلاط يبأ نب يلع رفاکب نمؤم لتقي ال
 ۲۱۹۷/۱ ةمامأ وبأ 58 ءيش ةالصلا عطقي ال

 ۱۹۷/۱ رمع نبا يدي نيب رمي امم ءيش ةالنصلا عطقي ال

 ۲۹۷/۱ يردخلا ديعس وبأ اوژرداو ءيش ةالصلا عطقي ال

 ۳۹۷/۱ ةريره وبأ بلك الو ةأرما ءرملا ةالص عطقي ال

 ۳۳/۵ سوواط لئاح الو لماح ىلع لجر نعقي ال

 ۳۳/۲ ةريره وبآ كبر معطآ مکدحآ لقي ال

 2/1 35 نالفو هللا ءاش ام مكدحأ لقي ال

 ان ةباحصلا نم لجر ناطيشلا سعت مكدحأ نلوقي ال

 ۳۳۳ ةريره وبآ رهدلا ةبيخ اي مکدحآ نلوقی ال

 ۱۳۱/۵ تباث نب عفیور هللاب نمؤي ءیرمال لی ال

 ۲۷:۸۲ سابع نب هللا دبع هللا لأسي دحأ امهنيب ام مزتلي ال

 1144/٤ بلکلا غلي امك مکدحآ غلي ال

 1*۷ 0o/ ۱ ةريره وبآ الکلا هب عنمیل ءاملا لضف عنمی ال

 ١/1 لبج نب ذاعم دحأل دجسي نأ دحال یغبنی ال

 ۳۰/۵ ةريره وبآ اناعل نوکی نآ نموملل يفيني ال

 ۳/۵ رماع نب ةبقع نیقتملل اذه يغبني ال



 ۱۳۷ ةحفصلا /هزجلا ثیدحلا يوار  ثیدحلا

 4 سابع نبا الجر ىتأ لجر ىلإ هللا رظني ال
 ” 4 اغ نا هتأرما عماج لجر ىلإ هللا رظني ال
 »۳/۳ دوعسم نب هللا دبع ءادفب الإ مهنم دحأ نتلفني ال

 000 د0 تأ شقن ىلع شقني ال

 ۱۰۳ ۳ نافع نب نامشع حک الو مرحملا حكي ال
 ۳۷۹/۲ ةريره وبأ مالسلاب أدبي یتح نذأتسملل نذؤي ال

 ۱۳۹/۶ ةريرهاوبأ حصم ىلع ضرمم ندروی ال
 00/۱ نابو صخیف اموق دبع مؤي ال

 ۳۹/۱ سنا نوکی یتح مكدحأ نمژی ال

 004/۳ دوعسم نب هللا دبع انيمأ الجر مكعم نشعبال

 ۱۸/۳ اقر ا نب دعس الجر ادغ ةيارلا هذه نيطعأل
 ۳۵۵ ۳:۰۵ ۱ رمع نبأ اهدلو نم یفتناو هتأرماو لجر نيب هَ نعال

 "۱/۵ ركب وبأ يتفلاس درفنت ىتح مهنلتاقأل

 ۵/:۳ ريشب نب نامعنلا هللا لوسر ةيضقب كيف نيضقأل

 ۲/۲ ةريره وبأ مويب ناضمر موص يف لجعتأ نال

 ۶۰۰/۲ ةيواعم «يلع .ةشئاع ّىلإ بحأ نابعش نم اموی موصآ نأل

 ۸۳/۳ ةريمع يبأ نب نمحرلا دبع ّيلإ بحآ هللا ليبس يف لتقآ نأل

 ۳۳۸/۱ سابع نب هللا دبع ةروس أرقا نأل

 ۳5۷/۱ ةريره وبأ مدا كيبأ ةنيط تحبط هيف نال

 ۳۸۰/۱ ةريره وبآ مدا كيبأ ةنيط تعبط اهيف نأل

 ۷۰۸/0 ماوعلا نب ريبزلا بطح ةمزحب يتأيف هلبح مكدحأ ذخأي نأل
 0۰7/۱ ةريره وبآ هبايث قرحتف ةرمج ىلإ مكدحأ سلجي نأل

 ۳/۳ كلام نب بعك تيبنلا مزه يف انب عمج نم لوآ هنال

 1:۳ ۱ 5 ٠ سنأ هبرب دهع ثيدح هنأل

 14١/0 ۱ دوعسم نبا ؛يلع ةدع نم اهل دب ال اهنأل
 ۸/۲ رمع نبا لسفلاب هسأر لكي هللا لوسر دب
 INT رمع نبا هدحو جحلاب ىبل
 ۰7۰٩+» ۰ ۳۵۷/۲ هللا دبع نب رپاج كل كيرش ال كيبل .كيبل مهللا كيبل

 0” ت هیت كيدعسو كيبل «كيبل مهللا كيبل

 ۱ ۱۹/۲ ښا ۱ اعم ةرمعو جحب كيبل

 )۱/۲ هللا دبع نب رباج لضاوفلا اذ كيبل جراعملا اذ كيبل



 ۱۳۸ ۱ رانا و ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 ۲ سنآ ار یخ تل

 )9/۱ سابع نبا ةنس اهنأ اوملعتل
 ۱۷۳۹/۵ نافع نب نامثع امهنيب ثاريم الو لقتنتل

 991/۵ ةملس ما نهضیحت تناك يتلا مايألاو يلايللا ددع رظنتل

 ۲۱۳/۱ نامیلا نب ةفيذح ۱ دمحلا يبرل دمحلا يبرل
 ۳1/۲ ةريره وبآ يبر دنع تيبأ ينإ مکتتیهک تسل

 3/5 رمع نبا ةشئاع يبر ينمعطي لظأ ينإ مكتئيهك تسل

 1۳1/۲ دير تن امسا هلهأب هلعفی ام لوقی الجر لعل

 ۲۱5۷/۵ ةشئاع ةعافر ىلإ يعجرت نأ نیدیرت كلعل

 ۳۷/۵ هللا دبع نب رباج . ترظن وأ تزمغ وأ تلبق كلعل

 ۳۹4۹/۳ اغ نا اسييي مل ام امهنع ففخي هلعل
 1/0 ءادردلا وبأ اهب ملی نأ ديري هلعل

۱ 2۷۳۲" 

 ۵ دوعسم نب هللا دبع ادعج دوسآ هب ءيجت نأ اهلعل

 ۱۳۷/۲ هللا دبع نب رباج اذه يماع دعب جحأ ال يلعل

 1.6/6 ةريره وبأ لبحلا قرسي قراسلا هللا نعل

 110/٤ وهم را د این عدت ام برقعلا هللا نعل
 1۰۰/0 يلع «ةريره وبأ هل للحملاو للحملا هللا نعل

 ۹11/٥ سابع نبا موحشلا مهيلع تمرح دوهيلا هللا نحل
 1/۵ سابع نبا دوهيلا هللا نعل دوهيلا هللا نعل

 2۷/۵ يلع «ةريره وبأ هل للحملاو للحملا وي هللا لوسر نعل

 4/0 دوعسم نب هللا دبع ابرلا لكا ةي نعل

 ۰/۱ 0 سابع نبا روبقلا تارئاز ب نعل
 9 رمع نبأ اهرصاعو رمخلا براش هيب نعل
 4/٥ سابع نبا طول موق لمع لمع نم هيَ نعل
 ۱۸۷/۳ نا كحير بّیطو كهجو هللا نسحأ دقل

 ۱۸/۳ 5 ردب ةعقو ينتأطخأ دقل

 عة نیصح نب نارمع نیعبس نيب تمسق ول ةبوت تبات دقل

 ۱۳۲/۴ صاقو نب همقلع ةعبس قوف نم هللا مکحب تمکح دقل

 ۱۳۱/۳ يثيللا صاقو نب ةمقلع هللا مکحب مهیف تمکح دقل
 ۱۷/۳ ۰ ۰ ةشئاع يسفن ىلع تيشخ دقل



 ةحفصلا /هزحلا ثیدحلا يوار . ثیدحلا

 ۱۸۹/6 نيا مظعألا همساب هللا اعد دقل
 ۱۳۹/۱ سابع نبا ام نسحأ لک هللا لوسر ىلع تيأر دقل

 1۳: ۱ ةشئاع هب متدعو ءيش لک اذه يماقم يف تيأر دقل
 هما /؟ 2 كتيأر دقل

 4۸/1 کا المر لمرن ةَ هللا لوسر عم نحنو انتيأر دقل
 ۱۳۳۳/۳ قاحسا نبا ةنجلا يف لإ اوعفر دقل

 ۱۳/۲ رمع نب هللا دبع لک هللا لوسر اهعنص دقل
 ۳۹/۲ ةريره وبأ امکفیضب امکعینص نم هللا بجع دقل

 ۲۰۸/۱ دوعسم نب هللا دبع ناك يتلا رئاظنلا تفرع دقل
 ۱۰۳/۳ ۱ ةشئاع رمتعا ای هللا لوسر نأ رمع نبا ملع دقل

 ۱۷/۲ هللا دبع نب رباج مكقدصأو هلل مكاقتأ ينأ متملع دقل

 ۱۳۳/۳ قاحسإ نبا امهئیدال نيليتق تلتق دقل

 ۲۹/۳۹/۱ ةشئاع تيقل ام كموق نم تيقل دقل
 100/۲ سابع نب هللا دبع حلاصو دوه هب ّرم دقل

 ۱۳۹/۵ بهو تنب ةمادج ةليغلا نع يهنأ نأ تممه دقل

 4/۱ ىردتلا ادعم هللا الإ هل ال مكاتوم اونقل
 ۰/۳ خايشأ ةبقعلا دنع ةي يقل

 ۲/٤ هللا دبع نب رباج ءاود ءاد لكل
 ۱۱۳۱/۳۰ يآ يع ها درس نا ةمايقلا موي هتسا دنع ءاول رداغ لكل
 ۱۱/۳ سنأ «رمع نبأ دوعسم نبا ةمايقلا موی ءاول رداغ لكل

 ۱۷۹/ دوعسم نب هللا دبع . ةحرت ةحرف

 ۹ تی ةيقرلا وذ مکل
 ۱۹۹1/۲ هللا دبع نب رباج ديأللل

 0 £ /م ورمع نب هللا دبع يزاغلا رجأو هرجأ لعاجللو هرجأ يزاغلل

 A/a ةريره وبا فورعملاب هتوسکو هماعط كولمملل
 74/۱ ةشئاغ اهيلع قلخ يتلا هتروص ىلع هرأ مل
 -۱ نابوث نوشمي ةكئالملاو بكرأل نكأ مل

 ۳۳۳/۵ رمع نبأ طق موق يف ةشحافلا رهظت مل

 ۱۳۹/۵ دیز نب ةماسأ ۱ كلذ لعفت مل

 19/۵ ةشئاع دهع يف قراسلا دی عطقت نکن مل
 00 سابع نبا حاکنلا لثم نيباحتملل رن مل



 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱6۰

 o| مكحلا نب ناورم ةمصعلاب ذخأنس ةأرما نم الإ عمسن مل

 ۱۳/۵ ةشئاع اقالط هدعن مل

 ۲۱۷۱/۲ عفار وبآ لزنأ نأ ةا هللا لوسر ينرمأي مل

 ۳۱۸/۳ باطخلا نب رمع مهب ی هللا لوسر ينرمأي مل

 ۱۰/۲ مالس نب هللا دبع لجألا لحي مل

 1/٤ سنأ لَك يبنلا بضتخي مل

 1۸/۵ دیلولا نب دلاخ بلسلا 6 سمخی مل

 ۱۷/۳ باطخلا نب رمع هيلع اهءافأ هللا نأل اهسمخی مل

 ۷۹/۱ ةشئاع الا هتروص يف ليربج دمحم ري مل

 1۰0/۳ يمرضحلا نب ءالعلا هكسن دعب ةكمب ميقي نأ رجاهملل صخري مل

 1۸/0 تباث نب ديز اهموي ضايب يف الإ اهل صخري مل
 e سابع نبا فاوطلا اذه يف رک لمري مل

 ۹۸/۹ أ نب يلع نمسلا نم لضفأ ءيشب سانلا فشتسي مل
 ۳۹۲ ۱ سابع نیا لصفملا يف ی دجسي مل
 4۷ ۱ يملسالا ةزرب وب ةالصلا نع هني ملو ب يبنلا هيلع لصي مل

 ۲/:۱ سابع نبا .رمع نبا ةورملاو افصلا نيب هباحصأو وه يب فطي مل

 ۲۰:۲ ۵۳/۲ هللا دبع نب رباج . افصلا نيب هباحصأ الو ةي يبنلا فطي مل

 AA/Y ةشئاع ةدعقلا يذ يف الإ و هللا لوسر رمتعي مل

 ۱14/۲ ريبزلا نب ةورع اثالث الإ رمتعی مل

 IL سابع نبا ادح رمخلا يف تقی مل

 ۷۷/۲ رذ وبآ . لوسر عم اوناك نيذلا بکرلل الإ كلذ نكي مل

 ۲1۳/۵ ةشئاع ۱ اقالط كلذ نكي مل
 7/1 سابع نبا نولصی هباحصأ الو ل هللا لوسر نكي مل

 ۱۷۵/۱ ةشئاع ۱ ۱ ثیدحلا درسي ب نكي مل

 TAN ةشئاع ةنسل عجطضي ةي نكي مل
 ۱۳۷/۳ ةلاجب ذخأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نكي مل

 ۱۷۹/۲ يرافغلا رذ وبأ ٠ ةرمع هتجح لعجی نأ اندعب دحال نكي مل

 o/1 سابع نبا ٠ ناییصلاو ءاسنلل مهسي هلك يبنلا نكي مل
 ۳۸۹/۳ ركب وبأ اك هللا لوسر ريغ دحأل اذه نكي مل
 WY ةشئاع اهماص رهشلا يأ نم يلابي نكي مل

 030 باعت نا قربا ىحضألا موي الو رطفلا موي نذؤي نكي مل



 ثیدحلا

 ايش او هللا لوسر اهيف تقوی مل

 يذ نم يلجبلا هللا دبع نب ريرج هحارأ امل
 ءامسلا ىلإ هسأر عفر لب ظقيتسا امل

 دحأب مكناوخأ بيصأ امل

 ةالصلا ىلإ ماق مث ةعيل اسراف وايي ثعب امل

 ٠ لوأ ةحلط وبأ ناك هسأر لَك قلح امل

 ةكم نم هک هللا لوسر جرخ امل

 نيكرشملاب ةكئالملا لعفت ام سيلبإ ىأر امل
 سلجو لو هللا لوسر دوهي ترحس امل

 اهمسق ربيخ ىلع 5 رهظ امل
 ةكم ةه هللا لوسر حتف امل
 ءاروشاع كرت ناضمر ضرف امل

 هبساح ةيبتللا نبا مدق امل
 لَك يبنلا هاقلت هباحصأو رفعج مدق امل

 هيلإ تودغ ةنيدملا لي هللا لوسر مدق امل

 برغي اهمساو ةنيدملا ةي يبنلا مدق امل
 و يبنلا تيتأ ةشبحلا نم تمدق امل

 كوبت نم هی هعجرم ناك امل
 نیئالث رحنف هندب لک هللا لوسر رحن امل
 هل دوعأ نل

 ةلق نم مویلا بلغن نل
 نیرسی رسع بلغی نل
 .ةضيحلا نم لستفت نأ لبق اهتعجر هل
 اهجرف نم تللحتسا امب قادصلا اهل
 سکو الو اهئاسن قادص اهل
 ةضيح ةمألا ةدع لعجآ نأ تعطتسا ول

 تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول
 ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول

 تعتمتل تججح مث ترمتعا مث ترمتعا ول

 هب تنعطل ينرظنت كنأ ملعأ ول

 سابع نبا

 هللا دبع نب ريرج

 سابع نبا

 . سابع نبا

 ةيلظنحلا نب لهس
 نا

 سابع نبأ
 . عفار نب ةعافر

 هشئاع و

 ةمثح يبأ نب لهس
 ناوفص يبأ نب نمحرلا دبع
 :دوعسم نب هللا دبع
 يدعاسلا ديمح وبأ

 ةشئاع

 هللا دبع نب رباج

 ٠ ديمح وبأ

 . دوعسم نب هللا دبع

 نتا

 بلاط يبأ نب يلع
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 . راثالاو ةيوبنلا ثیداحألا سرهف ۱:۲

 00/0 سابع نبا هلهأ يتأي نأ دارأ اذ] مكدحأ نأ ول
 ۰۳۹۲ ۲ ةريره وبأ نذإ ريغب كيلع علطا ءرما نأ ول

 نا

 ۷/0 بلاط يبآ نب ىلع قالطلا يف هللا رمأب اوذخأ سانلا نأ ول

 4/1 ` رمع نبا ملعأ ام ةدحولا يف ام نوملعي سانلا نأ ول

 ۳۳/۲ ةريره وبأ اذکو اذک تلعف ينأ ول

 ۳۳/۳ ةريره وبأ مکتدزل لالهلا رخأت ول

 ۱۷9/۲ باطخلا نب رمع تعتمتل تججح ول مث تعتمتل تججح ول

 د سنأ ةقدصلا لبإ ىلإ متجرخ ول
 عم” ۳ بلاط يبأ نب يلع اهنم اوجرخ ام اهولخد ول

 25/١ يرعشألا ىسوم وبأ ةحرابلا كتءارقل عمتسأ انأو ينتيأر ول

 ۳۲۱/۵ سابع نبا هذه تمجرل ةنّيب ريغب ادحأ تمجر ول

 0۳9/۳ قاحسإ نبا بيسعلا هذه ينتلأس ول

 06/۵0۳۴۳۸۸۴ رمع ؛ رمع نبا هتلتفل هتعمس ول

 1/۲ رمع نبا مویلا ترطفأل اهلك ةنّسلا تمص ول

 ۱۳۱/۰ ` رمع نب هللا دبع هتلكنل لزعي يدلو نم ادحأ نأ تملع ول

 ۰۳/۳ ° ةريره وبأ اولتاقل یلاعت هللا ءاش نإ لاق ول

 ۲۹۸/6 ءادردلا وبآ ةنجلا نم تلزن ةهكاف نإ تلق ول

 ۱۳/۶ 5 اميلح ناكل ًالجر ناك ول

 7/5 سیمع تنب ءامسأ انسلا ناكل توملا نم يفشي ءيش ناك ول

 ۱۳۸۹/۹ سابع نبا «سنا بهذ نم داو مدا نبال ناك ول
 ا معطملا نب ريبج ايح يدع نب معطملا ناك ول

 1/٤ * لبج نب ذاعم ۰ رشبل دجسی ارشب ارما تنك ول

 22607١ يرعشألا ىسوم وبأ هعمست كنأ ملعأ تنك ول

 ١/١ ىئاسنلا الیلخ اذختم تنك ول

 ۳ بدنج ی الیلخ ضرالا لهأ نم اذختم تنك ول

 000000 ۸ رمع نی ها دبع ۱ تممتال اخبسم تنک ول
 ۳۹۳/۳ رمع نبا هتهدن ام رمع لتاق هيف تيقل ول

 ۳۹۲/۳ ۰ ٠ .. سابع نب هللا دبع هتجه ام مرحلا يف يبأ لتاق تيقل ول

 ۳۱/۶ سنأ «ةشئاع حلصل اولعفت مل ول

 ۳۳/۲۳ نا الاصو انلصاول رهشلا انل دم ول



 ثیدحلا

 اهتکرت ام ياوبآ يل رشن ول
 هتسسم ام باطخلا لتاق هيف تدجو ول

 هيلإ اوقبتسال ریجهتلا يف ام سانلا ملعی ول
 لوألا فصلاو ءادنلا يف ام سانلا ملعی ول

 دحأ راس ام ةدحولا يف ام سانلا ملعی ول

 . حبصلاو ةمتعلا يف ام نوملعی ول

 يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 تبرضل لتقت ال لسرلا نأ الول
 امكتلتقل لتقت ال لسرلا نأ الول

 ةيلهاجب دهع وثیدح كموق نأ الول
 تللحأل يدهلا يعم نأ الول

 مهل ءيش ال سانلا رخا كرتي نأ الول

 مكعم تيقسف تلزنل سانلا مكبلغي نأ الول

 مهلصأتسال مهنع هوفع الول

 مئاصلا هقتيل

 مهفيعض ىلع نينمؤملا يوق دريل
 قالط ءاسنلا ىلإ سيل

 ءيشب سيل
 ةعرصلاب ديدشلا سيل
 نيترطق نم هللا ىلإ بحأ ءيش سيل
 كلم دعب نم الإ قالط سيل
 ءيشب هتقرف الو دبعلا قالط سيل

 رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح ءيش هيلع سيل

 ةاكز لسعلا يف سيل
 ةقدص رمتلا نم قسوأ ةسمخ نود اميف سيل

 قالط نارکس الو نونجمل سيل

 ةقفن الو ىنكس اهل سيل
 ةدعلا اهیلعو ةقفن اهل سيل

 “١5  ةحفصلا /ءزحلا ثيدحلا يوار

 ۳:۳ ۱ ةشئاع

 ۳۹/۳ باطخلا نپ رمع

 ۳۹۳/۱ ا
 ۳۹/۲ ةريره وبأ

 1۰/۲ رمع نبا

 ۳۱۹/۲ ةريره وبأ

 40/٤ ةريره وبآ
 2۸/۲ تب

 ۱۲۹/۳ ۰ يعجشالا دوعسم نب ميعن

 ۸۰/۵۰۲۷۱/۳  يعجشالا دوعسم نب میعن

 ۱۳/۲ ةشئاع

 ۱۳۹/۲ هللا دبع نب رباج

 ۳۱/۳ باطخلا نب رمع

55 ۱۵۷/۳ 

 ۱۰۳/۳ يرصبلا نسحلا

 2/11 ۵۲ يراصنالا ةذوه

 ۹۲/۳ تماصلا نب ةدابع ٠

 ۳۱۸۰/۵ سوواط

 ۱۹9/۳ . نسیم تنب ءاميسأ

 ۱۸۹/۵ ریبزلا نبا رمع نبا

 ۳۳۸/۹: ةريره وبأ

 م1 ةمامأ وبأ

 ۱ ۱۹۷/۵ بلاط يبأ نب يلع

 Tasca سابع نب هللا دبع
 ۳۱۳/۵ حلاص وبأ
 2/۲ بلاط يبأ نب يلع

 ۷/۲ يردخلا دیعس وبأ

 ۶/۵ سیف تنب ةمطاف

 ۵ نافع نب نامثع

 ۳۳۳/۵ سیف تنب ةمطاف

 ۳۳۰۳۱-۶52 ۵ هی ار ها



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱:

 ۷1/۲ سابع نبا 2 بصحملا سيل

 ۳1۸/۲ ةريره وبأ سانلا ىلع فوطي يذلا نيكسملا سيل

 ۳۳۸/۵ ةريره وبأ فاوطلاب نیکسملا سیل

 ۳۸۳/۱ ةريره وبأ فارطلا اذهب نیکسملا سیل

 ۳۷/۱ ورمع نب هللا دبع ٠ انريغ موقب هبشت نم انم سیل
 5/١ دوعسم نب هللا دبع دودخلا برض نم انم سيل "

 . 21/١ ةريره وبأ نارقلاب نغتي مل نم انم سيل

3220 

 41/۲ باطخلا نب رمع مدقتلاب اذه سیل

 9۵/۵ قیدصلا ركب وبأ ہا هللا لوسر دعب دحأل اذه سيل

 ۱۳۷/۲ يرافغلا رذ وبا -يش يف اهنم متسلو مکل تسيل

 ۱۳/۵ يرعشألا كلام وبآ اهنومسی رمخلا يتمأ نم سان نبرشيل

 ۱۹۳/۵ ةشئاع « سابع نبا ةبقر قتعيل

 عال / رذ مأ ةالفب مكنم لجر نتوميل

 ۳۷۷/۳ 93 داع لتق مهنلتقال مهتكردأ نئل

 ميملا فرح

 ۱۷۹/۰ قورسم دیرث نم ةعصق وأ يتأرما تمّرح يلابآ ام

 ۲۷۲/۵ ۰ نمحرلا دبع نب ةملس وبأ رهنلا ءام تمرح وأ اهتمرح يلابأ ام

 0£ /۲ سابع نب هللا دبع اناحير تممش وأ اهتلبق يلابآ ام

 ۳: /۱ رمع نب هللا دبع لضفأ نوملسملا عدتبا ام

 ۰۷/۳ دیز نب ملسأ كلهأل تيقبأ ام

 ۹/۰ دقاو وبأ هتيم وهف يح نم نيبأ ام

 ۱۹/۱ ةشئاع فاحل يف انأو ليربج يناتأ ام

 ۱۳۵۳/۵ تماصلا نب ةدابع نب دواد كدج هللا ىقتا ام

 ۷۸/۵۰ باطخلا نب رمع دحأ نم لاملا اذهب قحأ دحأ ام

 ۳۳۹/۵ سابع نبا اذه نسحأ ام

 ۷/۵ يموزخملا ةيمأ وبأ قرس هلاخأ ام

 1٩۰/۵ ةريره وبأ یلب : لاقف «قرس هلاخآ ام»

 ۱۸۰/۱ ةثراح تنب ماشه مأ ناسل نع الإ (دیجملا نارقلاو ق) تذخأ ام
 كب ةفيحج وبأ ٌَرَسَأ رفعج مودقب انأ يردأ ام



 ۱66۵  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ۱ ثيدحلا

 ۹9/۱ ها توصلا نسح يبنل هنذإك ءيشل هللا نذأ ام
CTT E17 

 ۳۳۷/۱ ةريره وبأ منرتلا نسح يبنل نذآ ام هللا نذأ ام

 5/١ ةشئاع مهل ترفغ دق ينأ مكدهشأ ءالؤه دارأ ام

 ۳۳/۲ ةشئاع مکتسباح الا ينارآ ام

 ۱۳۳/۵ ةناكر نب ديزي اهب تدرأ ام

 0۰1/0 دوعسم نب هللا دبع ةدحاو :لاق ؟تدرأ ام

 ۱۳۰۸/۲ يرافغلا شيعي كمسا ام

 ۱۸۳/۶ دوعسم نب هللا دبع لاقف نزح الو مه ادبع باصأ ام
 04/۳ 55 نوروصحم نحنو تيبلاب فاط هنظأ ام

 ۳۱/۲ ةشناع يتينک مرحو يمسا لحأ يذلا ام

 ۳۷۷/۵ بلاط يبأ نب يلع كيلع اهم تب الو اهلحمب انأ ام

 0۸4/۲ ثراحلا نب ديوس ؟متنآ ام

 ۱۷۹/۲ يرافغلا رذ وبأ صخر ءيش كاذ امنإ كاذو متنآ ام

 ۱۹۳/۳ دوعسم نب هللا دبع رجألا نع ىنغأب انأ الو ينم ىوقأب امتنأ ام

 01/١ بعك نب ّىبأ ةاروتلا يف لجو زع هللا لزنأ ام

 ۱۳۳۰/۵ ھوا ءافش هل لزنآ الإ ءاد نم هللا لزنآ ام
 41۷/۲ سنأ ةمعن دبع ىلع هللا معنأ ام

 ۱۹/۲ رمع نبا ةرجشلا دنع نم الإ ةي هللا لوسر لهأ ام

 1۲/0 8 اوزه هللا تايا نودختي ماوقأ لاب ام

 1۰/۳ يدعاسلا دیمح وبأ لوقیف هثعبآ لماع لاب ام

 ۷۰1/0 لفغم نب هللا دبع بالكلا لابو مهلاب ام

 717/5 ةريره وبأ ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام

 ۵ مه نبأ مجرلا نأش يف ةاروتلا يف نودجت ام
 ۱۰۷/۲ بلاط يبآ نب يلع هللا لوسر هلعف رمأ نع ىهنت نأ الإ دیرت ام

 ۱۸/۲ بلاط يبأ نب يلع هنع ىهنت ب لوسر هلعف رمأ ىلإ ديرت ام
 ۹7/٤ سابع نبا ؟يهتشت ام

 "11/6 جیدخ نب عفار نوعنصت ام

 ۲-۳ ۰۳۸۳ ۱ دوعسم نب هللا دبع مكيف بوقرلا نودعت ام
 ۳۸۳ ۸۱ ةريره وبأ مکیف سلفملا نودعت ام

 ۱۹۷/۶ اهلثمب نوذوعتملا ذوعت ام



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱۹

 ۸۸/۱ ةريره وبأ هيلع هللا مسا رکذی مل نم أضوت ام
 104/1 سابع نبا دعب ءيش نم انءاج ام

 1۰/۱ ثراحلا تنب ماشه مأ ام هللا لوسر يف نم الإ ق تظفح ام
 ۸/0 ` رمع نبا ءيش هل ملسم ءیرما قح ام
 ۷۳/۳ ةشئاع هللا لیبس يف جهر ءیرما بلق طلاخ ام
 04/۳ بعك نب دمحم ةلبق يف طق ايبن يبن فلاخ ام

 ۳۳۹/۲ يردخلا ديعس وبآ لاقف ةالصلا ىلإ هتیب نم لجر جرخ ام
 ۱۹۸۹/۳ 9 ءارصقلا تألخ ام
 ۸0 F/ كلام نب بعك كرهظ تعتبا دق نكت ملأ كفلخ ام
 ۶ ۱ دوعسم نب هللا دبع ببخلا نودام

 041/۳ قاحسإ نبا برعلا نم لجر يل ركذ ام
 ۷۰ »۰/۵ دوعسم نب هللا دبع نسح هللا دنع وهف انسح نوملسملا هارام

 ١١/5 هللا دبع نب رباج مكنم عاطتسا نم اسأب ىأر ام

 ۸/۳ ٠ ةريره وبآ نم هباحصأل ةروشم رثكأ ادحأ تيأر ام
 ۳1/1 ةريره وبآ ىحضلا یلص ب هللا لوسر تيأر ام

 ۳۳۰۱ ۱ ةشئاع ةحبس يلصي و هللا لوسر تيأر ام
 ۸۱ ۳۸۱ رمع نپا طق ةعمج موی رطفي ی هللا لوسر تيأر ام
 ۱/۱ ةريره وبأ ران هللا لوسر نم نسحأ ائيش تيأرام
 ۲/۲ ةشئاع طق رشعلا يف امئاص ب تيأر ام
 ۳/1 سنآ مویلا كلذ ريغ یحضلا یلص ءب هتيأر ام

 ۸ قوتنا رجفلا يف تنقي لک هللا لوسر لاز ام
 ۱۱ ۳ ةشئاع ةاشلا نم تلكأ يتلا ةلكألا نم دجأ تلز ام
 ۱۳۶۱ ۱ ةشئاع طق یحضلا ةحبس ةَ هللا لوسر حبس ام

 1۹۸/٤ رمع نیا ةيفاعلا نم هيلإ بحأ ائيش هللا لئس ام
 ۱۹۷/۲ هللا دبع نب رباج كنأش ام

 ۸/0 ريشب نب نامعنلا مهبرضأ نأ متنش نإ متئش ام
 ۳۷/۱ ةشئاع طق ءاشعلا ةَ هللا لوسر ىلص ام
 |۱ شنا لک هللا لوسر دعب دحأ ءارو تیلص ام
 ۳/۳ م نب نيرا دع ٠ مويلا دعب لمع ام نامثع رض ام
 ا ةريره وبآ موي ىلع تبرغ الو سمشلا تعلط ام
 144/611/۲ ةريره وبأ طق اماهط ی باع ام



 ١١١  ةحفصلا /ءزحلا ثيدحلا يوار ثيدحلا ٠>

 ۱۰/۵ باطخلا نب رمع نم اثیش جکن ی هللا لوسر تملعام .

 ۱۹/۳ يرهزلا ةثراح نب ديز لبق ملسأ ادحآ انملع ام

 ۳۸۲ ۱ ةشئاع ةعس دجو نإ مكدحأ ىلع ام

 104/۳ بابخ نب نمحرلا دبع هذه دعب لعف ام نامثع ىلع ام
 N سابع نبا اهنم لضفأ مايأ يف لمعلا ام
 7 ةريره وبأ ةمامث اي كدنع ام

 ۱۹۳/۵ ةشئاع ءيش كرمأ يف يدنع ام

 و عوسیلا دبع نب ةملس اذه يموي ءيش هيف يدنع ام

 1۳/۲ رذنملا تنب ةمطاف ءامسآ تناك الإ ناضمر لاله مغ ام

 ۳-2-۱ رمع نا ريضنلا نم هب ءاج يذلا ٌََح كسم لعف ام
 ٥٦/٩ هيبأ نع میکح نب زهب ۱ ؟لاق ام
 1/۱ رمع نبا رازإلا يف دَ هللا لوسر لاق ام

 ۱۹۷/۵ سابع نبا دوعسم نبا اهلاق ام

 ۳۱: /۱ ةشئاع « سابع نبا ناضمر يف ديزي لَك هللا لوسر ناك ام

 ۱۷۳5/۱ ةشئاع مكدرس درسی لک هللا لوسر ناك ام

 200 ةملس مأ ماطفلا لبق يدثلا يف ناك ام

 1۳ ۱ باطخلا نب رمع هب انحسمت الإ دحأ هثیجم نم ءيجيل ناک ام

 ع ٠ :ةشئاع يف موصي امم رثكأ رهش يف ب موصي ناك ام
 VY ۵ باطخلا نب رمع ةأرما ةداهشب اننید يف ريغن انك ام

 ١0/4 ةرجع نب بعك ىرأ ام كب غلب دق دهجلا ىرأ تنك ام
 ۱۳۱/6 ةمامأ وبأ هلعفي املسم ىرأ تنكام

 1۰۸/۲ بلاط يبأ نب يلع دحأ لوقل ةَ هللا لوسر ةنس عدأل تنك ام

 1/0 بلاط يبأ نب يلع دحلا هيلع تمقأ نم يدأل تنك ام

 VY /o ۱ ةورع اذه رکذت نأ ريخ سيق تنب ةمطافل ام

 41/۳ قاحسإ نبا بويأ ابآ اي كل ام

 ۱۷۳/۱ ةع نت ةريغملا هادی تبرت هل ام

 1۸/۸: سنآ اولاق الإ المب يب يرسأ ةليل تررم ام
 11/٤ بركي دعم نب مادقملا نطب نم ارش ءاعو يمدا ألم ام

 ۱۷۳/۶ ةملس وبأ هلل انإ : لوقیف ةبيصم هبيصت دحأ نم ام

 ۳۷/۳ ةريره وبأ يحور يلع هللا در الإ ّيلع ملسي دحأ نم ام

 ۰4/۳ ةريره وبأ اثیدح رثكأ دحأ يي يبنلا باحصأ نمام ٠



 راثالاو ةيوبنلا ثیداحالا سرهف ۱۸

 ۱۸/۱ ةشئاع اهتیب ريغ يف اهبایث ملخت ةأرما نم ام

 ۳۵۰/1 ورمع نب هللا دبع هقوف امف اروفصع لتقي ناسنإ نم ام

 هال ١/ سابع نبا هللا دنع مظعأ مايأ نم ام

 2/١ سابع نبا اهيف حلاصلا لمعلا مايأ نم ام

 ۳۰/۲ سابع نبا بحأ نهيف حلاصلا لمعلا مايأ نم ام

 ۶ ۷۲ ةريره وبأ هلل دمحلا : لاقف یلتبم یأر لجر نم ام

 ۲۸4/٤ سابع نبا مکنامر نم نامر نم ام
 ۲۸/۱ هجام نبا ةدجس هلل دجسی دبع نم ام

 ۷۳/۳ يردخلا دیعس وبأ هللا ليبس يف اموی موصی دبع نم ام

 ۳۳۸۹/۲ نافع نب نامثع موي لك حابص يف لوقي دبع نم ام

 ۸۱/۳ ١  تماصلا نب ةدابع «سنأ ريخ هللا دنع هل تومي دبع نم ام

 1/۲ ةريره وبأ هللا نورکذپ ال سلجم نم نوموقی موق نم ام

 ۹/٤ ةريره وبآ ىمحلا نم ّيلإ بحأ ينبيصي ضرم نم ام
 ۵۰۸/۱ ةملس ما لوقيف ةبيصم هبيصت ملسم نم ام

 7۸/۱ بلاط يبأ نب يلع املسم دوعي ملسم نم ام

 ۷4/۳ سنأ اسرع شرفي له نت أم

 ۷7/۱ ورمع نب هللا دبع ةريبك الو ةريغص ةروس لصفملا نم ام

 ۳۸۹/4 5-5 اهيلعو الإ ءابدنهلا قرو نم ةقرو نم ام
 0۵/1 ةشئاع هللا قتعي نأ نم رثكأ موی نم ام

 ۹1/۲ سابع نبا انعم يجحت نأ كعنم ام

 ۷1/۲ لقعم مأ انعم يجرخت نأ كعنم ام

 ۳۷۱/۱ سابع نبا كباحصأ عم ودغت نأ كعنم ام

 ۲۷1/۲ سابع نبا انعم تججح ينوكت نأ كعنم ام

 ۱۸/۳ اغوا موی هرصن نطوم يف قي هللا لوسر َرصن ام
 ۱/۳ ةديرب مهيلع ليدأ الإ دهعلا موق ضقن ام

 ۱/۳ ةديرب ناك الإ طق دهعلا موق ضقن ام

 ۳ رمع نبا ۱ اذه ام

 ۹2۸ هللا دبع نب رباج ةرذعلا هب :اولاقف «اذه ام»
 114/0 ةملس مأ ةملس مأ اياذه ام
 ۱ كلام نب سنأ هذه ام
 P/N ورمع نب هللا دبع كيلع يتلا ةطيرلا هذه ام



 ۱٩  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ` ثيدحلا

 0/۳ شيبح نب ماشه ؟دبعم مأ اي ةاشلا هذه ام

 ١١١ /5كلام نب بعك نب نمحرلا دبع ةيده : تلاق «هذه ام»

 7/۲ سابع نبا هب ملكتأ ال هللاو تلق «وهام»

 +۸ ۲ "هللا دبع نب رباج كيكبي ام

 ۱۹/۲ 1 ةشئاع تسفن كلعل كيكيي ام
 45/7 ةريره وبأ دجي امك الإ لتقلا نم ديهشلا دجي ام

 ۱۳/۳ سنآ خب خب كلوق ىلع كلمحی ام

 9۹/۵ بلاط يبأ نب يلع ردب لهأ ىلع علطا هللا لعل كيردي ام

 ۳۱۰۰۳۱۰/6 ... هللا ديبع نب ةحلط ءالؤه عنصي ام

 ۲۷۹/۱ ةريره وبأ نيديلا وذ لوقي ام

 ۳41/۲ ا هب كيصوأ ام يعمست نأ كعنمي ام

 ۱۷۳/۳ هللا دبع نب ریاج هتمأل سبل اذإ يبنل يغبني ام

 200 هللا دبع نب رباج هل برش امل مزمز ءام

 4/0 بلاط يبأ نب يلع هنسي ملو تام

 75/7 هللا دبع نب رباج حلاص هللا دبع مويلا تام

 نيك فلا سابع نبا ءافشلا نم نيزمألا يف اذام

 I/F ةريره وبأ هللا ذاعم . . . متلق اذام

 ۳۰۹/۶ ةملس مأ ةملس مآ اي اذام

 ۹۷/۵ سابع نبا اف قفس الف

 10/۲ يرافغلا رذ وبأ ينحفاص الإ طق هتيقلام

 ۰/0 بلاط يبأ نب يلع 8 كلام
 ۰/۱ تباث نب دیز لصفعلا راصقب برغملايف فارقت كلام

 Al هللا دبع نب رباج نيفزفزت بئاسلا مأ اي كلام ۱

 TTI ةبعش نب ةريغملا هادی تبرت هلام

 ۷4/۲ باطخلا نب رمع . مئاص هنإ :اولاق ؟«هلام»

 ۳۳۵/۹ ةريره وبأ ۲ رکسلا نم ىلحأ هژام

 اننا ءاطع «سوواط . . ناجحت اهنع ىفوتملاو ةتوتبملا
 Y/۸ تناطقلا ر وا هللا لوسر دهع ىلع اتناك ناتعتم
 ۳۹۰ ۱ ةريره وبأ ةندب يدهملاك ةعمجلا ىلإ لجعتملا

 ۳9۹۳/۵ رم لا ادبآ ناعمتجی ال اقرفت اذإ نانعالتملا
 1۰1/٥ ءاثعشلا وبأ ءاطع اهتدع يف جرخت اهنع ىفوتملا



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱9۰

 21001 ةورع اهتيب يف دتعت اهجوز اهنع ىفوتملا
 ۱۷/۵ ةملس ما رفصعملا سبلت ال اهجوز اهنع یفوتملا

 ۲ ةريره وبأ نیلجر لثمک قدصتملاو لیخبلا لثم

 ۳۳۹/۳ بیسملا نب دیعس ةميخ يف ةحاور نباو دیزو رفعج يل لثم
 ۳۹/۲ ةريره وبأ هللا ليبس يف دهاجملا لثم

 ۳/4 يرعشألا یسوم وبأ نارقلا أرقي يذلا نمؤملا لثم
 11/٤ كلام نب بعك عرزلا نم ةماخلا لثم نمؤملا لثم

 ۳10 /‘ ةريره وبأ ةولألا مهرماجم

 1/۳ ديبع نب ةلاضف هللا ةعاط يف هسفن دهاج نم دهاجملا

 ۱۸۸۰/۳ بئاسلا نب رمع هم

 »2۷۳/۳ بزاع نب ءاربلا دلاخ باحصأ رم

 ۱۷/۳ سن نیملسملا نم موقب رضنلا نب سنأ رم

 ۸۳/۲۳ حیجن وبآ راصنألا نم لجرب نیرجاهملا نم لجر رم
 ۳۷/۲ ديزي تنب ءامسأ هديب ىولأف ةوسن ةعامجب هَ رم
 ۱۹۳/۳ سنأ هب لثم دقو ةزمحب ای رم

 ۳۷۵/۲ سنأ مهيلع ملسف نايبصب لو رم

 ۳۸۹/۲ دیز نب ةماسأ نيملسملا نم طالخأ هيف سلجم ىلع لو رم

 ۳۷۹/۲ ديزي تنب ءامسآ انیلع ملسف ةوسن يف لک يبنلا انیلع رم

 1/1 سابع نب هللا دبع ىلع ملسو هيلعو انيبن ىلع هللا یلص ىسيع رم
 نر ةريره وبا ينقلط وأ ينمعطآ اهجوزل لوقت ةأرملا
 ۰۱۳۱/۳ سابع نبا ىمادن الو ایازخ ريغ دفولاب ابحرم

 هالك ر/؟ تباث نب عفيور كونو كلب اعرف

 ۱9۸۹/۱ بیهص يلصي وهو ويم هللا لوسرب تررم
 ۱۹۹/۵ رمع نبا الماح وأ ارهاط اهقلطبل مث اهعجاريلف هرم
 9۳/۵ فا اهسمی نأ لبق ارهاط اهقلطيل مث اهمجاریلف هرم

 144/0 رمع نبا اهتدع لبق نم اهقلطيل مث اهعجاريلف هرم
 ل رمع نبا رهطت ىتح اهكسميل مث اهعجا ریلف هرم

° ۷ ۱ 
 10۰/0 رغ تبا ًالماح وأ ارهاط اهقلطي مث اهمجاریلف هرم
 ۷/4 ةملس ما سانلاب لصیلف ركب ابآ اورم

 6 فینح نب لهس ذوعتي تباث ابأ اورم



 ثفری ملف تيبلا اذه ىتأ نم

 ةحفصلا /ءزحلا ثيدحلا يوار ۱  ثیدحلا

 ۹۰/٤ م عبس غلب اذإ ةالصلاب يبصلا اورم

 ۲ 6 ورمع نب هللا دبع ةربس عبسل ةالصلاب مهورم

 ۲۹۰/۵ ا سابع نبا هباب ةبتع ريغيلف هيرم

 9۰/۱ رذ وبأ . مارحلا دجسملا

 ۱۸۷/۱ ةريغملا ةمامعلا ىلعو هتيصانب ةي حسم

 ۱۸۹/۱ نافع نب نامثع اثالث هسأر دب حسم ١

 ۰۵۳-۸۰ ورمع نب هللأ دبع مهژامد ًافاکتت نوملسملا

 )۷/۵ سابع نبا ثالث يف ءاكرش نوملسملا

 ۳۵۲ /۵ سابع نبا «بلاط يبأ نب يلع نينعالتملا يف ةنسلا تضم

 ۳۹/۳ سابع نبا مئاص وهو كك هللا لوسر ىضم
 4/1 ينهجلا دلاخ نب ديز حتفلا ءونب انرطم

 ۲۹۹/۲ رماع نب ناملس ءبهو نبا ةقيقع مالغلا عم

 ۰2۳/۳ سابع نبا هللا ريغ دبعأ نأ هللا ذاعم

 ۲۸4/1 ةرجع نب بعک ربد نهلئاق بيخي ال تابقعم

 ۳۸۳/۱ ةريره وبأ يتأي ْنَم سلفملا

 ۷۰/۳ ةريره وبأ ةدابع نم ريخ هللا لیبس يف مکدحآ ماقم

 ۳۲/۵ ورمع نب هللا دبع مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملا

 ١ بلاط يبأ نب يلع اننيب دعقف ءاجف «امکناکم»

 ۱:9 ۱ دنا اهربد يف ةأرملا ىتأ نم نوعلم

 "18/5 رماع نب ةبقع نهشاحم يف ءاسنلا يتأي نم نوعلم

 44/۳ عجسأف تكلم

 ۳۷۵/۵ ةملس ما هبشلا نكي مم

 ۳۶/۵ باطخلا نب رمع ضیحملا تغلب دق ةيراج عاتبا ْنَم

 ۱/۳ ةمرخم نب روسملا | هللا هدغبأف انم مهاتأ نم

 ۳۱۰/۵ دوعسم نب هللا دبع هل هللا نّیب دقف ههجو ىلع رمألا ىتأ نم

 ۳۷/۵ , اا اهولتقاو هولتقاف ةميهب ینآ ْنَم

 ۲۱/6 1 ةريره وبأ اهربد يف ةأرما وأ اضئاح ىتأ نم

 ؟ خا / ٠ يرافغلا رذ وبآ . نهرابدأ يف ءاسنلا وأ لاجرلا ىتأ نم

 1/4 0 . ءاسنلاو لاجولا نم ائيش ىتأ نم
 ۹۷/۵ ةريره وبأ لوقی امب هقدصف افارع ىتأ ْنَم



1e راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف 
a ا 

 امايق لاجرلا هل لثمتی نأ بحأ نم
 ةرشع عبسل مجتحا نم ۱

 ءاعبرالا موي مجتحا نم

 مرحلا يف ائدح ثدحأ ْنَم

 اذه انرمأ يف ثدحأ ْنَم

 هازجأ ةرمعلاو جحلاب مرحأ ْنَم
 سدقملا تيب نم ةرمعب مرحأ نم

 دهي ملو ةرمعب مرحأ نم
 هل يهف ةتيم اضرأ ايحأ نم
 عبرألا يلايللا ايحأ نم

 ىحضألا ةليلو رطفلا ةليل ايحأ نم
 ةاكز يهف ةالصلا لبق اهادأ نم

 ميقي رهف نذأ ْنَم
 ارهاط هللا يقلي نأ دارأ نم

 رشعلا موي لخدو ةيحضتلا دارأ نم

 رشع ةعبس رحتیلف ةماجحلا دارأ نم

 ةرمعو جحب لهي نأ مکنم دارآ نم

 ةرمعب لهي نأ مکنم دارأ نم

 هللا لیبس يف ةقفنب لسرآ نم
 سانلا طخسب هللا ىضْرأ ْنَم

 لاق مث ءوضولا غبسأ نم

 ةراشإ هتالص يف راشأ ْنَم

 ایش مكنم ىكتشا نم
 هدسج يف ىفاعم حبصأ نم

 هيف انل كراب مهللا لقيلف اماعط هللا همعطأ نم

 مهنذإ ريغب مهتيب يف موق ىلع علطا نم
 مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم
 هللا ليبس يف ادهاجم ناعأ نم

 ةئمؤم ةبقر قتعأ نم
 ۱ دبع يف هل اکرش قتعا نم
 اقیوس هیفک ءلم قادص يف ىطعأ نم

 نایفس يبأ نب ةيواعم

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع
 ةشئاع

 رمع نبأ
 ةملس مأ

 ةباحصلا نم دحاو ريغ
 ةشئاع

 ةريره وبأ
 ءاد ردلا وبأ

 يراصنألا نصحم نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 فينح نب لهس

 ةسبع نب ورمع

 رمع نبا
 هللا دبع نب رباج
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 ةحفصلا /ءزجلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 r ریبج نب نمحرلا دبع هللا لیبس يف هامدق تربغا نم
 ۷۲/۳ ۰ يمعثخلا هللا دبع نب كلام ةعاس هللا ليبس يف هامدق تربغا نم

 ۳۷/1 ءادردلا وبأ ا سبل مث ةعمجلا موی لا ند ۳ ةريره وبأ دجسملا ىتأ مث ةعمجلا موي لستغا نم

 ۳۹۹/۱ رمع نبأ بيط نم سم مث ةعمجلا موي لستغا ْنَم
 ۳۹/۱ يراصنالا بوی وبأ بیط نم سمو ةعمجلا موي لستغا ْنَم

 :a سوا ةعمجلا موي مکمایآ لضف نم
 ۱۹۸/۹ ةريره وبا رتویلف لحتکا نم
 ۳)/:۳۸ رمع نبا ةكم تویب روجأ لكأ نم
 1۱۹/4 صاقو يبأ نب دعس اهیتبال نيب امم تارمت عبس لكأ نم

 ی تب سنا هلل دمحلا : لاقف اماعط لكأ نم
 ا < نيطلا لكأ نم
 ۳/٤ هيلع مان مث ثارکلا لكأ نم

 ۳۸8/۳۰ ا ا ةكم تويب ءارك نم لكأ نم
 ۳۸۹/۶ ۳ اهیلع مان مث ءابدنهلا لكأ نم
 "4/4 هيلع مان مث هلكأ نم

 707١/5 ينزملا ةرق اندجسم نبرقي الف امهلكأ نم

 ۷۰/٤ باطخلا نب رمع اا امهلكأ و

 ا - هوعيطت الف ةيصعمب مكرمأ نم
 ۱۱۳/۳ ۰ يعازخلا قمحلا نب رمع هلتقف هسفن یلع الجر نأ نم

 0 سنآ «رباج انم سيلف ةبهن بهتنا نم
 ۷/۳ ةريره وبأ هللا لیبس يف نیجوز قفنا نم

 ۷1/۳ ةديبع وبآ هللا لیبس يف ةلضاف ةقفن قفنا نم

 ۷1/۳ كتاف نب ميرخ هللا ليبس يف ةقفن قفنأ نم

 32 ةم ركع هولتقاف هنيد لدب ْنَم
 دو يملسلا حيجن وبأ هللا ليبس يف مهسب غلب نم
 ۳ ا  هطسو اوطخف نينمؤملا مرح ىطخت ْنَم
 :AE ةريره وبأ وفعلا واذن نم

 ۳۸/۱ يرمضلا دعجلا وبأ انواهت عمج ثالث كرك نم

 ۳۷۳/۲ يراخبلا هلمع طبح رصعلا ةالص كرت نم
 ۱۱۹/۳ ةديرب هلمع طبح دقف رصعلا ءالص كرت نم



 رائالاو ةيوبنلا ثیداحألا سرهف ۱ ۱9

 ۳/۶ اا هقلخ ءاس ةليل نيعبرأ هكرت نم

 ۳۱۵/۲ ۰. es . يتينكب نكتي الف يمساب یمست نم

 ۱۳۷/۱ ۱ رمع نپا مهنم وهف موقب هبشت نم

 ۷ 84/5 ۰ ۶ صاقو يبآ نب دعس تارمت عبسب حّبصت نم

 مب

 ۱۳۹/۹ ورمع نب هللا دبع بطلا هنم ملعي ملو بّيطت نم

 1/۲ بمک نب یا هوضعأف ةيلهاجلا ءازعب یزعت ْنَم

 »۲ بعک نب یہا هوطعأف ةيلهاجلا ءازعب یزعت نم

 ۳/۳ رماع نب ةبقع يناصع دقف هکرت مث يمرلا ملعت نم
 3/۱ سابع نبا  بطخی مامإلاو ةعمجلا موي ملكت ْنَم
 ۹/۲ فاطخلا نرفع امهنم دحاو لك درفت نأ اهمامت نم

 Er ةشئاع سانلا طخسب هللا ىضر سمتلا نم

 ۱۸۰/۱ 0 باطخلا نب ورمع ۱ اثالث هیفک لسخف أضوت نم

 م0 یردخلا دیعس وبأ 0 1 شو نم نق افون و

 رع دوعسم نپب هّلا دبع ۱ انولکیت نم

 ۳۰۰/۱ ةشئاع ةعكر ةرشع يتنث ىلع رباث نم

 ۱۷۳/۲ 07 سابع نبا تيبلاب فاوطلا ناف جحلاب ًالهم ءاج نم

 ۱۱۱/۳ ت اب ی هعم نکسو كرشملا عماج نم

 ۸9۸۳ يشبح نب هللا دبع ۱ هسفنو هلامب نیکرشملا دهاج نم

 ۱۶۰/۱ 3 رمع نبا هللا رظنی مل ءالیخ هبو رج نم

 ۲۷/۲۰ ۰ ةريره وبأ . هطخل هيف رثکف سلجم يف سلج نم

 41/۳ ینهجلا دلاخ نب دیز ازغ دقف ایزاغ زهج نم

 ۳۰۷۳۳۱ ۱ ةريره وپآ یحضلا ةحبس ىلع ظفاح نم

 EAN ةر وأ ٠٠ یحضلا ةعفش ىلع ظفاح نم
 ۱۹:۱ ةشئاع امئاق لربي ناك هلأ مکثدح نم

 ۷/۳ ا ٠ هللا لیبس يف نيملسملا ءارو نم سرح نم

 1۳۱۹/۲ رغ نا كرشآ دقف هللا ريغب فلح نم

 ۳/۲ ةديرب مالسالا نم ءيرب ينإ : لاقف فلح نم

 2۱۰/۳ يدقاولا مکلاحر يف متفلخ ْنَم

 °1 /۲ ا كاوسلا مئاصلا لاصحخ ريخ نم

 ۳/۱ سنآ اهعطقی ملو یحضلا ةالص ىلع مواد نم



 ۱۵۵  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 اني ۹/۳ ةورع نما وهف نایفس يبأ راد لخد ْنَم

 ۹:۲ هللا دبع نب رباج اذ ْنَم

 ۲۹۱/۲ ۰ يلجبلا هللا دبع نب بدنج يلصي نأ لبق حبذ نم

 ۲۱۸۹/۲ بزاع نب ءاربلا ةالصلا لبق حبذ نم

 ۲۹۰/۲  يلجبلا هللا دبع نب بدنج دعیلف ةالصلا لبق حبذ نم
 2۷/۲ ةريره وبا ءاضق هيلع سيلف ءيقلا هعرذ نم

 ۷:۳ ءادردلا مأ  نيملسملا لحاوس نم ءيش يف طبار نم

 ۷/۳ نافع نب نامثع فلأك هل تناك هللا ليبس يف ةليل طبار نم

 ۷۳/۳ هللا لیبس يف ةحور حار نم

 ۳۸/۱ ةا ىلوألا ةعاسلا يف حار نم

 1۸/۲ ورمع نب هللا دبع كرشأ دقف ةجاح نم ةريطلا هتدر نم

 ۷۰/۴ يردخلا ديعس وبأ انيد مالس رلابو ابر هللا يضر نم

 ۷/۳ يملسلا حیجن وبآ هللا لیبس يف مهسب یمر نم
 1۳۱/۳ جیدخ نب عفار مهنذإ ريغب موق ضرأ يف عرز ْنَم

 ۳۷/۱ رمع نبا ةعمجلا موي هتماقإ راد نم رفاس نم

 0۵/۵ باطخلا نب رمع بس وأ هلوسرو هللا بس نم

 ۳۳۳/۵ ةريره وبا ةالص لک ربد هللا حبس نم

 1۷5/۳ نافعا نا ءاملا كلذ ىلإ انقبس نم
 ۳۹۵/۳ سابع نبأ لحلا يف لتق وأ قرس ْنَم
 ۱۳۹/۳ دمحم نب مساقلا نيعلا روحلا نم ةأرما ىلإ رظني نأ هرس نم
 0/۲ صاقو يبأ نب دعس هللا ةراختسا مدا نبا ةداعس نم

 TF بزاع نب ءاربلا هللا رفغتسيلف برثي ةنيدملا ىمس ْنَم

 ۱۳9/۵ ا ركبلا لجرلا جوزت ذإ ةنسلا نم

 ۱۹۸۹/۲ طرق نب هللا دبع عطتقا ءاش نم

۰ ۲۱۶2۱ 

 ۱۷/۲ را هعم ناك نم الإ ةرمع اهلعجی نأ ءاش نم

 ۱۳۳/۲ ةشئاع لهيلف جحب لهي نأ ءاش نم
 2۳۹/۰ دوعسم سلا دغ ءاسنلا ةروس نإ هتلهاب ءاش نم

 120/7 ةشئاع هكرت ءاش نمو هماص ءاش نم

 ۹4/۳ ةباحصلا نم ددع هودلجاف رمخلا برش نم

 ۲۹/۶ رمع نبا ءورمع نب هللا دبع نيعبرأ ةالص هل لبقت مل رمخلا برش نم



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱ ۱۵۹

 1۰/۱ ةريره وبأ رهز ررغ مايأ ةرشع هل بتك ةعمجلا ماص ْنَم
 ۷۸۹/۲ يرعشألا یسوم وبأ منهج هيلع تقيض رهدلا ماص ْنَم

 ۳ ریخشلا نب هللا دبع رطفأ الو ماص ال رهدلا ماص ْنَم

 "۱۳۳/۳ ها اباستحاو اناميإ ناضمر ماص نم
 ۷۷/۲ يراصنألا بويأ وبآ مايأ ةتس هعبتأو ناضمر ماص نم

 1۳/۲ يرافغلا رذ وبأ مایآ ةثالث رهش لک نم ماص نم

 E رسای نب رامع هيف كشي يذلا مویلا ماص نم

 ۷/۳ راع نب ةنقع هللا ليبس يف اموي ماص نم
 1 ةريره وبأ لاثأ نب ةمامث ىلع ب نم
 ۳۹ لوحکم برغملا دعب نیتعکر یلص ْنَم
 ۳۳۹/۱ ةمامأ وبأ ةعامج دجسم يف حبصلا ىلص ْنَم

 ۱/۱ ةريره وبأ باتکلا مأب اهيف أرقي مل ةالص ىلص ْنَم
 ۳:۸/۱ ۳ ارصق هل هللا ىنب یحضلا یلص ْنَم

 نس 6 شا ةعكر ةرشع يتنث یحضلا یلص ْنَم

 ۳۹/۸ رذ وبآ نم بتکی مل نیتعکر یحضلا یلص ْنَم
 ۷۸/۲ نافع نب نامشع ةعامج يف حبصلاو ةرخالا ءاشعلا ىلص ْنَم

 ۸1/۱ ةريره وبآ دجسملا يف ةزانج ىلع ىلص نم

 ۳ ةبيبح مأ ةرشع يتنث ةليلو موي يف ىلص نم
 . ۱ دارج نب هللا دبع اهلصيلف ىحضلا ةالص مكنم ىلص ْنَم

 15/۲ دیز نب ةماسأ لاقف فورعم هيلإ عنص ْنَم

 ۲۱۱/٥ رمع نبا ائالث هتأرما قلط نم

 ۲ ۵ لأ هتعدب هانمزلأ ةعدب يف قلط نم

 ۱/۵ دوعسم نب هللا دبع هل نيب دقف رمأ امك قلط نم

 ۲۰۹/۵ ف اع هل لا نوي نقف هللا هرمآ امک قلط نم
 1۷۰/۱ ةريره وبآ هدرپ الف ناحیر هيلع ضرع نم

YAVo To /é 

 01/6۷/۱ هدری الف بیط هیلع ضرع نم

 1۱/۲ لقيلف ایژر هيلع تضرع ْنَم
 ۱۹۳/۵ سابع نبا تامف فعف قشع نم

 انا سابع نبا ربصو فعو متکو قشع نم



 ۱۵۷  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار . تیدحلا

 ۷1/۲ رماع نب ةبقع انم سيلف هکرت مث يمرلا ملع نم
 1.14/0 ةشئاع انرمآ هيلع سیل المع لمع نم

 ۳۹/۱ ةريره وبآ حارو دجسملا ىلإ ادغ نم

 ۳۷۳ ۱ سوأ نب سوأ ةعمجلا موي لستغاو لسغ ْنّم

 ۰۳*۶ ۵۳ يراصنألا بویآ وبآ اهدلوو ةدلاولا نيب قرف نم
 ` ةريره وبآ ةبصعل بضغي ةيمع ةيار تحت لتاق ْنَم
 14/۳ لبج نب ذاعم ملسم لجر نم هللا لیبس يف لتاق نم

 ۸۱۰/۳ يرعشألا یسوم وبآ ایلعلا يه هللا ةملك نوکتل لتاق نم

 ۳۹۳/۲ يرعشأالا یسوم وبأ ركب وبأ لاق ؛ْنَم»

 ۳۹۱/۱ يراصتالا بویآ وبأ هللا الإ هلإ ال : حبصأ اذإ لاق نم
 ۳۳۹۲ نما هتيب نم جرخ اذإ لاق نم

 ۳۳۹/۲ يسرافلا ناملس كدهشأ ينإ مهللا : لاق نم

 ۳۷/۲ هللا دبع نب رباج مهللا :ءادنلا عمسي نيح لاق نم

 ا يضايبلا مانغ نب هللا دبع يب حبصأ ام مهللا : حبصی نيح لاق نم

 م1 يقرزلا شايع وبأ الإ هل ال :تارم رشع حبصي نيح لاق ْنَم

 ۲۹۱/۱ يراصنأالا بوی وبآ هللا الإ هل ال :حبصی نيح لاق ْنَم
 é4 /۲ ةريره وبأ هدحو هللا الإ هلا ال : حبصی نيح لاق ْنَم

 ۳۳۸/۲ نابوث تيضر : يسمي نيحو حبصي نيح لاق نم

 ۳۳۹/۲ نشا مهللا : يسمي نيحو حبصي نيح لاق نم

 0۸/۲ هللا دبع نب رباج مهللا : يدانملا يداني نيح لاق ْنَم

 ۳۳۹/۲ يردخلا دیعس وبآ ابر هللاب تیضر :لاق نم

 | يرافغلا رذ وبأ رجفلا ةالص ربد يف لاق ْنَم

 ۳:۲۲ ءادردلا وبآ يسمي نیحو حبصی نيح موي لك يف لاق نم

 1/۲ ءادردلا وبآ هراهن لوأ يف تاملکلا هذه لاق نم

 ۳۳۹/۱ رش ا . اباستحاو اناميإ ناضمر ماق نم
 ۲۲4/۲ ةمامأ وبأ هلل ابستحم نيديعلا يتليل ماق نم

 ۸/۱ ةريره وبآ اباستحاو اناميإ ردقلا ةليل ماق نم

 :AVY رغ ا اذكو اذك ةملك لئاقلا نم

 1 بدنج نب ةرمس هانلتق هدبع لتق نم
 0 ديرشلا هللا ىلإ جع اثبع اروفصع لتق نم
 ع سابع نبا دّوق وهف ادمع لتق نم



 رائالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف 18۸

 ۰/۳ سابع نبا ايمر يف يع يف لتق ْنَم
 1V /o ةداتق وبأ هبلس هلف الیتف لتق نم

 علا ۲۳ ةداتق وبأ هبلس هلف ةنيب هيلع هل البتف لتق نم
 11۸4/٤ يراصنألا دوعسم وبأ ةرقبلا ةروس رخا نم نيتيآلا أرق نم

 ۲۹۳ ۱ ةمامآ بأ يسركلا ةيآ أرق نم

 ۳۹4/۱ 50 ةبوتكملا ةالص ربد يف يسركلا ةيا أرق نم
 ۳۲۸/۱ دوعسم نب هللا دبع هللا بانك نم افرح أرق نم

 ۳۹۹/۱ رمع نبا يردخلا ديعس وبأ ةعمجلا موي فهكلا ةروس أرق ْنَم

 ۱۳۷/۲ رمع نبا هازجأ هترمعو هتجح نيب نرق ْنَم

 ۳۳/۱ سنأ نب ذاعم فرصني نيح هالصم يف دعق نم

 ۷/۲ ا هيف هللا ركذي مل ادعقم دعق ْنَم
 2۱۷۳/۸۳ ا سابع نبأ ؟موقلا نم

 4/۱ لبج نب ذاعم هللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك ْنَم
 A/a +۵۳ ا قرم نلحي الف دهع موق نيبو هنيب ناك نم
 ” عم /[ رمع نبا رصعلا نيلصي الف اعيطم اعماس ناك نم

 ۱۳/۳ ةبلعث نب بیبز ليعامسإ دلو نم ةبقر هيلع ناك نم

 1/0 سنآ هب ءیجیلف ءيش هدنع ناك ْنَم

 ۲۹1/۲ ةريره وبأ نبرقي الف حضي ملو ةعس هل ناك نم

 ۱۹/۳۲ ركب يبأ تنب ءامسأ همارحإ ىلع مقيلف يده هعم ناك نم

 امه /؟ ةشئاع ةرمعلا عم جحلاب لهيلف يده هعم ناك نم

 1۰۸/۲ ةشئاع ةرمعلا عم جحلاب للهیلف يده هعم ناك نم

 1۰ ۵۸۲ ةشئاع - ةرمعلاو جحلاب للهیلف يده هعم ناك نم

 1۸0 /۲ رمع نبا ءيش نم لحي ال هناف یدهآ مکنم ناك نم

 11/۲ يرافغلا رذ وبأ ةثالث رهشلا نم امئاص مکنم ناک نم

 ۰۵/۱ بلاط یبآ نب ىلع امايأ رهشلا نم اعوطتم مكنم ناك ْنَم

 ۱۸/۱ هللا دبع نب رباج رخالا مويلاو هللاب نمی ناك نم

 ۱۹/۵ 38 عمجي الف رخالا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم
 مدع ع 7 يف عدي الف رخالا مويلاو هللاب نمی ناك ْنَم

 »161/0 تباث نب عفیور هءام قسی الف رخالا مویلاو هللاب نمژی ناك نم

 رخالا مویلاو هللاب نمی ناك نم

 1:۳۵ تباث نب عفیور نحکنی الف



 ثيدحلا ٠

 نحکنی الف رخالا م ویلاو هللاب نمؤي ناك نم

 هفیض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نُم

 هحمیلف نارقلا ریغ ائیش ينع بكت

 همومغو همومه ترثک نم

 ةبرق برق لک نم
 هالوم يلعف هالوم تنك نم

 هسبلآ ةرهش بوث سبل نم

 دمحلا :لاقف ًاديدج ايوث سبل ْنَم

 لاقف ابو سبل ْنَم
 هل هللا لعج رافغتسالا مزل نم

 تاودغ ثالث لسعلا قعل نم

 هل ةعمج الف اغل نم

 ناوي

 اهنم سيلف هبراش نم ذخأي مل نم

 ايزاغووجي وأ زغی مل نم

 يحولا نم عمسی ناك ام دقف امل نم
 اذهل نم

 اهب يل نم
 ةنجلا لحد اعيش هللاب كرشي ال تام نم

 هسفن هب ثدحی ملو زغی ملو تام نم

 وزغلاب هسفن ثدحی ملو زغی ملو تام نم

 ًاضوتیلف هجرف سم نم
 رهطتم وهو ةبوتکم ةالص ىلإ یشم نم
 هئلک لضف وأ هئام لضف منم نم

 هیسن وأ رتولا نع مان نم

 تباث نب عفیور

 يعازخلا حیرش وبآ

 يردخلا ديعس وبا

 سابع نبا
 دواد وبأ

 سابع نبا

 رمع نبأ

 باطخلا نب رمع

 ۱6۹ ةحفصلا /ءزحلا

ETT /۵ 

2۷۷/۳ 

 غ٠ /7؟

۱۸۳/۶ 

۱۱/۲ 
` ۵ 
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 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱۹۰

 ۸1/۲ ةشئاع اعوطت نموصی الف موق ىلع لزن ْنَم

 1/۲ ميكح تنب ةلوخ تاملکب ذوعأ : لاق مث ًالزنم لزن نم

 ۱۹/۶ ميكح تنب ةلوخ ذوعآ : لاقف ًالزنم لزن نم

 ۳۹۹/۲ هللا دبع نب رباج هماعط ىلع يمسي نأ يسن ْنَم

 44/4 سابع نبا ؛ةريره وبآ اهربد يف ةأرما حكن نم

 ۳44/۲ ساغ تا ۱ اذه ْنَم
۰۳ .۵۱ 

 ۱۸۳/۳ عوكألا نب ةملس قئاسلا اذه نم

 ۳۹۹/۲ ءیناه مأ هذه نَم

 1۹/۳ سابع نبا يراوسلاب مهسفنأ نوقثوملا ءالؤه ْنَم
 عهده / متاح نب يدع كدفاو ْنَم

 ۸/۲ شا هيلع رطفیلف ارمت دجو نم

 ۳۷/۲ يرافغلا رذ وبأ هللا دمحیلف اريخ دجو نم
 5۰۱۰/۵ ةريره وبآ سلفأ دق لجر دنع هعاتم دجو ْنَم

 ۱۳۷/۵۳۷/۵ سابع نبا طول موق لمع لمعي هومتدجو نم

 ۳۳۵/۵ باهش نبا دیسآ نب باتعل ب يبنلا ةيصو نم

 ۶2 ۰۵ سابع نبا هولتقاف مرحم تاذ ىلع عقو ْنَم

 ۱۸۲/۳ ۳ ةنجلا هلو انع مهدري نم

 ۱۱۳/۰ رمع نبا نیملسملا ىلع اهب مسوی ةمور رثب يرتشي ْنَم

 ۱۳۳/۳ ةشئاع يله يف هاذآ ينغلب لجر يف ينرذعي نم

 ` ۱ سنآ ۱ رصیق ىلا هذه يتفيحصب قلطتی نم

 ۱۹/۳ وغم نت ٤آ لهج وبأ عنص ام انل رظني نم

 04/۳ بلاط يبأ نب يلع ؟يعم رجاهي نم

 YF هللا دبع نب رباج ؟ينرصني نم ؟ينيوؤي نم

 ۲1/٤ هللا دبع نب رباج دجسملا لوخد نم هلكا ةي عنم

 0۸/۲ ةا ب طل ةغلابملا نم مئاصلا 295 عنم

 ۷۹/۵ و حقالملاو نیماضملا نع 5 یهنم

 نا TAT /Y ةشئاع قبس نم خانم ینم

 ١ / لبج نب ذاعم 4

 ٤۰/۱ ةشئاع شحفلا بحي ال هللا نإ هم

 ۳۳۱۱/۵ دوعسم نب هللا دبع اهلعل» لاق اربدأ املف تنعلف تبأف «هم»



 ٠5١  ةحفصلا /ءزجلا ثيدحلا يوار ثیدحلا

 ۵۲۹/۳ ریخشلا نب هللا دبع مكلوقب اولوق هم هم

 0 رذنملا مأ هقان كنإف يلع اي هم

 ۱/۱ باطخلا نب رمع ينرمأت نأ ىلإ جوحأ تنك رمع اي هم
 ۲۹۲/۱ ةريره وبأ ةندب يدهملاك ةعمجلا ىلإ رجهملا

۳۳ 7۰-۱3 
 ۳/۳ يردخلا دیعس وبأ يباحصأ كنع عد دلاخ اب الهم
 1۰/۳ يردخلا ديعس وبأ ةنجلا يف دلولا ىهتشا اذإ نمؤملا

 e ةريره وبآ هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا

 نونلا فرح

 ۳۳/۲ هللا دبع نب رباج ءوضوب دان

 ۱۳/۳ دوعسم نب هللا دبع رانلا

 ۱۳/۳ اقوا یصح نم افك ينلوان
 oAA/Y 5-5 هموق هعيض يبن

 ۸1/۲ مع با الا ةيبيدحلاب دص ثيح ندبلا ةَ رحن
 ۳۹/۲ هللا دبع نب رباج هديب ةندب نيتسو أثالث م رحن
 ۲۹۳/۲ ةشئاع ةرقب عادولا ةجح يف دمحم لا نع رحن
 EV ۱۳۵/۲ هللا دبع نب رباج رحنم اهلك ىنمو انهاه ترحن
 ۳۹۳( گر ته ةا ا لوسر دهع یلع هانلکاف اسرق انرحن
 ۹/۲ A ةندبلا ةيبيدحلا ماع لي هلا لوسر عم انرحن

 م5655 /9

 ۳۹۳ ۱ ترقی نوقباسلا قولوألا نورخالا نحن
 ٤/۱ خا ةمايقلا موي نوقباسلا نورخالا نحن
 1/۲ سابع نبا مكنم یسومب قحأ نحن
 ۷1/۲ ةريره وبآ فیخب هللا ءاش نإ ادغ نولزان نحن
 ۳۰/۲ اط یا تب نا ` ا
 ۱۳۸۸/۱ e ءالص لک ربد ىف اولوقی نأ هتمأ هب بدن

 ۱۷۰/۳ اا لاب ی شم لك هللا لور یر
 o / بلاط یبآ نب یلع نيعدخألا ةماجحب يب يبنلا ىلع ليربج لزن

 ۳/۱ ةديرب نيسحلاو نسحلا ذخأل وي لزن
 ۳۳/۳ سابع نبا اونما نیذلا اهیآ ای) یلاعت هلوق لزن



۱ 

 هللا باتک يف ةعتملا ةيآ تلزن
 فتاطلا لهأ ىلع قينجنملا كت بص اهلهأ دنع اهتدع ةيالا هذه تخسن
 م

 لخلا مادإلا معن

 ةيألا لوأ يف قالطلا هللا ركذ معن لخلا مدالا معن
 بصنلا بهذي بيبزلا ماعطلا معن

 ةرجحلا يف تنك اذإ ىتح تجرخف !معن) لتف ىتح لتاقف مدقتف «معن»
 مساپ : مالسلا هيلع لیربج لاقف معنا

 هللا لوسر اي حب خب لاق «معن»

 ۱ غي یتح منيل مث أضوتيل «معن) زا هللا لوسر كلذب یضق معن

 ةحقللا ةحينملا معن

 ةنيبلا هذه برو معن عادولا ةجح يف كلذو «معن»

 راثلا كلخدیو كتعيزو معن
 اووادت هللا دابع اي معن

 سانلا نم ريثك امهیف نویغم ناتمعن نأضلا نم عذجلا ةيحضألا تمعن

 ی و
 یشاجنلا 85# ل

 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف
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 ثیدحلا
 ثیدحلا يوار

 ورمع نب هللا دبع فوسك يف هدوجس يف يي يبنلا خفن سابع نبا مالك ةالصلا يف خفنلا س ی ی
 - هللا مكرقأ ام مکرقن
 ديدج قالطو ديدج حاكن
 اذه دربب اذه رح رسکن

 نيتسبلو نيتعيب نع لا لوسر اناهن
 اهلتق نع ويي هاهن
 ثالث دعب اهنم اورخدي نأ ةرم مهاهن
 ةمالا أطوت ال نأ اِ هللا لوسر ىهن

 ءانإلا يف سفنتي نأ ب هللا لوسر ىهن
 ربقلا صصجی نأ و هللا لوسر ىهن
 همسا نيب دحأ عمجي نأ ِة هللا لوسر ىهن
 الإ ةرحلا نع لزعي نأ ةي هللا لوسر ىهن
 ءايشأ نع وي هللا لوسر ىهن
 ةاصحلا عيب نع يك هللا لوسر ىهن

 نيتعيب نع ی هللا لوسر ىهن
 تیبخلا ءاودلا نع وي هللا لوسر ىهن

 نوطب يف ام ءارش نع هلو هللا لوسر ىهن
 ةملث نم برشلا نع 25 هللا لوسر ىهن
 ةفرعب ةفرع موي موص نع ی هللا لوسر ىهن
 مهرمأي ىتح لاتقلا نع ةَ هللا لوسر ىهن
 ةذبانملاو ةسمالملا نع ی هللا لوسر ىهن
 ۲ ةبعالملا لبق ةعقاوملا نع لك هللا لوسر یهن

 بارغلا ةرقن نع لک هللا لوسر یهن
 مهل ةمحر لاصولا نع يب هللا لوسر یهن

 ةأرما نساحمپ اهجوز ةأرملا ربخت نأ ةي یهن
 اهتخأ قالط ةأرملا طرتشت نأ اچ یهن

 حطبنم وهو لجرلا لكأي نأ ةي یهن
 رهظ ىلع فوص عابی نأ كي یهن
 ثلاث نود نانثا یجانتی نأ لو یهن

 سابع نب هللا دبع
 ةشئاع

 نامثع نب نمحرلا دبع
 ةشئاع

 تباث نب عفیور

 سابع نبا

 هللا دبع نب رباج

 ةريره وبأ
 باطخلا نب رمع

 ةناحير وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 ءاربلا

 ةريره وبأ

 لبش نب نمحرلا دبع
 ۱ هشئاع

 يراصنألا ةداتق وبآ
 دوعسم نب هللا دبع

 ةريره وبا

 سابع نبا

 ۱3۳ ةحفصلا / ءزحعلا
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 لظلاو حضلا نيب سلجي نأ لكي ىهن

 هلهأ عامجب لجرلا ثدحي نأ ةَ ىهن

 هدحو لجرلا رفاسي نأ زی ىهن
 هللا هجوب ادحأ لاسي نأ لكي یهن

 هتأرما برض ميف لجرلا لأسي نأ لَك ىهن

 هنيعب طئاحلا يف ملسي نأ لی ىهن

 ۱ برثیب ةنيدملا يمسي نأ 5 یهن

 نرقلاو نذألا ءابضعب یحضی نأ يب یهن

 اذک ءونب انرطم لاقي نأ ةي ىهن

 سمشلاو لظلا نيب لجرلا دعقی نأ لي ىهن

 يسفن تثبخ لجرلا لوقي نأ كي ىهن
 هتيراجو همالغل ديسلا لوقي نأ اب ىهن
 هلك ناضمر تمص لوقي نأ ةع ىهن

 يدوهي وه : هفلح يف لوقي نأ هلي ىهن

 . . .رفغا مهللا :هئاعد يف لوقي نأ ای ىهن

 كولملا كلم ناطلسلل لوقي نأ ای ىهن

 رفاك اي ملسملا لوقي نأ اب ىهن

 ةمتعلاب ءاشعلا ةيمست ی ىهن

 ةيلهاجلا ىوعدب ءاعدلا 98 ىهن

 تبه اذإ حيرلا بس او ىهن

 ةكم تويب ةراجإ نع لو ىهن

 موصلاب ةعمجلا موي دارفإ نع لو ىهن

 موصلاب هدارفإ نع ةي ىهن

 بهذت ىتح رامثلا عيب نع 35 ىهن

 ودبي نأ لبق اهئارشو ةرمثلا عيب نع يب ىهن

 ۱ ناویحلا عيب نع وَ یهن

 لحفلا بارض عيب نع و یهن

 رجملا عیب نع ةَ یهن

 مودعملا عيب نع و یهن

 ةذبانملاو ةسمالملا : نیتعیب نع ةي یهن

 دیصلا بلک الإ بلکلا نمث نع ی یهن

 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 ةريره وبآ

 يردخلا دیعس وبآ

 رمع نبا

 هللا دبع نب رباج

 باطخلا نب رمع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ «بعك نب َيِبأ

 رمع نبا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ «رباج

 رمع نبا
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 00 ثيدحلا

  روقعلا بلكلا نمت نع ةَ ىهن

 رونسلاو بلكلا نمث نع و ىهن

 يغبلا رهمو بلكلا نمث نع هو ىهن

 ملسملا بابس نع ةَ ىهن

 ءاقسلا يف نم برشلا نع ويي ىهن
 نيترهشلا نع 35 ىهن
 راهنلا فصن ةالصلا نع و ىهن
 ةفرعب ةفرع موي موص نع ای ىهن
 همايص نع هل ىهن

 لحفلا بسع نع وَ ىهن
 يكلا نع ی یهن
 جاحلا ةطقل نع يو ىهن

 ةلصأتسملاو ةرفصملا نع لی ىهن

 رمحلا رثایملا نع ب ىهن
 هنع ب ىهن
 هديسل لوقي نأ كولمملا 26 ىهن

 ءاسنلا ةعتم نع ربیخ موي ةي ىهن

 ةلبحلا لبح عيب نع ةَ يبنلا ىهن
 مئاصلل ةماجحلا نع و يبنلا ىهن

 رفصعملا سابل نع ةي يبنلا ىهن
 هارآ ىنأ رون

 يل اهبه

 ثاسفن يل يبه
 هيبحاصو كلام نب بعك اب رجه

 ابي دمحم كيبن ةنسل تيده
 ىلإ بحأ اذه

 هذه مادإ اذه

 ثیدحلا یوار

 بلاط يبأ نب يلع

 هللا دبع نب رباج

 دوعسم نب هللا دبع

 سابع نبا
 ميعن نب ةنانك

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 هجام نبا

 رمع نبأ

 نيصحلا نب نارمع
 نامثع نب نمحرلا دبع
 بلاط يبأ نب يلع

 يملسلا دبع نب ةبتع
 بزاع نب ءاربلا

 بركي دعم نب مادقملا

 ۱ ةريره وبآ

 بلاط يبأ نب يلع

 رمع نبأ

 لجر

 بلاط يبأ نب يلع

 يرافغلا رذ وبأ

 ءاهلا فرح

 سنا

 عوكألا نب ةملس

 دیسآ وبآ

 كلام نت تحك

 بلاط يبأ نب يلع

 11 ةحفصلا / ءزحملا
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 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱ ۱ ۱۹۹

 ۱/۵ بلاط يبأ نب يلع رّيخ اذه غلبم غلب اذإ اذه

 5/1 كلام نب بعك بيزأ نبا اذه ةبقعلا ثزأ اذه

 ۳2۳/1 ۱ عفار وبآ بیطأو رهطأو ىكزأ اذه

 ۱۹۳/۲ سابع نبأ ةعتملا نع ىهن هنأ نومعزي يذلا اذه

 004/۳ نم ار ها ةمألا هذه نيمأ اذه

 ۱/۳ تا هد رف ساري دخلا اه
 ۳۸/۲ ةشئاع مالسلا كيلع أرقي لیربج اذه

 ۳۹۷/۲ . نا هللا دمحت مل تنأو هللا دمح اذه

 ۹۹/۵ نایفس يبأ نب ةيواعم هللا لوسر هنع یهن يذلا راغشلا اذه

 ۱۹۹/۲ ةشئاع مدا تانب ىلع هللا هبتك دق ءيش اذه
 TAT باطخلا نب رمع مكيلع يرجي ائيف هسبحا نكلو لاملا ريغ اذه

 ۱/۳ دوعسم نب هللا دبع ةمألا هذه نوعرف اذه

 ۳۷۳/۳ دلاخ نب ءادعلا دلاخ نب ءادعلا یرتشا ام اذه

 ۱۹9/۳ 5 نالف عرصم اذه

 141/۳ ةريره وبأ رانلا لهأ نم اذه

 ۷۷/ ةشئاع أنه نم نئج ءاسن لعف نم اذه

 ۲1۰/۲ دوعسم نب هللا دبع ماقم هريغ هلا ال يذلاو اذه

 E نايفس يبآ نب ةيواعم ءاروشاع موی اذه

 ۲/۲ سنآ نوئالثو دحأ يل لمکی مویلا اذه

 ضل ةباحصلا نم ددع يتمأ روكذ ىلع مارح ناذه

 ۱۸/۳ سین نب هللا دبع ةمايقلا موي كنيبو ينيب ةيا هذه

 ۱۳۶/۲ ۰ نك نأ تانا ال هللا لوسر ةبج هذه

 ۳۸/۲ ۱ ةريره وبأ ماعطب كتتأ دق ةجيدخ هذه

 ۱۸/۳ ۱ ۳ رباج ابأ اي ةداهشلا هذه

 ۳۰/۱ ةرجع نب بعک تویبلا ةالص هذه

 ۸۶ ۳ ۲ ق نأ ةباط هذه

 Y/Y سابع نبا اهب انعتمتسا ةرمع هذه

 ۲04/۳ رمع نبا نامثع نع هذه

 VV /Y دعقم لجر انتلبق هذه

 10۹4107/۲ ةشئاع كترمع ناکم هذه

 ۲0۹/۳ تب نامثع دي هذه



 ۱۱۷  ةحفصلا / ءزجلا ثيدحلا يوار . ثيدحلا

 8/6 ةداتق وبأ ˆ جش تسل هرهل
 ۳9۹۹/۶۹ سابع نپا ليعامسإ هللا ایقسو لیربج همزه
 ا بلاط يبآ نب ىلع عنص ةَ هللا لوسر تيأر اذکه
 ۸/۱ ةبعش نب ةريغملا ای هللا لوسر انب عنص اذکه

 ۱ ۵ Y/ رمع نبا ال هللا لوسر لعف اذكه

 ۱۳۵6 ا
 ١85/١ ورمع نب هللا دبع داز نمف ءوضولا اذكه

 WIN نایفس نب بدنج تیمد عبصإ الإ تنأ له
 ۸۵/۱ 7 ةريره وبآ الضف هنیدل كرت له

 Vo f ایش یهتشت

 ۱۳/۲ ةيواعم اذك نع ىهن ب يبنلا نأ نوملعت له

 1 دعس نب بعصم مكئافعضب الإ نوقزرتو نورصنت له
 "۷۱-7 دادش نب هللا دبع ةملس تيزج له
 ۳۹۹/۳ 8 ایش تيأر له
 Y/Y ةريره وبآ فوخلا ةالص لو هللا لوسر عم تیلص له
 ا ا ةشئاع ؟ءيش مكدنع له
 1/۴ هللا دبع نب رباج ماد نم مکدنع له

 ev /Y ةشئاع ءادغ نم مکدنع له
 E هللا دبع نب رباج ائيش حتفلا موي اومنغ له
 ۷/۳ نایفس وبأ ؟هومتلتاق له
 ۳11/0 ةريره وبأ لبإ نم كل له

 ۱1/۳ سابع نبا برعلا اهب مكل نيدت ةملك ىلإ مكل له
 ES ةرمض انم نالا اوذخأت نأ مكل له
 00 يرهزلا قار نم له
 7” ۹ ةنش ىف تاب ءام نم له
 ۱۳۷۷/۱ نين ةليللا فراغ مل لجر مکنم له
 مغ ىلع نب ةحلط هنم ةعضب وأ ةغضم الإ وه له
 1۸/٥ سابع نبا هومتخبدف اهباهإ متذخأ اله
 10/٤ ةريره وبأ هبطر نم انل تیقتنا اله
 4/٤ و ا كيعالتو اهبعالت اركب اله
 ” /‘ اغ وراح کی توت اه



 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف 13۸

 0 ۷/0 ةيمأ نب ناوفص هب ينيتأت نأ لبق ناك اله
 ۳۱/۲ .ةداتق دشرو ريخ لاله

 0/1 يدزألا ةءدانج ءادغلا ىلإ اومله

 EAT /Y سابع نيا راصنألا نم سانأ مه

 0 ةريره وبأ يكرات تويب قیرحتب ا هللا لوسر مه "
 1۰0/۳ بلاط يبآ نب يلع لجو زع هللا ءاقتع مه

 ۲/٥ نسحلا فحصملا يف بتكي نأ باطخلا نب رمع مه

 o4 / دوعسم نبا ةمألا هذه سوجم (ةيردقلا) مه

 ۱۸/۲ درهم کن ةع امهتقو نع نالّرحت ناتالص امه
 ۳۱۱ ةملس مأ بلغآ نه

 1/0 هللا دبع نب رباج ةقفنلا يننلأسي ىرت امك يلوح نه

 0 بلاط يبأ نب ىلع هاوبأ امهو امهنبا وه

 70 بلاط يبأ نب يلع لستغت مل ام اهتعجرب قحأ وه

 98 بلاط يبا نب يلع اهرصم نم جرخي مل ام اهب قح وه
 ۲۱/۱ ةشئاع ناطیشلا هسلتخی سالتخا وه

 ۳۱۹/۶ یردخلا ذیعس وبآ بیطلا بيطأ وه

 ۷/۵ رمع نبأ مالغلا هيلع در يَ يذلا وه

 ۱۳۹/۰ بلاط یبآ نب ىلع اهترجه راد يف تماد ام اهضعبب كلمأ وه

 TA e مکل هللا هجرخآ قزر وه

 ۲/٤ ءادردلا وبأ ايندلا له ماعط ديس وه

 1؛۳/۳ فيقث نم لجر هللا قیلط وه

 ۳۵/۳ فیقث نم لجر ا هللا لوسر قیلط مث هللا قیلط وه
 U 5 هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه

 ۹1/۴ ورمع نب هللا دبع رانشو رانو راع وه

 ۱1/۲ ةشئاع ةيده هنم انلو ةقدص اهيلع وه

 ۹۷/۳ ورمع نب هللا دبع رانلا يف وه

 ۳۹/۹ نایفس وبأ بسن وذ انیف وه
 ۳۷/۷/۵ ةشئاع ةعمز نب دبع اي كوخأ وه كل وه

 ۳/۵ ةشئاع شارفلل دلولا ةعمز نب دبع اي كل وه

 ۱۳/۵ بلاط يبأ نب ىلع مكنيب ىضق ام وه

 م١ يردخلا ديعس وبأ اذه مكدجسم وه



 تیدحلا

 ةنجلا لهأ نم وه

 راثلا لهأ نم وه

 ةيلهاجلا لمع نم وه
 یرغصلا ةدژوملا وه

 ةريغملا ينب ةلزنمب مهموق يف ءالژه

 ایندلا يف مهلوه
 راهنلا تاعاس نم ةعاس رحنا یه

 نسحف اهب ذخأ نمف هللا نم ةصخر يه

 ریزنخلا محلو مدلاو ةتيملاك يه
 كيخال وأ كل يه

 نيميلا كلمب اهلحتساف كل يه

 يضقت نأ ىلإ مامالا سلجی نأ نيب ام يه

 اهوسبلاف مکبایث ريخ نم يه
 هللا ردق نم يه

 ائيش تمس نوکت نأ الإ ةدحاو يه

 اهب قحأ وهو ةدحاو يه

 اهيلو رجح يف نوكت ةميتيلا يه

 نيمي يه

 اهرفکی نيمي يه

 تعش امهیآ لاو

 لوعت نمب أدبأو

 اهحمت ةنسحلا ةثيسلا عبتأو

 مکناف ءاسنلا يف هللا اوقتاو

 هل رجاو

 امکروجأو
 اهب قحأ وهو ةدحاو

 مئانغلا يل تا او

 ةحفصلا /ءزحلا

۶۱۹/۵ 

۱۸۰/۳ 

۱۰/۳ 

0۵۱ 

۱۳۱/۵ 
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۳74/1 

2۲/۲ 

۳۰/۳ 

0۷۸۰/۳ 

۳۰۵ ۰/۵ 

۳۳۷/۱ 

۳۸۱ ۲۳۸۱ 

۱۳۹/۱ 

۱۳/۶ 

۱۸۰/۵ 

۹1/0 

۲/۵ 

۳۷۵/۵ 
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VA /o 
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۳۷۳/۳ 

۳۷/۵ 

۵/۵ 

۵/۵ 

۳۱۹۰/۵ 

۳۸۳/۳ 
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 .ةرخالا ةعكرلا يف سلج اذإو ةنيدملاب نم 35 هللا لوسر عداو

 . ةيناثلا ةدجسلا نع هسأر عفر اذإو ۱ نيمي ىلع تفلح اذإو
 نينس عبس مالغلل راص اذإو
 هاسأراو

 ةرقلا نإ الأ ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو الجر همع عم لسرأو
 اكلسم هل دجأ ال قحلاب كثعب يذلاو

 مكدحأ نطب لسغتل اهنإ هديب يسفن يذلاو هديب دمحم سفن يذلاو

 هللا ليبس يف دحأ ملكي ال هديب يسفن يذلاو عمطأل ينإ هديب يسفن يذلاو
 بطحب رما نأ تممه دقل هديب يسفن يذلاو

 مامإلا عم اهيلصي مث ةالصلا رظتنی يذلاو تصنأ هبحاصل لوقي يذلاو ةمطاف نأ ول هديب يسفن يذلاو

 هتنبا لجرلا جوزي نأ راغشلاو ىنز نم لك ىلع بجاو مجرلاو
 بئات امكنم لهف بذاك امكدحأ نإ هللاو لجرلل لجرلا لوقي نأ راغشلاو
 ۱ هعنمأ الو ادحأ يطعأ ال ينإ هللاو هللا ضرأ ريخل كنإ هللاو

 ِهصْحُرِب ذخؤي نأ بحي ىلاعت هللاو حرج لسغي ناك نم فرعأل ينإ هللاو
 اعيش ًادحأ يطعأ ال هللاو ۳ مكبّذعي ىتح نيهتنم مکارآ ال هللا هيلع مكلمحأ ام دجأ الو مكلمحأ ال هللاو
 ادحأ عنمأ الو ًادحأ يطعا ال هللاو

 هللا الإ دمحأ الو هيلإ موقأ ال هللاو

 ةمرح اهيف نومظعي ةطخ ينولأسي ال هللاو

 راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف -

 سنأ
 نخ وأ

 : يرعشألا ىس وم وبأ

 ثریوحلا نب كلام
 ۱ ةريره وبأ

 نا

 يردخلا دیعس وبأ
 ةريره وبآ
 ةريره وبآ
 ةشئاع
 بلاط يبأ نب يلع
 يرعشألا ىسوم وبأ
 باطخلا نب رمع

 رمع نبا

 ةريره وبآ
 ا  رمع نبا

 ةريره وبأ

 مزاح وبأ
 رمع نبا
 يرعشألا ىسوم وبأ
 سابع نبا

 ةريره وبأ
 ةريره وبأ

 ةشئاع

 ريبزلا نب ةورع
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 ۱۷۱  ةحفصلا /ءزحلا ثیدحلا يوار ۱ ۱ ثيدحلا

 عم ةمركع اشيرق نوزغأل هللاو
 ۱۷۹/۳ ماوعلا نب ریبزلا دنه مدخ ىلإ رظنآ ينتيأر دقل هللاو
 ۱۹/۳ 7 حرفأ امهيأب يردأ ام هللاو
 ۲۳۳/۵ ةناکر نب ديزي دبع ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو

 ۱۳۰/۳ هللا دبع نب رباج اهتيلص ام هللاو
 ١ ۰۳/۳ عوکالا نب همش ينتبجعأ دقل هللا لوسراي هللاو
 ` 0 بلاط يبأ نب يلع رفعجل اهب يضقأف ةيراجلا امأو
 ۳۳۰/۶ ةريره وبأ ابعل اهب اوبعلاف ةضفلا امأو

 ۹/۳ جیدخ نب عفار يبهنلا نم تخبط يتلا رودقلاب رمأو

 ۲۹۹/۶ دوعسم نب هللأ دبع نمحرلا ليلخ مكبحاص نإو
 ۳1/۳ ٣ ءاملا يف اقيرغ هتدجو ناو
 ۳۹۷/۲  صاقو يبأ نب دعس هللا الإ هلإ الأ دهشأ انأو
 ۳۹۹/۲ ` رمع نبا هللا لوسر ىلع مالسلاو هلل دمحلا :لوقآ انأو
 ۹/٤ سابع نبا يكلا نع يتمأ يهنأ انأو
 ۱۱۳/۶ رشبم مأ هریغ مهتأ ال انأو
 ۳۷/۵ سابع نبا اهب ىلوأ رفعج اي تنأو
 ۵۳۹/۲  دوعسم نب میعن لوقي ام لثمب نالوقت امتنأو
 ۱۳۸/۵ يردخلا ديعس ربآ نولعفتل مکناو
 0۱۸/۵  دیز نب ةماسأ ةئيسنلا يف ابرلا امنإو

 ۱۱۲۰ سابع نبا جحلاب ةا هللا لوسر لهأو
 ۲ ةريره وبأ ۱ يبر ينمعطي تیبآ ينإ يلثم مکیأو
 ۲ سابع نبا ٠ ةالصم يف بجوأ دقل : هللا مياو
 ۲۸4/۳۰ ۳ نإ.هلوسر ةمذو هللا ةمد مکنم تئربو

 ۱۵/۵ يردخلا دیعس وبآ نيتيرق نيب ليتق دج
 3/١ سنأ ةالصلا يف ينيع ةرق تلعجو
 8۱/۳  يظرقلا بعك نب دمحم ۱ ادس مهيديأ نيب نم انلعجو)
 ۲۹۵/۲۰۱۹۵/۱  رباجن .بلاط يبأ نب يلع ۲ تاوامسلا رطف يذلل يجو تهجو
 )۳ ۱ ةشناع ۱ زاهج امهانزهجو
 ۹7 دوعسم نپ ها دبع ةنس ایاطخ رفکت ةليل یمحو
 5 00000 ` رمع نبأ ءاضيب ةهربخ يدنع نأ تددو



۱۷۲ 

 انناوخإ انيأر دق نأ تددو

 دوهيلا ةلبق نع يهجو هللا فرصی نأ تددو

 لَ هللا لوسر تنذأتسا تنك ىنأ تددو
 هتأرما قلط اذإ ناك لج رلا نأ كلذو

 رشعلا مايأ يف كلذو

 طق ارظنم مويلاك رأ ملف رانلا تيأرو

 هنمث لكأف ارح عاب لجرو

 ةيفاعلا كعم بحي هللا لوسرو
 یرسیلا هدي ىلع ىنميلا هدي ب عضو

 ىلصملا ىلإ هيف نوجرخي اموي سانلا ةَ دعو

 تسيل نيكسم ماعط ةيدف هنوقوطي نيذلا ىلعو

 لاق نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو
 لصف عجرا كيلعو

 هترفغمو هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو

 كمأ ىلعو مالسلا كيلعو

 لّصت مل كنإف لصف عجراف كيلعو

 رشعلا عبر ةقرلا يفو

 سمخ سمخ حضاوملا يفو

 ةعكرلا يف عنصف ماقو
 براشلا صق يف ب يبنلا انل تقو
 هريعب لب هللا لوسر یرتشا دقو

 ءالولج موي ةيراج يمهس يف تعقو
 فقوم اهلك ةف رعو انهاه تفقو

 فقوم اهلك ةفلد زمو انهاه تفقو

 هسأر نهد رثکی هَ هللا لوسر ناکو

 حاورالا كلت نم مالسلا هيلع یسیع حور ناکو

 سابع نبا ةلاخو يتلاخ تناکو
 يفصلا نم ةيفص تناکو .

 ةيعوألا نع مکتیهن تنکو

 امکتعضرآ دق اهنآ تمعز دقو فیکو

 ابیط اهنع یفوتملا سمت الو

 ةيواعم

 سابع نيا

 ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ

 راثالاو ةيوبنلا ثيداحألا سرهف
 ا ااا

 س

0۸۷/۳ 

۵٩/۳ 
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۱۳/۵ 
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۱۹/۲ 

۲4/۲ 

VA /Y 

PAT /Y 
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۳۷۸۰/۲ 
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۳۳/۵ 

۲1/۱ 

۱۷/۱ 
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2 /o 

EV T1Y/۲ 

۱:۷ /۲ 

۱۹/۱ 

۱۹/۳ 
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۳ ۳ 
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 رمأتست یتح ميألا حکنت الو

 اهکوش طبخي الو

  اهكوش دضعی الو
 سمخلا سمخ لب هللا لوسر ينالو

 شارفلل دلولا

 روبقلا يف نونتنت مکنآ ّيلإ يحوأ دقلو
 هللا ليلخ مكبحاص نكلو

 كبصن وأ كتقفن ردق ىلع اهنكلو
 هللا لوسر عم لاتقلا تدهش ينكلو

 امایص رثكأ رهش يف اِ هرأ ملو
 ۱ E و اقا مهربخآ املو
 ناك ام يدقع رمآ نم ناك املو
 (نیتناق هلل اوموقو) یلاعت هلوق لزن املو

 لقعلا ةئيهك هيلع ةقفنلاب مهفوقو ولو
 يوتكأ نأ بحأ امو
 ةيقر اهنأ كاردأ امو

 انأ امنإ مكعنمأ الو مكيطعأ امو

 ككلهأ يذلا امو

 هللا كمحري كلذ ىلع كلمح امو

 كاذ امو

 تیر امو

 هيف هللا ركذي مل اقيرط دحا كلس امو
 هيف هللا ركذي مل ىشمم دحأ ىشم امو

 يه امو
 ةيقر اهنأ كيردي امو

 ردب لهأ ىلع علطا هللا لعل كيردي امو
 نارقلا أرقي يذلا قفانملا لثمو

 ناحبس :يسمي نيحو حبصي نيح لاق نمو 00
 هبحاصل ةعمجلا موي لاق نمو

 نيرظنلا ريخب وهف لیتق هل لتق نمو ۱
 ارهظ هل تناك یطخت وأ یغل نمو

 ۱۷۳  ةحفصلا /ءزجلا ثیدحلا يوار

 ۸4/٥ سابع نبا
 ۳۹۰/۲ سابع نبا
 ۲۳-۱۳۳ سابع نبا
 ۷/۵ اط يبأ نب يلع

 er ۰۶ ةشئاع
 ۳۶ ۱ ءامسأ «هللا دبع نب رباح
 5/5 دوعسم نب هللا دبع

 ۲/:۱۹ ةشئاع
 ۸۰۱۳ نرقم نب نامعنلا

 11/۲ ةشئاع

 ۲۰۱/۳ سابع نبا
 ۲۱۳۱/۳ ةشئاع
 ۸۱/۱ مقرأ نب دیز

 £ Ao ۵ باطخلا نب رمع

 ۵ ۶ هللا دبع نب رباج

 ۳1۸/٤ يردخلا ديعس وبأ
 ۳10/۲ ةريره وبأ
 "18/5 سابع نبا

 ۳۱۹۹/۰ سابع نبا

 ۱۸۰/۸ دوعسم نب هللا دبع

55 ۰۱/۳ 

 ۷/۲ ةريره وبأ

 EYV/Y ةريره وبأ

 ۵۷/۳  يملسلا مكحلا نب ةيواعم

 ۱۳/۶ يردخلا ديعس وبأ
 ۱۵۳-۱۳ بلاط يبأ نب يلع
 ۳۳۷/۱ سن

 ۳۶۳۲ ةريره وبأ

 10/1 بلاط يبأ نب يلع

 ۳۳/۵ ةريره وبأ

 5105/١ ورمع نب هللا دبع



 راثالاو ةيوبنلا ثیداحألا سرهف ۱ ` ¥8
O i ۰۱۰ صصا 

 ۳ رمع نبا وه نمو

 ۱۸۱/۱ باهش نبا یوغ دقف امهصعی نمو

 ٤/٥ 5 هتريخل اذه غلبم غلب ول اضيأ اذهو

 ۹۲/۲ باطخلا نب رمع اهملع دقو الإ دحأ يقب لهو

 .FA حن ديز نب ةماسأ عابر نم ليقع انل كرت لهو

 ۷۰/۵ ۰ دیز نب ةماسآ الزنم ليقع انل كرت لهو

 ۱۹۷/۶ ءاد ردلا وبآ رفاک الإ كلذ لعفی لهو

 ۲۹۰/۱ ةريره وبآ نوربکیو نودمحیو نوحبسیو

 ۵  يردخلا ديعس وبأ ضرالا لهأ قحأ تسلوأ كليو

 دانا فرخ“

 17 /ع هللا دبع نب رباج كحالس انرعأ ةيمأ ابأ اي

 00/۲ سابع نیا اذه داو يأ ركب ابآ ای

 A/Y رس نیا دامحتم نوکی نأ تببحأ ءيش ناك ول ركب ابآ اي

 A/F نتا هللا نینئاب كنظ ام ركب ابآ اي

 £1 /۲ دوعسم نب هللا دبع ءادغلا ىلإ ْندأ دمحم ابأ اي

 ۷1/0  همرخم نب روسملا كل اذه تأبخ روسملا ابآ اي

 4/7۳ ةريره وبآ راصنألا يل عدا ةريره ابأ اي

 ۱۸۸/۱ ةريره وبأ لقن تأضوت اذإ ةريره ابأ اي

 ۱۹۲/۶ ةريره وبآ درد تمکشآ ةريره ابآ اب

 orl ريبزلا نب ةورع يلع قشي ال هنإ يتخأ نبا اي

 ۲۱۷/۳ ةشئاع ریبزلا مهنم كوبأ ناك يتخأ نبا اي

 ۲۳۳/۵ رمع نبا هللا كرمآ اذکه ام رمع نبا ای

 0۸۳/۳ تراخلا نبدا كموق يف عاطمل كنإ ءادص اخأ اي

 too رمع نبا .ائيش ملعن الو ادمحم ثعب هللا نإ يخأ اي

 ° رمع نبا هللا كبرو يبر ضرآ اي

 38/4 رمع نبأ هللا كبرو يبر ضرأ اي

 ۳۲۰/۳ 'ديز نب ةماسأ لاق امدعب هتلتقأ ةماسأ اي

 اف دمحم نب مساقلا هيبحاصو يبنلا ربق نع يل يفشكا ةمأ اي

 ۲۹۹/۵ دوعسم نبا ۱ لعج یلاعتو كرابت هللا نإ نينمؤملا ريمأ اي

 HUY و نارمع اعبرأ اولص دلبلا لهأ اي



 . ةحفصلا /ءزجلا ثيدحلا يوار ر . . تیدحلا

 ۲۱۹/۲ رمع نبا سانلا اهيأ اي
 ` ۱ يلجبلا هللا دبع نب ريرج مكبر اوقتا سانلا اهیآ اي
 ۳0۹/۳ رمع نبا بهذأ دق ىلاعت هللا نإ سانلا اهيأ اي
 ۳/۳ ةريره وبآ « سابع نبا ةكم مرح هللا نإ سانلا اهيأاي
 ١74/7 باطخلا نب رمع انل لحأ اَ هللا لوسر نإ سانلا اهيأ اي
 0/1 دبعم نب ةربس مكل تنذأ تنك دق ينإ سانلا اهيأ اي
 4/۱ ينزملا راسي نب رغألا اوبوت سانلا اهيأ اي
 2۲ ۳۰ فا ها لجو زع هللا ىلإ اوبوت سانلا اهيأ اي
 ۲۱۸۳/۲ سابع نبا ةنيكسلا مكيلع سانلا اهيأ اي
 144/۳ دانزلا وبآ هللا الإ هلإ ال :اولوق سانلا اهیآ اي
 0000 يردخلا دیعس ویا ًايلع اوکشت ال سانلا اهیآ اي
 ۳9۹۵/۵ سابع نبا هدبع جوزي مكدحأ لاب ام سانلا اهيأ اي
 TN سابع نبا تانمؤملا كءاج اذإ ىبنلا اهيأ اي
 1۳۷/۰ بیصخلا نب ةريرب ًايلع ضغبتأ ةريرب اي
 23/١ ةباحصلا نم لجر ةالصلاب انحرأ لالب اي
 54/١ ۱ سنأ سانلا يل تصنأ لالب اي
 ۲1/۱ ۳ ةالصلا يف تافتلالاو كايإ ينب اي
 ۳۰۹/۲ مکمسا نسح دق هللا نإ هللا دبع ينب اي
 ۲۰۹/۱ لضفلا مأ ةروسلا هذه ةءارقب ينتركذ دقل ينب اي

 ۱۳/۳ ركب وبآ ءالبو ءانع نینوکت رفس لک يف ةينب اي
 ۸/۱ نانو ةاشلا هذه محل انل حلصأ نابوث اي
 Y/Y 0۵ رفصألا ينب دالج يف ماعلا كل له دج اي
 0/۲ هللا دبع نب ريرج ةصلخلا يذ نم ينحيرت الأ ريرج اي
 51/4 يراصنألا بويأ وبأ ماعطلا نم نوللختملا اذبح اي
 4/4 5 نيطلا يلكأت ال ءاريمح اي
 ۸/۶ سنآ ثيغتسأ كتمحرب مویف اي يح اي
 ۳۰۱۹/۵ رمع نبأ هتأرما اندحأ دجو ول تيأرأ هللا لوسر اي
 ۳/۵ سيق تنب ةمطاف اثالث ینقلط يجوز نإ هللا لوسر اي

 ۳ ةريره وبأ تتأ دق ةجيدخ هذه هللا لوسر اي
 ۱1۷/۱ ةعمز تنب ةدوس ۱ ةشئاعل يموي هللا لوسر اي
 ۳۰/۳ 0 اجرف ىرت امل لعاج هللا نإ ديز اي



 راثالاو ةيوبنلا ثیداحألا سرهف ۱۷۹

 ۱۹۹/۱ عوکالا نب ةملس ةأرملا يل به ةملس اي

 TET نامثع نب ةبيش ينم ندا بيش اي

 غ1 / نامثع نب ةبيش امم ريخ كب هللا دارأ يذلا بيش اي

 ۰9۷/۳ صاعلا يبأ نب نامثع نامثع ردص نم جرخأ ناطیش اي

 ۳۷/۱/۶ ةشئاع نم اهیف اورثکأف اردق متخبط اذإ ةشئاع اي

 11۲/6 ةشئاع ماعطلا ملأ دجأ لازآ ام ةشئاع اي

 ۲۷/۲ يرافغلا رذ ربأ اهيصحأ مكلامعأ يه امنإ يدابع اي

 ۱۳۹/۳ سابع نبا ةريرب ضغب نم بجعت الأ سابع اي
 ۱۹/۵ ةشئاع « سابع نبا ثيغم بح نم بجعت الأ سابع اي

 ١ /+ سابعلا ةيفاعلا هللا لس هللا لوسر مع اي سابع اي

 ۱۸/۳ رمع نبا «سنآ ةعيبر نب ةبيش ايو ةعيبر نب ةبتع اي

 م/م ةحلط نب نامثع اموی حاتفملا اذه ىرتس كلعل نامثع اي

 t0/Y متاح نب يدع ملست ملسأ متاح نب يدع اي

 to¥/Y متاح نب يدع ؟ةریحلا تیأر له يدع اي

 7/6 بلاط يبأ نب يلع هیهتشت !يلع اي

 0/1 تيبنملا دهشأ ةملك هللا الإ هل ال : لق مع اي

 ۷۸/۱ باطخلا نب رمع لئاسلا نم يردتأ رمع اي

 ¥ /؟ نرقم نب نامعتلا ِ موقلا دوز رمع اي

 0/١ باطخلا نب رمع امئاق لبت ال رمع اي

 ۳۲/۳ ۰ ۰ ۰ صاعلا نب ورمع بنج تنأو كباحصأب تیلص ورمع اي

 ۳۰۲/۲ ةملس يبأ نب رمع كنيميب لکو هللا مس مالغ اي

 ۳۰۰/۲ بلاط یبآ نب ىلع هسأر يقلحا ةمطاف اي

 ۳۷/۶ ۱ سنأ يلإ كبحأ ام ةرجش نم كل اي

 0 قاحسإ نبا مكنع ينغلب هلاق ام راصنألا رشعم اي

 ۳/۰ يعازخلا حیرش وبآ مکیدیآ اوعفرا ةعازخ رشعم اي

 AI دوعسم نب هللا دبع : . عاطتسا ْنَم بابشلا رشعم اي

 YI ۰۵۳۹/۶ دوعسم ني هللا دبع . . مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي

 ۳9۹/۳ ورمع نب هللا دبع مكب لعاف ينأ نورت ام شيرق رشعم اي

 )۷/۲ ۱ هللا دبع نب رمعم ةمحش نم اِ هللا لوسر كنكمأ رمعم اي

 1 نيسحلا نب يلع روصنم اي
 106 سنآ نولعفی اوناک اذکه ام اذه ای



 ۱۷۷ ةحفصلا /ءزجلا ثیدحلا يوار ثیدحلا

 4/0 باطخلا نب رمع تشتحف تفلح اذإ افري اي

 0۷/۳ هللا دبع نب رباج لوقيف كلمي امب مكدحأ يتأي

 ۱۳۷/۱ لأ ناهبصأ دوهي نم لاجدلا عبتي

 ۸/۱ سا ةعمج لک يف مهل یلجتی

 ۱2۰/۵ باطخلا نب رمع قلطیو نيتنث دبعلا جوزتی

 ۹۲/۰ ةريره وبأ اهسفن يف رمأتست ةميتيلا

 ۳۸۹/۲ بلاط يبأ نب يلع منسي نأ اورم اذإ ةعامجلا نع ءىزجي

 010/۳ ةبابل وبا ثلثلا كنع ءیزجی

 14۰/۲ ةشئاع افصلاب كفاوط كنع ءىزجي

 1۰/۵ تباث نب دیز نیکسم لكل نيميلا ةرافك يف ءیزجی
 ۲۹۰/۲ لاله ةيحضأ نأضلا نم عذجلا زوجي

 ۸/۰ ةريره وبأ مهاندأ يتمأ ىلع ريجي

 AY /o صاعلا نب ورمع مهاندأ نيملسملا ىلع ريجي

 1/۵ ةيمأ نب لیعامس] سبح امك توملل رباصلا سبحي

 1/٥ بلاط يبأ نب يلع تومي ىتح نجسلا يف كسمملا سبحي

 ۱۱۰/۵ سابع نبا «يلع «ةشئاع بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي

 ٤/۱ ورمع نب هللا دبع رفن ةثالث ةعمجلا رضحي

 rro/t ةريره وبأ لاجر نامزلا رخا يف جرخی

 ۱۳۹/۱ سنا افلأ نوعبس هعم جرخی

 ۱۸۳۵ یبراحملا قراط لوعت نمي أدباو ایلعلا يطعملا دي

 ۲/۲ عوكألا نب ةملس . هللا كمحري

 ۳۹4/۲ رمع نبا مکلو انل رفغیو مكايإو هللا انمحري

 ۳۷/۳ زیره سبأ هیلع-ملس نم ىلع مالسلا ل درب
 ۳۷/۵ ركب وبأ ۱ .  قهاش نم ىمري
 ۳۱۰۳/۲ ةشئاع تیبلاب كفاوط كعسي

 ا ۲ ةشئاع كترمعو كجحل كفاوط كعسي

 ۷۷۲-۱۳ هللا دبع نب رپاج يشاملا ىلع بكارلا ملسي

 ۱۱9/۲ سنآ ءالؤه ىلع رکنی الو كلذ فک عمسی

 ۱۳۸۷/۲ بلاط يبأ نب يلع اهدلو نع لضف ام اهنبل نم برشی

 At /Y ءادردلا وبأ هتيب لهأ نم نيعبس يف ديهشلا عفشي

 ۳۳۹/۱ يرافغلا رذ وبأ ةقدص مكدحأ نم یمالّس لک ىلع حبصی



 راثال او ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ۱۷۸

 ۸۱ ةشئاع ٠ ملسی تاعکر نامث و يلصي
 ۱۹/۰  نیصحلا نب نارمع لحفلا ضعي امك هاخآ مكدحأ ضعي

 ۲ ۲ ركب يبأ تنب ءامسآ ناتتفاکم ناتاش مالغلا نع قعی

 ۳۰۱/۲ ينزملا دبع مدب هسأر سمی الو مالغلا نع قعي

 فضح ةريره وبأ مكدحأ سأر ةيفاق ىلع ناطيشلا دقعي

 ۲۱/۱ ةريره وبأ ۱ هتالص يف مكدحأ دمعي

 م بلاط يبأ نب يلع اتیزو ازبخ مهیشعیو مهيذغي

 0۷/0 بيسملا نب ديعس امهنیب قرفی
 ۳۹۲/۵ باطخلا نب رمع اذبا ناعم ال و ایت وب

 ۱۳/۵ دیعس نب ليعامسإ لاملا تيب يف هلام لخديو لتقي

 ۳۷/۵ سابع نبا ةراجحلاب نالتقی

 9۳/۳ سنآ ابولق مکنم قرأ مه موق مدقب

 ۳۹۹/۱ سابع نبا ' ضئاحلا ةأرملاو دوسألا بلكلا ةالصلا عطقي

 A11 ]' ۱ ةريره وبأ رامحلاو ةأرملا ةالصلا عطقي

 ۲۹/۱ لفغملا نب هللا دبع رامحلاو بلكلاو ةأرملا ةالصلا عطقي

 ۳ ةريره وبآ مدا نبا ينيذژي : لجو زع هللا لوقی

 ۱ يمرضحلا نب ءالعلا اثالث هکسن ءاضق دعب رجاهملا ميقي

 ۷۸ ةنيجب نب هللا دبع سلاج وهو ةدجس لك يف ربكي

 0۵/۱ ٠ ةداتق وبأ ةيقابلاو ةيضاملا ةنسلا ك

 ۵ دوعسم نب هللا دبع باذعلا فصن اهيلع نوكي

 ۱۰۳/۵ تباث نب دیز قالطلا همزلی

 ۵۷4/٥ باطخلا نب رمع نيتقيلطت قلطیو نيتنثا دبعلا حكني
 ۳۷/۵ بلاط يبأ نب ىلع طئاح هيلع مدهب
 1 يرعشألا ىسوم وبآ مكلاب حلصيو هللا مكيدهي

 ۸ ةشئاع ۱ ةنماثلا يف سلجی عستب و رتوي

 177/٤ هللا دبع نب رباج مهدولج نأ ةمايقلا موي سانلا دوی
 ۱۸۳/۲ سابع نبا ءامسلا نم ةراجح مكيلع لزنت نأ كشوي

 22/5 ةركب وبأ مدلا موي ءاثالثلا موي

 )۷۰۳۷/۹/۱ هللا دبع نب رپاج ةعاس رشع انثا ةعمجلا موي
 2+1 ةريره وبأ ديع موی ةعمجلا موی

 000 ه١ رمع نبا رحنلا موي ربكألا جحلا موي



 ۱۷٩ ةحفصلا /ءزجلا . ثیدحلا يوار ثیدحلا
 ۳۳۳ ص ت

 1۳1/0 يزدخلا ديعس وبأ اشیج ثعب نينح موی

 Ve ۰ رماع نب ةبقع ۱ . رحنلا مویو ةفرع موی
 ۳۹۸/۱ ٠ يرعشألا كلام وبأ دهاشلاو ةمايقلا موي دوعوملا مویلا

 ۳۹۸/۱ ةريره وبأ دوهشملا مويلاو ةمايقلا موي دوعوملا مويلا

OOO 





۱۸۱ 

 2 فلألا فرح

 1۹۰ EAA كال ۲۰۴ 46۱ :مدا

1/۲ . 

 ۰4۰۱/۱ :سايإ يبأ نب مدا

 .ورمع نب ثراحلا = رارملا لكآ
 ۸ : يدمالا

 . نسحلا وبآ = يدمالا
 . ۸۲/۱ :بالک نب بهو تنب ةنما
 . ۱۷۶/۲ :مزح يب نب نابآ

 . ۱۰/۲ : شایع ىبأ نب نابآ

 . ۲٠۹/۳ :صاعلا نب ديعس نب نابأ

 ۱ . ۱۹۵/۲ : يعخنلا يهاربا

3 ۸ ۰ 

۲ ۰۳۱ ۰۳۵۷ ۰1 . 

۲ 6 ۲۷۲ ۳۰۶ 

۳۳۰ 

FOR M/F۱۰۱ 4946  . 

 . ۶: : ةلبع ىب أ نب ميهاربإ

 . ۶۷۰/۳ : ع رتشألا نب ميهاربإ

 . نارمع وبأ = دعجلا نب ميهاربإ

 . 411 ۰۳۱۱/۱ :ثراحلا نب ميهاربإ

 :يريبزلا بحصم نب دمحم نب ةزمح نب ميهاربإ
۳ 944 . 

 . ۵٩4۳/۳ :يريبزلا ةزمح نب میهارب]

 : يلبنحلا يسلبانلا نيدلا سمش نب مسيهاربإ

۱ ۲۳. 

 .يورهلا دیعس وبآ = نامهط نب ميهاربإ
 ملسم ربآ = يرصبلا ملسم نب هللا دبع نب میهاربا
 . يجکلا

 . ةبيش وبآ = نامثع نب میهارب)

 . ۲۱۵/۲ :ةبيش وبأ نامثع نب ميهاربإ

 . ١/ O ۷} :دمحم نب ميهأربإ

85/5 . 

 . 174/١ : بطاح نب دمحم نب ميهاربإ

 . ۲۷۸/۲ : رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ

 .يرجهلا قاحسإ وبأ = ملسم نب ميهاربإ
 . ٤41/١ :يرجهلا يدبعلا ملسم نب ميهاربإ

 . ۱۷۰/۲ : رجاهملا نب میهارب]

 ۰۱4/۲ :ةرسیم نب میهارب]

 ۶ ۹۵ ۱ : لک يبنلا نب ميهاربإ

۱۶ "-. 

 . ۱۸۵ ۰۱۸۱ ۰۱۷۷/۲ : يميتلا ميهاربإ

 . ۲۳۹/۳ : يبرحلا ميهاربإ

 ۳4 ۰۷ ۰۷۳ ۰۷۲ ۰۷۱/۱ : لیلخلا ميهاربإ

۳۷:. 

 TTY AT  ( MY اا

۰ ۰۳۹۱ ۰۷ ۰۵۵۳ ۰۵۵6 

۳ . 0 

6 ) ۳۰۲. 

 . 1۷ ۰۲۲۲/۱ : يعخنلا ميهاربإ

۲ ۸ ۰۶5 . 

۱۰۳۶" 

 .یرسک = ناورش ونأ نب زمره نب زیورب]
 . طارقب = طا رقپآ

 نب رجح نب ورمع نب ثراحلا = رارملا لكا نبا
 .ةدنک نب ةيواعم نب ورمع

 . ۲۰ ء۹١۲۳ ۰۲۳۳/۳ : يبأ نبا

 . ۱۲/۵ :تلسالا يبأ نب



۱۸ 

 . ٤۹۲ ۰44۱ ۰۳4۵/۱ :ىفوأ يبأ نبا

۲ ۱۱( 1۲0. 

۳ ۹۵. 

 . هللا دبع = یفوآ يبأ نبا

 . ليعامسإ = سيوأ يبأ نبا

 نمحرلا دبع = متاح يبأ نبا

 0 .زیزعلا دبع = مزاح يبأ نبا
 .(رماع وبأ) هللا دبع = يملسألا دردح يبأ نبا

 .۲۸۹ ۰۲۸۸/۳ :قيقحلا يبأ نبا

 . مكحلا هللا دبع = مالس = قيقح يبأ نبا

 .ركب وبأ = دواد يبأ نبا

 . ۰۲ ۱ :ایندلا يبأ نبا

 . 0١ :بابذ يبأ نبا

۲ ۱۳. ۱ 

 . هللا دبع نب ثراحلا = بابذ يبآ نبا

 . ۲٤۸/۳ :رذ يبأ نبا

 . ٤۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۱۰/۱ :بئذ يبأ نبا

0/۲ . 

 ۱ . ه2

 . نمحرلا دبع نب دمحم > : بئذ يبأ نبا

 . ٤٤/۲ :داور يبأ نبا

 . .زيزعلا دبع = داور يبأ نبا

 . ١97/7 :ةدئاز يبأ نبا

 .ايركز = ةدئاز يبأ نبا

 .۳۹۹/۲ :ديز يبأ نبا

 . ۸١/١ :يرسلا يبأ نب

 . ٥٥۸/۳ :يديبزلا رمش يبأ نبا

 .ثراحلا وبأ = يديبزلا رمش يبأ نبا

 ۰4۰۳ ۰۳۳۹۰۳۰۹ ۰۲۱۹/۱ :ةبيش يبأ نبا
EV ۵ ۰ ۵ 

۷۲ ۱۸۳ . 

 . 715 /؟

۶ ۲۱۵۹۷ . 

 . ١1/١ :یلعبلا حتفلا يبأ نبا

 . ۲/۱ : كيدف يبأ نبا
 ۱ و كيدف يبأ نبا

 . .قيدصلا ركب وبأ = ةفاحق يبأ نبا

 یر .نمحرلا دبع = یلیل يبأ نبا

 . AY ۱ : میرم يبأ نبا

 . ۰۱٩۱/۱ ٤٦٦ :ةكيلُم يبأ نبا

00 

 . هللا ديبع نب هللا دبع = ةكيلم يبأ نبا

 . ."51 ۰۳۲۰/۶ :يلاوملا يبأ نبا

 نمحرلا دبع = يلاوملا يبأ نبا

 . هد رپ 0 يرعشألا ىس روم يبأ نبا

 . 0 ۰۲۵۳/6 : : حیجن يبأ نبأ

 . 557/١ :ىيحي يبأ نبا

 . دمحم = ىبحي يبأ نبا

 . ۵۳۷ ۰۱۲۵/۳ :لاثأ نبا

 ۱ . 91/7 /۳ : نصح نب ةنييع خأ نبا

 .۲۵۲/۳ :دليوخ تنب ةجيدحخ تخأ نبا

 ۳۱۳ ۲ ۰۳۹۱ ۰۱۱۸/۱ :قاحسإ نسبا

۶ 4۹۵ . 

۲ 01" . ۱ 

۳ ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۱8۷ ۹ ۲۲۱ 

«to ۲۵۱ ۰۲4۲ ۶۰۲۸۲ ۷۱  

۲۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۳۲۶ 

COT ۱۰ ۳۵۱ ۰۳۸۱ ۳۰ ۸ 
CEPT 4۱۷ ۰4۱۱ ۰4۱۵ 4۳۷  

 ۵۷ یک قمع CHEV و ۸



 ٠ مالعألا سرهف
048 ۶۸۲۱ ۰۶1۸۲۲ ۰۶1۸6 ۰۶716۵ ۰57۸ 

 1۸۲ ۶۸ قمع ۶۷6 ۶۷۲ »€4

084 055 ١ (OV ۵۸۰ ۳ 

(OFA ۲ ۵ ۲ ۰ه٠  

۵1٩ COLA ۵۵ ۰۵46 2055 ۱ 

۱ ۲ 004(« 0710(« 5 ۵۱۷ 

۸ ۶ . 

 ۰۳۹۳/۱ :يبارعألا نبا

 فرخ ۶4

 . نميأ = نميأ مأ نبا

 . ۲ ۰۲۱۸/۱ :موتكم مآ نبا

AVF 6 (0 c10 11° ۳ 

 . ۲ ۲۲ ۰۲:۷ ۰۲۸ ۰۳۶۷ 1٩۱

 . .هللا دبع = موتکم مأ نبا

 .۳۰۳/۲ :نميأ نبا

 . 11۷/۱ :لاطب نبا

 ۰۳۹۷ /۳ : ءانبلا نبا

 ۰۵6۲/۳ ۰۱۸۱/۱ :ينامليبلا نبا

 . يقهيبلا نمحرلا دبع نب دمحم - ينامليبلا نبا

 ۰۱۲۰ ۰۷۱۰۱۱ هال ل5 ۰۷/۱ :ةيميت نبا

 FT F1 CAE CTV كوك |

TIT ۰۳۱۶ ۰۳۶۸ ۰۳۳۹ ۰۳۱۳ ۸ 

۵ ۰:۲۳ ۰8۲۵ ۰1:۳۲ ۰1۳۹ ۰11۷ 

CEY 2405 ۳۰14٩ ۰:۸۰ الا  

2۱.-. 

CTY 0 AYY MY CAY ۲ 

۳۰ 

IYE ۳۵۱5 ۰۱۳۸ ۰۱۲۵  . 

 ا ۸۹/۶

 .تاکربلا وبآ = ةيميت نبا

 . سابعلا وبأ = ةيميت نبا

AY 

 . ٠١/١ :دجلا ةيميت نبا

 ۰.۳۳ ۰۳۳۳/۱ : معطم نب ريبج نبا

 . 1۲۱/۲ : ةماثج نبا

 . ۳۳۹/۳ : ناعدج نبأ

 41۲ ۰4۳۷ ۰۳۷۳ ۰۳۱۲/۱ :جیرج نبأ

EV ¥ 

۲ 

۳۲۷۶ ۳۳۷. 

 . دمحم = يربطلا ريرج نبا
 ۰۳۳۵/6 : لجلج نبا

 . جرفلا وبآ = يزوجلا نبا
 ۰۲۲۰ ۰۱۱۷ ۰۵۹ ۰44۰610/۱ :نابح نبا

۳ ۰۲3۱۷ ۰۲۹۳ ۰۲۹6 ۰۳۱۹ ۰۳۲ 
 ۷ ۰۳:۷ ۰۳۵6 1۸۲ 1۹٩

۲۷۲ ۳۹ ۵۵ ۱۳۷ . 

۰1۷۰ IAF ۰۸۵ ۰۱۵/۳ 

. 1 

 ۱ . ىيحي = نابح نیا

 . كلملا دبع = ب لس نبا: 59 ۰

 ۷۵۵۱۹۱۱۵ الا رجع هبا

 نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع > مزح نبا
 ۰۳۰۸ ۰۲۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۰۹/۱ :وريمع

EAE ۹۵۱۳ ۰۳۵۹۳  . 
 ۱4۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۵ ۰۱۰۱ ۲ ۹٩

9۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۸ ۰۱16 ۱71۵ ۰۱۷۵ 

(IAA ۷۰۲۱۱ +۱۹۵ ۰۱۹۲ ۰۱۸۹  

ET ۰۲:۳ ۰۲٩۲ ۰۲۰ ۲۷ ۳ 
CTIA ۰۲۱۲ ۰۲۸۱ ۰۲۵۹4 ۱۲3۹  

۰ ۸ 
۴۳ ۰۲۳۸ ۰۲۶۱ ۰۲۸۱ ۰۳۰۲ 

EVA ۲ا .  



۱۸ 

 . دمحم وبأ = مزح نبا

 .۳۶۱/۱ :ديمح نبا

 . : ميثخ نبا

 . ۱۳۷/۲ : شارخ نبا

 . ۲۵۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۲ ۰۲۵/۱ :ةميزخ نبا

۳:/۲. 

 :لطخ نبا ۰۱۱۰/۲ ۰۳۲۱۲ ۰۳۸۸ ۳۹۰

. "4 «A۲ 5١ 

 . يكلاملا دادنم = زيوخ نبا

 . ۱۷۳/۱ :يكلاملا دادنم زيوخ نبا

 . ۱۳/۱ :ديعلا قيقد نبا

 .۲/۱ : ظفاحلا بجر نبا

 . 10۷ /۳ : يرعبزلا نبا

 . ریبزلا نب هللا دبع = ریبزلا نبا
 .۵۰۱/۱ :لديز نبأ

 .رمع نب دمحأ = جيرس نبا
 . ۱۰ ۰۱۰۳/۱ :دعس نبا

fF Y/Yلالالا لاو  TEI 

۷ ۳۶۸ ۰۳۲۸۲۰ ۰۳۷۸۵ ۰8۱6 ۶۳۵ 

 قدك EON 44۷ 44۲ 4۳۷ قالك
6۵ ۶ ۰۶۷۲۳ ۵۲۱. 

 .دماح = نوچمس نبأ

 . دایز نب هللا دبع = ناعمس نبا

 . 1١7/4 ۰۳۵۵/۲ : ينسلا نبا

 . ركب وبآ = ينسلا نبا

 . ۱۲۷/6 :دّيسلا نبا

 . 17۷ ۰۳۷۲ ۰۳۰۹ ۰۱۳۷/۱ : نیریس نبا

YE ۲۶۲۰  . 

 . 2 و

 . دمحم = نیریس نبأ

 . ۱۱۵/۶ :انیس نبا

 . (يلع وبأ) هللا دبع نب نیسحلا = انيس نبا

 . دمحم = (يرهزلا) باهش نبا

 . ۱۳۲/۲ :دعاص نبا

 . هللا دبع نب رمشلا < ةريمض نبا

 . ۲۵۵/۶ : رهاط نبا

 . ۲۸6 ۰۲۱۲ ۰۱۹۲ ۰۱۳۰/۲ : سوواط نبا

۳40/۳ . 

۰۶ ۲ 

 . هللا دبع = سوواط نبا

 .۵۲۱ ۰۷۳ ۰1۷۲/۳ : ذئاع نبا

 ۱۰۰ قع ىلا ۵۰۵۱/۱ : سابع نبا

 لالا ۵ ۲ ۹

 لكك لك" ۱( ۲ ( ۶ ۲۲ ۲۱

 ۲۲-2۰۲۳ لالا ٩ لكك

۶ ۰۳۱۵ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۵ 

۷ ۲ ۳۲۶ ۳۲۶ ۰۳۶۸ ۰۳۵۲ 

«Torلالالا  TAY۴ لكم  cE 

CET ۰:۲۲ ۶ 0۵۰8۳۷ ۰1۳۰  

 ۱*۰۶ ۰۶۵۷ ۰8۵۳ ۸ ۰81۸ ۰۶8٩

۲ ۰8۷ ۰۶۷۱ ۰1۷۲ ۰۶۸۵ ۸4 

۲ ۰۱1۲ . 

TA (14 ۲قع  cEنقم  COA 

 0۷۲ ۰۷۱ ۰1 تم cE CT ۲ “ف

CAA AA ۲قال فلل  A۱۱۳  
A1۹9 NIA (۸ 



 مالعألا سرهف

CITA (۵ 6 AYY A ° 

ATA ATT 55لكك ل ° ۸ 

CIVA AV0 AVE IVT لالا 1۷۱ 

4° IAA IAT لمذا ۵ +1۷۹ 

C4 (TOA ۲6 IAF «(14۲ ۱ 

OYY "لكلا للا لاك 6 ۲۱ 

۰۲۵۲ YET ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۳۳۶ ۲ 

  foo fot ۰ ۱ ۳للمال

  ۶كالا ۰۲۷۲ ۰۲۷۳۲ ۰۲۷ ۰۲۸۳

۳۳۶ ۰۳۰۶ ۰۳۰۰ ۰۲۹۲ ۲۸۷ ۶ 

۲ 7 ۲ 1 

A 

۱۰۲ 1۳ ۵۶ ۵۲ ۳۶ ۳ ۳ 

o“ (140 ۳۲ ۰ 2 ۱ 

TT TY 0۱۱۵ Teo Tf ۹€ 

cf TAT ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ لالا ۰۵ 

  CIETY COV COONأ  CEETعاما

۵۳۱ ۵۰۰ EAT ۰4۹۳ مك ۲۳ 

COV (OY ۵۵۲ ۰۵۵۱ ۰۵۴۷ ۶ 

۱ 1-1 

OF EVET REL اس 

۱۵۷ ۰۱۶4 ۰۱۳۵ AV ضع الك 1° 

IAA JAY لقت كمال المك 1۸° 

TVA CTE ااا OTT ATES 

  YoY cYOY oo YE C۹لوو

۲۸۱ ۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰.۲۷۰ ۰ ۸ 

TYA TTY للا ا )۱ ) )۷)/ظ)/ط)ط /)»طچحثفاقآ ۸4۹ 

 اي شا

 . ۳۷٦/١ ٤٤۳ :ربلا دبع نبا

۲۹۲ ۰۱۵۹ ۰۱۱۹ ۰۶۳ ۲ 

ON ۷۲۲ ۷۲ ۸ ۸۳ 

۱۸۵ 

 . رمع وبأ = ربلا دبع نبا
 ۰۱۷۲/۱ :مكحلا دبع نبا

 . ٠۳/١ :مالسلا دبع نبا

 . ۸۷ ٤/ : ةديبع نبأ

 .دمحم > نالجع نبأ

 .۳۸ ۰۳۷ ۰۳۷ ۰۲۵۵ ۰۵۱/۱ :يدع نبا

۷۲ 10 . 

 .دمحأ وپآ = يدع نبا

 . ۰ ۰1۰0۳ /۲ :يبرعلا نبا

 .دمحم نب ميهاربإ = ةرعرع نبا
 . ۱۱/۱ :روفصع نبا

 ليقع نبا : ٠١١/١ .

OVA ۷ 6 ۳ 

 .ءافولا وبآ = ليقع نبا

 . ۲۹۰/۳ :ةنانك مع نبا

 ۰۱۱۱ ۰۱۶۱ ۰۱4۰ ۰۱۳۷ ۰۳۷/۱ :رنمع نتا

 IVE ۱ الا ات مقا اللا

 )۲ CTIA TV نحوك CIAY كال

(Tos ۸۱۷ ۲۲۵۱ YY 

۸ ۰۲۱۳ ۰۲۹6 ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۳۰۱ 

OTE CT۱ ان  CFEC 

ATE ADالا لل  FEL AFET 

 ۳۸۱ ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ظل قل

CON CEEل ا ل  ONY CONE 

 و۵ 1۵6 نوما ۷۰ ۲ ۵

 .هم5 557” 0 ۲ ۷

OFTEN TTعا شل  CEL 

 Re Ve OTELA EO أ يق

 نلمح ۱۰۱۷ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ CAA قال ۸

EA CTO CVE CIT CLANS 

 YEN UIT لا ا ا



 مالعالا سرهف ۱۸۹

7 ۱۷۲6۵ 7 

 AY كلا الك 4

«Yoo TTT TIT YI لع 

  ۸لاهو ۰۲۵٩۹ ۰۲۲۰

2۰-2-۲۲ (۲ ۹ 

۳ 

۱:۳ ۰۱۶۰ ۸ (ITY I71 

2۵ ONT ۲ ۵ 

۱۳۲ 

E: 

۷ 

CAT 

` "5 

| 

' 5 

۰.۳۹۹ ۰۲۹۸ TV ۲ (Yoo (fo) 

(IAA ىكالم IVE كورال 

ETE ۳۹ ۳/۳۹ ۳۷۰ 

۰۶۲/۸ ۰ 25518 4۲ «TAO 

E0 ۷ 
  Ce A COLAOرا

۰۳۰۸ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۸ 

 ل رع

 . ٠٠٤/١ :ةملس يبأ نب رمع نبا

 . ۳/١ : يرمعلا رمع نبا

 :ورمع نبا ۰٤۲1/۲ ۳۷ .

°° CAI ۲ 

 . ۲٤۹/۲ :نوع نبا

 . هللا دبع = نوع نبا

 . نایفس = ةنييع نبا أ
 . ۲۱ : لیضف نبا

0۷°۱۲ ` 

 . 11۷ ۰۱۷۲/۱ ساقلا نبا

 "ل

 . ۵۹۵ ۰۲۷۵/۳ : ةبيتق نبأ

114 ITA CT EY T/6 

 .۳۵۳ /۱ :ناطقلا نبا

۲ 

CEY ۹ 

«TAS 

` KET 

CTV: 

۳۵ 

 .۲۵ ۰۲۳ ۰۱۵ ۰1/۱ :ةیزوجلا میقلا نيا

 . ۲ ۰۲۳/۱ : ظفاحلا ریثک نبا

 . 11۷ /۳ : يدزالا ةيبتللا نبا

 . هللا دبع = ةعيهل نبا
 .زيزعلا دبع - نوشجاملا نبا

 ا“ 0 ا 5 يطا نسا

۶ ۰۳۲۳ ۰۳۱۹ ۰۳۷۸ ۰۳۸۱ ۰1۱1 

ETI Ef ۲ ۲ cE’ 14 

EEA)2۳  

CIS CO CE CVI <نياق ) وكلا  

NIY «(10لاه  YI oof۵۲ ( 

8 

V4 VE VF (۳1° ۳  . 

 ۰۱۰۱ فقال ۸۳ VA كال ۵ 4 / €

 YY لدا AAT IY ITY لا

ATTA۲۹۱ اقم ا توا  

۶ ۲۹۸ ۰۳۰۱ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ 

 ل

 .7 7755/5 :هيوسام نبا

 . يدادغبلا هيوسام نب انحوي = هيوسام نبا

 . هللا دبع = كرابملا نبا

 . .هللا دبع = زيريحم نبا
 . ۲۱۷/۱ :ينيدملا نبا

 . يلع - ينيدملا نبا

 ۰۱4۱ ۰۱۳ ۰۱۱۳ ۰۹۵ ۰8۸/۱ :دوعس نبا

 لا لا كلا oA مام ۷۰۹

Yo ۲۳ىلا لهو  (YAYقاد  

 ۳۲ ۹۵۱ للا: الاد 4۹

 COVE سلا اعتاب لن اا اعلا

۲ ۰۲۷ ۰16۰ ۰1۵۱ 5۵5 1۵۷ 

 ايلا دل تيا لا



 .مالعألا سرهف

 AA تك تك هه 1“ /۲

۱ ۲ ۳ ۰ ۲۱۰ ۰۲۸۰ 

EA 

FE ۳۲ TO AIT OT oI ATT 

oY TTT ۰۳۳۴۲ ۰۳۱۲ ۰۱۱۵ ۶ 

 )0 EVO EVE EV قدك )°۷

۹ . ۱ 
 AAY الالم Ml NEY FE ا

۸۹ ۷ ۰۳۲۷ ۳۵۶. 

 . هللا دبع = دوعسم نبأ

 . ۳۲۷۳/۱ : بیسملا نبأ

 افرك ۳۵/۳/۳

 . 1۳/۳ : رورعم نبا

 نیعم نبا : ۰۲۲۰/۱ ۰4۸۲ 444.

. ۱۳۹ (ITA ۲۲ ۲ 

EVA ) ۶۳ 

 . ییحی = نيعم نبأ
 . ۵۹6/۳ :ةدنم نبا

 نب ذمحم نب قاحسإ نب دمحم = هدنم نبا

 . یحی
 ۳۲۲۲ ۱۲۱۱۲ ۱۱۱۱/۲ ناف قنا

 ۳۹ ۷۷ نسال 1

۲ ۱۹۱ 

۳ ۰11۳ 1۹۷ . 

 . ۹۳/۲ :زاوملا نبا

 . نمحرلا دبع نب هللا دیبع = بهوم نبا
 . 76/١ : یقشمدلا رصان نبا

 ۳۹۷۸۱ ل قنا

Yo ۶۲ 

 . ۵۳۷ /۳ :ةحاونلا نبا

 .۸۰/۲ :ءاهلا نبا

 . 11۷ ۰11۵ ۰1۱4/۳ :ماشه نبا

۱۸۷ 

 . كلملا دبع = ماشه نبا

 ۳۸3۹/۱ . بهو نبأ

۲ . 

VV ۳ 

 .۷۳/ٌ : عوشیتخی نبا

 .۲۹۰ ۰۱۳۰/۳ :قیقحلا يبآ انبا

 .دبعو رفیج = يدنلجلا انبا

 . هبنمو هيبن = جاجحلا انبا

 .ةملسو هحلط = دلیوخ انبا
 . ۱۱۰/۳ :ةعيبر أنبأ

 . ورمعو رماع = ثراحلا نب دیعس انبا

 ٠ :ةریغملا نب هللا دبع انبا ۱۵۱/۳.

 . ۱۹١ ۰۱۰/۳ :ءارفع انبا

 . ورمع نب ذاعم «ءارفع نب ذاعم  ءارفع انا

 .بیلک وبأو رباج = دیز نب ورمع انبا

 ۱۷/۳.  : ةيواعم انبا

 . ةينوجلا = نوجلا ةنبا

 ۳۳۳ ۰۳۳۱/۳ :ةزمح ةنبا
 .۳۹۹/۱ :دمحأ وبأ

 . يزورملا دمحم نب ركب = دمحأ وبأ

 ۰۳۳۳/۱ :يزورملا دمحم نب ركب دمحأ وبأ

 .۳۸۰/۳ : شحج نب دمحأ وبأ

 . يدع نبا = يدع نب دمحأ وبأ

 . ١/ ٠۳۳ :يفريصلا دمحم نب دمحأ وبأ

. 

 ناميلس نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ
 ٠.٥۹٤ /۳ : ظفاحلا لاعلا

 .ةحلط نب قاحسإ نب ةيواعم = رهزألا وبأ
 :ةتحلط نب قاحسا نم ةيواعم رهزالا وبآ

۳۷/۱ ۱ 



۱۸۸ 

 ۰1۳۰/۱ :ةماسأ وبأ

۰ 

 ۰۳۳۳/۱ :قاحسا رتا

E 

OT 

/۳۳۷. 

 ۰۳۰۱/۱ :يناجزوجلا قاحسإ وبآ

 . ۱۹۲/۲ ۰۱4۸/۱ :يعيبّشلا قاحسإ وبأ

 . ملسم نب ميهاربا = يرجهلا قاحسإ وبأ
 . 07١/7 :ينادمهلا قاحسإ وبأ

 ۱۲ اینا ونا

 ۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۳ ۰۱۲۹/۲ :دوسالا وبا

 ۸۹ ١9١.

 ۶ ۷۵ ۸ ا

 .۵۹۰/۳ :هللا دبع نب دوسالا وبآ

 ۷/۱ اوا

 121/5 : تعشالا فأ

 ۰۳۷۳/۱ : يناعنصلا ثعشألا وبأ

 : ۲۹۳۰۱ )۱۰۵ ۱۱۱ يا اما وا

 FUN ال وعلا لالا نأ ا

6 ۰4۹۲ ۰۵۰۳ ۵۰. 

TAA TOA ۲ ۲ 

 66م3 ع ا اا

 ۱ 141 هو /6

 Se ا ك افا

 . 775/١ :ىلهابلا ةمامأ وبأ

A7 ۱ ay . 

 . 1۹۲/۱ :فینح نب لهس نب ةمامأ وبأ

Olé 

 .ةريغملا نب ةفيذح = ةيمأ وبأ

 ۳۱۹۵۲۹۳/۲۱ ا

۷۲ ۳۵۲ 

TTT 

 . ةثراح نب ديز = بويأ وبأ

 . ۲۹۱ ۰۹۹/۱ :يراصنألا بویآ وبآ

FATES 

Voy 

۷۶ ۱۸۲۱ . ۱ 

 .ةنسالا بعالم = كلام نب رماع = ءاربلا وبآ

 . ۲۲۱/۳ : كلام نب رماع «یارب وا

 . ۳۷۷/۱ :ةدرپ ودا

۱۳۷/۲ 

۳ 0۷ . 

 ٤/1.

 .ديزي نب ورمع = ةدرب وبآ

 . ۳۷۷ ١/ :ىسوم ىبأ نب ةدرب وبأ

 ۰۳۷۷/۱ :يرعشألا ET ةدرب وبأ

VV۱  

Aas 

 . ۷/۱ : يملسألا ةزرب وبأ

.AA/Y 

 . 2۱۹/۳ :ناقرب وبآ

 وا تالاا
 . 1۵۷/۱ : يرافغلا ةرسب وبأ

 TOIT اا

 . سايإ نب رفعج = رشب وبآ
 . ۵۳/۲ : يرافغلا ةرصب وبآ

 i OED E ۱ لل ۰۱۱۵۱۱۲ یا

 . ۱۵۷/۱ : يرهاظلا دواد نب دمحم ركب وبأ

 . ۱۱/۱ : ءاقبلا وبآ

 ۱۱6 ۱۱۳ C06 يول 2کآ

ITY IT A۱لحم ۰  



 مالعالا سرهف

TIA OT ۲۵۳ YEY ۸۹ 

TET TEY ۰۳:۱ ۰۳۰۹ ۵ 

  ETA cE ۱یه فو

۱ AY 

  os OFTENنفقا

AAT لحل ۲ 

COTE الدوا oY oTNE o8€ 

۸ ۲ 

 ؟۸ ۰1 ۶ ۰ ۲۱ ۷/۳۳

۰۷۰ ۰15۶ COA ۵ 2,605 ۹ 

AT مله ۱ 1۹1۱ 

TAT CAY CAS ۷ 

TY Vl TOV لالا fT 

TEN TY 0 

۳۹۶ ۳۸۶ ۰۳۵۱ ۳ ۷ 

  ۳كالا  EVOوجب ۵۱۳

(Oof OYY صلال ملا co 

OVA ۷۱ 

۵ ۶ 

TY 

«۳0۱ 

«AY 

۱6 

۹٤ 

۳۷۱ 

CO 

E 

1 

TT 

۳۹۹ 

۳۵ 

CA 

0۷ 

«۷۰ 

 نب دمحأ = ركب وبأ نب رمع نب ركب وبأ = ركب وبآ

 .هيودرم نب ىسوم نب دمحأ = ركب وب
 . يرهاظلا دواد نب دمحم = ركب وبأ

 ليبنلا مصاع يبأ نب ورمع هد دمحآ رکب وبآ
 . ٥۹٤/۳ : لیلجلا ظفاحلا

. 04/۳ 

 56/٤ قرزالا رکب وبآ

 . 1۷۸/۳ : رازبلا ركب وبأ

 .۳۵۷ ۰۲۲۱/۱ :دواد يبأ نب ركب وبآ

۱۸۹ 

 ٠ 4۳۹/۱ :يعبضلا قاحسإ نب ركب وبا
 ۱۷٤/۲ , ٠ : صفح نب ركب وبأ

 . 570/١ :دالخ نب ركب وبأ
 .۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۲۲6 ۰۲۲۲/۱ :دواد نب ركب وبأ

FATS0 ۱  

LE 

 . ٠١/١ : مئادلا دبع نب ركب وبآ

 .۳۹۹/۲ :نايكلاملا يبرعلا نب ركب وبآ

 ۰۱۱۶/۱ :مزح نب ورمع نب ركب وبآ

 ۰۱۰6/۱ :ةملس يبأ نب دمحم نب ركب وبآ
 ۰104/۱ :هيولاب نب دمحأ نب دمحم نب ركب وبأ

 . 8 : يقهيبلا ركب وبأ

 . 1757/1 :يميتلا ركب وبأ

 . ميهاربإ = يميتلا ركب وبأ
 . 4۵1/۱ :يثراحلا ركب وبأ

 ۰۳۱۰/۱ :بيطخلا ركب وبأ

 . ۳۳۲ /۱ :(هیقفلا) ركب وبأ

 76/١. :بحملا نب دمحم ركب وبأ

 .7717/4 :يزورملا ركب وبأ

 . ٤۹۸ ۰۳۹۹ 0۳۶۱/۱ :ةركب وبأ

۲ 

۳ ۰11۳ ۵۱۳. 

 . 64/8١

 . يلع = بارت وبآ
 . بلاط يبأ نب يلع = بارت وبأ

 .ديمح نب ديزي < حايتلا وبأ
 ۰4۰۲ /۱ :ديمح نب ديزي حايتلا وبأ

 . فينح نب لهس = تباث وبأ
 .۳۰۳/۱ :روث وبأ

7. 

 ۰۳۸۵ ١/ :يرمضلا دعجلا وبأ



 ۱ مالعالا سرهف ۱۹۰

 2 0010101010101011 ٍ ج۰۰ ۰ ۰ _ ۱ ۰! ممم ماما ااا

 .يربطلا ريرج نب دمحم = رفعج وبأ

 ۰۲۹۹ ۰۲۷۱۷ ۰۲۹۱/۱ :يزارلا رفعج وبأ

۷۲ ۲۷۳ . 

 . ناهام نب یسیع = يزارلا رفعج وبآ
 . ۱۱۱/۱ :يليقعلا رفعج وبأ

81/4 . 

 . ۳۲۷ ٤/ : يلع نب دمحم رفعج وبأ

 .۳۲۸ ۰۳۱۵/۱ :ةرمج وبأ

 . يعبضلا نارمع نب رصن = ةرمج وبأ

 0/7/2 ۰ ىلا ةا ندب ريق رهت وبا
 : ۲۵۳ ۲۵۲/۳ :لدنج وبأ

 . ۲۱8/۳ : لیهس نب لدنج وبأ

 . 11/۳ رع نت اينم و لوا

 .ماشه نب ورمع = لهج وبآ
 . ۳٤١ ۰۱۲۹/۱ :ماشه نب لهج وبأ

c1 8۵ ۰۲۳ ۳101 ۱۷ ( 

:۵۰ ۵ ۲ 

 . ۲۸6 ۰۲۷۱/۱ :مهجلا وبأ

 .۳۹۹/۱ : باوجلا وبأ

 ۱ ۰۳۹۳/۱ : يتسبلا متاح وبأ

 ۰۲۳۸ ۰۲۳۱ ۰۲۰۱ ۰۱۵۳/۱ :يزارلا متاح وبآ

 . ۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹6 1٩۱

01 ۳۸ ۳۹۰ ۲ 

CEVA ۷۳0€  . 

/9۵. 

 . ۵۵۸/۳ : ثراحلا وبآ

 . يديبزلا رمش يبأ نبا = ثراحلا وبآ

 .بابذ ىبأ نيا = هللا دبع نب ثراحلا

 ۵۵۲ /۳ :ةمقلع نب ةثراح وبا ۱

 . ۱۸/۳ : مزاح وبآ

 و

 ۰۳۷۹/۳ :يلازغلا دماح وبأ

 . : ظفاحلا جاجحلا وبأ

 . 0١ : يزملا ظفاحلا جاجحلا وبأ

 . ۲۱/۳ :ةفيذح وبأ

 . ۲۸/۲ :ناسح وبأ

 . هللا دبع نب ملسم = ناسح وبأ

 .۳۵۰/۳ :نسحلا وبأ

 . بلاط يبأ نب يلع - نسحلا وبأ

 ۱ . لاطب نب يلع = نسحلا وبأ

 . ينشخلا مالسلا دبع نب دمحم = نسحلا وبأ

 .(لفون ينب ىلوم) = نسحلا وبأ
 .(مشاه ينب ىلوم) عفان = نسحلا وبأ

 . 1۷۰۱/۱ :لاطب نب نسحلا وبأ

 . ۳۹۷ /۱ : ينطقرادلا نسحلا وبأ

 ارا

 . 00/۲ : ناطقلا نسحلا وبآ

 . ۵۷۷/۳ : نیسحلا وبأ

 .۳۰۳/۱ : صفح وبأ

 نب ورمع وبآ = يموزخملا ةريغملا نب صفح وبآ

 . صفح
 .ةملس يبأ نب ورمع = يسينتلا صفح وبأ

 . حیرش وبأ = مکحلا وبأ

 ۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳/۱ :دیمح وبأ

E۱  

۷/۳ . 

 04۹ :يدعاسلا دیمح وبآ

 ۱ . 1۸۱ ۰۳۹۶/۳ :ةلظنح وبآ

 :ةقینح وبآ ۵۱/۱ ۰۱۲۱ ۰۱۷۳ ۰۲۲۲ ۲۳۲

۰0۳ ۰۱۳ ۰۳۸۸ ۰۳۷۱ ۰۲۸۳ ۷۱ 

9 491 ETA CEY 

۰۱۵۰ MEE ۰۹۳ CAT ۰۳۶ ۱ ۲ 



 مالعالا سرهف
 YT NAA نوما نوم نحال لمحل

YAY ۰۲۵۳ ۰۲۳۳ ۰۲۲۰ ۲۳۵۹  
۳۹ 

  TTY ۶ ۳نس ۳۳۹

 ! TYاللا ۹ ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ ۳۸۱

4۲۱ CEYE EY cf ۳۹۹ ۲ 

CEA EAT ی CEY ۳۲۱ ۹ 

. ۰ ۷ 

AIRS 

 .۲۷۵ ۰1٩ ۰1۸/6 : يرونيدلا ةفينح وبآ
 ۰۳۷۰/6 : يوغللا ةفينح وبآ

 وبآ نابیش نب ةعيبر - يدسعسلا ءاروحلا وبأ

 .نابيش نب ةعيبر - يدعسلا ءاروحلا

  .عفار نب سنأ = رسيحلا وبأ
 . ۸۰/۳ :ىبارعألا رطاخ وبأ

 . ينالادلا نمحرلا دبع نب ديزي < دلاخ وبا

 . 11۲ ۰۳۹۸/۱ :رمحألا دلاخ وبأ

 .۱۳/6 :ةمازخ وبأ

 . 11۳ 285/١ :ةيحد نب باطخلا وبأ

۳ ۳۹۷. 

 . دمحم نب يلع نب نسحل
 ۰۳۱۶/۱ : لیلخلا وبآ

 . برح نب ریهز = ةمثيخ وبآ
 . 115 ۱ : يملاسلا ةمثيخ وبآ

 ۳ هو

 :دواد وبأ ۰۱۰۳/۱ ۰۱۱۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۳۰

AK ل TOE 

TY TYE كو TA TY ۸3 

۲۷۹ ۰۲۷۱ ۲۱ ۰۲4۵ ۰۲:۳ ۳ 

IY سنو ۳۰۱ TAT ۸ ۷ 

۱۹۱ 

۳۳۰ ۳۲۹ TTT COTTE TTY OY 

EYe ENV ۱۱ TAO ۳۷۹ ۲ 

CET CEU cfl كدر 1۵۷ ۵ 

14٩ ۰1۹۷ «E40 EAE A 

(oo oT cE of 14 A 17۲ 

CTT نق نو Nei Tea 

۱۵ NEE والا OAT 

  ۰۲۷ ۰۱۵ YEY ۰الك ۲۸۳

  ۸لوم ۰۲۹۶ لاو“ ۰۲۹۸ ۲۹۸

TIT ۳ ۷ الا را o ee 

AA AAT ARE اسرع نسل 

۳۹۱ ۳۹۰ ۰۳۸۷ ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۵ 

  ۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰۳۹۵ ۶کا
 را ۱ ۱

ATT IA OAT ۹۵ AF ۴ 

Cos TAV CNY لاول AE HEF 

CEVA EVV EVV EEN 4۳۵ 0١ 

. ۵۰۱۵ ۷۸ 

 فكرت  ۷ CAA “AYلو"

  IT OT OEEما ولا

TVA ATV EYVY CTI EY ۳۵۸ 

۳1 ۳۱ ۲۷۲ YAY TAF 

 يسلايطلا دواد وبأ : ۲۰۹/۲.

. ۰۳۷ ۲۳ 

 ينزاملا دواد وبأ : ۱۱6/۳ .

 يفحاصملا دواد وبأ : ۱/ ٠۹۲ .

 ۰۲۲۳ ۰۱۷۷ ۰۱۷۱/۳ :ةناجد وپآ

 .ةشرخ نب كامس - ةناجد وپآ

 ۰۱۷۵/۳ :ةشرخ نب كامس ةناجد وبأ

 ۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۲۸۱ ۰۲۲۸/۱ :ءادرد لا وبأ

۶ ۲ ۲ 6 A 



۱۹ 

 و
 كل

". 

 2-2-۵ IVA 1A )6 ا ۷ )۱ )۱۷/۰

۸ ۳۶۰ 

 ۰۲۹۰ ۰۱۱۳ ۰۵۰ ۰10/۱ :یرافغلا رذ وبآ

۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۸۰ ۳۱ 

COV ۰1۱۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۸ . 

۲ 6 2-2 

AY ۱۳۹۶  . 

E10 TF TYE TTY۱  
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 . ۹ ۰۱۰۱/۱ :عفار وبأ

 ۰-۳ ۰ للمال ۷ ۲ ۲

TT ۲ ۳ 

 نب عیطم ويأ = ةعافر نبا = ةعافر وبأ = عفار وبأ

 . ةعافر

 . مالس نب قيقحلا يبأ نب هللا دبع = عفار وبأ

 . ۲۹۷ /۳ :قيقحلا يبأ نب مالس «عفار وبأ

T/٤ 

 . 0۷/۳ :ملاس نب عيبرلا وبأ

 . ۵۰۳۷/۳ : يدراطعلا ءاجر وبأ

 .نامهط نب رطم = قارولا ءاجر وبآ

 .ةعافر نب عیطم وبآ = عفار وبأ = ةعافر وبأ

 .دیزی دبع = ةناكر وبأ

 : ۲۵۰۱۱۳۹/۱ هو زا

 . نیصح نب موثلک = يرافغلا مهر وبأ
 ۲۹۵/۳ :يرافغلا نيصح نب موئلک هر وبأ

۷ 

 ار ی و  حوتمللا قطا

E 

E0 ۲۳۱۵ ۰۲۵۵ ۵۶ . 

۵۳ 00« ۰۲۹۱ ۰17۸ 1۷۸ . 

. ۰4 ۲۶ 

 . ۱۸6 ۰۱۲۲/۲ :ماوعلا نب ریبزلا وبأ ۱

 . ۲۵/۲ : يكملا ریبزلا وبأ

 . ۲۱۷ ۰1۹۱/۱ : ةعرز وبأ

.VA/Y۱  

 ۱۳۹۰/۲ :يزارلا ةعرز وبأ
04 

 وا

E 

 . يفنحلا ديلولا نب كامس = ليمز وبأ

 . ۲۲۰/۱ :دانزلا وبأ

 ا

 TA : مهر يبأ نب ةربس وبأ

 .ةمثيخ = دعس وبا

 1117/1 ته و زي دس ونأ

 :دیعس وب ۰۱۷۸/۱ ۰۱۹۷ ۰۲۰۳ ۲۲۰
.۳۷۸ CTIA TEY ۶ ۹ 

۱ . 1° ۹/۳ 

 :ديعس وبآ ۰٤1/۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۳۱۳ ۰۳۳۶

. 1۹۷ ۳۰ ٩ ۹ 

TTT ٩ ۵ ۵ ۲ ۸۲ 

۱ ۱ ۳۵ ۳۳ 
. 8 

IAT IY ۲ NY درو 

TIT لا ETT ONT EFI FAT 

 رس دز 5

 . ۵۵/4 : یربقملا ديعس وبأ

 HE : مشاه ينب ىلوم ديعس وبأ

 .نامهط نب ميهاربإ = يورهلا ديعس وبأ

 . ۱۰۸ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱۰۷۰/۱ :نايفس وبأ

۳ ۲ ۰ ۰ 2-۰« 



AAV 0 ۲ ۹ 

YEY YEN TYA f° 1¥ 17 

۹ ۳۵۰ ۰۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵ ۳۵۵ 
CTIA «o7۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۱  

۱ . ۱ 

 . يروثلا نایفس  برح نب رخص = نایفس وبأ
 AF بابا وب یو نب هايس

CI Toر .  

 ۰۳۲۱ ۰۱۷۲ ۰۱8۷/۳ :برح نب نایفس وبأ

۶ ۷ ۰۳۹ ۰۶۶6۰ ۰۵۲۲ ۵۵۷ . 

 . ۱۲۲/۱ : برح نب رمض نایفس وبآ

 . دیزی نب دوسألا = مالس وبآ

 ۳۳۷ ۰۳۲۱ ۰۲۷۰ ۰۱۰۸/۱ :ةمملسوبلأ

ETA ۰۶۳۷ ۰۳۳۷ ۷ 

Yol IFT AYY 

.YAA ۲ ۳ 

۶ ۰۲۷۳ ۳۰۲. 

 .(یملس يبأ نب ریهز وبآ) = ةملس وبآ
 ۰۸۱/۱ :یموزخملا دسألا دبع نب ةملس وبأ

۹۸ ۱ 

 ۳ ١54.

 نمحرلا دبع نب ةملس وبآ

۹ ۳۸۰. 

00/۲ . 

 “٤/7

 .رابجلا دبع نب دواد = يفوكلا ميلس وبأ
 . 479/١ : يباطخلا ناميلس وبأ

 .۵۸۹/۳ : ينارادلا ناميلس وبآ

۰۳۲۲ ۰۲۰۱/۱ : 

 . 10۷/۱ :ةرمس وبأ

 ۰۲۲۰/۳ :يدسالا نانس وبا
 .۳۷۷/۱ :يودعلا راوسلا وبآ

۱۹۳ 

 . سيق نب ةعمز = ةدوس وبآ

 . ٠١ /۲ :يعتملا ةراّيس وبآ

 . 1۰6/۳ :هاش وبأ

 .مکحلا وبآ = حیرش وبآ

 .هالال /؟ : يعازخلا حيرش وبأ

 ۰۳۹۱/۳ :يودعلا حيرش وبأ

 .۳۹۶ /۳ : يبعكلا حيرش وبأ

 . ۱۷۳/۲ : ءاثعشلا وبأ

 . نامثع نب ميهاربإ < ةبيش وبآ
 . ۱۳۰/۲ :يئانهلا خيش وبآ

 . ناطیش ةدلخ نب ناویخ = يئانهلا خیشلا وبآ

 ۰۲۹۱/۳ :ينزملا مييش وبآ

 ۰۳۹۰ ۰۳۱۱ ۰۲۹۰/۱ :نامسلا حلاص وبآ

. 1۰۱ ۲ 

 .۳۰۹/۱ : یجانلا قیدصلا وبآ

۰/۳. ۱ 

 .۳۱۰/۱ :تلصلا وبآ

 . ۵۷۲/۳ : بیبضلا وبآ

 ۱۰۱۲ قم ۰۷۵/۱ : بلطملا دبع نب بلاط وبأ

۰ ۳( 

STE M1 OFA TY كحك MAI 

OVA مكر «TAT 

 . ٠١٠/١ : (فانم دبع) بلاط وبآ

 ۱/۶ : تولاط وبآ

 11۱ 61۰ 404/۱ : لیفطلا وبأ
۵ 

EVA ۷۳ . 

 ۷۱۱۹0۱۱۱۱۵۲ :ةحلط وبأ

. ۲ ۹ 

۳ 

., 1 



۱۹ 

 .۳۵۷/۱ :ةيبظ وبأ

 ۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۵۰/۳ :عيبرلا نب صاعلا وبأ

2۳ 

 . 1۷۰ ۰1۵1/۱ : لیبنلا مصاع وبآ

۹77 

 .۳۷۶/۱ :ةيلاعلا وبآ

۹۹2/۸ 

 ۰۳۰/۱ : رماع وبأ

EA ۲1۸۳ 1۸۲ 1۸۱  

 .دردح يبأ نب هللا دبع = رماع وبأ .

 . ۱۱/۳ :يرعشألا رماع وبأ

 . ۱۷۱/۳ :قسافلا رماع وبأ

 . بهارلا = قسافلا رماع وبأ

 . يفيص نب ورمع دبع = قسافلا رماع وبأ
 . ةيميت نبا = سابعلا وبأ

 نب نمحرلا دبع نب دمحأ = سابعلا وبأ
 باهشلا - يسدقملا ورس نب ةمعن نب معنملا دبع
 :.رياعلا

 ۰۳۳۲/۱ :مصألا سابعلا وبأ

 . 557/١ :جيرس نب سابعلا وبأ

 . 1۰/۱ :يفقثلا سابعلا وبأ

 ۰۳۱۱ ۲۷۲ ۰۲۲ ۰۸۰/۱ :هللادبعوبأ

 ۴۹ ۰۳۲۳ ۰۰۳ ۰1۷ ۰1۸٩ ۰1٩۱

ONY ۰ 

 . ۲۵۱ ۰۲۵۰ ۲۳۰ °1 ۵۲ مت

«oof۷  

 .دمحم نب قاحسإ نب دمحم = هللا دبع وبأ

 . ىسدقملا دحاولا دبع نب دمحم - هللا دبع وبأ

 تام هی واف نس دمحم نی ةيعوما
 . (مامإلا) يعفاشلا

 . 645 /۳ :ةدنم نب هللا دبع وبأ

 مالعألا سرهف

 . 007 /۳ :مكاحلا هللا دبع وبأ

 . 1۷۲/۱ :يذمرتلا ميكحلا هللا دبع وبأ

 . ۱۲۰/۶ :یجاسلا هللا دبع وبأ

 . 6 : يرزاملا هللا دبع وبأ

 . ۵۹6/۳ : ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ

 يسدقملا دحاولا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ

 . ۲۸/۲ :( ظفاحلا)

 ١/ 8١. : یلیلخلا نامثع نب دمحم هللا دبع وبأ

 ۲۱۰ ۰۱۱۸ ۰۸۸ ۵۳/۲ : نمحرلا دبع وأ

 .۳۲۵/۳ :يملسلا نمحرلا دبع وبأ

 . بیبح نب هللا دبع = يملسلا نمحرلا دبع وبأ

 . ۱۳۳/۳ :يئاسنلا نمحرلا دبع وبأ

 . ریبج نب نمحرلا دبع = سبع وبأ
 . ۱۷۱/۳ :ربج نب سبع وبا

 .مالس نب مساقلا < ديبع وبأ

 7٠١. /5 :حارجلا نب ديبع وبأ

 4۰۰ ۰۳۹۳/۱ :مالس نب مساقلا ديبع وبأ

۱ ۷ 1. 

۳:/۲. 

۰۱/۳ ° 

CAY ۰۷۷ IA ۶۰۱۰۳ ۰۱۰۱  

6۵ ۲ 6 5 ۰۲۷۰ 

۳ 

 . ۳٦۱/١ :ةديبع وبأ

0 . 

OAT ۰۳۲ FEE TEY ۲ ۲۳ . 

TIT ۷ ۶ 

 ۲۵۰ ۰۱۸۳ ۰۱۷۱/۳ :حارجلا نب ةديبع وبأ

 . ۵1۵ ۱ ۰۳۶۳ ۰۳۵۷ ۰۵۵٩

64 . 

 . ظحاجلا = نامثع وبأ



 . ۱۷۱/۱ :يدهتلا نامثع وبآ

6/۲ . 

4 . 

 . ۱۱۳/۱ :بيسع وبأ

 . هللا دبع نب ديزي = ءالعلا وبأ

 .ةيواعم نب رشب = ةمقلع وبأ

 .امود نب نيسحلا نب نسحلا = ىلع وبأ

 .انيس نب هللا دبع نب نسحلا = يلع وبأ
 .يزورملا یبحی نب دمحم = يلع وبأ
 . ۲۳۸/۶ :امود نب نيسحلا نب نسحلا يلع وبأ

 .-۲/:۹ : يولژللا يلع وبأ

 .دایز نب نسحلا = يؤلؤللا يلع وبآ

 .دادش = رامع وبأ

 ۱۷۳ ۰۱۷۱۵۸۰/۱ :ربلا دبع نب رمع وبأ

 ۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۱ ۰۲۸۱ لوا ۶

۳۹۰. 

۲/ 1° . 

TT TIT YY ° “1۸2 /F۳۰ لوا  

11 

 ۰۸/۱ : هحور هللا سلق رمع وبآ

 . ١/١ : يسدقملا رمع وبأ

 نب ميهاربإ = نارمع وبأ

 . ۲۹۲ /۳ :ةرمع وبأ

 .(ةشئاع ىلوم) ناوكذ = ورمع وبأ

 . زيزعلا دبع نيدلا زع = ورمع وبآ
 .ةريغملا نب صفح وبآ = صفح نب ورمع وبأ
 .۱۸۹/۲ :ةشناع یلوم ناوکذ ورمع وبا

 . دیبع نب ثراحلا = سبنعلا وبأ

 . ۵۱/۲ : یفوکلا يودعلا سبنعلا وبأ

 ۳۳۹ ۳۱ : ةناوع وبأ

 نب نارمع = دعحلا ٠

١66 

۲ ۰ 

 . ۲۲6/۳ :يقرزلا شایع وبأ

 يذمرتلا = یسیع وبآ

 . ۳۱۷/۲ : رمع نب یسیع وبأ

 ۳۱۲/۱.  :بلاغ وبأ

 .۲۹۹/۱ :نافطغ ربآ

۸۳/۲ 

 ۰۳۳/۳ : ظفاحلا سانلا نب دمحم حتفلا وبآ

 ۰۱۰۵ ۰۱۰ ۰۸۰/۱ :يزوجلا نب جرفلا وبأ

۰۱ ۶( 

۷/۳" 

Yoo ft۳۳۷ ۳ . 

 .۳۵۵ ۰۳۵۸/۳ : لضفلا وبآ

 .ءیناه نب قاحسإ - مساقلا وبآ

 بویآ نب دمحأ نب نامیلس = مساقلا وبآ

 . يناربطلا

 هللا دبع نسب نیسحلا نب رمع = مساقلا وبآ

 . يقرخلا

 . ۲۳/۳ : رکاسع نب مساقلا وبأ

 ۰۲۱/۱ :يقرخلا مساقلا وبأ

 يناربطلا بويأ نب دمحأ نب نامیلس مساقلا وبأ

04/۳ . 

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع = يلهسلا مساقلا وبأ
 . يسلدنألا يمعثخلا دمحأ

 .۸۷ ١/ : يليهسلا مساقلا وبآ

 TIA ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۰۲۰ ۰۲۳۹/۱ :ةداتق وبأ

۳۷۵. 

TE CTY ۲ ۲ 

۳ ۲ ۲۲۳ ۰:۳۲ ۰1۳۶ ۰1۵6 

۲۹ 0°. 

TEV ۰۶ 



۱۹۹ 

 . ٠٠١ /۲ :ةمادق وبأ

 .ديبع نب ثراحلا = ةمادق وبأ

 . نيسحلا نب مصاع = ةمادق وبأ

 . ۳۵۲/۱ :ديبع نب ثراحلا ةمادق وبأ

 . ۱۱۰/۲ :(نيسح نب مصاع) ةمادق وبأ

 . ٠٠١ /۲ :ةعزق وبأ

 . يلهابلا رجح نب ديوس = ةعزق وبأ
 ۱ . حلفآ = سيعقلا وبآ

 . ۱۱۳/۱ :ورمع یلوم سیعقلا وبآ

 رب /

 . 1۲ ۰۳۷۳ ۰۳۳۳/۱ :یشاقرلا ةبالق وبأ

۲ 2 
 .١هال/4 ۲۲۳

 ا

 . يراصنألا ةمرص = سيق وبأ

 نب ورمع ىلوم) تباث نب نمحرلا دبع = سيق وبآ
 . (صاعلا

 . ۵۳/۳ : يراصنالا ةمرص سيق وبأ

 . (ِةِكَك هللا لوسر یلوم) میلس = ةشبک وبآ

 . ۲۳/۱ : يلولسلا ةشبک وبآ

 ۰۱۱۱/۱ :ميلس ةشبك وبأ

 .۳۱۰/۱ :ةنيدك وبأ

 . 1۳۰ ۳۳۸/۱ :بيرك وبأ
۲/::. 

 . ءالعلا نب دمحم = بيرك وبآ

 .۳ 0/۳ :دیز نب ورمع نب بیلک وبأ

 11۲ ۰۳۷۲ ۰۳۹۹/۱ :رذنملا دبع نب ةبابل وبآ

5 . 

 >07 2 له: ۰ ۳

4 . 

 . ۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۸۱/۱ :(یزعلا دبع) بهل وبأ

. ۱۵۶ EV ۲ ۷۲۳ 

 .یزعلا دبع = فانم دبع = بهل وبآ
 . 554/7 : ينزاملا ىليل وبأ

 .۳۹۸ ۰۲۵۰/۱ :يرعشألا كلام وبأ

 .۳۰/۶ : لکوتملا وبآ

 . ۱۹۷/۱ : يجانلا لکوتملا وبآ

 .۳ ۳ ۰۳۰۹ ۰۲۷۲ ۰۲۲۳/۱ : زلجم وبأ

 . ۱۲۱/۱ :ةروذحم وبآ

o07 ۲ ۲ . 

 . يحمجلا ةريغم نب سوآ = ةروذحم وبأ

 . ۱۷۳ ۰۱۲/۱ : یسدقملا ةمادق نب دمحم وبأ

۷۲ (. ۱ 

04/۳ . 

 خيشلا وبأ نايح نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ

 . ٥۹٤/۳ : ظفاحلا ىناهبصألا

 . ۱ : روكذم وبأ

 . يونغلا نيصحلا نب زانك < دئرم وبأ
 . ۱۷/۳ :يونغلا نيصحلا نب زانك درم وبأ

 .نوميم نب ميحرلا دبع = موحرم وبأ
 ۳۸١. /۲ :نوميم نب ميحرلا دبع موحرم وبأ

 . ۲۲۲/۱ :قوزرم وبأ

 . قرزألا دلاخ نب ماشه - ناورم وبأ

 .۳۵۸/۱ :قرزألا دلاخ نب ماشه ناورم وبأ

 . يناسغلا ورمع نب ليبحرش = میرم وبآ
 . ۲/۲ :ةریره وبآ یلوم میرم وبأ

 . ۱۹۱/۲ :يجكلا ملسم وبآ

 ملسم نب هللا دبع نب ميهاربإ = يجكلا ملسم وبآ
 . يرصبلا

 .۳ ۷/۱ :رهشم وبأ

7/5 . 



 . هللا دبع نب فرطم = بعصم وبآ

 .(ةعافر وبأ) عفار وبآ = ةعافر نب عیطم وبآ

 . 1۹٩ ۰۲۷۲/۱ :ةیواعم وبآ

۳ ۶ 

 .نابیش = ةيواعم وبآ

 . ورمع نب دادقملا = دبعم وبأ
 . ٥۹/۳ : رشعم وبآ

. 

 . نمحرلا دبع نب حيجن  رشعم وبأ
 . ۲۷۱/۲ :لقعم وبأ

 . يفوكلا راطعلا نوميم نب ىبحي = ىلعملا وبأ
 .۵۰۶ ۰1۲۳/۱ :ةريغملا وبأ

 . 5/١ :لاله نب دحاولا دبع مراكملا وبأ

 . 484/١ :ةورع نب حيلم وبأ

 .42 7/١

 . عمجم نب ورمع = رذنملا وبأ

 /V. 6 : عمجم نب ورمع رذنملا وبآ

 .۳۷/۱ : يشّرجلا بینم وبآ

 . عروملا نب رضاحم - عروملا وبآ

 .۳۳۹/ : عروملا نب رضاحم عّروملا وبأ

 . 11۷ ۰111 ۰۳۰۹/۱ : یسوم وبأ

۳ ۲ 4 1۹۷ . 

 ۰۱۲ ۰۱۲۲ ۰۱۱۹/۱ :يرعشألا یسوم وبآ

EVE E10 ۰ 

IAT JAY CIVA IVY «(111 VAY 

۳0 

۳ 40(« ۱۳۵ ۰۲۲۵ 1۱1۱ . 

)۷ 

 . سيق نب هللا دبع = يرعشالا یسوم وبآ
 . ٥۸۹/۳ : ظفاحلا ىنيدملا ىسوم وبأ

 ۱۱۳۱ : ةبهيوم وبآ

۱۹ 

 .ةمالس نب ناکلس (بعک اخأ) ةلئان وبآ

 ۰۳۱۸/۱ : ةرضن وبأ

 . ۵۷۱/۳ :نامعنلا وبآ

 :ميعن وبأ ۵۳۹۰/۱ ۳۹۱ 404.

. ۰۳ ۲ 

. 0A۹ ۳۳ 

TAIT ادد AA oA’ cOY :اال 

۷ 

 قاحسإ نب هللا دبع نب دمحأ = ميعن وبأ

 . يناهبصألا

 .يدوعسملا = ميعن وبأ

 : يناهبصألا قاحسإ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ

. 04/۳ 

 . ۲۳۹/٤ :يناهبصألا ميعن وبأ

 ۱۱۱ ۰1۱ ۵۹۰۵۱4۸/۱ :ةریرمه وبا

۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱۸۹ ۲۰۱ 

 لا 5 ) لكل كلك

TYE ۳04 لوو نال[ لالخ ( 
 ۰۲۸۱ ۰۲۷۲ لالا لالا »¥14 ۵

OA ۳۰۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰لبو  
FTE (f1۹ (۱ 11۱سو نسا  

TET ۰۳۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ ۰۳۳۷ ۷ 

۷ ۰۳۸ ۰۳۵۳ ۰۳۵۶ ۰۳۵۵ ۳۵۷ 

CFIA ۷ ۷۳۷۷ ۰۳۷۱ ۳۷۵  

FAT ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۸ 

 ننجح ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ۹

 1۲ ۰1۲۳ ۰1۲۰ 5 ۰۰5 ۰8۱٩

EAT ۰1۸۲ 1۸۱ EIA ۵4۸  

۰ 455 044 . 

۲ ۳ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۱ 1۰ 4۲ 

«O1 off ۲۲۷۰ ىلإ للا ۵  



۱۹۸ 

۰۳۷۱ ۰۳۱۸ ۰۳۵۳ ۰۳۵۰ ۰۳۲۶ ۲ 

۰۳۹۸ ۰۳۹۵ ۰۳۹۵ ۰۳۹6 ۰۳۸۸ ۲۳ 

. ۰۳ ۰۲ ۷۱ 

۰۲۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۱۸۰ ۷۰ ۷ ۳ 

۰۵۲۲ ۰۳۸۰ ۰۳۵۷ ۰۳۵۷ TAA ۷۲۳ 

. 044 ۰۵8۹۸ ۰۵۳ (OTA ۷ 

۰۵۵ ۰6۵۶ ۰۳۲ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۱۷ ۶ 

 ١ ۷5 256 6 «(10 ۱ك

۰۱۹۷ ۰۱۹۲ ۰۱۸۰ ۰۱۱۷ ٩ ۲ 

۰۲۵۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۲۲۲ 9۹ 

.۳۵۷ ۰۲۹۰ ۰۲۸ ۰۲۸۲ ۲۳ 

 . ۲۷۵/۱ : لاله وبآ

 . ۱۱۲/6 :(ةضایب ينبل یلوم) دنه وبأ

 . ۳٠۸/۲ :ناهيّتلا نب مثیهلا وبآ

۲۳ ۳:. 

۷۶ 3۱85 

 . مساقلا نب دلاخ = ينئادملا مثیهلا وبآ

 . ۱۱۳/۱ :دقاو وبا

 لئاو وبآ : ٠٥۹/۱ .

. OV ۳۲۳ 

 . ليقع نبا = ءافولا وبأ

 .۳۳ ۰۳۳۳/۱ :ديلولا وبأ

 .ةكرب  دیلو وبآ
 ۰۳۰۱/۱ :يسلايطلا دیلولا وبأ

 .يمورلا بيهص = ییحی وبأ
 . ۲۵۲/۶ :تاتقلا ییحی وبأ

 . ۵۵/۲ : ينضلا ديزي وبأ

 . ۱۱۷/۲ : یلعی وبأ

 . ۷۲ ۰17۷/۱ :یضاقلا ىلعي وبآ

 . 4١

. "۱1/۳ 

 مالعألا سرهف

 . ٤٥ /۲ : يلصوملا ىلعي وبأ

 .۳۹۵/۱ :ناظقیلا وبآ

 .۳۳۸/۱ :نامیلا وبأ

 . عفان نب مکحلا = نامیلا وبأ

 ۰۳۵۷/۱ :عفان نب مکحلا نامیلا وبآ

 . ۲۲۳ ۰٩۹۳ ۰۱۵/۲ ۰۱۷۳/۱ :فسوي وبأ

۳۳۷/۶ 

 .۳۳۸/۱ :يردخلا دیعس وبأ

۷/۳ . 

 . ۱۹/۳ : رمع وبأ

 . ۹۰/۱ : فلخ نب ىبأ

AA ۰۱۷۸۰۸۷/۳ 

 ۰۳۱۳ ۲ ۲ ۸ یک نا

EFA CONT ۲۹ 

۲ 1۳ . 

1V COAA/Y . 

 . ٤/0۸

 . ۲۱۷/۱ : لیوطلا بعك نب َيبأ

 ۰۱۲۱/۱ :يدوهيلا محشلا يبأ

 .۳۹۱/۱ :ةبيط ىبأ

 . ۹/۱ : ةديبع یبآ

 . ۱ قا يعن نأ

 :رثألا ۲/۱۸١ .

 :مرلألا ۰۱۷۳/۱ ۰۲۱۹ ۰۲۷۲ ۰۲۸۱ ۲۸۲

۰4٩4۰ CEA فكك ۰۸۰۳ ۸ 

5. 

YT اال T° c0۹ ا 

 كود 1 .

۱ . ۰۰۷ ۳ 

 . يدنكلا هللا دبع نب ىبحي = حلجألا

 . ۵۸۹/۳ :يراوحلا يبأ نب دمحأ



 . 1٩1/۱ : ةدبع يبأ نب دمحآ

 . ۱۱/۳ :ثراحلا نب دمحآ

 . ۲۹۸/٤ :يذمرتلا نسحلا نب دمحآ

 ۹ : يبنتملا نیسحلا نب دمحأ

 صا 6 4۵ ۰۲۲ ۰۱۳/۱ :دمحآ 1۰ ۸۵

  ۰ (۵ (۱ (۱ (۰۵ CAVلال

  ۰۱۷۳ ۰۱۶۸ ۶لالا ۰۱1٩۹۱

۰۲۳۳۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۲ ۰۱۹۸ ۲ 

TET لاو للك” الثا ۵ 4 

۰۲۰۸۲ ۰۲۲۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۲ 0 

۰۲۷۲ ۲۷۲ ۰.۲۱۷ ۲۹۶ ۲۳ 

  «VTىلع ! YAY TAلما

۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۲ ۸ 

TT (۳ TIA oF CTT 

  (1ضربا 5 2-2-۰۵5۵

2۱۳/۵ (۵۵ 6 ۷ 0 

cf ۲۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۸ 

۶۳1 ۶۳۵ ۰۶۲۹ ۶۷ 1۹ 

41۰ ۰8۵۸ ۰8۵1۱ ۰1۵۳ ۹ 

1۸۲ ۶۸ ۰۶1۷ ۰۶۱ ۳ 

EAT 5۶٩ ۰80 CEA ۶ 

. ۵۱۲ ۰۵۰۰ ۰1۹٩۹ 540 14 

 لا ل ا cO NE NF ا

(of ۰81 ۰۶۳ ۲ ۱مم  COA 

CAY ° 0۹6 كال  Vo VF 

«AI!1 ۸ ملك °( \°V¥ 

 ATTY ATE ATT لالا +۷9

۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ ۰16 

0 ۰۵ ۰۱۸۲ ۰۱1۶ ۰۱۷۰ 

CIVA ۷قلقا“ ۸۳  

IAA ۳۲2۰-2۳-۰۱۱۵ 6 )۲  

TTY ۲ ۲ ۸ 

TTY كالا لع o1 

 ! oTام  oTEAلذ:

«TAA TAV TAT (oY 

TE oof fe (°۲ 

. 61° ۶۲ ٩ ۲ ۳ 

۱۹۹ 

۳۳۵ 

۳۳۳ 

(0۰ 

۳.۰ 

«01 

CVT (Vo VE VY VY FE كهل 

(۱۳۳۷ 5٠+ 1° cA“ «AY 

۰۱۳۹ ۰۱۳ ۰.۳ ۶ 

۲۵ ۵ UIT CITE CIGE 

STII of TAY (۷ 

TTI ضرس ضر (YY 

TAY لال لالالا ۸ 

TAY مخ TAY ۵ 

TAA «FAV «(F41 006 

Eo ۸۶۲ ofl) ۰ 

۲۲ ۸۶۳۰ ۲ ۲ 

ctor ۰881 ۰۶6۱ 4 

CEA EAT CEA 4° 

۰۵۰۳ «(0| «(0° ۷ 

۰۵7۰ ۰۵۳۲ ۰۵۱۸ «(90171 

. ۰۸۵ ۸ 

 ٤ /  cofهو ۲ 14

YTV TTT c4 ۲ 

۰۲۹۸ ۰۲۷۹ ۰۲۵۵ ۸ 

  TEI TTT TTYنيل

 . 1۲0/۲ : حلاص نب دواد نب دمحأ

 . ۳/۱ : برح نب ريهز نب دمحأ

 . ۲۷۰ ١/ :ميرم يبأ نب ديعس نب دمحأ

 5957/١. :نسحلا نب ناملس نب دمحآ

 .,, 5 : حلاص نب دمحأ

 . ۲۵/6 :قيدصلا نب دمحآ

6 

1۲۳ 

c۳ 

۰۲:۹ 

«T1 

1 

«TAS 

۳۹ 

۳۹۹ 

CETTE 

«۳ 

CEVA 

› ٥ 

0۵ 

۵۷۷ 

«VV 

۳: 

۳۸ 



۳۲۰ 

 وبآ = يناهبصألا قاحسإ نب هللا دبع نب دمحأ
 . ميعن

 . ۲۷۹/۲ :يربطلا هللا دبع نب دمح

 . ۲۱۵/۱ :ينزملا هللا دبع نب دمحأ

 . ۰۵۳/۳ : رابجلا دبع نب دمحأ

 باهشلا = معنملا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحأ
 . سابعلا وبأ = رباعلا

 رورس نب ةمعن نب نمحرلا دبع نب دمحأ
 : رباعلا باهشلاب فورعملا سابعلا وبأ « يسدقملا

. 

 . ۹/۱ : مساقلا نب دمحأ

 ١/ ۸٠. :دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 . ركب وبأ = يذورملا جاجحلا نب دمحم نب دمحأ

 . ۹۷/۱ :يدامرلا روصنم نب دمحأ

 .ركب وبأ = هيودرم نب ىسوم نب دمحأ
 . +4 : ىيحي نب دمحأ

 ةرمس نب ليعامسإ نب دمحم - يسمحألا

 . ميكح نب صوحألا
 . ۹/۱ : ميكح نب صوحألا

 . يكملا ناميلس = لوحألا

 .ناميلس نب مصاع = لوحألا

 نب ثراحلا تنب ءاميشلا = ع هللا لوسر تحآ

 . ىزعلا دبع

 . ۵1/۳ :متاح نب يدع تخأ

 . ۵1۵ ۰۵۵۹/۳ :مالسلا هيلع نوراه تحآ

 . ۱۵۱/۳ :قیرش نب سنخألا

 . ناحلم نب مارح = میلس مأ وخآ

 . ۵۸۲/۳ :ءادص وخأ

 . ۱۱۰/۳ : یمرضحلا نب ورمع وخآ

 سا نت سه ات ساق ترك نع
 .دبرأ = ةعيبر

 .7 : مالسلا هيلع سيردإ

 . ۵۳۱ ۰۵۳۰ ۰۵۲۹/۳ :سيق نب دبرأ

 و

 ۰۳۷ ۰۱۵۵/۱ :يدزالا

۳-۱۶ 

 .ةدانج  يدزالا

 .يدنلجلا نب رفیج = يدزألا

 . ريمع نب ثراحلا = يدزألا

 . هللا دبع نب درص = يدزألا

 . يدنلجلا هللا دبع = يدزألا

 . ميهاربإ نب ةمركع = يدزألا

 .دیوس نب ديزي نب ةمقلع = يدزألا
 .۳۹۹/۱ : يشاقرلا ناورم نب رهزآ

 ۳۹۳ ۲۹۲۰۳۹۱/۱ ىرهزألا

 . ۱۱۱ ۰۸۲/۱ :ةثراح نب ديز نب ةماسأ

 الا لكلا ofFo لاك ااا

۳ ۲۹۱ . 

AVE ۳۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۲۳۳  

CI ۸ . 

. 

 .۱۳/۲ :ملسأ نب ديز نب ةماسأ

 . ۲۳۹ /۲ : كيرش نب ةماسأ

 . ١

 .۲۹۳ /۳ : يطساولا قرزألا قاحسإ

 :يروباسيتلا ءیناه نب میهارب] نب قاحسإ
. ١ 

 ۰۳۳۳/۱ :يلماحملا ريشب نب قاحسإ

 ۰۳۹۸ ۰۲۲۶ ۰۲۲۲/۱ :هيوهار نب قاحسإ

۹ ۶۷ ۰84۷ ۵۰۱۳. 

۲ 6 6 ۲ ۲ 2-۳-2 

(YoY۳ ۶  



 مالعالا سرهف

EFE ۸۳1۰۰  . 

 . ۱۷۵/4 :ةحلط نب قاحسإ

 . ٤٤۳ ۰۳۹۷/۱ :هللا دبع نب قاحسإ

 . مساقلا وبأ = ءىناه نب قاحسإ

 .۳۸۵/۳ :فسوي نب قاحسإ

 VT VY >۱1/۱¥ : مالسلا هيلع قاحسإ

۳۲۳ ۵۱۳ . 

 . ۱۰۵/۱ :ةمیزخ نب دسأ

 ۳۰۳۱-۳ : مصاع نب دسآ

 .نانس وبأ = يدسألا

 .بهو نب عاجش = يدسألا

 . نمحرلا دبع = ىدسألا

 . عقرملا = يدسألا

 . 1۹0/۱ :ليئارسإ

. ۱۷۱ 40 ۲ 

 .ةمامأ وبأ = ةرارز نب دعسآ

 . ۱۱۳/۱ :كيرش نب علسأ

 .۱۱۱/۱ :ملسا

 . یبحی يبأ نب دمحم نب ميهاربإ = يملسالا

 .ةزرب وبأ - يملسألا

 . بيصحلا نب ةديرب = يملسألا

 .نايفس نب ةديرب = يملسألا

 . بعک نب ةعيبر = يملسألا
 ةي د نملسألا

 تاج تب حاد الا

 ۱ ۳۰۰/۲ :ءامسآ

 . ۱۳۶/۱ : رکب يبأ تنب ءامسآ

JAA ۰ EF «<° /۲ 

۲ 9/۳ 

TET 

 . ٠١١ /۲ :سيمع تنب ءامسأ

40/۳ . 

CY10 ىلا" °( TI CAY 

 . ۳۷۵ /۲ :دیزی تنب ءامسآ

 . 47/7 :ميهاربإ نب ليعامسإ

 . 457/١ :سيردإ يبأ نب ليعامسإ

 . يفوأ يبأ نبا = سيوأ يبأ نب ليعامسإ

 . ۲۷۳ ۰۱۰/۲ :دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 . ۱۵۷ /۱ :ىضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ

EY IY ۲ 

YTV 

 . ۵۹5/۳ :ليوطلا عفار نب ليعامسإ

 . ۳۳۸/۱ : شایع نب ليعامسإ

FYE 

 ۰۲۵۲ ۰۲۵۱/۱ :دعس نب دمحم نب لیعامس]

EIT 

 . : (خيشلا) ينارحلا دمحم نب ليعامسإ

 . ۲۹۶/4 : يحلطلا دمحم نب ليعامسإ

 . ۳۳۷ ٤/ : برک يدعم نب ليعامسإ

 . ۱۱/۱ :موتکم نب ليعامسإ

 ۷۳ ۰۷۱ ۰۷۰ ۰8۵/۱ :مالسلا هيلع ليعامسإ

۶ ۶۲۰ ۵۰ . 

۲۷۲۲ ۳۰۶ . 

O0 6 (FOR ۲ ۷۲۲۳ 

T/4 

 ٤۹0/1 نفاع وب ةوسأ

 . ۲۲۲ ۰۱8۸/۱ :ديزي نب دوسلا

 الامم I1 »104 كدر 0١75/7

۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۵ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 

۳۷۰. 

۳ 4 . 



 .مالس وبآ = ديزي نب دوسالا
 . ۲۳۸ ۰۳ ۰۲/۳ : ریضحلا نب دیسآ

 ۳ : ریهظ نب دیسآ

 . عیبرلا نب ةلظنح = يديسالا

 . ۱۹۲/۲ :جشالا

 . ۵٩۳۲/۳ :سیقلا دبع جشآ

 . قراط نب دعس = يعجشالا

 . طبضالا نب رماع = يعجشألا

 . كلام نب فوع = يعجشألا

 1/1 ىفيف قي ثنعشألا

OEY ۰۵4۲ ۳ 

8/4 . 

 . ىسوم يبأ نب ةدرب وبأ - يرعشألا
 . رماع وبأ - يرعشألا

 . كلام وبأ - يرعشألا

 . ىسوم وبأ = سيق نب هللا دبع = يرعشألا
 .ديز نب دعس = يلهشألا

 . ۲۲۱/۱ :جرفلا نب غبصأ

 .ميعن وبأ = هللا دبع نب دمحأ = يناهبصألا

 .۳۹۰ ۰۳۲۸/۱ :ىعفاشلا باحصأ

 . يشاجنلا = رجبأ نب ةمحصأ

 .ةعرز - مرصأ
 ۰۳۳۱/۱ :مصألا

۰۳/۳ . 

 :ىعمصألا ٠١١/١ .

. 040/۳ 

14 

 . ۵۲/۳ :ةملس نب ديصألا

 18٠. ۰۱۷۹/۳ :مريصألا

 .تباث نب ورمع - مريصألا

 . شقو نب تباث نب ورمع = مريصأ
 وبأ = يبارعألا :شقو نب تباث نب ورمع مريصأ
 . رطاخ
 ۰۳۳۹ ۰۲۲۱/۱ :جرعالا

 . زمره نب نمحرلا دبع = جرعالا
 . 1۹ ۰0۸/۱ : یشعالا

 .۳۵۹۹ ۰۳۱۱ ۰۲۲۲/۱ : شمعالا

۲ ۰۷ ۱ 

۳ ۹ ۳۲. 

 .دلو مآ = یمعالا

 . ۳۰/۱ : لاجدلا روعالا

 . لاجدلا = لاجدلا حیسملا = لاجدلا روعالا

 . ۰1/۲ : رغألا

 ۲ : بلطملا دبع نب َةَملَْعأ
 . ۳۷٦/٤ : نوطالفآ

 . (كَ هللا لوسر ىلوم) سيعقلا وبأ = حلفأ
 4۱٩ ۰۳۲/۳ : يلظنحلا سباح نب عرقالا

۸ ۰ ۰40۱ ۵۵۷. 

 ۰1۷ ۰۷۳ ۰۱۰۳/۳ : كلملا دبع نب رديكأ

.6٠١ 

 كلملا دبع نب رديكأ - ةمودرديكأ .

 قحلا دبع = ىليبشالا .
3 ۶ 

 . معنآ نب دايز نب نمحرلا دبع = يقيرفالا
 . رماع نب هللا دبع = يناهلألا

 .دايز نب دمحم = يناهلألا

 يبأ مأ = غبصألا تنب رضامت = ةملس يبأ ما

 .ةملس

 .۳۱۷/۳ :ديز نب ةماسأ مأ

 . ۳٠۷/۳ : كلام نب سنأ مأ

 . ۱۳۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۸۲/۱ :نميأ مآ

TV ۳ 



 مالعالا سرهف

 . (نِلَك هللا لوسر ةالوم) ةيشبحلا ةكرب = نميأ مأ

 .۸۲/۳ :نامعنلا تنب ةثراح ما

 .نايفس يبأ تنب ةلمر = ةبيبح مأ

 ۱/۱ :(نایفس يبأ تنب ةلمر) ةبيبح مأ

Te NI NA ° 

۳۲۲ ۳۱۸ . 

۳ ۳۰*۰. 

 . ۱۰۲/۱ :ماشه نب ثراحلا تنب میکح مآ

۳۶/۳ 

 ۰۳۶۱/۲ : دلاخ مآ

 . ۷۰/۳ : رذ مأ

 .۳۳۲ ۱ : ةرذ مأ

 . ىملس = عفار مأ

 . ل هللا لوسر ةالوم) ىملس = عفار مأ
 . ةميهس = ةناكر مأ

 . ۲۳۹ ۰۲۳۸/۳ :نامور مأ

 . 8/5 : دعس ما

 TAY MIT ۲ ۲ ۱ : ةملس مأ

۲ ۰۳۳۳ ۳۳. 

۲ ¥0 1°71« ۰۱۱۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ 

۲۱ ۲۲ ۷ ۰۲۸۱ ۰۲۹۳ ۰۳۱۸ 

0۸ . 

 نموا ولاا لاك لام لكل عمرا

EY ۱۱۵۷۵  . 

«VY1/ €2۲2*2۳ ۲۲ 6 )۱  

۲۷ ۳۱۹ . 

 . ةيمأ يبأ تنب دنه = ةملس مأ

 . °۸ /۲ : ميلس ما

۳۷/۳ 

 . ۲۷۱/۲ :ةيراصنألا نانس ما

 .۲۹۹/۳ : يصق نب رادلا دبع ينب تخأ ةبيش مأ

۳۰۳ 

 . 3/١ ١ :ةریمض ما

 .۲۱/۳ : سییع مآ

 . ۱۷۹/۳ :ةرامع مأ

 = ةرامع مأ نب بعك تنب ةبيسن = ةرامع مأ

 .ورمع نب ةبعك تنب ةبيسن

 . 571/1١ ۲٠٠ :ةيلالهلا ثراحلا تنب لضفلا مأ

1/۲ . 

۷/۳ 

۷۹/۶ 

 . ٤/ ۳۲٤ : سیق مآ

 .۳۰۲ ۰۳۰۰/۲ :ةيبعكلا زرک ما

 . ۵۲ /۳ : ةرم نب بالك ما

 ۰۲۲۷/۳ : طیعم يبأ نب ةبقع تنب موثلك مآ

 ۱ .ه١ ۰۵۰/۳ :ةيعازخلا دبعم ما

 . 517/7 : لقعم ما

 م : رذنملا مأ

 . ۹۵/6 :ةيراصنألا سيق تنب رذنملا مأ

 للا ۸ :بلاط يبآ تنب ءىناه مآ

۶ ۰۳۳۵ ۳۳. 

۳۹:۲ 

TAT ۲ ۷ 6 ۳۰4۲  . 

 ۰۱۸۰/۱ :نامعنلا نب ثراحلا تنب ماشه مأ

۰ 

 . ۳۹۰ ۰۳۸۸/۳ :ىمعألا دلو مأ

 . ٠٠۷/۱ : عیبرلا نب صاعلا يبآ تنب ةمامأ

 . ۱۰۳/۱ :ةزمح تنب ةمامآ

 . 1۳۱/۳ :نایفس یبآ ةأرما

 .ِ::/ء : زيزعلا ةأرما

 . 1۸۷ /۳ : ةيمأ نب لاله ةأرما

 .۳۹۲/۱ :سيقلا ژرما

 . ىيحي نب دیعس = يومالا



 مالعألا سرهف

| .10 ۱۸ 

 . 1۵6/۱ :دلاخ نب ةيمأ

 . ۱۸ ۰۱۱۱ ۰۷/۳ : یحمجلا فلخ نب ةيمأ

 . يناعنصلا ضایف نب مساقلا = يرابنألا

 .ناميلس نب دمحم = يرابنألا

 17171 ةقحتأ

 . ۱۱۲/۱ :يداحلا ةشجنأ

 ۱۲۶۰۸۱۱۷۰۱۱۱۱۱ ۰۱۱۳/۲۰ :سنأ

۵ IF IPY ۰۶ 

 المال ۲ كاع حك ۲۰۱

YEY ۲ ۳ ۷۱۱/۱۱۳ ۰ 

۰۲۲۱۲ ۰۲۲۶ ۰۲۵۹۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۰۳ ۱ 

  ۷۲ ۸كالا ۰۲۷۳

  (Voكالا ۰۲۸۳ ۲۸۵ ۰۲۹۶ ۰۳۰۹

۳۳۰۵ FTE TTY ۷ ۷ TYA ضف 

۰۳:۸ ۰۳۱ ۰۳۵ TEY 7 ۳۲ 

۳۱۰ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۷ ۳۵۹۲ ۸ 

(E00 ۰ نقله ۵ 

1۷۳ ۰11۷ ۰1۱۱ ۰1۵04 10۸ ۷ 

. ۵۰۱ ۲ 

  ۵۳ EE 4۲ EY ۲نم ۸۷
AA قع AF AF AY <A ۸ 

OT 
۱۳ AYY ATT 11۹ IIA م 
AA AAT AYY NIT E م 

۳۰۰ ۲۹۹ ۲۷۰ YEA TEY ۰ 

FEA ۲۱ ۳ ۳ ۳ 
  ۳۹۷ ۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۷۷ ۵کا

۷ ۹ 

 كمال ۲ ۰ ۶ ۳

۰۵۳ ۶ ۳۲۲ ۲ 

. ۸ 

۰۵٩ (Of ۰۵۱ CEA ۰۶۲ ۳۲۶ ۷۶ 

۰۱۸۰ ۰۱۱٩ ۰۱۲۱ ۰۱6٩ ۰۷۰ ۵ 

«۰7۲۲ ۰ ۸ 

 “ CTAلل  ۲ 6 CTIAلد

.۳۷۲ ۰۳۷۱۰۳ Foo FET ۳۹ 

 . ۰/۳ :عفار نب سنأ

 . رسیحلا وبأ = عفار نب سنأ

 . ۱۳ ۰۱۲/۲ :ضايع نب سنأ

 ۰۱۸۷ ۰۱۸6 ۰۱۷۷ ۰۱۷۸/۳ :رضنلا نب سنأ

. 8 

 . 1 3/١ : حرشم ابأ = ةسنأ

 . کج هللا لوسر ىلوم) حرشم وبأ = ةسنأ
 .بويأ وبأ = يراصنألا

 .ةدرب وبأ = يراصنألا

 . مهر وبأ = يراصنألا

 .ةحلط وبأ - يراصنألا

 .دعس نب ريشب - يراصنألا

 . ةمصلا نب ثراحلا = يراصنألا

 . ةيمأ نب دايز = يراصنألا

 . سيق وبأ «ةمرص = يراصنالا

 . نمحرلا دبع نب هللا دبع = يراصنالا

 . نصحم نب هللا دبع > يراصنألا

 . ةملس نب ديمحلا دبع = يراصنألا

 .دبعم نب نامعنلا نب نمحرلا دبع = يراصنالا

 . ةدابع نب دعس نب سيق = يراصنألا

 . كلملا دبع نب دمحم = يراصنألا

 .ديعس نب ىيحي = يراصنألا

 .ةركب مأ = ةيراصنالا

 . نانس مأ = ةيراصنألا



 مالعالا سرهف

 .ةيطع مأ = ةيراصتالا

 . سيق تنب رذنملا مأ < ةيراصنألا

 .۸۱/۱ :ةسينأ

 .دواد = يدوألا

 . سيردإ يبأ نب هللا دبع = يدوألا

 ۰۳۷۲ ۰۳۱۰ ۰۲۲ ۰۲۲۲/۱ :ىيععازوألا

۳۷۳ 

TAA ۲ ٩ ۲ 

«oo ۳۵15  . 

 .۳۷۳ ۰۳۵6 ۰۲۵۰ ۰۵۹/۱ : سوآ نب سوآ

 . 1۳۹/۳ : فوع نب سوآ

 . ۱۲۰/۱ : يحمجلا ةريغم نب سوأ

 .ةروذحم وبآ = یحمجلا ةريغملا نب سوأ

 ۰۲۸۹/۳ :ةملس نب سايإ

 . ۰/۳ :ذاعم نب سای

 .۳۰۸/۲ :ةیواعم نب سايإ

 .ديزي نب سنوي = يليألا

 . ١١7/١ :ديبع نب نميأ

۳/۳ . 

 . ۰۵۲/۳ :مهيألا

 .ديسلا = مهيألا

 . 11۲ ۰1۲۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۱۹ ۰۲۷۲/۱ :بويأ

E NAY 6 E1 /۲ 

۳/. 

01/8« ۰۱۷ ۳۳۷ . 

 .۳۹۸/۱ : دلاخ نب بويأ

 .۳۰۱/۲ : یسوم نب بویآ

 . ۲۵۳/۱ : ینایتخسلا بويأ

2۹/۲ 
 ءابلا فرح

 . ۱۲۱/۱ :ناساس نب ناذاب

 . ميهاربإ نب قاحسإ = يدورابلا

 . ةعزق وبأ ءرجح نب ديوس = يلهابلا

 . ميهاربإ نب دمحم = يلهابلا
 . .دايز نب سامرهلا = يلهابلا

 . نامثع = يتبلا

 . هللا دبع نب ريرج = يلجبلا
 . قاحسإ نب یبحی = يلجبلا

 . 1۵۸ ۰86۷/۳ : ریهز نب ريجب

 £ ب . ۷۵/۱ : بهارلا یریحب

 :يراخبلا ۰۱۳۱/۱ ۰۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۳۸

۰۲۹۶ ۰۲۸۲ ۰۲۷۲۹ ۰۲۷۶ ۶۵ 

۳۶۲ ۳۶ ۲۶۱ ۱ T10 

۰۳۸۵ ۰۳۲۷ ۰۳۵۰ ۰۳۶۹ ۷ 

۰5۲۸ ۰1۲۳ ۰۶۱٩ ۰۶۱۸ ۰ ۶ 

۰1۵۳ ۰۶۳۹ ۰۶۳۸ ۰۶۳۷۲ ۹ 

۰14٩ ۰8٩۹۷ ۰۶1 ۷ ۷ 

.۵۱ 

  ۰۳۷ ۰۳۲ ۲۳ ۲فه ۰۵1

IF <44 فقال فك ىلع فم 

AIA 4 

(۲ ۲ ۳ IAA مل“ 

  ۲۸۸ ۶لالالا ۰۲۷۳ ۲۷۵

«fol TTT TAA TA ۹ 

۰۳۲۹۵ ۰۳۲ CTIA ۰۳۱۵ ۶ 

. 1۰۵ ۷ ۵ 

  (۱ 6 (۳را

۰۳۳۸ ۰۳۲٩ ۰۳۰۲ ۰۲۷۵ ۹ 

CEVA CEA EET CEA ۳ 

(Ol ۷ اللا «(0° (۹F 

2 ۳ ۷ 

IIT NEY 6 ىلا لال 



۸ ۲۰ ۰۲۱۶ ۰۲۵۵ ۰۲۸۱ 

o ۷ . 

 . ليعامسإ نب دمحم = يراخبلا
 ۰۳۸ ۰۲۱۰/۳ :يعازخلا ءاقرو نب ليدب

Tot ۰۳۵۳ ۰۳۵۹۲ ۹ . 

 ۰۲۲۵ ۰۲۱6 ۰۲۱۰ ۰۱۹4/۱ :بزاع نب ءاربلا

 ۰۲۷۶ ۰۲۷۱ ۰ ۰۲۵۰ ۰۲۱۶ ۰۲۱۹٩

۷ 8۹۵ . 

 ATA ۷ 6 ا ° ۲

۲ ۰۱۷۰ ۱۸۱۲ . 

AVE ۳۵۶71 ۰۲۱۶ ۰۲۵۱  . 

.YTA ۲ ۶ 

 . 1۳/۳ : كلام نب ءاربلا

 . ٤٤ ۰۳/۳ : رورعم نب ءا ربلا

 . دیلولا وبأ = ةكرب
 .نميأ مأ = ةيشبحلا ةكرب

 . ۱۰۲/۱ :ةرب

 . مسقم نب نامثع = يربلا
 ۰۳۳۶/۱ :يملسألا ةديرب

۳/۳ 

۶ 6 

 . ٩۷ ۰10/۱ :يملسألا بّیصحلا نب ةديرب

۸/۲ . 

2۳/۳ 

/۳۳۳. 

 . 0۹/۳ :يملسألا نایفس نب ةديرب

 . ۱۵۱/۱ :ةريرب

۳ 6 

 .۳ ۹/۶ :ةنیفس نب رمع نب هيرب

 ۶ ٩ ۱ : رازبلا

۰۲ ۲ ۲ ۱ 

 مالعالا سرهف

. ۶ 

 .میحرلا دبع نب دمحم = رازبلا

 . ۱۵/۳ : ينهجلا ورمع نب سبسب

 . متاح وبأ = يتسبلا

 ۲۹۱/۲۰۰ قفل تلا رپ

 . ۳٠١ /۳ : ءاربلا نب رشب

 . ۲۹۸/۳ :رورعم نب ءاربلا نب رشب

 . 494/١ : عفار نب رشب
 . 11۷/۳ :نایفس نب رشب

 . ۵۵۸ ۰۵۵۷/۳ :ةیواعم نب رشب

 . ةمقلع وبأ = ةيواعم نب رشب

 . ۱۲۵/۲ : یسوم نب رشب

 ۰۳۳۲/۱ : ییحی نب رشب

 .۳۲۱ ۳۱۹/۳ :يراصنألا دعس نب ریشب

 ۲۱۳۰۵۲ ۱۹/۳ : راسي نب ريشب

 ملسم وبأ ءهللا دبع نب ميهاربإ = يرصبلا

 . يجكلا

 . نسحلا = يرصبلا

 . يحاطلا رانيد نب دمحم - يرصبلا
 ا
 . ۱۹۳/۲ :يوغبلا

TE YTV «10۹4/6 

 .زيزعلا دبع نب يلع = يوخبلا
 . ۲۷/۳ : مشاه نب رماع نب ضيغب

 ۰۱۰۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۹۲ ۰1۱ ۰۳۸/۶ : طارقب

۵ ۵( 

 . طارقبأ - طارقب

 . ۳/۱ : دلخم نب یقب

۶۲ ۱ 

 . ۶:۲۳ ۲۱ : دیلولا نب ةيقب

 . ۱۲۳/۲ : رمع نبا نب ركب



 مالعألا سرهف

 ۰۳۳۲/۱ :جشالا نب ركب

 . 107/۱ :ينزملا هللا دبع نب ركب

 . ۲ 0٠١*١113

 .دمحأ وبأ - يزورملا دمحم نب ركب
 .۳۳۲/۱ : رضم نب ركب

 ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۳ ۰۷۵ ۰۲۱/۱ : لالب

۹ ۰ ۰( 

(EIA ۷۰  ° 

 لالخ )6 ۷ )۲

. 

 لود لكك قرح ه5 ۳

۹ ۲۷۲۷ ۰۳۳۳ ۰۳۵۸ ۰۳۲۱ 

«EVO ۲۵۸۰ ۰۵۷۲ هال  

OAV ۰۵۸۵ ۳ . 

 . ۱۷۹ ۰۱۷۷/۲ : ثراحلا نب لالب

 . ملاس نب ملس = يخلبلا

 . تباث نب عفیور = يولبلا

 . تباث = ينانبلا

 . 11/۱ :ةَدْيَح نب ةيواعم نب ميكح نب زهب

. /٤ 

 يملسلا بعك نب ديزي = يزهبلا .

 .راسي نب هللا دبع = يهبلا

2 

 راك

«o0 

۳۵ 

«TA! 

«OA! 

 ۰۲۲۱۳ ۰۲۵۹ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۱۰۷/۱ :یقھیبلا

۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۷۸ ۵ 

1۲۳ ۰۳۹۰ TIA ۲ 

EEE CEFA ۳۷ ۰ 

4۹۰ ۸۲ 4۱۲ 58 

. 1۹۷ ۲ 

۰۱۵۲ cAI ۰8۵0 ۲ 

6 

cA 

«oY 

 ١غ

۳-۹ 

۳۱۰ 1۲ ۳۹ 

۶ ۵۲۵ 

CEA لوك 6 ۳ 

۳6۹ 

. ۵۵٩۹ ۶۷ ۲ ۹ 

۰۲7۲۵ «00 ۹ ۱۱۱۳/۶ 

۳ ۳ 

 ءاتلا فرح

 للم ۰4۹۰14 ۰11 ۰۱۲/۱ :يذمرتلا

 لكم Mor لوك ۹

۷۱ ¥1 14° 41 

YEY ۲:۱ ۹۱۲۵۰  
 VA الإ ۷ ۳

۰ ۲۹۵ ۲۹۹ ۳۰۰ 

 ۱۳۱ ۳۰۸ ۳۰ لل
۳۳٩ ۰۳۳۵ ۳۲۸ TE 

FEA ۸۳۸۰ ۰۳۷۸  
cf ۵1۲۸ 1۲۲  

«(OV ۸۶6۸ ۰1۵۷  

 . ۲ ٩۹

۱۳۱ 
 أ

5 
«0۹ 

۳۷۹ 

۰۱۳۱ 

۳۳ 

«TTA 

۳۸۱ 

۹ 

08 

۰11 (Of ۶۰ YT ۰۱۹ ۳۲ 

«4A3 CAY CAI cA‘ (VO VF ۰ 

1° «(1° (°F ١١ 

¥ 

۹ 

«٤ 

۳۹۵ 

۳۳۸ 

«TY 

۴۸ 

«۲ 

۳۹۹۵ 

۳۱۹ 

۳:۸ 

۳۵ 

۰.۹ 

۳۳۳ 

۳۹4۸ 

۳۱۹ 

2۰۲۱ 

۳۷۵ 

۳ 

«٤٦ 

a 

۳۹ 

۳۸ 

«Vo 

۷ 

۳۸ 

«o٤ 

۳۱ 

۳۷ 

۳1 

۳۷۸ 

  ۲ TAY ۹قدا ۶۰۲ .

Fé’ Yo AEF CAY ۲۳ 

. 1° (O0°° EVV (ETA 



A 

۰۷۰ ۰1۷ «(04 ۰۵۳ CEA ۶ 

۱4۱ ۱۳۷ ۰۱۱۷ CAY لا ۶ 

IVY IVT كال «10° EY 

 كوت ۳۳ 6 للملا

۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۰۶ ۸ ۷ 

۰۲۳۸ ۰۲۳۲۰ ۰۲۳۱ ۲۱۷ ۹ 

۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۱۳ ۸ 

۰۳۲۲ ۰۳۰۲ ۵۳۰۱ ۳۰۰ ۰ 

. ۳1۹ ۹ 

 . ىسيع وبأ = يذمرتلا

 . ۱۱/۱ :(يضاقلا) ناميلس نب نيدلا يقت

 . ۲٠٤/۳ : غبصألا تنب رضامت

 .ةملس يبأ مأ = غبصألا تنب رضامت

 . ۳٠٤/۳ : يعازخلا ديسأ نب ميمت

 ۳۸/۶ ۰: ىهيمتلا

 . ملسم نب ثراحلا = يميمتلا

 . ةرصيوخلا وذ = يميمتلا

 . ميهاربإ نب دمحم > يميمتلا
 .(صفح وبأ) ةملس يبأ نب ورمع = يسينتلا

 . ۲۷۲/۱ :ىميتلا

 . ركب وبأ «ميهاربإ = يميتل
 .نامیلس = یمیتلا

 .ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم = يميتلا

 . حیلم = يميتلا

 ءاشلا فرح

 . ۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۳۲ ۰۱۰ ۰۸۰/۱ : تباث

.YAV/Y 

 TTA ۳ : مزقأ نب تباث

 .۳۰۱/۲ :نالجع نب تباث

 . ۱۸۱/۶ :ةرق نب تباث

 ۱۲۰۵۱۱۳/۱۰ ساعش نب نسق نب تبا

c01 ۰ ۲ ۲ ۳ 

۷ 

 مالعالا سرهف

 ۱۱۶۲ نالا تنا

 . ۳۹۳/۱ :بلعث

 . ريعص يبأ نب هللا دبع = ريعص يبأ نب ةبلعت
 . ۸۳/۳ : بطاح نب ةبلعت

 . ۲۲/۳ :نافطغ نب دعس نب ةبلعث

 ۱ . ۱۹/۲ : ریعص يبأ نب هللا دبع نب ةبلعت

 نب هللا دبع = ريعص يبأ نب هللا دبع نب ةبلعت
 . ةبلعت
 . سابعلا وبأ = يفقثلا

 .دوعسم نب دوسألا = يفقثلا

 . دشيور = يفقثلا

 .ديجملا دبع نب باهولا دبع = يفقثلا

 .دوعسم نب ةورع = يفقثلا
 ۰۳6۸ ۰۱۷۰ ۰۱۱۹/۱ : يفنحلا لاثأ نب ةمامث

۰۳/۲ 

VY ۳ 

 .۳۸۸/۱ : كلام نب سنآ نب ةمامن

 . ۲۵۵ ۰۲۲۸ ۰۱۱۱/۱ :نابو

۲ --. 

1/1 ". 

 . ۳۱/۳ :ديزي نب روث

 .نايفس = يروثلا

 .۸۲ ۰۸۱/۱ :ةبيوث

 مسیجلا فرح

 . ۱۳۷/۱ :بویآ نب رباج

 . ۲۹۲/۱ :ديز نب رباج

0۸/۳ . 

 . ۰۱٦۹/۱ ۰۲۰٦ ۲٣۰ :ةرمس نب رباج

 . ۲۲۹/۲ :ةبعش نب رباج

 ۰۱۵۵ ۰۱۳۰ ۰۸ ۰۸۳/۱ : لا دبع نب رباج

259560 «¥04 (YON YTV TYE ۶ 



cE ۸۷۲ ۷ (FTE (TTT 

۰8۵۸ ۰1۵۷ ۰:۳۷ ۰۶۳۱ ۶۳۰ 48 

. ۵۰۱۳ ۷ ۲ 

IY ۳ ۷ لا T/۲ 

ITY IYI ۲ ۲ 

2-۳-2-۲ ۵ ۰ ۲ 

۰۱۲۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵6 ۱۳ ۸ 

  1لكك ۷ ۸ ۹۹4

YoY ۶ YEY ۰ ۲۱ 

۰۲۲۱۰ ۲ (TOA دال ۲ ۵ 

۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۷ ۶ 

2۰۱۳ ۱ ۵۵ ۲ 

۲۲ ۲ ۳ 

I۳ ۳۵ 6 ۳ ۳ 

«Yo (Yoo ۲۲ ۰۶ 

۱ ۲ (TAC لذا لكك ۰۵ 

EYI 6 ۳ ۶ ۶2۵ ۰ ۷ ۳ 

۲ ۰ ۸ 

ITE CAY «04 صبغ oY ۰+ 

TTY ۲ TIT لكمال YEY ۷ 

۰۳۱۳ ۰۳۰۰ ۰۲۸۰ ۰۲۳۷ ۲۳ ۳ 

۱ ۳ ۳ ۵ 

 . ۰/۳ :بائر نب هللا دبع نب رباج

 . ۳٤١ /۳ :ديز نب ورمع نب رباج

 . 1۹0 ۰۲۷۳ ۰۲۲4/۱ : يفعجلا رباج

 . ۱۸۸/۲ : هللا دبع رباج

 .۳۱۲/۱ : ظحاجلا

"1/٤ 

 .نامثع ربأ = ظحاجلا

 . ۵۳۲/۳ : یلعملا نب رشب نب دوراجلا

 :سوشنیلاج ۰۲۵/۶ ۰1۱ ۰٩۲ ۰۱۰۱ ۰۱۷۲

۲۰۹ 

۸ ۰۲۷۲ ۰۲۹۸ ۰۳۲۶ ۰۳۳ ۰۳۷۲۱ 

۳۷۷ 

 . ۵۱۸ ۰۳۱۹/۳ :دادش نب عماج

 . ۵۰۳۵/۳ :درواجلا

 . ۵۰۳۰/۳ : رفعج نب كلام نب یملس نب رابج
 .۵۵۸ ۵۵۵ ۰۵۵1/۳ : ضيف نب رابج

 . ١ ا نو را

15 . 

 . ٠٠۸/١ :مهيألا نبا ةلبج

 . 1۱/۳ :لبنحلا نب ةلبج

 .۳۹۸ ۰۹۱ ۰۸۱/۱ :معطم نب ريبج

ea 

3/7 . 

 . مصاع = يردحجلا

 . 11۳ ۰۲۵۹ ۰۱۵۲/۳ : سیف نب ٌدجلا
 ۰۸۱/۱ :ةماذج

 . ورمع نب ةورف = يماذجلا

 . ةثافن نب ةورف = يماذجلا

 . يحبسملا ىيحي نب یسیع = يناجرجلا
 . بینم وبآ = یشرجلا

 . ةبيور نب ةرامع = يمرجلا

 . هللا دبع نب سنوي = يمرجلا

 .زيزعلا دبع نب نسحلا = يورجلا
 .۳۸۳ /۲ : یمیجهلا يرج
 . 2١ ار

 . سقوقملا = ءانيم نب جيرج
 .۳۹۵ ۰۳۶۱/۱ :ريرج

 . ۱۱۹/۱ : یلجبلا هللا دبع نب ریرج

0/۲( . ۱ 

ٌ/۳۷. 

 ۰۳۶۲/۱ :يريرجلا



Ye. 

 .میرکلا دبع = يرزجلا
 . ۳۲۲ /۳ :ةيواعم نب مشج

 مو فيلا سا رم نو هه

 ۱ . ۱۰۳/۱ : رفعج

۲ ۳( 

 ۳۳۲ ا CTT ا ا

4 ۳۱۳۵۹۹ 

 ل و 1 اتاك ا بلاط با نسب نفت

۵ ۰۳۲۷ ۳۳۹ 

 . رشب وبآ = سايإ نب رفعج
 . ۲۰۹/۲ :نامثع نب هللا دبع نب رفعج

 . ۲۵۸/۱ :نوع نب رفعج

 ۰۳۳۰/۱ : دمحم نب رفعج

TT 6 ۲ 

 . ىلعألا دبع نب ميهاربإ = يفعجلا
 . رباج = يفعجلا

 .ديوس نب قراط = يفعجلا

 . 1۸۰/۳ :تماصلا نب ديوس نب سالجلا

 .ةروذحم وبأ «ةريغملا نب سوأ - يحمجلا

 . بهو نب ريمع - يحمجلا
 . ۰۷۲/۳ :نامعنلا نب ةرمج

 . ةيصاع = ةليمج

 نبا تباث جوز = يبأ نب هللا دبع تنب ةليمج

 . 5 : يدزألا ةدانج

.A1/۲ 

 ۳/۳ : ينهجلا ثيكم نب بدنج

 .ورمع نب رصن = يمضهجلا

 .ورمع نب سبسب = ينهجلا
 . ثيكم نب بدنج - ينهجلا
 . ثيكم نب عفار = ينهجلا

 .دبعم نب ةربس = ينهجلا

 . رماع نب ةبقع = ينهجلا

 .ورمع نب يدجم = ينهجلا

 . سنأ نب ذاعم = ينهجلا

 . 1۹1/۱ :ةينهجلا

 . قاحسإ وبأ = يناجزوجلا

 . ۱۱۰/۱ :ةينوجلا

 A۲ ۷۱ :یرهوجلا

۶ 771 . 

 . يلع نب نسحلا - يرهوجلا
 . ۱۱۰/۱ :ةيريوج

 "در ۲

 . 8۰5 ۰۱۱۰ ۰۱۰۵/۱ :ثراحلا تنب ةيريوج

۸/۲ 

 مالا ورع

 . ۱۱۹/۱ :رفيج

۳ 

 ءاحلا فرح

 . }00/۳ : متاح

 . ۳۳۹/۱ :لیعامسإ نب متاح

1 

 . ۱۲۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۲/۱ :ثراحلا

 .۳۹۸/۱ :ةماسآ ىبأ نب ثراحلا

 ما تان ورال

 :ءاقلبلا كلم ىناسغلا رمش ىبأ نب ثراحلا
` 

۳ ۲6 11°. 

 . ۲۳۰ ۰۲۲۹/۳ : رارض ىبأ نب ثراحلا

 . ۱۷۲ ۷۳ اترا

 . ٤٤/۳ :ةيمأ نب برح نب ثراحلا

 . ۲۱/۳ : يعبر نب ثراحلا



 . ۱۷۱/۳ :دیوس نب ثراحلا

 . ۱۷۸/۳ : يراصنأالا ةمصلا نب ثراحلا

 . ۵1۳/۳ : نمحرلا دبع نب ثراحلا

 . بابذ يبأ نبا  نمحرلا دبع نب ثراحلا
 .۸۱/۱ : يدعسلا یزعلا دبع نب ثراحلا

 . ۱/۱ :يريمحلا لالك دبع نب ثراحلا

 . ٥1/۲ :ديبع نب ثراحلا

 . سبنعلا وبأ < ديبع نب ثراحلا

 . ةمادق وبأ = ديبع نب ثراحلا

 - ةيواعم نب ورمع نب رجح نب ورمع نب ثراحلا
 . رارملا لکا = هدنك نبا

 نب ورمع نب رجح نب ورمع نب ثراصحلا
 . 057 /۳ :ةدنك نب ةيواعم

 . ٠۳٠/۳ :يدزألا ريمع نب ثراحلا

 ۰۳۲۲ ۰۲۹۷ 1755/9 :فوع نب ثراحلا

 .ه١8 ۰۰۹

 ۲۷۹۱ ۰۱۰۸ ۰۹۱ ۰۸۸/۶ :ةدلك نب ثراحلا
۳۷ 

 ۰۳۲۰/۳ :يثيللا ءاصربلا نب كلام نب ثراحلا

۳۳۰ 

 . ۱۷/۱ :نیکسم نب ثراحلا

 . ۳/۱ : يميمتلا ملسم نب ثراحلا

 .۳۱۲/۳ :بهو نب لیفن نب ثراحلا

 .۳۱۱ ۰۱۱4/۳ :ماشه نب ثراحلا

 .۳۰ ۰۵۵/۳ :نامعنلا نب ةثراح

 . ركب وبآ = يثراحلا

 . ةمقلع تنب ةرمع < نرالا
 .۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۱۰/۳ : بطاح

 . ۱۱۸/۱ : ةعتلب ىبأ نب بطاح

۳۱۳ ۷۱ ۰۰۵ . 

 .۲۱/۳ :ورمع نب بطاح

۳۱۱ 

 نب دمحم هللا دبع وبأ ظفاحلا نب ظفاحلا

 . ۵۹۶/۳ :ةدنم نب ىيحي نب قاحسإ

 . 7/١ : يئالعلا ظفاحلا

 ةمادق نب نيدلا سمش نیئدحملا ةدمع ظفاحلا
 ۳/۱ : يسدقملا

 ۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۲۱ ۰۱۵۵ ۰۱۱۶/۱ :مکاحلا
۷ ۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 

۳ ۳۳۶ ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ ۰۳۷ 

٠ «Foo ot . 

TOR ۰۳۰ ۲ 

 . EVA ۰:۷۵ ۰۱۳ م5 ۳

,. 

 7١6/5. :نوجمس نب دماح

 .۳۱۶ 21655777 :رذنملا نب بابحلا

 . ۳۸/۱ :تباث يبأ نب بيبح

 . 1۳/۳ :ديز نب بيبح

 .۳ ۲/۱ :ديهشلا نب بيبح

۲ . 

 . 0۸۷ /۳ :ورمع نب بیبح

 . ۲۷/۳ : كلام نب رصن نب بیبح

 ۳۲۱/۶ :واسپ واخ

 . ۲۳ ۰1۲۲ ۰۲۲۲ ۰۵۱/۱ :ةأطرأ نب جاجحلا

TIE CITA ۲ ۲ 

۳ 4 . 

 . ۵۱6 ۰۳۱۰/۳ : طالع نب جاجحلا

 . ۲۹۹/۳ :يملسلا طالع نب جاجحلا

 ۷/۱ : ةصفارف نب جاجح

 . ۱۹۳/۲ :لاهنملا نب جاجح

 .نامثع نب ةبيش = ىبجحلا

 e قلع رجع

 . ۲/۱ : لجح



۳۱۳ 

 . نارهم نب دلاخ = ءاذحلا

 . 1۱۹/۳ : ةفاذح

 .ثراحلا تنب ءامیشلا = ةفاذح -

 ۰۲۵۰ ۰۲۳۲ ۰۱1۵ ۰16/۱ :نامیلا نب ةفيذح

 ۰ ۳۵۶ ۰۳۵۹۹ ۰8۳۸ ۰8۷۲ ۵۰۱٩.

۲ ۳-۲۲ 

(1A0 ۳۲-2-2 لقد 6  

۱ 04 . 

 . ۱۰۳/۱ :(ةیمآ وبآ) ةريغملا نب ةفيذح

 6۷۲/۲ :سيق نب رحلا

 .۲۲۱/۳ :ناحلم نب مارح

 :برح ۱/۸٩ .

 .ملس = برح
 . ۵۵/6 : لیعامس] نب برح

 . ۲۷۳/4 : يبرحلا

 . میهارب] = يبرحلا
 . ۱۷۵/4 : نامعنلا تنب ةفرح

 :ةلمرح ۰۳۸۸/۱ ٤۹۱ .

 ثیرح : ٥٤۱/۳ .

 . ۲۸۷۱/۶ :يريرحلا

 . دمحم نب ىلع نب مساقلا = يريرحلا

 .ةريغملا نب هللا دبع = يمازحلا

 . لهس = نزح

 .۲۲ /۱ :ميهاربإ نب ناسح

 .۳۷۳/۱ :ةيطع ىبأ نب ناسح

 ۶ ۵ ۱ : تباث نب ناسح

۲۳ ۲ 4 ۰ 2-2-۵ 

۳ . 

 ۲۰۱ ۱ : بلاط يبآ نب يلع نب نسحلا

 لق 7 ۲ ۷ ۳

۸ ۳ ۰۶7۷ ۵۱۳ . 

 c44 ۲ (T41 AF نكاد

۲ ۳ ۳ ۰ 

 c41 c40 ETA لالالا" ۳

000 . 

FE oTA/لالا  FTV 

 . ۳۷/۱ : يرصبلا نسحلا

TAA TT 11° 11° ۲ 

 ل

 . يلع وبأ = امود نب نيسحلا نب نسحلا
 . يلع وبأ = يؤلؤللا دايز نب نسحلا
 . 759/7 :نايفس نب نسحلا

 .۳۵۸/۱ : يوسْنلا نایفس نب نسحلا

 . ۱۷۱/۱ :حلاص نب نسحلا

11/7 . 

 . 1۷/۱ :يوّرجلا زيزعلا دبع نب نسحلا

 . 1۹۷ ۰۳۲۳ ۷۱ : یلع لا

 .۳۷/ : يرهوجلا يلع نب نسحلا

 . 173/7 :ةرامع نب نسحلا

 .۳۰۳/۱ :دمحم نب نسحلا

 .۳۵۸/۱ : ینشخلا ىيحي نب نسحلا

1/۲ . ۱ 

 ۳٤٠/١. :لاطب نب يلع نسحلا
 ۰۳۲۲ ۰۱۲/۳ :رباج نب ليّسحلا

 .۳۲۱/۳ :ةريون نب ليسح

 ۰۲۵۷ ۰۱۸۳/۱ : بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا

0۴ 

EVET FT «(۹4/۲ 

000/۴۳ . ۱ 

۳۳۷/۶ 



 .۲۹: ۰۲۹۳/۱ : رشب نب نیسحلا

 . ۵۵/۶ :ناسح نب نیسحلا

 . ۱/۲ : دیز نب نیسح

 . ۱۲/۱ : هللا دبع نب نیسح

 . يلع وبآ = انيس نب هللا دبع نب نیسحلا
 : سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسح

"6 

 . ۱۵۱/۶ :دوعسم نب نيسحلا

 . ۲۹۹ ۰1۹/۲ :دقاو نب نيسحلا

 . 1۸۰/۳ :ريمن نب نصح

 ۳۳۲/۱ : صفح نب نيصحلا

 . 1۰۰ ۰۳۳ ۰۳۳۳/۱ :نمحرلا دبع نب نيصح

 . میکح نب زیزعلا دبع = يمرضحلا
 . ءالعلا = يمرضحلا

 . ورمع = يمرضحلا
 . ۳/۱ : يرفحلا

 .دواد وبأ = يرفحلا

 . ۱۳۷ /۲ :دواد يبأ نب صفح

 . 1۹6/۳ : هللا ديبع نب صفح

 . 1۰۳ ۰۲۲۱/۱ :ثايغ نب صفح

7 . 

 . ۳٤/٤ :نيريس تنب ةصفح

 :باطخلا نب رمع تنب ةصفح ۰۱۱۰/۱ ۳۰۵ .

II 1°31 ىلع V4 ىلع (1/۲ 

EY AFI AYY AYY ۳ ° 

. 141 ۲ 

. 40/۳ 

. ۱۹/٤ 

 . ۱۵/۲ :جرعألا نب مكحلا

 . ٤١ ۰4۰/۲ : يرافغلا بويأ نب مکحلا

 . ٤1/۴ :صاعلا نب مكحلا

۳۳۳ 

 مکحلا : ۷۱ ٩۲۲ ۱)

. 1۳1 ۲ 

 . ۱۵۱/۳ :ناسيك نب مكحلا

 .ناميلا وبأ = عفان نب مكحلا

 ۱۷ ۰۳۵۲ ۰۱۰/۳ :مازح نب ميكح
 . 5 : دعس نب ميكح

 .0 4/۱ : ريمع نب میکح

A CAY لذا anand همیلخ 

01/۳ . 

 . ۱۹۵ ۰۱۳۷ ۰۵٩۹/۲ :دامح

 . ١4/١ :ةملس يبأ نب دامح

 . ۲۳ ۰۱۹۳/۲ :ناميلس يبأ نب دامح

 . دیمح = نامیلس يبأ نب دامح

 ۰۱۹۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۵۸/۲ :دیز نب دامح

۱ . 

 . ۳۳۷ ۰۱۸۹/۱ :ةملس نب دامح

1Y ۲۱۹۳ 110  . 

 . ۵1۲ ۳ ٩

 . ۳۵۱/۳ : دلاخ نب سيق نب سامح

 . 1/٤ : يسامحلا

 ۰۱۰۱ ۰۸۲ ۰۸۱/۱ :بلطملا دبع نب ةزمح

 . <١

 IEA IVEY NET لاه ۳

Tor ۰ ۰۹ . 

 . دیبع نب رشبم = يصمحلا
 . ۲۳۱/۳ : شحج تنب ةنمح

 . .دامح = نامیلس ىبأ نب دیمح

 . 4۷ ۳ ۱ هر بج

 ۰۳۹۸ ۰۳۳۹/۱ : رخص نب دیمح
 .۳۶۱ ۰۱۲۹/۱ :لیوطلا نمحرلا دبع نب دیمح



۳۱ 

. ۳ ۲ 

Ff 

. 

 IF ۸ : لاله نب دیمح

 . ریبزلا نب هللا دبع = یدیمحلا

 . ۱۱۹/۱ :يريمحلا

 . لالک دبع نب ثراحلا = يريمحلا

 . ورمع وذ = يريمحلا

 . عالکلا وذ = يريمحلا

 . 1۹۷ ۰۳۹۶ ۰۳۳۵/۳ :لبنح

 . ۲۷۵/۱ :(ةداتق دجسم مام]) ةلظنح

 . ۱۹۲ ۰۱۷۹/۳ : رماع يبأ نب ةلظنح
 . ليسغلا ةلظنح = رماع يبأ نب ةلظنح

 ۰۱۱۳/۱ :ّيِدّيَسألا عیبرلا نب ةلظنح

 . ۲۷۲/۱ : يسودسلا ةلظنح

 . رماع يبأ نب ةلظنح = لیسغلا ةلظنح

 . لاثأ نب ةمامث = يفنحلا

 . لیمز وبآ «ديلولا نب كامس = يفنحلا

 . يلع نب ةذوه = يفنحلا

 . ۱۱۳/۱ : نینح

 . ( هللا لوسر یلوم) = نینح

 .۵۰ 1/۱ :ءاوح

 . ۳٤۸ ۰۳۲۸/۳ : یزعلا دبع نب بطیوح

 .۸۱/۲ : حیرش نب ةويح

 .۲۳ ۰۱۳۰/۳ : ییح

 ۱۲۹ ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹/۳ :بطخأ نب یبح

TEY ۲۳۰۲۸۹ ۲۱۱ ۲۳  

 ءاخلا فرح

 . ۵۷۲/۳ : نصحلا نب ةجراخ

 .۳۵۱/۲ : تلصلا ىبأ نب دلاخ

 ۲ : شادخ نب دلاخ

 . 18۱/۳ : دیعس نب دلاخ

 . ۱۲۱ ۰۱۱۳/۱ :صاعلا نب دیعس نب دلاخ

۳ ۳4 . 

 . ۲۱۸/۳ :يلذهلا حيبن نب نایفس نب دلاخ

 . ۵۸۸ ۰۵۸۷/۳ :نانس نب دلاخ

 . ۳۳۷ ۰۳۳۳/۱ : هللا دبع نب دلاخ

 .۳۳۲/۱ :نیصحلا نب هللا دبع نب دلاخ
 .۳۳۷/۱ :يطساولا هللا دبع نب دلاخ

 . ينئادملا مثيهلا وبأ = مساقلا نب دلاخ

 . 0۰/۱ :ينئادملا مثيهلا يبأ مساقلا نب دلاخ

 .ءاذحلا دلاخ = نارهم نب دلاخ

 .۳۳ ۰۱۱۳/۱ :ديلولا نب دلاخ

۷/۲ . 

 Tov fo) لاله ATA ل /#

«OA۰۳۹۶ ۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۰۳۳۸ ۰۲۹۸  

۵ ۲ ۳۲ ۰1۷۳ ۰۵۰۱ 

(O (O00 (Of) ۲ ۶۵مكه  

17 . 

 . ۳/۴٤

 ١/ ۳۷٣. :ءاذحلا دلاخ

01/۲ . 

4/۴۳ . 

 .نارهم نب دلاخ = ءاذحلا دلاخ

 CVA/Y. : ينئادملا دلاخ

 . ۰۲/۲ : یتالادلا نمحرلا دبع نب ديزي دلاخ

 ۲۰ ۰۲۱۹/۳ :يدع نب بیبخ

 دمحآ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع = یمعثخلا

 . يلهسلا مساقلا وبأ

 .ديعس وبأ = يردخلا

 ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۷۲۱/۱ :دليوخ تنبةجيدخ

. ۱۵6 ۶ 



۳۱۵ 

۲/ ۳۸° . 

YAO ۰ ۷۳ 

 .دیعس وبأ = زارخلا

 .ةرسيم نب ملسم نب ءاطع = يناسارخلا

 .۳۵۲ ۰۱۱/۱ : يقرخلا

۱ ۷۲ (-. 

 .ديسأ نب میمت = يعازخلا

 . يندملا دلاخ نب ديعس = يعازخلا

 .ملاس نب ورمع = يعازخلا

 .دبعم يبأ نب دبعم = يعازخلا

 .۲۱/۳ :دوسأ نب يعازخ

 . ۲۳۹/۶ : تباث نب ةميزخ

 . یحی نب نسحلا = ينشخلا
 .مالسلا دبع نب دمحم = ينشخلا

 . ۱۱۳/۱ :(22 هللا لوسر ةالوم) ةرضخ

 . 1۸۲ ۰1۲۶ ۰۲۲۳ ۰۱۳۶/۱ :ىباطخلا

۳۸۷/۲ 
۶ 10% . 

 . ميهاربإ نب دمحم نب دمح = يباطخلا

 . ركب وبأ = بیطخلا

 . ۲۷۲/۱ :ةضحر نب ءاميإ نب فافحخ

 ۲۷ ۰۳۲۳ ۰۳۱۱ ۰۲۶۲ ۰۲۳۳/۱ :لالخلا
۹ ۰ 145 . 

Pet OYY ۲ 

«O |€۳۲۷ ۰۱۱۹ »00 . 

 . ۳۹۲ ١/ :يديهارفلا دمحأ نب لیلخلا

/۳. 

 . لیلخلا ميهاربإ = لیلخلا (ِِكَك ) ميهاربإ

 . نامثع نب دمحم = يليلخلا

 . ۳۵۷/۳ : ةعیبر نب دلاخ نب سینخ

 . ۲۳/۳ : ریبج نب تاوخ

 دعس نأ کم

 .۱۸۱/۳ :دعس وبأ ةمثيخ

 . يئانهلا خیشلا وبآ = ةدلخ نب ناویخ

 لادلا فرح

 .نامیلس وبآ  ینارادلا

 ۰۲۲۳ ۰۲۲۰۰۱۹۲ ۰۱۵۵/۱ :ینطقراد لا

۵۹ ۰۲۱۳ ۰۲۹۲ ۵۳۱۹ ۳۲۲ 
TAT ۰۳۷۱ ۰۳۶۸ ۰۳۶۷ ۲ 

 . ۳ ۶ ۰1۷۳ 1۸٩

FA ۲فق فق ضال  CAA 

 ATT ۳ 6 6 لحل

۰۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۲۰۸ 

۲۱ ۳۸۳ . 

۳۸:۳ 

۶ ۲۲۳۷ ۲۵۵ . 

 . نسحلا وبأ = ينطقرادلا

 . دیعس نب نامثع = يمرادلا

 .دلاخ وبأ «نمحرلا دبع نب ديزي = ینالادلا

 . ۳۰/۱ :دواد

۳-۲ 

۲۳ ۵۰۰۷ . 

 ۰۳۱۱/۶ :يفوكلا میلس وبآ رابجلا دبع نب دواد

 . يفوكلا میلس وبأ = رابجلا دبع نب دواد

 . ۱۰۳/۲ : راطعلا نمحرلا دبع نب دواد

 . ۲۱ : يلع نب دواد

 . 1۳۰/۱ : سیق نب دواد

۹1/۲ . 



۳۱۹ 

 . ۲۳/۲ :يرهاظلا دواد

 . 1۷۱ ۵۳۵۱/۱ : مالسلا هيلع دواد

۷/۲ 

 . لاجدلا حیسملا > لاجدلا روعالا = لاجدلا

 . ۱۱۸/۱ : یبلکلا ةفيلخ نب ةيحد

. ۱ 

Yor / . 

 . 1۰۳ ۰۳۳۷ ۰۲۲۱/۱ :يدرواردلا

TY ۲ ۲۲ 

 .دمحم نب زیزعلا دبع = يدرواردلا

 . ۱۲ ۰۱۱/۳ :ةمصلا نب دیرد

 .ماشه = يئاوتسدلا

 ۰۲۹۸/4 : يسودسلا لفغد نب عافد
 : يليقعلا قفتنملا نب هللا دبع نب دوسالا نب مهلد

۰/۳« 

 .ديزي نب نارمع = يقشمدلا

 . نیدلا فرش = يطايمدلا

 . سابع = يرودلا

 .ةممح نب ورمع = يسودلا

 .ةمطاف يبأ نب بیقیعم = يسودلا

 . حلاص نب دمحم = يبالودلا

 . زوریف = يمليدلا

 . ةيواعم نب لفون = يليدلا
 ۲۵ ۵ یر 7

 . ةفينح وبأ < يرونيدلا
 لاذلا فرح

 . ۲۱۶ ۰۱۱۳/۱ :ناوكذ

4 . 

 .(ةشئاع ىلوم) ورمع وبأ < ناوكذ

 . ۰/۳ :سيقلا دبع نب ناوكذ

 . ثراحلا نب ىيحي = يرامذلا

 . ۶ ۲۱ : ظفاحلا يبهذلا

 . ۵۰۰۰/۳ : نیداجبلا وذ

 . هللا دبع = نیداجبلا وذ

 ۰/۱ :ةتدلا وذ

۰-۳/۳-. 

 . 1۲۷ ۰۳۸۹ ۰۳۷۵/۳ :يميمتلا ةرصيوخلا وذ
 . ةبلعث نب مامض = نیتصیقعلا وذ

 ۱۱۹/۱ :ورمع وذ

 . نیصحلا نب سيق = ةصغلا وذ

 . 1۳۱۰1۳۵/۳ : نیفکلا وذ

 . (مالسلا هیلع) سنوي = نونلا وذ

 .۲۸۱ ۰۲1۲/۱ : نیدیلا وذ
 ءارلا فرح

 . ۱۱/۱ :يزارلا

۳۷/۲ 

 TTA TAY VY ۳ كرو

 . ركب وبأ = يزارلا

 . متاح وبأ = يزارلا

 . مهجلا نب هللا دبع = يزارلا

 .دينجلا نب نيسحلا نب يلع - يزارلا
 . رفعج وبآ «ناهام نب ىسيع = يزارلا
 . ایرکز نب دمحم = يزارلا
 . ۵۰/۱ :دعس نب دشار

 ۰۳۹۸/۳ :عفار

 ۰۳۰۹ ۰۳۰۶ ۰۱۷4/۱ :جیدخ نب عفار

۱۳ . 

۳۰/۶ 

 . ٤۴ ۰۰/۳ : كلام نب عفار

 . ٤٤۷ /۳ : ثیکم نب عفار

 .۳۱/۳ : ينهجلا ثيكم نب عفار

 ۳۰/۰/۱ : يعفارلا



 نب ورمع دبع = قسافلا ورمع وبأ = بهارلا

 . ۲۹/۳ : حابر

 . ١7/١ :دوسألا حابر

 . ٤٤۸/۳ :ثراحلا نب حابر

 .11/ : يبون حابر

 . ساوج نب ةئعج = يعبرلا

 ١91. ۰۱۷۳/۱ :عيبرلا

4 . 

 177/١. :سنآ نب عيبرلا

 . ۱۵۵/۱ :ردب نب عيبرلا

 . 4/۲ : ةربس نب عيبرلا

 . 0۱۸/۳ :نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر

 . ٥٤١ ۰8۱۳/۳ :ثراحلا نب ةعيبر

 . ۳۲٤ /۱ :نایش نب ةعيبر

 . يدعسلا ءاروحلا وبأ = نابيش نب ةعيبر

 . ۲۲۹/۱ :يملسالا بعک نب ةعيبر
 . ۱۱۳/۱ :ةنیژر

 . ۱۱۳/۱ :یوضر

 . ۲۱/۱ :لعر

 ۳۷/۳۹/۲ : عفار نب ةعافر

 . "/ ١57.1١5

 . 1۳/۳ : رذنملا دبع نب ةعافر

 .۳۲۳ ۰۳۲۲/۳ :سيق نب ةعافر

 . ةعافر نب سيف = سيف نب ةعافر

 . يلع نب يلع - يعافرلا
 . ةبالق وبأ = يشاقرلا

 .ناورم نب رهزآ = يشاقرلا

 . نوميم نب يلع = يقرلا

 . ٠٠١ ۹۵/۱ :ِِلَ هللا لوسر تنب ةيقر

۲۳ ۹۳ 

۳۷ 

 . روصنم نب دمحآ = یدامرلا

 ۰۱۰۸/۱ :ةلمر

01/۳ . 

 . ةبيبح مأ = دنه = نايفس يبأ تنب ةلمر

 . ۵۷۲ ۰11۸/۳ :ثراحلا تنب ةلمر

 . هللا دبع نب دلاخ نب ديزي = يلمرلا

 .نانس نب ديزي = يواهرلا
 .؟ :دابع نب حور

 "ولا

 . یحی وبأ = بيهص = يمورلا
 . ۵۰۲/۳ : يفقثلا دشيور

 . ۰۷۷ ۰۵۷۱/۳ :يولبلا تباث نب عفیور

 ۰۱۱۱ ۰۱۱۰/۱ :ةیرضللا دیز تلب ةناحیر

i E 

 يازلا فرح

 . ۳۳۲/۱ : ناذاز

 . 1۵۱ 41۸ ۰41۷/۳ :ردب نب ناقربزلا

 . ۳۲۳/۱ :يمايلا ديبز

 . ثراحلا وبآ «رمش يبأ نبا = يديبزلا

 .ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع = يديبزلا

 . ٠١۲/۳ :اطاب نب ريبزلا

 . ۲۵۲/۶ : راکب نب ریبزلا

 .۱۰۱/۱ :بلطملا دبع نب رییزلا

 ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ ۰۱۱۳/۱ :ماوعلا نب ریبزلا

c10 1o ۲ ۲ 

۷ ۰۱۷۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 

5١ (TTT TIE ۳۲ ۰ 

٩ cE ٩ ۷ ۲۷ . 

 .دمحأ وبأ = یریبزلا

 . كلملا دبع = يريبزلا

 ا : ورمع نب ةراوؤ



۳۸ 

. 11/۳ 

 .مرصأ = ةعرز

 . شايع وبآ = يقرزلا
 .ةعافر نب ديبع = يقرزلا

 . يماشلا = قيزر نب بیعش = بیعش نب قیرز
 . ۱۷۳/۱ :رفز

 .ةدئاز يبأ نبا = ةدئاز يبآ نب ايركز

 . ٥۹/۲ :قاحسإ نب ایرکز
 : ۳٤ :يدنكلا دیوذ نب ایرکز
 . ۱۲۱/۲ :يجاسلا ایرکز

 .۳۱۹/۳ : مالسلا هيلع ایرکز

 ۳ ۰۲ :يرشخمزلا

 . 1۷/۳ :دوسالا نب ةعمز

 . ۳1/٤ : حلاص نب ةعمز

 .ةدوس وبأ = سيق نب ةعمز
 8١. /۲ :(ةورع یلوم) لی
 . ۲۱/۳ :ةرينز

 :يرهزلا ۰۱۸۱/۱ ۰۱۸۲ ۰۲۵۱ ۰۳۱۰ ۳۱۹

1۵۵ ۰۳۸۹ ۰۳۷۲ ۰۳۱ ۶ 

QV ۱ 

  E1 AF 1/۲قم ۷ ۷ الع

۰۱۱۵ ۰۱181 ۰۱۲۶ ۰۱۱۶ ۸ 

AAT ۵ NAE IAT ۱ 

66 14° ۷ 

TA AA فم FY 4/۳ 

۰۲۸۲ ۰۲۸۱۷ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳ ۷ 

۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۸ 

  fT ۹۰كله  EVمحال

 ه6 2 ۰۵۶۱ ۰۵۲ ۵71۷ .

TAT ( ۱ 111/۴ 

.۳ ۱ ۳۳۷ ۷۲ 

 . باهش نب دمحم = يرهزلا
 . ۱۰۲/۲ :(ةیواعم نبا) ريهز

 .ةمثيخ وبأ = برح نب ریهز

 ::6 ۱۹۸/۲ دص ني يهز

 . ۲۵۲ ۰۲۵۲/۱ :دمحم نب ريهز

 . هللا دبع تنب ةليمج - سيق نب تباث جوز

 . سي > تايزلا

 . ۵۰۸۳/۳ : دايز

 . ١777/١ :يراصنألا ةيمأ نب دايز

 . ۵۸۲/۳ : يئادصلا ثراحلا نب دايز

 . ۸۱/۲ :دعس نب دايز

 . ۲۷۸/۱ :ةقالع نب دايز

۶ ۳۳۷ . 

 : 0۷۷:22۷ ۴ قيل تار

 . ٥1/٤ : ییحی نب دايز

 . ۷۳/۱ : يدهنلا دايز

 . ۱۰۳/۱ :دیز

A TEایر اممم  

 ۳۳6 ۰۲۸۸ ۰۲۱۸ ۰۱۷۲/۱ :مقرألا نب دیز

EAA TT 

CFEC EYE IVE OF AYE YP 

۳ 44 . 

> ۳4 

 كا نب دیز
FIV ۲ ۲ ۲ 

 "و ا ا

 . ۶ ١7١

 ۰۱۱۰/۲ :رمع ىلوم ملسأ نب ديز

 . 1٩۲ ۰۲۰ ۰۱۱۳ ۰۷۹/۱ :تباث نب ديز

۱ 

61V (1A0 ۳ . 



 .۱۰۵ ۰۹۵ ۰۸۲/۱ :ةثراح نب دیز

2/۲ . 

 oF» »164۹ صم of ° CYA »1۹ كار

oF (°لادا  TTT ۱۷۱/۵ Yor 

۸ . 

۶ ۵ ۱ . 

 ۰۱۱۱/۱ : لیحارش نب ةثراح نب دیز

 ۰8۷۰/۱ :بابحلا نب دیز

۰۲ -. 

 . ۲۲۰ ۰۲۱۹/۳ :ةنثدلا نب ديز

 . 1 : عيفر نب ديز

 .۱۲۷/۲ :ناحوص نب ديز

 .ديز نب بعك = بعك نب ديز
 . ۱۸/۳ :دمحم نب ديز

 . ةثراح نب ديز = دمحم نب ديز

 . ۵۲۱/۳ : عيثي نب ديز

 . ٠٤١ ۰۵۰/۳ :ليخلا ديز

 .ريخلا ديز = ليخلا ديز
 يقشمدلا يدادغبلا بجر نب جرفلا وبأ نيدلا نيز

 . لبنح نب دمحأ = (ظفاحلا مامالا) يلبنحلا

 ۰۳۲۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۵۵/۳ :بنیز

 . 4۲ 1٩

 .۳۰۲ ۰۲۲۱ ۰۲۳۰/۲ :ةملس مآ تنب بنیز

 . ۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۵/۱ : شحج تنب بنیز

1/۲ . 

 ا

۶ ۱۵ . 

 . ۲۹۷/۳ : ثراحلا تنب بنیز

 . ۱۰۳/۱ :ةميزخ تنب بنیز

 . ۱۰۰/۱ :دمحم تنب بنیز

۳۹ 

 نیسلا فرح
 . هللا دبع وبأ = ایرکز = يجاسلا

 ۰۷/۱ :ةراس

 . ۳۱۲/۳ :(بلطملا دبع ينب ةالوم) ةراس

 .ديمح وبأ - يدعاسلا

 .دعس نب لهس = يدعاسلا

 ۰۱8۱ ۰۱81 ۰۱۲۳ ۰۱۱8 ۰۱۱۳/۲ :ملاس

AY ۵ . 

 . ۹/۴٤

 ۰۳۲۶/۳ :رضنلا وبأ ملاس

 . ٤٤۳/١ : هللا دبع نب ملاس

۲ 1۷0 . 

 . ٤٦٤/۳ : ریمع نب ملاس

 ۰۳۳۳/۳ :ةفيذح يبأ ىلوم ملاس

 .ةمثيخ وبآ = يملاسلا

 . ٠١١/١ :ماوعلا نب بئاسلا

 .۳۰۲/۱ :دیزی قب بئاسلا

 ۳۳۹ ۰۱۹/۳ : يرافغلا ةطفرع نب عابس

۲۳ 410 . 

 . ۲۵۰/۳ :بهو نب عابس

 . 1۰٩ ۰1۰۸ ۰۱۱۱/۲ :ىنهجلا دبعم نب َةَرْبَس

 211/۳ ترا یی

 . یعیبسلا قاحسا وبآ ۶ یعیبسلا

 ناو ا

 . 7/١ :ىواعيببلا

 . بويأ = ينايتخسلا

 . ۵۷۵/۳ :ةردس

 . ۲۷۵/۱ :ىسودسلا

 ۰1۰/۲ :يدسلا

 . ۲۱۵/۲ : ناهبن تنب ءاّرس

 . ۱۱۵/۳ :ةقارس



۳۳۰ 

 .۳ ۰/۳ :ةيطع نب ورمع نب ةقارس

 ۰۱۲۷۰۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۰۵/۲ : كلام نب ةقارس

۸ ۲ ۲ ۲( 

 ۳ ١55.

 .۳۶۲/۱ :میهاربا نب دعس

 . ۱٤ ۰۱6 ۰۱۳ ۰۱۲/۲ :بابذ يبأ نب دعس

 . ٤۸۲ ۰1۸۰/۳ :حرس يبأ نب دعس

 ۲۲۰ ۰۱۸۵ ۰۱۱۳/۱ :صاقو ىبأ نب دعس

9 ۳۲۰ ۰ ۷ ۷ . 

Yo ۲۲۲۲ ۲ ۲ 

06 . 

AVYصفق  EA MEY Afلمع  

Fo FFT IAT ۸ ۲ 6۰ 

۸ ۶ 4۱ . 

€/ 0۹« ۸( ۲ ۲( 

 .دیعس = بعك نب قاحسإ نب دعس
 . ۵۵/۲ :سوأ نب دعس

 .۸۱/۱ : رکب نب دعس

2/۳ . 

 . ۱۰۱/۳ :ةلوخ نب دعس

 . ٩۸/۱ :ةمثيخ نب دعس

o ۳ 

 . ۵٥ ۰۱۷۲ ۰۳/۳ :عیبرلا نب دعس

 . ۳۳۳/۳ :دیز نب دعس

 ۰۳۰۵/۳ :يلهشألا دیز نب دعس

 . 557/١ :يعجشألا قراط نب دعس

۳/۳ . 

 . ۱۳۰ ۰۱۲۹/۱ :ةدابع نب دعس

AY /Y . 

NEA 44 ۳۲۳۸ ۰۲۳۰  
.OAY ۶ ۷ ۶ 

of IEA ATA AYY ۲ ۳ 

 cYTY IAC ۷ لكم ۰۵ ۵

77 . 

 . ٤/0۸

 . 1۳۱ ۰۱۲۰/۱ : ظرقلا دعس

 . 00/۲ :يدعسلا

 . نابیش نب ةعیبر = يدعسلا

 و لا

 ۳۷/۱ : دیعس يبأ نب دیعس

۲/۲ . 

 .741/7 : میرم يبأ نب ديعس

 . دعس - بعك نب قاحسإ نب ديعس
 ۰۳۱۲ ۰۲۹۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲/۱ :ريبج نب ديعس

CTY CEVA ۲ YEY 

۲ ۰۸ ۰۵۹ ۰۱۹۱ ۰۳۹۵ ۰۰۳ 

۱ . 

EFE ۲ ۲ ۲۳هما”  . 

 ۱ . ۴٤

 .۳۹۰/۲ : يندملا يعازخلا دلاخ نب ديعس

 . 7 : عيبرلا نب ديعس

 .۳۹۳/۲ :ديز نب ديعس

 .۳۱۸/۲ :ةدابع نب ديعس

 .۳۲۳/۱ : یزبآ نب نمحرلا دبع نب ديعس

 . ٤١/۲ :زيزعلا دبع نب ديعس

VV /Y . 

 . ١١57/1١ : هللا ديبع نب ديعس

 .۳۲۵/۳ :ةدیبع نب ديعس

 . 1۷۷/۳ :ناوزغ نب ديعس

 1۱ : باوت نب دمحم نب ديعس



 مالعالا سرهف

 :بيسملا نب ديعس ۰۲۶۱/۱ ۰۲۶۲ ۰۳۸۹

. 1486 ۷ 

eT ۷ ۷ IAT N11 («۷/۲ 

۱ ۱ 

TUY ۳ TTA لكمال «To01/ 

. 17 

 ۰۳۷۰ ۰۳۱۱ ۰۳۵۱/۱ :روصنم نب ديعس

 . 0° ۹ ٩

۶۲۲ ۹۵. 

27/7 . 

 . ۲۳۱/۶ :يومألا ىبحي نب ديعس

 . ٤۹۰ ۰1۸7/۱ :يربقملا ديعس

 . ۱۳۲ ۱۲۹/۳ :ةيعس

 . ٩٩ /۲ : نیسح يبأ نب نایفس

 ۰114 ۰110۸ 2555 ۰۰۵/۱ :ةنييع نب نایفس

1۷۱ ۰ 

 لالا AMAT Not Nf الرا

TAY «۹ . 

VET E0 ۳ 

6/5 . 

 . لَك هللا لوسر ىلوم) نارهم = خورف نب نايفس
 . ۱۱/۲ :بهو نب نايفس

 :یروشلا نايفس ۰۲۲۲/۱ ۰۳۱۲ ۰۳۲۳ ۰۳۳۲

  (۳/۵ TEلغم ۳۰۷ ۰۳۷۲ ۰۳۸۸

14 25951١ ۲ ۲ 

IF A1 <04 5ق FE 12/۲ 

I44 ۲ (۹ 

.. FAV لامك للغه ۲ ۳ 

co قلو لفى[ لوك ۳ 

. 04 

0۹/٤ 

 . ۱۱ : (نارهم) خورف نب هنیفس

 . نایفس نب یسوم نب دمحم = يركسلا

 .۲۱ ۰۲۲۳/۳ :قيقحلا يبأ نب مالس

 )۲ »11۹ 111/۳ : مکشم نب مالس

 . ۱۷۱/۳ :ةمالس نب ناکلس

 . برح = ملس

 1۲۷/۲ ةر دن ناملش

 .۳۷ ۰۱۲۵/۱ : یسرافلا ناملس

۳/۱ ۱ 

۲ 

 . ۱۰۶/۱ :ةملس

fo TAY ۲۵۰ ۳ 

Rl SEE۱  
 .-- ۱ :عوکالا نب ةملس

 . 2١7/7

TEA ۳ ۲ ۳۲۵۱  
TAY ۰۳ ۰4۰۸ ۰۳۱۸  

 ۰۲۱۸/۳ :دلیوخ نب ةملس

 ۳۶۵/۱ ار هنر هل

 . . ۲۸۱/۳ :ةمالس نب هملس

 e ا

 316/۳ ۶ فیض نب هل
 ۱ . ۵۵۳/۳ : عوسی دبع نب ةملس

 . . ۱۷۱/۲ : لضفلا نب ةملس

AFORE 
 ۵۳۹۳ :دوعسم نب ميعن نب ةملس
 .. ۲۷۰/۱ :ماشه نب ةملس



۳۳۲ 

 . ( هللا لوسر ةالوم) عفار مآ = یملس

 . طالع نب جاجحلا = يملسلا

 .دردح يبأ نب هللا دبع = يملسلا

 . رسب نب هللا دبع = يملسلا

 .نمحرلا دبع وبأ .بیبح نب هللا دبع = يملسلا
 . هللا دبع نب ةبتع = يملسلا

 . هللا دبع نب ةنييع نب بینم = يملسلا

 .يزهبلا بعك نب ديزي = يملسلا
 . ٠١١/١ ي يبنلا ةمداخ (عفار مأ) ىملس

.A1/٤ 

 . رسب تنب ءامصلا = ةيملسلا

 . 14/۳ : يرماعلا ورمع نب طيلس

 . 8/١ : ينافطغلا كيلس

 . (ِلَك هللا لوسر یلوم) ةشبك وبأ = میلس
 . ۱۷۱/۲ :دوسألا نب ميلس

 .ناميلس = دوسألا نب ميلس

 ." ١ : نايح نب ميلس

 . ۱۷۱/۲ :ناميلس

۳ ۵۰۷ . 

 : ينالوخلا يقشمدلا دواد يبأ نب نامیلس
. 0/5١ 

. 1/۲ 

. ° /۳ 

۳-۰۶ 

 وبآ  يناربطلا بویآ نب دمحأ نب نامیلس

 . میلس = دوسالا نب نامیلس

 . ۲۷/۱ :برح نب نامیلس

/۹-. 

 .دواد يبأ نب نامیلس = دواد نب نامیلس

 مالعالا سرهف

 TT ۳ : (يبنلا) دواد نب نامیلس

 . ۷/۱ : يماميلا دواد نب ناميلس

 . ٤٦۲/١ : كلام نب ناميلس

 . ۱۹ ۰۱۳/۲ : یسوم نب نامیلس

 ۰۱۱۰ ۰۱۱۰/۲ :يميتلا نامیلس

۳ ۳ 

 . 1۳۸/۱ : یکملا نامیلس

 ۱۷۱ ۰۱1۹/۱ :برح نب كامس

۰/۲ 
 . ةناجد وبآ = ةشرخ نب كامس

 . لیمز وبآ = يفنحلا دیلولا نب كامس

 .حلاص وبأ = نامسلا

 . دلاخ نب فسوی = يتمسلا

 . بدنج نبأ = ةرمس
 . ۲۰۲/۱ : بدنج نب ةرمس

TAO ۳۲۶۰ ۲ ۲ . 

(EYA ۲۳۶  

.A/“ 

 . شايع نب نمحرلا دبع = يعمسل
 ۳۹۲/۱ نمش

 11 ۲۳ :ةمس

 : ۲۱۲/۱ ولت

 . ۲۰۱/۱ :ةرهس

 . ۵۵/۳ : لهس

 نر لهس
 . ۲۳/۱ :ةيلظنحلا نب لهس

 . ۸۸/۱ : فینح نب لهس

TIE ۳ 

۰۶ 6۵ ۰ ۵ (-. 

 . تباث وبآ = فینح نب لهس

 . ٤٤٤ ۰۲۵۰ ۰۱۷/۱ :يدعاسلا دعس نب لهس



 مالعالا سرهف

۵ 

 . 14/١ : راجنلا ينب نم نیمالغ لیهسو لهس

 ۲۱/۲۰ ایست هه

 . يمعثخلا هللا دبع نب نمحرلا دبع = يلهسلا

 . ةفاذح نب هللا دبع - يمهسلا

 ۰۳۱۱/۱ :حلاص يبأ نب ليهس

1 . 

 . 1۸۲ ۰4۸۱/۱ :ءاضیب نب لیهس

۳/۳ 

 . ٤۹۹/۱ :ورمع نب لیهس

۳۰۷/۲ 

 تال" TV1 ككل ۱۱ هم /

۸ ۳۵ ۳۹۷ . 

 . 7١/7 : بهو نب ليهس

 . ةناكر مأ = ةميهس

 . ۱۷ ۰۱۱۰ ۰۱۰۳/۱ :ةعمز تنب ةدوس

ITT ۲ 

۳ »۵ . 

 . 40 /۲ : ةيجان ىبأ نب ديوس

 . 08 77 ا ورز

 . ۱۱۰/۲ :يلهابلا رجح نب ديوس

 .ةعزق وبأ  يلهابلا رجح نب ديوس
 .۲۵۵ ۰۲۵۲/6 :ديعس نب ديوس

 . ۱۲۲ 25٠ /۳ : تماصلا نب ديوس

 . ۸۸/۱ : هيوبيس

 . مهيألا = ديسلا

A 

 "نا

 نيشلا فرح
 .نامثع نب زيزعلا دبع = ناذاش

 .لافقلا ركب وبأ - يشاشلا

۳۳۳ 

 كالا" لكم ١/I4 (1۲۱ 1 :ىعفاشلا

۱۹ 

1:1 

۳۲ 

۳۸ 

۳۸۸ 

۹ 

۹۹ 

۷۱ 

۱۳/۲ 

5 

۱2۲ 

۳۱۹۰ 

۳۳ 

۹۱ 

TY 

۱۳/۳ 

۱۳۲ 

2۳۱ 

۹۳ 

۳۳۲ 

۳۷۹ 

۳۹۹ 

cE 

3 

. o 

TT ماه CIYA ۶ 

. 0 

۳۳ 

2 

۱۳۷ 

۳۷۰ 

۲ 

aI 

ai 

۳۲ 

«YAT 

۳۹ 

۳۷۱ 

KAI 

cE 

3 

ETT 

۳۳۸ 

۳۹ 

۱۳۸۹۵ 

2 1 

۰:0۵ 

Ta 

۳۳۹ 

۰۳:۸ 

CTY 

«TAY 

(¥ 

«07 

cA 

., ۰ EAT ۶ 2 ۱ 

 فو ۰۱۳ ۰۷6۶ ۰۳6۶ ۰۶۱ ۰8۹۵

۰.۱: 

1۷٦ 

۲ 

۳:۵ 

۳۹۸ 

. A٦ 

¢ ۵ 
۳ 
۷ 
٤ 
۳۳: 
۰۳۸۲ 
f 
۹ 
۳ 

 وبأ . ةعامج نب قاحسإ نب دمحم = يعفاشلا

 . هللا دبع

«10۰ 

٤ 

۲ 

«00 

10 

° 

۱۳۹ 

0 

0 

۳۳۵ 

۳۹۲ 

۱ 

 ۳ا

5 

«10۳ 

۰.۹4۸ 

۳۳۵ 

«VE 

۳۵۹ 

۱-۹ 

2١4 

۳۷۰ 

1۲ 

۳7 

۳۹۷ 

۲ 

ETT 

۰:۹۷ 

۰.1 

«C۹۲ 
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 . قیرز نب بیعش = بیعش نب قیرز = يماشلا



٤ 

 . ۲٦۹/۱ :ةبابش

 O ها

 . ۱۱۰/۳ :بهو نب عاجش

 . ۱۱۸/١ :يدسألا بهو نب عاجش

۳۳ 11°. 

 . ۳٤۸/۱ :دادش

 . رامع وبأ = دادش

 . ۹/۳ :دوسألا نب دادش

 1۱/۳ الان داش

 . ۵11/۳ : هللا دبع نب دادش

 . ۲۸۸/۳ :داهلا نب دادش

 . ۵۵۱/۳ : لیبحرش

 ۰۳۳۱/۳ :يناسغلا ورمع نب لیبحرش

 . میرم وبآ = يناسفلا ورمع نب لیبحرش
 . ٤۳۹/۳ :ناليغ نب ليبحرش
 .۵۵۸ ۰۵۵1/۳ :ةعادو نب ليبحرش

 ۰۱۱۰/۱ : يطايمدلا نيدلا فرش

 . ۲۳/۱ : هللا دبع نیدلا فرش

 . 8/١ و حیوش

 . ۲٥۸/۲ :ديوس نب ديرشلا

 . ٤٩4۱ ۲ ۱۵/۱ : كيرش

.TA/Y 

 .هدبع نب كيرش = ءامحس نب كيرش
 . ٩۷/۱ : هللا دبع نب كيرش

 . ءامحس نب كيرش = هدبع نب كيرش
TOIT aو  TEN TIT 

TETالا  

 ATT AFF NY Nef كك

6-۸ . 

۳ ۳11 . 

. 

 ۳۳ ۰۳۲ ۰۳4۱ ۰۳۱۵ ۰۱۷۹/۱ : یبعشلا
No ۲۸۳۱۲۳۹۸۲ 

ETT 

 . ۳۶۵/۱ :ءاثعشلا

 ۰.۳۱۰ ۰۸۰/۱ : بیعش

5/7 . 

 . يماشلا = بيعش نب قيرز = قيرز نب بيعش

 . 1/6 : مالسلا هيلع بيعش

 . ١159/5 : هللا دبع تنب ءافشلا

 . ( هللا لوسر ىلوم) حلاص = نارقش

 ١١١/١. :(حلاص) نارقش

 : ۳۱۵۱۲ ققش

 . ۱۱۹/۱ :ورمع نب طيلش

 . ةفاذح = یزعلا دبع نب ثراحلا تنب ءامشلا

 . ةريمض نبا = هللا دبع نب رمشلا

 يسلبانلا نمحرلا دبع نب هللا دبع وبأ نيدلا سمش
 ۱ ۲۳/۱۰ لا

 ةدمع ظفاحلا) يسدقملا ةمادق فلا سمج

 . ۲۳/۱ : (نیئدحملا

 يقشمدلا يعرزلا دعس نب دمحم نیدلا سمش

 .دعس نب دمحم = (مامالا)

 . ماشه = باهش

 نسب نمحرلا دبع نب دمحأ = رباعلا باهشلا
 . سابعلا وبأ = معنملا دبع

 . ۱۱/۱ : يسلبانلا باهشلا

 . ۱۲۱/۱ :ناذاب نب رهش

 .۲۵/۱ : يناكوشلا

 . ۱۵/۳ : بیش

 .ةيواعم وبأ = نابیش
 . ۰۱/۱ : ةيواعم وبآ نابیش

 .ةدارع نب هللا دبع = ينابيشلا



 مالعألا سرهف

 . 1۲۵ ۰۱7۵ ۰۱۲۰/۳ :ةبیش

 . ۱۸/۳ :ةعيبر نب ةبيش

 . 4۱6 /۳ : يبجحلا نامثع نب ةبيش

 . رداقلا دبع = خيشلا

 . 75 : ميهاربإ خيشلا

 . ٠١۷/١ :يناهبصألا قاحسإ وبأ خيشلا
 نب دمحم نب دمحم يسدقملا رمع وبأ خيشلا

 .۹/۱ :يبهذلا يلبنحلا نسح نب ةمادق
 . ٠٠٤ /4 : يمزمزلا دمحم نب يبأ خيشلا
 ۰۱۱/۱ :هللا همحر ينسحلا نيدلا ردب خيشلا
 . ١78/5 :رداقلا دبع خيشلا

 .۸۲ ۰۸۱/۱ :ءاميشلا

 . ةفاذح = ءاميشلا

 . ٤۱۸/۳ :ىزعلا دبع نب ثراحلا تنب ءاميشلا

 داصلا فرح

 .۱۲۹/۱ :ةليأ بحاص

277/7 . 

 . ۱۲۹/۱ :لدنجلا ةمود بحاص

 . 1۳۸/۳ : سي بحاص

 CAY ۷۱ : حلاص

 . (ِنِكَ هللا لوسر یلوم) نارقش = حلاص

 .۳۷۲/۱ : ریثک نب حلاص

 . ۲۰/۲ :ناسیک نب حلاص

۹:/۳. 

 . ۲۸۱/٤ : يظاحولا حلاص
 . 171/7 : دبعم نب يبصلا

 . نایفس وبآ = برح نب رخص
 . ۵۸۶/۳ : یئادصلا

 . ثراحلا نب دايز = يئادصلا

 ۰۱۳/۲ :راسي نب ىسوم نب هللا دبع نب ةقدص

5 . 

۳۳۵ 

 . ۵11/۳ : يدزالا هللا دبع نب درص

 . ىيحي = يرصرصلا
 . سيق وبأ = يراصنالا ةمرص

 . ۱۵ ۰۱۵۳/۲ : بعصلا

 .۱۵۲ /۲ :ةماثج نب بعصلا
 ۳۳۱/۱ : يناغصلا

 . قاحسإ نب دمحم = يناغصلا

 .ملسم نب نافع = رافصلا

 . ۳۵۷/۱ :ناوفص

۳۴ ۰۳۵۷ ۰1۱۳ ۰1۱5 ۰1۲۲ 

 "ذل

 .۳۵۱/۳ :ةيمأ يبأ نب ناوفص

 .۳۷۹/۲ :ةيمأ نب ناوفص

FTE AEA TWAT ET 

۲ 1۱۲ . 

 . 4017 ۰1۰۳/۱ : میلس نب ناوفص
 . ۱۳/۲ : یسیع نب ناوفص

 . ۲۳۲/۳ : لطعملا نب ناوفص

 . 5 : (خيشلا) يدنهلا نيدلا يفص

 ١١١/١. :ةيفص

 ار ۲

YAY ۳۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۰۹ . 

 ۰۱۰۲/۱ :ماوعلا نب ريبزلا مأ ةيفص

 . ٠٤١ ۰۱۰۹/۱ :بطخأ نب ىيح تنب ةيفص

YA ۲۳۰۰  

 . ٠١۷/١ :دشار نب تلصلا

 . ۱۳/۲ :دمحم نب تلصلا

 .ثعشألا وبآ = يناعنصلا

 . يرابنألا ضایف نب مساقلا = يناعنصلا
 . ۲۵۸/۱ : یمورلا بیهص

۳/۲ 



۳۳۹ 

۱۱۱000000: 77 و ۰ ۰1 ۹ ٍك بسا
00 

 . ۹۸ لقال 40 ۲۶

 . ىيحي وبآ = يمورلا بیهص
 .دمحم نب دمحآ وبآ = يفريصلا

 داضلا فرح

 3431/5 ألا ثقي هعا

 . ۵۷۵/۳ : بلطملا دبع نب ریبزلا تنب ةعابض
 . ٤

 .قاحسإ نب ركب وبأ = يعبضل
 . دیعس نب ىنثملا = يعبضلا
 .ةرمج وبأ نارمع نب رصن = يعبضلا

 . ٤١١ ۰۳۱۲ ۰۱۲۷/۱ : كاحضلا

6/7 . 

 . ١ ةركر/#

 11۷/۳ :یئاطلا فوع نب نايفس نب كاحضلا

۲ . ۱ 

 . ۱۲۳/۱ :يبالكلا نايفس نب كاحضلا

 7/١ : هللا دبع نب كاحضلا

 . ۱۱۱/۱ :نامثع نب كاحضلا

 : ۱ ۲/۱۰ شف ن كاحففلا

 : ۲۶۱/۱ :رارض

 . ۵۱۸ ۰۵۱۷/۳ : ةبلعث نب مامض

 . نیتصیقعلا وذ = ةبلعث نب مامض

 . ۵11/۳ : كلام نب مامض

 . ٠٤/١ :بيبح نب ةرمض

 .دعجلا وبأ - يرمضلا

 . ةيمأ نب ورمع = يرمضلا
 .ورمع نب نسح نب لضفلا = يرمضلا

 .ورمع نب يشخم - يرمضلا
 . 8/١" :ةعرز نب مضمض

 . ۱۵/۳ :يرافغلا ورمع نب مضمض

 .ديزي وبأ - ينضلا

 ءاطلا فرح

 . يرصبلا رانید نب دمحم = يحاطلا

 . ۱6۲/۶ : يفعجلا ديوس نب قراط

 . ١57/5 : يمرضحلا ديوس نب قراط

 . 5١ : باهش نب قراط

 . ۵۲۸/۳ : هللا دبع نب قراط

 . تاللا = ةيغاطلا

 :ینامیلا سوواط ۰۳۲۸/۱ ۰۳۷۷ ۰1۳۸ ۰4۳۸

۳ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰۵٩۹ ۰8۳ ۶۱ ۲ 

۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۶۷ ۰۱۶۰ ۹ 

CAT 4 ٩ ۲ ۲ ۸ 

. ۲۸۶ ۰۲۸۳ ۲۵۶ ۳ 

. Ao /Y 

. 

 نمحرلا دبع نب هللا دبع = يفئاطلا .

 متاح - يئاطلا .

 ینا ربطلا : ۱ ۲ ۲۶ ۲۶ ۳۹۰۶

. ۰ 8 ۳ ۱ 

.-_ ۷/۲ 

TTI ITE (1° ع/ 

 . 11۷ ۳٤۳ ۰۳۶۲/۱ :يربطلا
«VY ۲؟ 7/4 . 

 ۰۲۲۲ ۰۱۷۶ ۱۷۳ ۷۲۸۱ :يواحطلا

۸ ۸۲ . 

 . رفعج وبأ = يواحطلا



 ۵1۸ ۰1۳۵/۳ : یسودلا ورمع نب لیفطلا
. 00 ٩ 

 . 0۷٤ ۰۲۱۸/۳ : دلیوخ نب ةحلط

 هللا دیبع نب ةحلط : ۰۱۵۵/۱ ۰۱1۱۷ ۰۲۵۲

۳.۸۰ 

AAT AV IVY (۳ 

. CAA ۲ ۲ 5595 ۷ 

° ۶۸ 

 . 1۵1/۱ :ورمع نب ةحلط

 . ۱۸۵/۱ : فرصم نب ةحلط

 . دمحم نب ليعامسإ = يحلطلا

 . ۲۵۰/۱ : ىلع نب قلط

 ۵14/۳ :ةحيلط

 .ناسیک = نامهط

 ۱۱۱۳ ۱ ناک

 . (ِكَع هللا لوسر یلوم) ناسيك  نامهط

 . عفار نب لیعامس! = لیوطلا

 . نمحرلا دبع نب دیمح = لیوطلا
 .دواد وبآ = يسلايطلا

 . دیلولا وبآ = يسلايطلا

 ءاظلا فرح

 .دواد = يرهاظلا

 . ركب وبأ «دواد نب دمحم = يرهاظلا

 نییعلا فرح
 . ۱۰۲/۱ :ةكتاع

 . ۲۷۵ /۳ :داع

 . ۹/۱ : مصاع

 .۲۷۲ ۰۲۲۱/۱ :لوحألا مصاع

 . ٤٠١/١ :دوجتلا يبأ نب مصاع

 .ةلدهب نب مصاع = دوجنلا يبأ نب مصاع

 .دوجنلا يأ نب مصاع = ةلدهب نب مصاع

۳۳۷ 

 . ۱۲۳/۱ : حلقألا يبأ نب تباث نب مصاع

 .ةمادق وبأ = نيسح نب مصاع

 . ۲۹۹/۱ :ناميلس نب مصاع

 TTT ۱ :ةرمض نب مصاع

 . 1۸4/۳ : رمع نب مصاع

 4۱۷ ۰1۱۳ ۰۳۹/۳ :ةداتق نب رمع نب مصاع
46 ۶۰۷ 1۸۲ . 

 ١/T1 7 : بیلک نب مصاع

 . ۵٩۹۰/۳ : طیقل نب مصاع

 . 207/١ :يردحجلا مصاع

 . ةليمج = ةيصاع

 . 4/۱ :رماع

 EA FEY اال لا هو

 .۳۲ ۰۳۲۳/۳ :يعجشألا طبضألا نب رماع

 . ٠١٤١/١ :عوكألا نب رماع

YAY /Y 

 . 1۵۸ ۰4۵7/۱ :ةعيبر نب رماع

TT 

۶ 107« ۲( 

 . ۲۵۱/۱ :دعس نب رماع

 ۸٩. ۰۳/۶ : صاقو يبآ نب دعس نب رماع

 . ۳۰/۳ : ثراحلا نب ديعس نب رماع

 . ۵۳۱ ۰۵۳۰ ۰۵۲٩۹ ۰۲۲۱/۳ : لیفطلا نب رماع

 .۱۱۳ ۰۹۸/۱ :(رکب ىبأ یلوم) ةريهف نب رماع

ERY۱ 64  

 . ۲۱۰/۳ :يؤل نب رماع

 .ةنسألا بعالم = ءاربلا وبآ = كلام نب رماع

 . 1۷۷/۳ :ةلئاو نب رماع

 . كاحضلا ةنبا = ةيرماعلا

 ۹/۲ رک لماع



۳۳۸ 

 :ةشئاع ۰۷۹/۱ ۰۸۳ ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۳۵

۰۱1۶ ۰۱8۸ ۰۱۷ ۰۱۳۹ ۸ 

IAA (14° Vo AVY NV 

۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲:۳ ۰۲۶۱ ۶ 

۰۲۹۸ ۰۲۹۲ ۰۲۸۳ ۰۲۵٩۹ ۷ 

۰۳۰۹: ۳۰۸ ۰۳۰۶ ۰۳۰۰ ۹ 

۷ flo TIE IY (۰ 

۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۷۸ 

۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۲ ۳۳۱ ۰ 

۰۳۳ ۰۳۶۲ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۵ 

ct ۳۷۲ ۰۳۷۰ ۳۶۷ ۶ 

۰4۳٩ ۰8۳۷ ۰۶۳1 ۰8۳۵ ۵۶ 

۰8646 lof ۰۶8٩ ۰۶6۸ ۷ 

. 8۹۵ 5955 ۰۶۸۲ EVV ۷ 

۰1۳ ۰۶۲ ۰1۰ ۰۳۸ ۰۳۶ ۷۲ 

۰۷۹ ۰۷۰ TE ۰۲ صم صال ی 

c4۲ cA CAA فم ۱ شم 

۰۱۰۴۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ AA ۶ ۳ 

 ۸ ٩  4كلو كلت

I1 ۲ ۲ ۷ 

۰۱۳۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۲۶ ۲ 

۰۱2۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۶ 

۰۱8۲ ۰۱8۵ ۰۱8۶ ۰۱۶۳ ۲ 

۰۱۵۷ ۰۱۵5۲ ۱۵۵ ۱۵۲ ۸ 

۰۱۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۵4۹ ۸ 

AIIA ۳ ۸۵ 6 ۳ 

۰۱۸۷ AAT ۰۱۸6 IAT ۰ 

۰۱۹۶ ۰۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰ ۸ 

2-۳-۲۵ (56 ۱۷ ۷۳ ۷ ۷ (۷ ۵ 

۰۲2۶ ۰۲۸۶ ۰۲:۳ ۰۲۶۲ ۷۱ 

۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲:۹ ۵ 

۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۶ ۶ 

۰۲۲۱ ۰۲۷۲۰ ۰۲۵۹٩ ۲۵٩ ۸ 

۰۲۷۱ ۲۷۰ CTIA ۲۲۷ ۲ 

۰۲۹۷ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۲۷۸ ۳ 

  TIT oY OYY feللاكل

۰۳۱۲۲۳ ۰۳۵۱ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۷۸ 

. 8 ۱۵ ۶۶ ۰ 

۰۵۵ ۰8۸ ۰۳۰۱ ۰۳۶ ۰۳۳ ۲۳ 

#۰7۰۱۲ ۰ ۵۲۲ AF يك 

۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۲۳ ۲ 

۰88۹5۲ EEE f° ۳۷۳ ۱ 

.۵۱۳ ۰۵۰۰ ۷ 

۰۱۰۹ ۰۱۰6۶ ۰۹۶ CAV VY ۶ 

«۰-۰ ۰ ۲۳ 

۰۲۳۲ ۰۲۲۳ ۰۲۰۸ ۰۱۷۰ ۸ 

۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۶۲ YET ۳ 

۰۳۲۷ ۰۳۰۱ ۲۸۳ ۲۷۹ ۲ 

. ۳۷۱ ۰۳۷۲۲ ۳۶۱ ۰ 

 ۰۳۳۶ ۰۱۰۲/۱ : رکب يبأ تنب ةشئاع

 ۳۳۲/۱ :دعس تش ةشئاع

 . 3 73/١ : رشب نب دابع

TIE ۵ TY (۱۱/۳ 

 . 1۷ /۳ : يلهشألا رشب نب دابع
 . ۱/۱ : میمت نب دابع

 .”5 7 : سيق نب دابع

 . 1۹/۶ :روصنم نب دابع

 . 1۹٩۹ ۰8۸1/۱ : تماصلا نب ةدابع

EFT aE f 

 سابعلا : ۰۱۰۲/۱ ۱۰۲ .

. 4/۲ 

TT IIE (6 ۳ ۳ 

«Toft ۲ 7 ۲۰ ۹ 

۰8۰۳ ۰8۰۲ ۰۳۷۸ FY ۵ 

. ۵۱۶ ۶ ۳ 



 مالعألا سرهف

T/6 

 . ۷۵ /۲ : سابع نبا نب سابع
 . ١١/١ :بلطملا دبع نب سابعلا

۲ ۶ 

oY flo ۷ ۳ 

 . 1۱٩ ۰4۱۷/۳ : سادرم نب سابعلا
 . 1۸۲ ۰161/۱ :يرودلا سابع

 . ۱۰۷/۳ : دبع

 .۲ ۸/۲ : یلعألا دبع نب ىلعألا دبع

 ۹1 ۰۱ ۸۹ ىلا ۰۷۵/۱ : هللا دبع

NIY ۲۲۲۹ ۳۲۳ ۳۲۰  

 . 1۹۵ ۱ ۰۳۹۱۰۳۹۵ ۰1٩۰

APY ۲۲۷۲ وال نود  

 ۵۳۷ ملكك صلو ۲ ۳۳

 .۳۵۱/6 :ىفوأ يبآ نب هللا دبع

 . موتكم مأ نبا = موتكم مآ نبا

 .۳۵۲ ۰۳۵۱/۲ : رمع نبا هللا دبع

 2۵ AIIA AYY ذل : “أ نب هللا دبع

۷۳ 11( ۰۲۳۹ ۰۳۷۰ ۳۸۹ 
۰ ۰1۸۱ 144 

 .۳۵۲ /۳ :ةيمأ يبأ نب هللا دبع

 1٩۱. ۳۳۶ ۰۲۸/۱ :ىفوأ ىبأ نب هللا دبع
۲۲ ۲۷۳ 

0/۳ . 

 . ٠٤/۲ : رکب ىبأ نب هللا دبع

Yé ۲ ۱ 

 ۱ و نبا > ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع

 . 11۵ ۰۱۱۵/۳ :لولس نب َيبأ نب هللا دبع
 1۱۲ ۰۳۲۲ /۳ :يملسألا دردح يبأ نب هللا دبع
 .رماع وبأ - يملسألا دردح يبأ نب هللا دبع

۳۳۹ 

 يبآ نبا) عفار وبآ = مالس = قیقح يبأ نب هللا دبع
 . (قیفح

 . ٩۵ /۱ : ةعیبر يبآ نب هللا دبع

0/۲ . 

1/۳ 

 . 7 : يناوطقلا دايز يبأ نب هللا دبع

 . 14/۳ :لولس يبأ نب هللا دبع

 . ريعص يبأ نب ةبلعث = ريعص يبأ نب هللا دبع
 . ٠١٤/۲ :ةداتق ىبأ نب هللا دبع

 . 1 : ديزي يبآ نب هللا دبع

 . 1۲۳ ۰۲۲/۱ :دمحأ نب هللا دبع

۷۲ ۰۲ 

۰-۶ 

 . 0۹٤/۳ : لبنح نب دمحأ نب هللا دبع

 . ۱۹۲ /۲ :يدوألا سيردإ نب هللا دبع
 . ۱۱۳/۱ :مقرألا نب هللا دبع

 . ٤٩ ۰4۷ /۳ :يئثيللا طقيرأ نب هللا دبع

 . 48/١ : يثيللا طقيرألا نب هللا دبع
 . 1۸/٤ :مارح مأ نب هللا دبع

 ۳۱۸ ۰۲۰ ۰۲۱۸/۳ :سينأ نب هللا دبع
۳۹ 

 ۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷/۱ :ةنيحب نب هللا دبع
 . ١

 2150/١ ١155. :ةديرب نب هللا دبع

4 ". 

 .۷۵/۲ :يملّسلا رسب نب هللا دبع

 . ۱۹/۲ :ةبلعث نب هللا دبع

 .ريعص نب هللا دبع نب ةبلعث = ةبلعت نب هللا دبع
 . ۱۷/۳ : ریبج نب هللا دبع

 .١٠ال/١ : شحج نب هللا دبع

۳ 14 



۳۳۰ 

 . ۱۵۰/۳ :يدسألا شحج نب هللا دبع

 .۳ ۷/۱ :ءارج نب هللا دبع

 .۳ 1/۱ :دارج نب هللا دبع

 5١. 5/7 : رفعج نب هللا دبع

 . "TTY TTY CTA خا

 . ۱٠۹/۱ :يدنلجلا نب هللا دبع

 . ۳/۱ : يزارلا مهجلا نب هللا دبع

 . ٠٠۲/٤ : ثراحلا نب هللا دبع

 . ۵۹۰/۳ :لبنح نب دمحأ ثراحلا نب هللا دبع

 .۳۵۰/۲ :يديبزلا ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع

 . يملسلا نمحرلا دبع وبأ = بيبح نب هللا دبع
E EE e E 

 2.2/١ : يمهسلا ةفاذح نب هللا دبع

tor ۲۳ . 

 . ۲۹٤/۱ :نسح نب هللا دبع

 .۳۸۰ /۳ : لطخ نب هللا دبع

 . ىزعلا دبع = لطخ نب هللا دبع
 . ۱۳۳/۲ :دواد نب هللا دبع

 ۰۳۶۲/۱ :رانيد نب هللا دبع

AV /Y . 

 . ۱ : عفار نب هللا دبع

 CITE ۱۱ ۱ :ةحاور نب هللا دبع

. 

 اا

۳ ۰۱۰ ۰۲۲۸ ۰۲۳ ۰۲۹۰ 

۸ ۳۲۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۲۳۹ 

. 4 

 ۰۲۳ ۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰44۹/۱ :ريبزلا نب هللا دبع

۵ ۲ 4۵۳ . 

۷۲ ۳۳ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۲6 

4 . 

۷/۳ ۳4۱ 0 . 

 . ۱۹۱ ۰۱۸۵/۱ :دیز نب هللا دبع

00/۲« 0 . 

9۸0/۳ . 

 . ١ : بئاسلا نب هللا دبع

 ۰۰۹ 277507 /7 : حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع

 1150/1: هیات

 : يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نب هللا دبع
۲۵/۱ . ۱ 

 . 7/١ : يربقملا ديعس نب هللا دبع

 ۳۷۷ ۰۳۷۰ ۵۳۵۵/۱ :مالس نب هللا دبع

۸ ۰۳۷۹ ۲۸۰ . 

۳ 1۷۰ . 

 . ۲۸۱/۳ : لهس نب هللا دبع

 . 00۸ « 0٥۵ ۰۵۵/۳ : لیبحرش نب هللا دبع

 .۲ ۲ ۰۳۳۱ ۰۳۲۱/۱ :قيقش نب هللا دبع

 . ۱۸۸ ۰۱۷۲/۳ :يرهزلا باهش نب هللا دبع

 . 1۸٩ ۰1۸۳ /۳ : حلاص نب هللا دبع

 ۰۳۳۹/۱ :يناهلالا رماع نب هللا دبع

 . سابع نبا = سابع نب هللا دبع
 . 1۲۸/۱ : يفئاطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع

0/۳ . 

 . 11/۱ :ببطتملا نمحرلا دبع نب هللا دبع

 .701/ ١/ :ديبع نب هللا دبع

 . ةكيلم يبأ نبا = هللا ديبع نب هللا دبع

 . 1۵6 2755/77 : كيتع نب هللا دبع

 ةدارع نب هللا دبع :ءارمحلا نب يدع نب هللا دبع

 : ۲۵۹/۱۰ الا

 Ah E ی دع

 . ۲۳۹/۶ : ىلع نب هللا دبع

 T/6 ع ةنبغ



 .۲۵۰ ۰۳۷/۱ : رمع نب هللا دبع

AY ۷۳ 

 ۱/۶ : يرمعلا رمع نب هللا دبع

 ۰۱۷۳ ۰۸۳/۳ :مارح نب ورمع نب هللا دبع
۲۹ ۳ 1£ . 

 ۰۱۳۲ ۰4۱/۱ :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

YAT ۲ . 

۸/۲ . ۱ 

OVA ۳ 

۶( 

 . نوع نبا = نوع نب هللا دبع

 . 1۸۰/۳ : ةنييع نب هللا دبع

 . 6457/7 :دارق نب هللا دبع

 ۰۲۱ ۰۲۱/۲ : طرق نب هللا دبع

 .يرعشالا یسوم وبآ = سيق نب هللا دبع
 ۰۳۱۲/۱ : ریثک نب هللا دبع
 .۳۷۱ ۰۲6۵ ۰۱۹۱/۱ :ةعيهل نب هللا دبع

.. 

/. 

 1۲۲ ۰۳۷۳ ۰۲۵۱/۱ :كرابملا نب هللا دبع

۷ 

.A/Y 

Tt ANY CTI ۱, 

 .۳۶۸/۱ : ینثملا نب هللا دبع

 شش مر

 .۲۲ ۶/۱ :ررحم نب هللا دبع

۲ ۰۳ 

 ,) ۲۳ :مزح نب دمحم نب هللا دبع

 ١59/١. :ليقع نب دمحم نب هللا دبع

 .۷۵/۲ : رمع نب دمحم نب هللا دبع

 . ۲۳/۱ :فسوي نب دمحم نب هللا دبع

۳۳۱ 

 .۳۸۸/۲ : زیریحم نب هللا دبع

 .دوعسم نبأ دوعسم نب هللا دبع

 . ۷/۱ : بدنج نب ملسم نب هللا دبع

 . ۲۰۸/۲ : زمره نب نب هللا دبع

 . ك5[ 0 ١/56

EE ۰۳۲۰۱۳ ۰۵۳ 

 ا

 ."* 8/1 : ىسوم نب هللا دبع

 . ٤/ ۳٠١ :لمؤملا نب هللا دبع

 . 5/١ : عفان نب هللا دبع

TEE 

 .1۳۰/۱ :ریمن نب هللا دبع
 .۱۲۵/۳ :ةحاونلا نب هللا دبع
 . 1۲/۲ :ةريبه نب هللا دبع

 . ۳۰۱/۲ : بهو نب هللا دبع

. 

 . 7757/5 :ديزي نب هللا دبع

 . 11۷/۱ :يربكعلا ديزي نب هللا دبع

 . ۱۸/۱ :فسوي نب هللا دبع
 . ۷۵/۳ :ينزملا نيداجبلا وذ هللا دبع

 . ۲۹۳/۳ :يرمعلا هللا دبع
 . ٠٠۲/١ :ينزملا هللا دبع

 . ۱۸۸/۲ :ركب ىبأ تنب ءامسأ ىلوم هللا دبع

 ۳۰/۲ : ینزملا ديزي نب دبع

 . كه رو دنع

 .۷۵ ۰۷۵/۲ : قحلا دبع

۳۰۲/۳ 

 .۲۹۹/۲ : يليبشالا قحلا دبع ۱

 . 14 : بیهص نب يفيص نب ديمحلا دبع

 .۳۱۶/۱ :نمحرلا دبع

۷۲ ۲۲( 



۳۳۲ 

u 
 كل

۷/4 

 . ۱۷۹/۲ :يدسألا نمحرلا دبع

 ۰۷۳/۱ : ركب يبأ نب نمحرلا دبع

Nol ۲۰۲۵۲ ۰۲۶۳۲  

۳۷۰ 

06 . 

 ۰۳6۱/۱ :ةركب يبأ نب نمحرلا دبع

 ۰۲۲۱ ۰۱10/۱ :متاح يبأ نب نمحرلا دبع

۱ 

 . ۲۷۴ /۲ :ناوفص يبأ نب نمحرلا دبع

 . ۳٠١/۴ :ةمقلع يبأ نب نمحرلا دبع

 ء١۳ ۳۲۹/۱ :ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع

or 

۱/۲ . 

۶ ۷ ۳۳۷. 

 . يلاوملا يبأ نبا = يلاوملا يبأ نب نمحرلا دبع

 ۰401/۱ :دیزی نب دوسألا نب نمحرلا دبع

۷ . 

۷1/۲ . 

1/1 . 

 . سيق وبأ = تباث نب نمحرلا دبع
 . ۱۳/۳ :رباج نب نمحرلا دبع

 . سبع وبأ < ريبج نب نمحرلا دبع
 ۳۰۳ ۳۳ :يرصملا ریبج نب نمحرلا دبع

 ۱ ةر نب ي لا اليف

 :يقيرفالا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع

 . ١/0

 ۰۳۱۳/۱ :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع

 . ٤۹۷ ۰4۹6/۳ :ةرمس نب نمحرلا دبع

 . ۲۷۸/۱ :يرهنملا ةسامش نب نمحرلا دبع

 وبأ = يمعثخلا دمحأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 . يلهسلا مساقلا

 نب هللا دبع نب ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع
 . ۲۹/۳ :دوعسم

 . ۱۱۱/۱ : رمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 .۳۹ ۰۳۲ ۰۲۸۱/۱ :فوع نب نمحرلا دبع

AIT Nor ۷ ۷۷۳ ۲ 

۸ ۲۵۶ ۰۳۳۳ ۰۳۵۵ ۰۳۷۲۲ 

000 . 

VT ۲ ۵۲۷۰  . 

 : يراصنالا يعمسلا شايع نب نمحرلا دبع
0/۳ . ۱ 

 .۲۵۰ ۰۲۹/۳ :ةنییع نب نمحرلا دبع

 ۰۲۱۱ ۰۲۵۵ ۰۱۸۹/۲ :مساقلا نب نمحرلا دبع

۲ . 

 .۳۱۱/۱ : كلام نب بعك نب نمحرلا دبع

6 1. 

 . 1۹1/۳ :ةمرخم نب روسملا نب نمحرلا دبع

 : يندملا نمحرلا دبع نب ةريغملا نب نمحرلا دبع
0۹۳/۳ . 

 : 0 الا ةریغملا و اد

 AV ۱ 1/۲ : يدهم نب نمحرلا دبع

۲۳ ۲ ° . 

 ةذوه نب دبعم نب نامعنلا نب نمحرلا دبع
 . ۲۵۷/4 :يراصنألا

 .جرعالا = زمره نب نمحرلا دبع
 . 795/7” :ديزي نب نمحرلا دبع

 .موحرم وبأ = نوميم نب ميحرلا دبع
 ۰۳۷۲ ۰۳۰۹ ۰۲۲6 ۰۲۲۲/۱ :قازرلا دبع

۰1٩۹۷ CEY ۳1۹۷  . 

EY ۲۰۱۳۸ 11° ۵  



 مالعالا سرهف

۲۳ ۰ ۰ ° . 

۲۳ ۰۳۳۹ ۳۹۵. 

۶ --. 

 . ۲۷/۳ : سمش دبع

 . ۵1۱۹/۳ : یزعلا دبع

 .فانم دبع = بهل وبأ = یزعلا دبع
 .۳۱۲ /۳ : لطخ نب ىزعلا دبع

 . هللا دبع = لطخ نب یزعلا دبع
 . ٤۷/١ :نابآ نب زيزعلا دبع

 . ا

 . 0/7 : مزاح يبأ نب زيزعلا دبع

۳ 700. 

 .۳۷۹/۲ :دواد يبأ نب زيزعلا دبع

 . 15/7 : يمرضحلا ميكح نب زيزعلا دبع

 . ۲۷۰/۱ :بيهص نب زيزعلا دبع

۲ ° 

 . 141/۱ : رمع نب زیزعلا دبع

 . يدرواردلا دمحم نب زیزعلا دبع

 .۲۲۰/۱ :يدرواردلا زیزعلا دبع

 . ۱۸۱/۲ :نوشجاملا زیزعلا دبع

 . ۱۷۹/۳ : يفيص نب ورمع دبع

 = قسافلا رماع وبآ = يفيص نب ورمع دبع
 . بهارلا = يفيص نب ورمعذبع

 . 1۷۳/۱ : ظفاحلا ديعس نب ينغلا دبع

 .خیشلا = رداقلا دبع

 . ٠٠١/١ :قراخملا يبآ نب میرکلا دبع

 . ۱۰۱/۱ :ةبعكلا دبع

 . ۱۹/4 :يدادغبلا فیطللا دبع

۳۳۳ 

 . بقاعلا = حیسملا دبع

 . ۱۱۷ ۰۸۰ ۰۸۰ ۰۷۵/۱ :بلطملا دبع

 . ۱۳۸/۲ : كلملا دبع

۳۸۵/۳ 

 .1۳۸ ۰1۳۷/۱ :(نامیلس يبآ نبا) كلملا دبع

۳۸۹/۲ . 

 . ۳۸۹/۱ :بیبح نب كلملا دبع

 . 10۸/۳ :ةربس نب عیبرلا نب كلملا دبع

 . ۱۸٤ /۲ : بیعش نب كلملا دبع

 : نوشجاملا نب زیزعلا دبع نب كلملا دبع
۳۶ ۹۶ ۱. 

 ۰۲۹6/۶ :يريبزلا كلملا دبع
 . ۲۲/۱ :يفوكلا كلملا دبع

 . بلاط وبأ = فانم دبع

 . بهل وبأ = یزعلا دبع = فانم دبع
 ۰۱۵۰/۳ :(ظفاحلا) فلخ نب نمؤملا دبع

Yo YEA ۲۰ ۸ 

 .۳۱۱ ۰۳۰۸/۱ :دايز نب دحاولا دبع

 . ۱۳۹ /۲ :ثراولا دبع

 . ٠٠١ /۲ : يفقثلا باهولا دبع

 . 1۳۸/۳ : ریمع نب ورمع نب ليلاي دبع

 .ةناكر وبأ = ديزي دبع

 ۰۳۳۷/۱ :ديزي نب نادبع

 . ۲۵ 2755/7 :ةدبع

 . ريمع نب ةرامع = يدبعلا

 . رشب نب دمحم = يدبعلا
 .ديز نب دمحم = يدبعلا

 . برح نب يدهم - يدبعلا
 . ۱۱۳/۱ :ديبع

 . ۲۲۱/۱ : هللا دیبع



۳۳ 

I1 ۲ 

.۳۹ِ:/۳ 

 . ۲/۳ : شحج نب هللا ديبع

 :يرصبلا بالجلا نب نسحلا نب هللا ديبع

۳۷/۱/۱ 

. 

.YTA/Y 

 رمع نب هللا ديبع : 4۲۳/۱ .

. ۳۷/۲ 

۲۳ ۳. 

 . ۲٠۰/۲ :يرمعلا رمع نب هللا دیبع

 . ۱۹۱/4 :يراصنألا نصحم نب هللا ديبع

 . 11/۲ و

 .۵۳/۲ : ربج نب ديبع

 . 4۰۲/۲ : یقرزلا ةعافر نب دیبع

۱ . 10/٤ 

 ریمع نب ديبع : ۰8۳۹/۱ ۰4۳۷ ٤۷۱ .

 :ةديبع ۲۷۰/۱ .

 :ثراحلا نب ةديبع ۰۱۷/۳ ۰۱۷۱۰ ۳۳۳.

 :دیمح نب ةديبع 177/7 .

 :صاعلا نب ديعس نب ةديبع ۱۱۷/۳ .

 :ديسأ نب باتع ۱۲۲/۱ .

. 11/7 

 . ۳۳٤/۱ ۳۳۹ ۰۳۶۳ ۳٤٤ : كلام نب نابتع

 . ۱۷۱/۳ : صاقو یبآ نب ةبتع

 . 5860/0 و

 .۳۳۶/۱ : یملسلا هللا دبع نب ةبتع

 ۱۳ :ناوزغ نب ةبتع

 . 0/۳ : ةحلط يبأ نب نامثع

 . ۲۱/۲ :صاعلا يبأ نب نامثع

+, ۰ ۳ ۳ 

. 14 

 4/١,. : يمرادلا ديعس نب نامثع

 AQ (EAT لا أ

 2.۷/۲ : هحلط نب نامثع

TTY cT ۳ 

 . ۵۲۱/۳ : هللا دبع نب نامثع

 . ۳۳۵/6 :بهوم نب هللا دبع نب نامثع

 . ۲۰۸/6 :نمحرلا دبع نب نامثع

 . ۳۳۲/١ :يرمعلا كلملا دبع نب نامثع
 :نافع نب نامثع ۰۹۵ ۰۱۱۳ ۰۱۸۱ ۰۱۹۱

2 EEA ۲ ۲۳ 

. ۵۵ ۰6۵6 ۰۵۳ 8۲ ۱ 

IIT ۳ ۲ 6 | 

«۰-۰ IVA ۰۲ ۶ 

+۳۱ ۵ ۲ ۲۱ 

. ۳ 

IV لوا AF YF YY AVA 

۰۳۳۳۳ ۰۳۳۰ ۰۲۵۹ ۲۵۸ ۲۲۶ ۰ 

۰۷۰ EIT ۰۶۱۰ ۶۰٩ TTY ۵ 

.۳۵۱ ۵۵۵ ۵10 ۵۰۰ EAI ۲ 

(۱۰۶۵ 

 . ناظقیلا وبآ = ريمع نب نامثع

 .۳۹۱ ۰۳۵۷/۱ :(ناظقيلا وبأ) ريمع نب نامثع

 . A ۱ :نوعظم نب نامثع

 هو

 . رمیوع = ينالجعلا

 . يدع نب نعم - ينالجعلا

 .قروم = يلجعلا

 . ۲۷۲/۳ :ةذوه نب دلاخ نب ءادعلا

 . ٩۵ /۱ :ينارصنلا اساّدع



 مالعألا سرهف

 . مهجلا يبأ نب ركب وبآ = يودعلا

 .راوسلا وبأ = يودعلا

 .حیرش وبأ = يودعلا

 . ۱۵4/۳ :ءابغزلا يبأ نب يدع

 . 177/١ : متاح نب يدع

Of ۳1۵58  . 

 . ۷۰/۱ :دیز نب يدع

 ۰/۱ :ةريمع نب يدع

 . ۱۷۵/۳ :سوأ نب ةبارع

 .۳۵۱/۲ :كارع

 . 16/۳ :ةيراس نب ضابرعلا

 .ركب وبأ = يبرعلا

 . ٤/ ۲۸٤ :دعسأ نب ةجفرع

 . مكحلا نب مساقلا = ينرعلا

 ریبزلا نب ةورع : ۰۱۲۷/۱ ۰۳۱۹ ۰۳۶۱ ۰۳۲

. ۶۱۱ (00 ۷ 

IIA ۲ cA ۱/۲ 

AIT ۰ ۲ 

AAT (1A0 CIA IAF 6 

 كمال  IAA (IAAلقا لكحل لقد

.۲۵ ۰۲۵۲ ۲۵ ۶ 

 كتم /ا#  NIYللدعم  TTYلحم

CEE CEFA (۲ CAT لمذا كالا 

. ۷۹ EET ۰۱ 

. ٠١/4 

 . ۱١١/٤ :رماع نب ةورع

 .۵۲۳ ۰۳۸ ۰۲۱۰/۳ :ىيفقثلا دوعسم نب ةورع
 . 7377/7 : يئاطلا سرمضم نب ةورع

 .ورمع وبآ = زیزعلا دبع نیدلا زع
 . ٠١۹/۱ : ورمع وبآ زیزعلا دبع نیدلا زع

 . ۲۸۸/۳ :لازع

۳۳۵ 

 . ۱۷۰/۱ : تباث نب ةرزع

 .يرسلا يبآ نب دمحم = ينالقسعلا

 . ةديزم = يرصعلا

 EE : ماصع نب همصع

 .۳ ۱۰/۱ :دمحم نب ةمصع

 . ۲۱/۱ :ةيصع

 :حابر يبآ نب ءاطع ۰۱۷۹۰۱۷/۱ ۳4۸

۱۱۷ ۰1۵6 ۰1۳۲۱ ۰۳۷۷ ۰۳۷۳ ۸ 

. 1۹5 ۰1۷۳ ۱ 

AIT ۲ ۸۳ 6 ۲ 

141 ۲ ۲ ۷۳ ۸ 

TAA TAV FAO (۱ 6 ۳ ۳ 

TAI ۲ ۶ 

 .۵۰۱ ۰۳۹۹/۱ :ةنومیم ىبأ نب ءاطع

 ۱-۳ ا

 . ٤۳۸ ۰۳۷/۱ : راسی نب ءاطع

1 . 

 . ۳۷٤ ۰۸۰/۱ :يناسارخلا ءاطع

 . نمحرلا دبع نب دواد < راطعلا

 . ليعامسإ نب ءالعلا = راطعلا

 . ۵۰ ۰41۸/۳ : بجاح نب دراطع

 .ءاجر وبأ - يدراطعلا

 . ۹۰/۳ :دعس نب ةيطع

 . 1۲۳ ۰8۲۲ ۰۳۳۸/۱ :يفوعلا ةيطع

1/۲ 

 . ۱۰/۱ :نافع

 . ۳۲٠/٤ : رافصلا ملسم نب نافع

 . 1۲/۳ :ةبقع

 . ۱۹۸ ۰۱۰۲ 841/۳ : طیعم ىبأ نب ةبقع

5 CTE (TAY (۱ تاون ع 

۰ 



۳۳۹ 

۳ ۵ ¥0 . 

 TTV. ال ITY ا

 . ۲۷۸ ۰۱۱۳/۱ :ينهجلا رماع نب ةبقع

/. 

 . 0 ٠١/١" : ليقع

85/7 . 

TAT TAO ۰ ۲۳ 

 . ۵1۲/۳ : ةحلط نب ليقع

 . رفعج وبأ = يليقعلا

 . قفتنملا دوسألا نب مهلد = يليقعلا

 . ۲۵۰ ۰۱۱۱/۳ :يدسألا نصحم نب ةشاكع

 . ديزي نب هللا دبع = يربكعلا
 . 101 ١/ : يدزألا ميهاربإ نب ةمركع

 ۰۳۵۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷/۳ :لهج ىبأ نب ةمركع

PETTY۱  

 . 1۲ ۰۳۶۲ ۰۲۷۱ ۰۱۷۱۰۸۰/۱ :ةمركع

CEN + 

۳ ۷ ۰ -. 

TYA AVY ۶ 

 . ٠١١/١ : رامع نب ةمركع

4/۳ 

 . ۲ ۶۲ /۱ :ءالعلا

 . ۲۲۱/۱ : راطعلا ليعامسإ نب ءالعلا

 . 1۱۷/۳ : یفقثلا ةثراح نب ءالعلا

 ۰۱۱۹/۱ :یمرضحلا نب ءالعلا

Tt /۷  

 . ٤0٥٤/١ :ريهز نب ءالعلا

 .۵۰۱/۱ :ديز نب ءالعلا

 . ۱۷/۱ :نمحرلا دبع نب ءالعلا

 . بويأ نب ىيحي = فالعلا

 ۱۳/۱ : يئالعلا

 . 111/۳ : دیز نب ةبلع

 . ۱۲/6 :هدبع نب ةمقلع

 . 0۲/۳ : يجلدملا ززجم نب ةمقلع

 ۰۳۸/۳ : هلضن نب ةمقلع

 . ۵۸۹/۳ :يدزألا ديوس نب ديزي نب ةمقلع

 ۱ . 1/۲ :ةريرب يلع

 ۰۱۱۳ ۰۱۰۳ ۰۵۰/۱ :بلاط یبآ نب ىلع

ITI ۰ I ۲ ۱۱ ۱۱۹ 

 ل  oYللكل ۲ ٩ 2-۲-۲

۰۳۲ ۰۳۲6 ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۲۹۶ ۷ 

۰۳۸۸ ۰۳۵۰ ۰۳۶٩ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۶ 

. ۵۰۵ ۰88۲ EAA ۰۷ ۲ ۰۵ 

  ۶۳ CEI ۶ ۲ ۲ف

  ۰۹۵ ۰۹۵ ۶ 17فقال ۰۱۰۳ ۰۱۰6

۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷۱ ۲۱ ۷ 

CITY ITT ۰ ۰۵۲ ۲۳ 

۰۲۱6۶ ۰۱۹۶ IAT ۰۱۸۲ ۱۷۰ ۸ 

۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۰۲۵۲ ۲۶۰ TY 

.۳ ۱۷ ۰۳۱۲ ۳۱۶ ۲ ۰۲ ۲۱ 

  ۳فال فق قال قك قد ۰۱۱۰

  ۲ ۶م5

 6 ۳ ٩  ۲ ۲لكك لكل

  IVA ۰۹كمت كالا ۲ 2.555

۰۲۸۶ ۰۲۵۳ ۰۲۶۳ ۰۲۳۹ ۰۲۳۳ ۸ 

۰۳۲۵ ۰۳۱6 ۰۳۰۵ ۰۳۰6 ۰۲۸۲ ۵ 

cCTAT ۳ ۳ co! ۷۱۷۱۷۱۱۷ ۷ 

۰۲۵ ۰۶۱6 ۰۶۱۳ ۶۰ ۷ 1 

۰88٩۱ ۰871۵ ۰8۵6 ۰8۵۳ ۶:۷ ۷۲ 

COT ۰۵۲۲ ۰۵۲۱ ۵۱۳ ۵۰۰ 171 

. ۵*71 ۰۵7۵ ۰۵۵٩ (O00 ۷ 

 ۰۱۰ ۰۹۸ قال قك قع قال 6



 مالعالا سرهف

VE ٩۲ 

 .۳۵۷ /۱ :ةحلط يبأ نب يلع

CA ۳ . 

 . :/ 2١"

 . نسحلا وبأ = لاطب نب يلع

 .۳ ۷/۱ : ريرج نب يلع

 . ۲۳۰/۲ :برح نب ىلع

E 

 .۱۰ ۰۳۹۹ ۰۲۱/۱ :ناعدج نب ديز نب يلع
4/۳ 

 . 171/۱ :ديعس نب ىلع

 ۲۳۹/۶ :قلط نب ىلع

 . ۰۰/۱ :مصاع نب يلع

 ۰۳۳۷/6 : سابع نب هللا دبع نب ىلع

 . ۱۹۷/۱ :يعافرلا يلع نب يلع

 1۸۲ ۰1۰ ۰۳4۱ ۰47/۱ :ينيدملا نب يلع

 6١

 اا

 . “٠/2

 .,, 70/5 : رهسم نب ىلع

 .۳۲۳/۱ :يقّرلا نوميم نب يلع

 .۵۸۱ ۰۵۸۰/۳ :سنأ مع

 . ةيعس = بطخآ نب يبح مع
 يقشمدلا يورصبلا رمع نب ليعامسإ نيدلا دامع
 ۱ ۰۲۲/۱ :(ظفاحلا)
 . ۳۹۹/۱ :قیرز نب رامع

 .۲۵۰ ۰۱۲۰ ۰۹۵/۱ : رسای نب رامع

۲ ۷۶ ۳۹۱. 

TV AE. OC OT ETT Ae 

۷۱ 64 . 

۳۷ 

 . 35 : مزح نب ةرامع

 .۳۳۳/۱ :ريمع نب ةرامع

 .۳۳۶/۱ :يدبعلا ريمع نب ةرامع

 . ۱۰/۱ :ةملس يبأ نب رمع

۳/۲ . 

 . ۱۱۲/۳ : شاحج نب رمع

 ةيحد نب باطخلا وبآ - يلع نب نسحلا نب رمع

 مساقلا وبأ = هللا دبع نب نيسحلا نب رمع

 0 .يقرخلا
 . ۲۲۲/۱ : صفح نب رمع

 :باطخلا نب رمع ۰۵۹/۱ ۰1۲ ۰۱۰ ۰۱۰۵

AVA IVT لكم °1 كلك ۳ 

  °3 IAA IAA IAT +1۷4للا

TTT ا YoY YEY YEY YY 

۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ ۲۲ ۸ 

۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۷۸۷ TET ۳۵ ۱ 

 EEA ۰44۳ ۳۲۰ ۷  ۰18٩و۵۰

۰1۸۲ ۷ ۷ ۵ ۲ ۱ 

. 1 

 قاع وو نون لو ار نا ااا

۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۳ ۰۵۲ 56 

  ۰۱1۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ITY ۶نلوم

۰۱۹۰ ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۵ ۶ 

 ١5 9# ۲ ۲۱ل للمال لوم

  o16 °4لكلا  YoYلالا ۸۰5

۰۳۹۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۰۳۲ ۰۳۱۷ ۸ 

° ۲۳ 

2-۳-۵ 1° AA cof EA 1/7 

۱۳۷ ۰۱۲۰ ۰۱۰۷ ۰۰۱ ۰۵ ۶ 

۰۱۸۰ ۰۱۷۸ IIA ITY كمال ۸ 



۳۳۸ 

  ۲۱كمال ۰۲۳۲ ۰۲۶۰ ۰۳۲۵۸

۰۲۹۳ ۰۲۸۱ ۰۲۲۰۹ ۲۳ ۲ 

۰۳۱۸ ۰۳۱۶ ۰۳۱۲ ۳۰۸ ۷ 

۰۳۵۰ ۰۳۶۷ ۰۳۶۳ ۳۶۷ ۳ 

  ۰ F14 (fot ۳لالا

۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۷۲ 

۰4۱۳ ۰8۰٩ CEA ۳۹۲ ۹ 

۰8۳۷ ۰۳۵ (EFE ۳۳ ۲ 

۰۵۰۱6 ۰۵۰۱۲ ۰8۹1 ۰:۸۱ ۵ 

۰۵۵۰ ۵۷ ۰۵۶۱ (OY ۸ 

1 

TTA YFI ۲ ۷ ۶۰ 

6 ۰۳۰۵ ۲۵۲. 

 ۰۳۲۲/۱ :رذ نب رمع

 . 1۵۹/۱ : حامرلا نب رمع

 . ۵1/۱ : دیعس نب رمع

 .ة 1 : ةبش نب رمع

 : ۳۲۹/۱۰ رمش ني مع

 ۰۳۷ ۰۳۷ ۰۳۳۳/۱ :حبص نب رمع

 .۳۵۸/۱ :ةرفغ یلوم هللا دبع نب رمع

 ۰۳۸۱/۱ : ربلا دبع نب رمع

 . ۲۱۰ ۰۱۷۳/۱ :زیزعلا دبع نب رمع

۲۲ ۱۶ . 

۳۸5۹/۳ 

 . 1۰۰/۱ :سيق نب رمع
7 . 

۱ ۱" 

 . 1/5 : ناهبن نب رمع

 . 76/7 : يناتسجّسلا رمع

 0 اغ

 .۲۸۱ ۰۲۰۱/۱ :نيصح نب نارمع

۳5۹ 

۳۹۰۵ 

AA 

«oY 

A۱1 

«TAA 

 م

c٤ 

«(0¥ 

«OA 

۳:۸ 

IIT ٩ ٩ ۷ ۲ 

ITT ITT AY 11° MIE 

۷ ۰۱۸۱ ۰۳۵۷ ۳۸۱. 

۳-۱۳ 

۶ ۲ --. 

 . ٤٥/١ : نایبظ نب نارمع

 . ۱۰/۲ : يقشمالا ديزي نب نارمع

 . 1۹6 ۰۳۷/۱ : نمحرلا دبع تنب ةرمع

۲ ۵ 85 1. 

 . ۱۷۹/۳ :ةيثراحلا ةمقلع تنب ةرمع

 .۳۱۲ ۰۱۱۹/۱ :ورمع

CTA CTY ۵۵۰۱ ۰۳۶۳ ۳ 

8 . 

 .۲۵۲/۱ :ةملس يبأ نب ورمع

 . يسينتلا صفح وبأ = ةملس يبأ نب ورمع
 ۰۳۹۲/۲ :(بلطملا یلوم) ورمع يبأ نب ورمع

 .۹/۱ : سيق يبأ نب ورمع

 . ۲۳۹/۶ : حالجلا نب ةحيحأ نب ورمع

 . ٠۲١/١ :موتكم مآ نب ورمع

7 . 
 ۰۱۲۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱/۱ :يرُمضلا ةيما نب ورمع

0۳/۲ . 

TE 20757775١ (۱ ۳ 

 . ٤/۷۹

 . ٤٤۸/۳ :متهألا نب ورمع

 . 0/۳ : نسوأ نب ورمع

 . ۲۷۳/۱ :بويأ نب ورمع

 . 1۹/6 :يكسكسلا ركب نب ورمع

 . مريصأ = شقو نب تباث نب ورمع

 . ۲۲۲/۳ : شاحج نب ورمع

 ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ ۰۱۸۷/۳ :حومجلا نب ورمع



۳۳۹ 

 . ۳۳۲/۱ :ثراحلا نب ورمع

۲ ۳ 

 . ۱۳۰/۱ : ثیرح نب ورمع

19۸۰/۳ 

 . 1۷0/۳ : مازح نب ورمع

 . ۱۹/۲ :مزح نب ورمع

 . ۱۱۰ ۰۱۵4 ۰۱۵۱/۳ : يمرضحلا نب ورمع

 . ٤٦٤/۳ :حومجلا نب مامحلا نب ورمع

 .759/7 :قمحلا نب ورمع

 . 1۳۵/۳ :يسودلا ةممح نب ورمع

 .۱۰۳ ۵٩ ۰۵۲/۲ :رانيد نب ورمع

۰۶۵ ۲( 

 ۰۳۹۹ ۰۳4۸/۳ :يعازخلا ملاس نب ورمع
 . ۱۲۲/۳ :دعس نب ورمع

 .۳۹۱/۳ : دیعس نب ورمع

 .۳۹6/۳ :قدشألا ديعس نب ورمع

 .۳۶۰/۳ :ثراحلا نب ديعس نب ورمع

 . ۳۵۰/۶ :ديرشلا نب ورمع

 ۰1۲۸ ۰۲۹۷ ۰۲۰۷/۱ : بیعش نسب ورمع
84 . 

e ۶ ۲ 

۹:۳« 

YTV ۰ ۶ 

 . ۵1٩/۳ : لیفطلا نب ورمع

 ۰۱۲۲ ۰۱۱۹ ۰۱۱۳ ۰۹9/۱ : صاعلا نب ورمع

۲ . 

۲ 1۲ . 

FEY ۲۳۶1۷ ۰۳۸۵ ۰۳:۳  

¥۷ . 

۳۷/۶ 

 . ۱۱/۳ : رماع نب ورمع

 . ۲۳/۳ :دودبع نب ورمع

 .۲۷۳/۱ : دیبع نب ورمع

 . ۳۳۷ ٤/ :نامثع نب ورمع

 ‘/TTA : يمدقملا يلع نب ورمع

 . ۱6/۳ :ةمنع نب ورمع

 ۰۳۷۸ ۰۲۰۵ ۰۹۸/۱ :ىنزملا فوع نب ورمع

 ۱ . 78١

 . ۱۷۹ ۰۱۷/۳ :ةئمق نب ورمع

 . 1۳/۱ : كلام نب ورمع

6/7 . 

 .رذنملا وبأ - عمجم نب ورمع

 ا رخ

 . لهج وبأ = ماشه نب ورمع

 .ةدرب وبأ = ديزي نب ورمع
 . رمع نب هللا ديبع = يرمعلا

 . كلملا دبع نب نامثع = يرمعلا

 . ۰۳/۱ :ريمع ىبأ نب ريمع

 . ۷/۱ ا

 . ۱۱۲/۳ :مامحلا نب ريمع

 . ۱۱ ۰۳۹/۳ : يحمجلا بهو نب ريمع

 . نسحلا نب هللا دبع = يربنعلا

 . نسحلا نب هللا ديبع = يربنعلا

 . ٤/ ۱۲١ :ةرتنع

 . ۵۳۸ ۰14۷/۳ : يسنعلا

 .دوسألا = يسنعلا

 . ٠١7/١ :ةبقع نب ماوعلا

237/7 . 

 . ۱۰۰/۳ :فوع

 . 1/۳ : رماع نب فوع

 .۳۱/۳ :ىعجشألا كلام نب فوع



۳۶۰ 

 .دعس نب ةيطع = يفوعلا
 . ۱/۳ : كلام نب رميوع

 ۰۱۲۰/۱ :يموزخملا ةعيبر يبأ نب شايع

00( ۱ 

 :حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع نب ضايع

۳۱ 

 . ۲۷۷/۲ :(يضاقلا) یسوم نب ضایع

 . ۱۰۱/۱ : (بعصم) قاذیعلا

 YTV «AY ۱ :مالسلا هيلع ىسيع

 ۳ ۰۷ ۰۱۶۲ ۳۹٩

 تعو ىحت »)00۹ »)000 مما

05 ° 

TIT ۲ ۰6 

 (يلع نبا) رمع نب دمحم نب هللا دبع نب یسیع
 ۱ . يلع نبا = كرابم

 : يلع نب رمع نب دمحم نب هللا دبع نب ىسيع
۷/۲ . 

 . يزارلا رفعج وبأ = ناهام نب ىسيع

 ۳۲۱۱۵ یوم ی

 . يحبسملا = يناجرجلا ىيحي نب یسیع

 . ۱۰۶ ۰۵۲/۲ : سنوی نب یسیع
 . ۲۱۷/۱ :مالسلا هيلع یسیع

«0o00 ۲ + ٩ ۲۳ 

4 0 1° 

۶ ۳ 

 . ۱/۱ : معطملا ىسيع

 .۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۲۹۷/۳ : ةنيبع

 ۰۳۲۶/۳ : ردب نب ةنييع

 ۰۲۲۹/۳ :ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةنييع
۰1۱٩ ۰۲۹۱ ۰۲۵۰ TEE ۷۲۰1۲۰  

۷ . 

 . 11۸ ۰۲۸/۳ :يرازفلا نصح نب ةنييع

 نيغلا فرح
 .۳۳۱۰۲۷۱۱/۶ : یقفاغلا

 ۰/۳ : يبلكلا هللا دبع نب بلاغ

 . 1۹۸/۱ :ةيدماغلا

 ۰۲۶۰/۲ :يدنكلا ثراحلا نب ةفرغ
 . ۵۹۸/۳ : يلازغلا

 . دماح وبأ = يلازغلا

 . رمش يبأ نب ثراحلا = يناسغلا

 .ورمع نب لیبحرش يناسغلا
 . كيلس = ينافطغلا
 . رامه نب میعن = ينافطغلا

 .ةرسب وبأ = يرافغلا

 .ةرصب وبآ = یرافغلا

 . رذ وبآ = یرافغلا

 . بویآ نب مکحلا = يرافغلا

 . ةطفرع نب عابس = يرافغلا

 .ورمع نب مضمض = يرافغلا

 . كلام نب كارع - يرافغلا

 . مهر وبأ «نيصح نب موثلك = يرافغلا

 . شيعي = يرافغلا

 .7171 7/7 : ردنغ

 .دئرم وبأ «نيصحلا نب زانك = يونغلا
 . دثرم يبآ نب دئرم = يونغلا

 . ۱۰۲/۱ : قادیغلا

 . (ِكَج هللا لوسر مع) بعصم = قادیغلا

 ۰۳۳۷/4 : عماج نب نالیغ

 . 00۷ /۳ : ورمع نب نالیغ

 ءافلا فرح

 . نامیلس = يسرافلا

 .ةثيمر = ةيسرافلا



 . ۲۹۱ ۰۱۰۱/۱ :ةمطاف

۲ ۰۱۷۰ ۰۳۰۰ ۰۳۰۳ ۳۰6 

۳ 

fo‘ FTI ۲ ۳ 

۰ ۰۵۵ 

 . ۱۱/۱ : رهوج تنب ةمطاف

 . 1۱/۲ : نیسح تنب ةمطاف

 . ٠٠١/١ : هيلي هللا لوسر تنب ةمطاف

۲( 

1 . 

 . ۳/۲ : رذنملا تنب ةمطاف

 . ۲۱/۱ :دعس نب هكافلا

 ا

 .دمحأ نب ليلخلا = يديهارفلا

 .۳ ۲/۶ : قدزرفلا

 . نابللا نبا = يضرفلا

 . ۵/۱ :(هللا هنعل) نوع رف

۷۲ 6 ۳ . 

۳ +( 

 . ۱۷/۲ :(هللا هنعل) نوعرف

 . ۱۲۰/۱ :یماذجلا ورمع نب ةورف

. | 

 . ٤/ ۱۲١ :كيسم نب ةورف

 . ۱۲۹/۱ :ىماذجلا ةورف

9 ۹/۲ 

 )۵ ۱ ع اا

 .۳۱۳ /۳ :حولملا نب ريمع نب ةلاضف

 . ۱۱۳/۱ :ىنامي ةلاضف

 . نی ی نغفل

 ۳۰۱-۰ : دایز نب لضفلا

EY ۳۲ 

 . ۲۸۳ ۰۲۳۹/۲ : سابع نب لضفلا

7 

 . ۱۹۱/۲ :ورمع نب لیضف

 .۳ ۱/۱ :ةلاضف نب ليضف

 . ۳۳۷۱/۲ : قوزرم نب ليضف

 . ۲۲۲/۱ :دهن

 . رباج نب زرک  يرهفلا
 فاقلا فرح

 . ٤٤١ ۰8۱۱/۳ :دوسالا نب براق

 ۳۶/۲ نورا

 . ۱1/۳ : غبصأ نب مساق

 ۰۳۳۷/۱ : ينرعلا مکحلا نب مساقلا

 .۳۸۹/۱-۳ : مالس نب مساقلا

(۶ ۰۲ ۲ ۲ 

. 

 .ديبع وبأ = مالس نب مساقلا

 . ۳۸١ /۳ : نمحرلا دبع نب مساقلا

,. 

 . ٤1۷ ۰۳۱۵ ۰۱۰۰/۱ :دمحم نب مساقلا

.YTIY 4 ۲ 

۹/۲ 

 . 1 : ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا

 .۳۵۹/۱ : بیطم نب مساقلا

 . ىلعي يبآ نب نیسحلا وبآ = يضاقلا

 . ىلعي وبأ = یضاقلا

 .قاحسا نب ليعامسإ - يضاقلا

 . حيرش = يضاقلا

 . كيرش = يضاقلا

 . ىسوم نب ضايع = يضاقلا
 . ۱۰/۱ :ىلعي وبأ ىضاقلا

۱۳/۲ 



 يح

 . ۲۵/۱ : يعرزلا نيدلا ناهرب يضاقلا

 Er : ضايع يضاقلا

 . ةيرام = ةيطبقلا

 . ۳۱۲/۱ :ةصيبق

. 

۳/۳ . 

 . ییحی ربا = تاتقلا

 :ةداتق ۰۱۳۹۰۱۱/۱ ۰۲۰۲ ۰۲۷۲ ۰۳۲۸

. ۵۱۳ ۰۶۷۳ ۰۳۷ ۲۰۵ 

CTIA AVY coo ANF“ ۸۷۱ 

To ۲ ۲ ۴۲۳ 4۸A 

۷ ۲ ۳ 

  T/6ىلع ۷ 14

 . رشب وبأ = ةداتق

 . ۱۷۷/۳ :نامعنلا نب ةداتف

 . ۲۲۰/۱ : ةبيتق

۱۰۲۲ ۱۰۳ . 

 . 41۱ ۰81۰ ۰8۵٩ ۰۲۲۰/۱ : دیعس نب ةبيتق

۲ ۳ 

EVA ۷۳ . 

 مق : ٠١١/١ .

(۳ 

 .۳۸۵/۱ :ةربو نب ةمادق

 .ةملس مأ تيم يبأ تنب دنه = ةيشرقلا

 . ۵۹۸/۳ : یبطرقلا

 .ةعافر = یظرقلا

 . ریبزلا نب نمحرلا دبع = يظرقلا
 . ۱۹۰ /۳ :نامزق

 . ۱۱۳/۱ :ماسق

 . ةيواعم = يريشقلا

 . ۵۷۲/۳ : يصق

 . نسحلا وبأ = ناطقلا

 . رحب نب يلع = ناطقلا

 .دیعس نب ىيحي = ناطقلا

 . 4۵۲ ۰4۵۱ ۰4۰/۳ : رماع نب ةبطق

 .دایز يبأ نب هللا دبع = يناوطقلا

 . يشاشلا ركب وبأ = لافقلا

 . ۲۷۹/١ < سيف

7 . 

۳0/۳ . 

 . ۱۵6/۳ :ةعصعص يبأ نب سيق

 . 44۸/۳ :ثراحلا نب سيق

 .ةصغلا وذ = نيصحلا نب سيق

 . ۵1/۳ :ةصغلا يذ نيصحلا نب سيق

 . ۳٠٠/٤ :يسيقلا عفار نب سيق

 . ۲۷۳ ۰۲۷۰ ۰۲۹۹/۱ :عیبرلا نب سيق

 .۳۲۲/۳ :ةعافر نب سيق

 . سيق نب ةعافر = ةعافر نب سيق

 ۱۳۹۲ دعم ن سبق

 . ۱۲۳/۱ :يراصنألا ةدابع نب دعس نب سيق

.AT/Y 

 . ٤٤۸ 41۷/۳ :مصاع نب سيق

 ۳۶۱۷۱ دغ نن سیف

 . ۱۱۸/۱ :ىرسيق

 . عفار نب سيق = يسيقلا

 . لقره = رصيف
 ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۷۰/۱ :(مورلا كلم) رصيق

ITE 1° 4۸ 

۳۸۹/۲ . 

CEAY 2/455 TUY oo ۳ 



 مالعألا سرهف

 تك cT COAT مالا ۲ »01۱

۸ . 

۹۳/۶ 

 یا موزرلا كلعرصت
 . ۱۱۳/۱ :ةمرخم تنب ةليق

 فاکلا فرح

 . ديعس نب نامثع = بتاکلا

 , ۱۵۳/۲ هک

 ۰1۲۸ ۰۳۸۱/۱ :فوع نب ورمع نبا نب ریثک

۹ . 

 رک

 . ٤١١/١ :تلضلا نب نیک

 اغ نب تك

10/۳( . 

 . يرصبلا ملسم نب هللا دبع نب ميهاربإ = يجكلا
 . نسحلا وبأ = يخركلا

 .۳۵۷ ۰۲۵۶ ۰۱8۹/۳ :يرهفلا رباج نب زرك

 . ۵۵۲ ۰۵۵۲/۳ :ةمقلع نب زرک

 ::۳۱ ۱۷/۱: يقون هرکرک

 . 11۲ ۰11۱ ۰۳۲۵ ۰۳۱۵/۱ :بیرک

 .7 2/7 اع نبا رمی

۳/ 0¥ . 

 . هاله /۳ :دادقملا تنب ةميرك

 . ۱۱۷ ۰۱۱۷/۱ :ىرسك

۲۳ “00 . 

 .ناورشونأ نب زمره نب زيوربأ - ىرسك
 .ديمحلا دبع < يشكلا

 . ۳44 ۰۳۹۵ ۰۳۸۰ ۰۳۷۷ ۰۳۵۵/۱ :بسعك

1/7 . 

۳ ۷ ۰1۵84 ۰8۱ ۰1۸۸ 

۰۵۰٩ 0۵۰۷ (O° ۵۰۵ «(O° 

YE 

(OIA ۰ 6 ۲۲ ۲ 

۹ 0 . 

 . ۰۱/۱ :رابحألا بعك

 . 03117١ ۱۲۲ ۲٤١ /۳ :دسأ نب بعك

 ۰۲1 ۰۱۷۱/۳/۳ :يدوهيلا فرشألا نب بعک

۸ ۳4° 

 . ۵٩۳ /۳ :ةيردخلا نب بعك

 ۸٩/۱. : ریهز نب بعک

IY ۳ . 

 . بعک نب ديز = ديز نب بعك
 . ۲۲۲/۳ :راجنلا نب ديز نب بعک

 . ۳۰٤/۱ :ةرجع نب بعک

777 . 

 ١ ١.

 . ۱۵۸/۱ :ةرمع نب بعك

 . °1 ۷۲۳ : يؤول نب بعک

 .۳۵۰ ۰۱۲/۱ : كلام نب بعک

۲ ۰( 

 م١٠ ۰۷ ۵ ۵ ۳

۰۵ ., 

 .۳۰۷/۲ :عفان نب ةبعك

 . شرحم = يبعكلا
 . زرک مآ = ةيبعکلا

 .نایفس نب كاحضلا  ییالکلا

 .ةقيلخ نب ةيحد = يبلكلا

 وبأ .دمحم نب يلع نب نسحلا نب رمع = يبلكل
 :تاطخلا

 . هللا دبع نب بلاغ = ىبلكلا

 ۰۱۱۰/۱ :ةيبلكلا

 . مهر وبأ = يرافغلا نيصح نب موثلك
 . ۹۸/١ :مدهلا نب موثلك



۲: 

۳/۳« 

 . ۳۹۳ ۰۳۷۹/۲ : لبنح نب ةدلك

 .۸۱/۱ :ةحلط نب نيدلا لامك

 ۸۰۱/۱ : میدعلا نب نیدلا لامك

 . دئرم وبأ = يونغلا نيصحلا نب زانک
 . ۳۰۷ ۰۲۹۰/۳ : ةنانک

 . ۲۹۰/۳ :قیقحلا يبأ نب ةنانک

 ۰۲۸۱/۳ : عیبرلا نب ةنانك

 .۵۲ ۰۵۲۳/۳ : لیلای دبع نب ةنانک

 . ۳۳۱/۶ : يدنکلا

 . دیود نب ایرکز = يدنكلا
 . يدع نب يدع = يدنکلا

 . ثراحلا نب ةفرغ = يدنكلا
 .دوسألا نب دادقملا = يدنكلا

 .حلجالا نب هللا دبع نب یحی = يدنكلا

 .(ميلس وبآ) رابجلا دبع نب دواد = يفوكلا
 . كلملا دبع = يفوكلا

 . (ِهلكَع هللا لوسر یلوم) نامهط = ناسيك

 ماللا فرح

۲۹/۱ 

 . نسحلا وبأ = یمخللا

 .هللا دبع نب بويأ = يمخللا
 . ۰۵٩۰/۳ ۰۵٩۱ ٥۹۲ :رماع نب طیقل
 .۲ 6/6 : طول

 . يلع وبآ دايز نب نسحلا = يژلژللا
 . ۱۳۹۰۱۳۸/۲۰:۰۳/۱ :میلس يبآ نب اشيل

 41۰ 2404 ۰8۵۷ ۰۳۱۷/۱ :دعس نب ثیللا

 ا

AAT MAY AAT NAE ° /۲ 

۸ . 

CAT CEVA EVV ۳۵ ۳ . 

۳۳/۶ 

 . ءاصربلا نب كلام نب ثراحلا = يئيللا

 . طقیرالا نب هللا دبع = يئيللا

 .ةيواعم نب ةيواعم = يثيللا

 . هللا دبع نب ةليمن = يثيللا

 . 3١/7 :ةمشح يبآ تنب ىليل

 میملا فرح

 .-_- ۱ : يصخ روبام

 . ۱۱۸ ۰۱۱۳۰۱۱۱ ۰۱۱۰/۱ :ةيرام

1/۳ . 

 . هللا دبع وبأ = يرزاملا

 . ٤۹۸ ۰1۹۷/۱ : كلام نب زعام

 :سینآ نب كلام ۱٦۹۷ ۰۱۲۱/۱ء ۰۱۷۲ ۰۱۷۲

۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۳۱ ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۳ 

۳۸۷ ۰۳۷۱ ۳۵۵ FEY ۳ ۰ 

۰1۱۷ ۰:۰۳ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ CFA ۸ 

1۸۲ ۰11۷ ETT ETT ۰۵۳ ۸ 

. ۰۰۰ ۰ ۳ 

۰۹۳ CAT ضع Vo 5ق FE ۲ 

(۳ ۵ ۰ 

  ۳ «107كمال

YYY AAA 1۹E ۰ 

CYA (TAY YAY Yo YT +9 

.۳۹۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۷ ۲ ۹ 

IAA ATT ۲ NIY ۳ 

FTE TTY FIT ۲ ۷ ۷۲ A1 

۰۳۹۲ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۵ 

CCEA ETT 6 ۲ ۰ 

44۷ 141 1۳۵ 1۳۲ ۳۲ ۱ 

. 4 

oY ۰۶۵ 



 . ٥٤٦/۳ :عفیآ نب كلام

 . ۲۳۲ ۰۲۳۳/۱ :ثريوحلا نب كلام

 . 1۸۲/۳ : مشخدلا نب كلام

 . ۱۷۷/۳ :نانس نب كلام

 .يردخلا دیعس وبأ = نانس نب كلام
 . ۳٤۸/۳ :دابع نب كلام

 ۰1۱۱ ۰4۱۰ ۰۳۰۲/۳ :يرصنلا فوع نب كلام

. ۵۵۷ ۱۷ ۲ 

 . ۵151/۳ : طمنلا نب كلام

 . 11۷/۳ :ةريون نب كلام

 . بعصم وبأ = يكلاملا

 . زیوخ نب دادنم = يکلاملا

 . ۱۰۲/۱ :نومأملا

 . رمع نب دمحم نب هللا دبع نب یسیع = كرابم
 . سابعلا وبأ = دربملا

 . ۱۸۱/۳ :رذنملا دبع نب رشبم

 . 1۲۳ ۰۲۲/۱ : یصمحلا ديبع نب رشبم

 . نمحرلا دبع > ببطتملا
 . لاله  یفاعتملا
 اسوا ىلا

 . نيسحلا نب دمحأ = يبنتملا

 . ضايع - يعشاجملا

 . ۱۰/۲ :دلاجم

TIT ۰۳۶۲ ۰۳۶۰ ۰۳۳۲ ۰۳۱۲/۱ دهاجم: 

. 0۳ 5556 ۵ 

ITT ۰۵ «£17۲ 

۰۱116 ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۳۹ ۸ 

VE ۲۵ ۱۸۸ ۱۷ ۵ 

۳40 ۱ 

 ۳ ٩ للعم ۲ سالم

. ۷ ۰ ۷ 

۲:۵ 

YoY 6 مكث ۷/6 CAAA‘ 

. 00 ۳ 

 :(خيشلا) يسنوتلا نيدلا دجم ٠١/١ .

 ينهجلا ورمع نب يدجم : ۳/ ۱٤١ .

 هللا دبع نب ميعن = رمجملا .

 :ةیراج نب عمجم ۰۲۹۳/۳ ۰۲۹۶

 ةثراح نب عمجم : ۰۲۸۲/۳ 1۸۰.

 :بوقعی نب عمجم ۱۱/۱ .

۳ 

 راثد نب براحم : ٤/ ۳۳۷ .

 يبراحملا : 1١ .

 قراط = يبراحملا .

 عروملا وبآ = عروملا نب رضاحم .

 يلماحملا : ١/21 .

TT o1 /6 

 ریشب نب قاحسإ = يلماحملا .
 :لاله نب بوبحم ۵۰۱/۱ .

 :ةملس نب زرحم ۲۲۱/۱ .

 يبعكلا شّرحم : ۱۹/۲ .

 ظوفحم : ٤/ ٩٥ .

 ةماثج نب مّلحُم : ۰۳۲۳/۳ ۳۲۶.
 :دمحم ۰۸۵/۱ ۰۱۱۱۰۸۷ ۱۷۳ .

 يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم : 1۷/۳ .

 :نامثع نب ورمع نبا نب دمحم 1۱/۲ .

 فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نب دمحم :

."5/١ 

 ركب يبأ نب دمحم : ١/ 7105.

. 0۰/۲ 

 ينالقسعلا يرسلا يبأ نب دمحم : ۸۰/۱

 :يدع يبأ نب دمحم ۳۱/۳.



۳:۹ 

 :تباث نب دیز یلوم دمحم يبآ نب دمحم
۰۰۳/۳« 

 . هللا دبع

 . ۳۹/۱ :ةمیزخ نب قاشا نب دمحم

 = ةدنم نب ییحی نب دمحم نب قاحسإ نب دمحم
 .دمحم وبأ

 ۰۳4۸/۳ : راسي نب قاحسإ نب دمحم
 . ۱ : يناغصلا قاحسإ نب دمحم

 . ٥۹٤/۳ : یناعنصلا قاحسإ نب دمحم
 ۳۸۵ ۱ : ليعامسإ نب دمحم

17 . 

 . كيدف يبأ نبا - ليعامسإ نب دمحم

 . :يراخبلا ليعامسإ نب دمحم

 .۳۹۸/۱ : شایع نب ليعامسإ نب دمحم
 . 1۰۰/۱ :ثعشألا نب دمحم

 . ۲۷۱/۱ :سنأ نب دمحم

 ١١١. /7 :راشب نب دمحم

 . ۱۸۳/۲ : يدبعلا رشب نب دمحم

 . ۵۳/۳ : معطم نب ريبج نب دمحم

 اب ل: اا : يربطلا ريرج نب دمحم

۸ ۰ ۷ . 

۲ €" 

۳/۳ 

Vv /< 

 . ۹٩/۱" : ریبزلا نب رفعج نب دمحم

1/۲ . 

001/۳ . 

 . ۲۵۳ ۰۱۵/۲ : نسحلا نب دمحم

 . ۳۳۰/۱ :مکحلا نب دمحم

 . ۲۳۷/۶ :ةزمح نب دمحم

 مالعألا سرهف

 . ۲۳۱/۲ : دیمح نب دمحم

 .۲۹6 ۰۲۹۳ ۰۲۹۳/۱ : ریمح نب دمحم

 . ۳۱۷۱/۲ : ةيفنحلا نب دمحم

 . ركب وبأ = يرهاظلا دواد نب دمحم

 . ۵۵/۲ : يرصبلا يحاطلا رانید نب دمحم

 . ۲۲۸/۶ :ایرکز نب دمحم

 . ۲۹۳/۱ : يناهلألا دايز نب دمحم

 . ۸۹/۱ : ناحطلا دايز نب دمحم

 . ۱/۱ :ةمامآ یبآ نب لهس نب دمحم

۳ 04 ۵۵۳ 

 . ۲۷۲ ۰۱۳۷/۱ : نیریس نب دمحم

۲ -. 

 . ٤/10

 . ۳٥۷ /۱ : بیعش نب دمحم

 . ۲۲۳/۳ :يرهزلا باهش نب دمحم

 .۳۳۲/۱ :يبالودلا حلاص نب دمحم

۳۹/۳ 

 . ۰67/۱ : رفعج نب دابع نب دمحم

4/۲ . 

 . بئذ يبأ نبا = نمحرلا دبع نب دمحم

 . ٤٤٦/۳ :ناسنإ نب هللا دبع نب دمحم

 : بلطملا دبع نب ثراحلا نب هللا دبع نب دمحم

۹/۲ . 

 . ۲۲۰/۱ : نسح نب هللا دبع نب دمحم

 . ۲۲۰/۱ :يولعلا نسحلا نب هللا دبع نب دمحم

 .۲ ۹/۲ :ديز نب هللا دبع نب دمحم

 .۷۰/۱ :ناندع نب دعم نب هللا دبع نب دمحم

 458/١. :مكحلا دبع نب دمحم

 . بثذ يبأ نبا = نمحرلا دبع نب دمحم

 يبأ نب نمحرلا دبع = نمحرلا دبع نب دمحم
 . یلیل



 مالعالا سرهف

 . ۲۸۱/6 :يراصنألا كلملا دبع نب دمحم

 . هللا دبع وبأ = يسدقملا دحاولا دبع نب دمحم

 . ١76/7 :باهولا دبع نب دمحم

 . ۳۹٦/۱ : دمحم نب نامثع نب دمحم

 . ۱۲۵/۲ :يبهذلا نامثع نب دمحم

 . ٤٦۲ ۰۲۳۳/۱ :نالجع نب دمحم

e ۰۲ ۲ 

 ۳۳۳/۱ : لماک نب يدع نب دمحم

 . بيرك وبأ = ءالعلا نب دمحم

 . 1 : رفعج نب يلع نب دمحم

 . ۲۳۹/4 : عفاش نب يلع نب دمحم

 . ۷۵ ۰۷۵/۲ : رمع نب دمحم

 . ۷۵/۲ :بلاط يبأ نب يلع نب رمع نب دمحم

 . ۲۹/۳ :يدقاولا رمع نب دمحم

 ۰۳۳۷ ۰۳۳۷/۱ :ةمقلع نب ورمع نب دمحم

۳۳۷ 

AT /۲ . 

۸/۳ . 

 . ۸۰٩ /۱ : یسیع نب دمحم

 . ۲۱۹/۱ : لیضف نب دمحم

 . ۱۳۳ /۲ :ةمادق نب دمحم

 . ۳۳۳/۱ :سيق نب دمحم .

 . ۵۳/۲ : يظرقلا بعك نب دمحم

۳ 6 0۷€ . 

 .2 : لكوتملا نب دمحم

 .۸/۱ :يلبنحلا ةماش يبآ نب دمحم نب دمحم

 . 10/۲ : يرهزلا باهش نب ملسم نب دمحم

1۷1/۳ . 

 .۳۰۱/۱ :ىنثملا نب ملسم نب دمحم

 BBE 1۳/1 : يراصنألا ةملسم نب دمحم

۲:۷ 

 2۰۵ TAT لما لالا ككمرإل

 . 06 ٩۹۲

 . ۸٩ ۰1۲۸/۱ : يروباسيللا ةيواعم نب دمحم

TY 

 ۰۳۳۷/۱ :يركسلا ةريغملا نب دمحم

 33۸ : ردکنملا نب دمحم

۷۰۶ ۲ 

 .۳۹۱/۱ :يركسلا نایفس نب یسوم نب دمحم

 . ۲۹۸/4 : یئاسنلا یسوم نب دمحم

 ۳۱۲/۱ : رصن نب دمحم

 . ۳۹٦/۱ :حون نب دمحم

 . 4/7 : لفون نب دمحم

 7 : عساو نب دمحم

NL: 

 . ۵1۷/۳ : عفیون نب ديلولا نب دمحم

 ت د

 . يلع وبأ = ىبحي نب دمحم
 . ۱۳۷ ۰۱۳۳/۲ :يدزألا ىيحي نب دمحم

 . 1۸4/۳ :نابح نب ىيحي نب دمحم

 . 2١ : يلهذلا ىيحي نب دمحم

 ۳۲۴/۲ لامكلا ییحی نب دمحم

 ۰۸۷/۱ :دومحم

 . 4۹۷/۱ : نالیغ نب دومحم

 . 4۱۷/۳ : دییل نب دومحم

VV / ٤ . 

 . ۲۹۰ ۰۲۸۲/۳ :ةملسم نب دومحم

 . ۱/۱ : (ةمالعلا خيشلا) نيساي دومحم

 = يزوجلا نب يلع نب نساحملا وبآ نیدلا يبحم
 . هیزوجلا ميق نبا

 .ةريغملا نب صفح وبآ = يموزخملا
 .دسألا دبع نب ةملس وبأ - يموزخملا



۳:۸ 

 . صفح نب ورمع وبأ = يموزخملا
 .دسألا نب هللا دبع = يموزخملا

 . ةعيبر يبأ نب شايع - يموزخملا

 . ةيمأ يبأ نب رجاهملا = يموزخملا
 . 1۷۱/۳ :ريمح نب يشخم

 . ۱۸/۳ :يرمضلا ورمع نب يشخم

 . ۳۲۳/۱ :ديزي نب دلخم

 . مثیهلا وبأ مساقلا نب دلاخ = ينئادملا

 . ۱1 : معدم

TYE ۳ 

 . مشعج نب كلام نب ةقارس = يجلدملا

 .ززجم نب ةمقلع = يجلدملا

 .ززجم = يجلدملا

 . يعازخلا دلاخ نب ديعس = يندملا

 . هللا دبع وبأ «عفان = يندملا

 ۰۵۰۷ ۰110/۳ :يرماعلا عيبرلا نب ةرارم

CAT 48 . 

 . ۲۱۹ ۰۱5۳/۳ :يونغلا دئرم يبآ نب دثرم

 . ۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۳/۳ : بحرم

 .۲۸۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۳/۳ :يدوهيلا بحرم

 . ۳۱۹/۳ : كيهن نب سادرم

 . ۳۶/۳ :نابزرم

 ۰۱۷۸ ۰۱۷۱/۲ :يدسألا عقرملا

 . ٤۸١/۳ : عيبرلا نب ةّرَم

 . ۱۱۳/۱ : 22 هللا لوسر ىلوم) ناورم

۵/۳ ."۳ 

 . ۳۹۶۰/۱ : رفعج نب ناورم

 . ۳۱ ۰۲۰۵ ۰۲۰/۱ :مکحلا نب ناورم

۲ ۰( 

YAY ۳ 

 مالعألا سرهف

 . 111 ۰1۳۹ ۰۳۱۱ ۰۳۰۳/۱ :يزورملا

. ۱۳۳ ۶۲ 

۵ ۳۲۷ 

 وبأ) حاجحلا نب دمحم نب دمحآ = يزورملا

 .(ركب

 .دمحآ وبآ دمحم نب ركب = يزورملا

 . ییحی نب دمحم = يزورملا

 . ورمع نب حون = يزورملا

 . ۵۱۱/۳ :يرم

 . ۲۱۷/۱ : مالسلا اهیلع میرم

۴۳ 

۳-۶ 

 . ۱۷۳ ۱ : ينزملا

 رز

 . مییش وبآ = ينزملا

 . هللا دبع نب دمحأ = ينزملا

 . هللا دبع نب ركب = ينزملا

 . فوع نب ورمع = ينزملا

 .دبع نب ديزي = ينزملا

 . ةميلح = ةينزملا
 . جاجحلا وبأ = ظفاحلا يزملا

 . : يرصعلا ةديزم

 . يناجرجلا ىيحي نب ىسيع = يحبسملا
 . ۷۱/۶ :(يناجرجلا ىيحي نب ىسيع) يحبسملا

 . ۱۹۱/۱ :دادش نب دروتسملا

 17 11 ف كيوم

 ١/١. : حورسم

 . ۱۲۰/۱ :لالك دبع نب حورسم

 81 ا“ ١/ :قورسم

2.3۳۹۵ ۳۹/۳ 



 :فانم دبع نب بلطملا دبع نب ةثاثأ نب حطسم

. Y1 ۳ 

 .۳۰/۳ : سوألا نب دوعسم

 . ۱۲۰/۱ :دعس نب دوعسم

 . ۲۱/۳ :نائس نب دوعسم

 ۰۳۱۱ ۰۲۷۸/۱ :يدوعسملا

 .میعن وبآ = يدوعسملا
 نب ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع = يدوعسملا
 .دوعسم نب هللا دبع

ITT CITE (10° ATA (۳/۱ ملسم: 

TY فكل IT oT oF 

۲:۷ ۰۲:۵ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۵ 

۰۳۰۰ ۰۲۹۵ ۰۲۸۸ ۰۲۱۶ ۸ 

or ۰۳۲۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۵ 

CEFA CET ۰8۱۲ ۰۳۸۱ ۷ 

. 1٩۷ ۰۶۸۸ ۶60۸ 48 

(40 ۰ clo 6 TY «(O «00/۲ 

IT NY NT Nf °۲ 

۱6۵ Mf ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۷۲ 

AE NAT INIA لكك 

YoY ۳ (6 ۷ 11 

۰۲۷۱ ۰۲۱۱ ۰۲۸۲۰ ۲۵۷ ۵ 

ot FE ۰۳۳۸ ۰۲۸۸ ۷۹ 

TAV ۰۳۷۸ ۰۳۷۵ FIA ۸ 

. 1۱۰ cf ۸ 

۰۲۸۹ ۰۲۲۱ ۰۱۸۲ ۳۹ ۲۳ 

۰۳۳۰ ۰۳۲٩ ۰۲۸۵ ۰۲۵۶ ۰ 

 3ك ۰۶۰۱۵ ۰6۰۷ ۰۶۰۸ "۰8۱

۰1۷ ۰۷۲ EIA ۰1۷ 1 

  ۷ «0*1شا ۳ "۱1۱۳

. 10 048 

۲:۹ 

NEA EF ۰+۵كال كدت  

«o00 ۲ ۲ ۲ 

TT ۱ ۳ ۵ ۴ ۸ 

 . ١5/9 : نيطبلا ملسم

۳/۳ . 

 .۳۳۷/۱ : جاجحلا نب ملسم

 ۳۳۳/۱ : حیبص نب ملسم

 . ناسح وبأ = هللا دبع نب ملسم

 .۳۲۰/۳ :ينهجلا هللا دبع نب ملسم

 . ۵4۲/۳ :مضيه نب ملسم

 ۲۲۲/۱: اي نی ماسف

 . بیبش نب رمع = يملسملا
 ENA oF موش ني ووسملا

 . ۲۵۷/۳ :نزح نب بيسملا

 ۲۵۳ ۷ ۱ : لاجدلا حیسملا

۸/۳ 

 .لاجدلا = لاجدلا روعألا = لاجدلا حیسملا

 . مالسلا هيلع یسیع = مالسلا هيلع حیسملا

 . ۲۷۲۰۱۲۰/۱ :باذکلا ةمليسم

co\ +۲۲ ۲۳ 

 . "OFA ۰۵۳۷ co مالم

 . ۲۳۸/۶ : ناعاه نب حرشم

 . دواد وبآ = يفحاصملا

 . 00/۲ : ىيحي نب عدصم

 . ريبج نب نمحرلا دبع = يرصملا
 . 1۳/۳ : بعصم

 .قادیغلا * بعصم

 . ۲۵۱/۱ : تباث نب بعصم

 . ۲۲۰ ۰۲۱۹/۱ : دعس نب بعصم

 . °1 /۲ : میلس نب بعصم

 . ۸/۱ : ریمع نب بعصم



۳0۰ 

AVI 6 6 EY ۳ 

. TTT ۰ ۰۸ 

 . نسحلا نب ميهاربإ = يصيصملا

 . ثعبنملا = عجطضملا

 . قارولا ءاجر وبآ = نامهط نب رطم

 .۱۱۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۶ ۰۹۳/۲ : فّرطم

 . 4١/7 : ریخشلا نب فّرطم
 . ۲۷۱/۱ : فیرط نب فّرطم

 . بعصم وبآ = هللا دبع نب فرطم
 :راسي نب نامیلس نب هللا دبع نب فّرطم

 ., 0١

10/۲ . 

 . ۱۲۵/۲ : يندملا بعصم نب فّرطم

 . ۹/۱ : يدع نب معطملا

AEE۱  

 . ۲۰۵/۱ :(ذاعم) بطنح نب هللا دبع نب بلطملا

۲ 10. 

 ۵۰۵ كوك ۲ ۲ ۳

 "ل

 . ٤

 67/1 :ینهجلا سنآ نب ذاعم

yT 
 ۰۲۹۵ ۰۱۹۰ ۰۱۲۲ ۰۱۱۹/۱ :لبج نب ذاعم

 . 4۰ ۶1 ۶6 1٩

 ل ل

EVV ۳۱  . 

 . 1۰/۳ :ةعافر نب ثراحلا نب ذاعم

 . ٩۹/۲ :ةرهز نب ذاعم

 . ۳٤١/١ :ذاعم نب ذاعم

 . ۲۸/۲ :ماشه نب ذاعم

 .ورمع - يرفاعملا

 :نايفس ىبأ نب ةيواعم ١/2٠١5 ۰۱۱۰ ۰۱۱۳

۷۹ 
  1۸/۲كح  CA CTO CTE EYتأ

AF AY NYY 6 °7 

۲ ۶ 

TY AMAT لهاا FT ا ال 

  ۳قعد ۰1۷۷ 1۰1۱ .

 . رهزآلا وبآ = ةحلط نب قاحسإ نب ةيواعم
 . (۲ /۲ : حلاص نب ةيواعم

AQ ۳۳ . 

 . 111 ۰۳۸۱/۱ :ةرق نب ةيواعم

 . ۵۰۱/۱ : يئيللا ةيواعم نب ةيواعم

 . ۲۱۷/۳ : دبعم

 .۲۱۱/۳ : يعازخلا دبعم يبأ نب دبعم

 انما ۳/۳ ا رمتعملا

 . 8/١ : ةحلط يبأ نب نادعم

27/5 . 

 .۳۵۰/۲ : لقعم يبأ نب لقعم

 . 115 ۰۲۵۹ ۰۲۵۲/۳ : راس نب لقعم

 ٤/1"

 .۳۷۳ ۰۳۷۲ ۳۰۹۹ ۰۱۹۲/۱ : رمعم

۲ 46 ۶1 04« ۰۷۰ ۸۰ 

 كرم MAL كالا" ىلع 1°

 ۲۱ 0197 450١.

۳ ۳۰ 

۶ --. 

 . ۲ ۷/۲ : هللا دبع نب رمعم

 .۲ ۸/۲ : فوع نب ةلضن نب هللا دبع نب رمعم

 : عفار يبآ نب هللا دیبع نب دمحم نب رمعم
. 0 

 . 1۸۲/۳ : ينالجعلا يدع نب نعم



 . ورمع نب رذنملا = قنعملا
 ع ر

 . ٠۲١/١ :يسوّدلا ةمطاف يبأ نب بيقيعم

 . میرم = ةيلاغملا

 . 1۰1 ۰۲۷۹ ۰۲۲۲/۱ :ةريغم

ETT 

EEE +۲ ۲۳۵1۵ ۰۵۲۷  . 

 . لجح = ةريغملا

 . ٤٥٤/١ :دایز نب ةريغملا

E۱۷۲۲۱۳ ۱۲۱ هه  

۷ ۰ ۰۶ ۶ 2 

1۷/۲ . 

EF ۰ ٩ ۳ 

۰ ۵۲۴۳ ۵۲۵ ۵۲۲ ۰۵۵۷ 

 . ۵۵٩ هدوم

 FTV ل خ/

 ٠١١/١. :(لجح) ةريغملا

 . ٤/۱ : ةلاضف نب لضفملا

.CVA/Y 

 .۳ ۷ ۰۳۳۳/۱ :نایح نب لتاقم

10A ۰۳ . 

 .۳۸ ۰۳۳۹/۱ :یربقملا

 . دیعس وبأ = يربقملا

 .دیعس = يربقملا

 . دیعس نب هللا دبع = يربقملا
 . ۵۷۵ ۰۳۷۲ ۰۳۵۱ ۰۱۵۵/۳ :دادقملا

 . ۱۵۳/۳ : يدنكلا دوسالا نب دادقملا

 .۱۲۳/۱ :ورمع نب دادقملا

YEA ۷ ۲۳ 

6 . 

 .دبعم وبأ = ورمع نب دادقملا

5١ 

 .۳ 8/5 :برك يدعم نب مادقملا

 . (ةمادق نبا) دمحم وبأ = يسدقملا

 نب نمحرلا دبع نب دمحأ = يسدقملا
 ا نب حاملا دع

 . هللا دبع وبأ ءدحاولا دبع نب دمحم = يسدقملا

 ۰۱۰۱/۱ :مّدقملا

 . يلع نب ورمع - يمدقملا
 . ديعس نب نامثع = يرقملا

 11۲ ۰۳۷۱/۱ : مش
OA ۲ . 

E 

 . ملاس نب ناورم = عفقملا

 . ۱۲۹ ۰۱۲۹ ۰۱۱۸/۱ : سقوقملا

۳ 11 . 

 . ءانيم نب جیرج = سقوقملا
 ۳۸۸ ۳۸۰ ۳۹۲ ۰۱۱۰/۳ :ةبابص نب سيقم

۱. 

 . ٤66 ۰۳۱۸ ۰۳۶۷ ۰۲۲/۱ :لوحكم

EY 1/۲ 

EET EFE 

 .دشار نب دمحم = یلوحکملا

 نا ۲ ۳۸ .

 فنكم : ۵۱/۳ .

 لوحالا نامیلس = یکملا .

 ءاربلا وبأ = ةنسألا تعال .

 كلام نب رماع ءارب وبأ = ةنسألا بعالم .

 كلام نب رماع = ةنسألا بعالم .

 .رصيق :مورلا كلم

 يميتلا حيلم : 1۸۰/۳ .

 عجطضملا = ثعبنملا .

 . ۷/۳ : جاجحلا نب هبنم



۳۲ 

 . زیوخ نبا = يكلاملا دادنم

 . ۱۰۷ ۰۱۰۱/۳ :يواس نب رذنملا

 :نیرحبلا كلم يدبعلا یواس نب رذنملا

 . ١/8

00/7 

 . ۲۲۲/۳ : رماع نب ةبقع نب رذنملا

 .777 ۰۱۷ ۰4۳/۳ :ورمع نب رذنملا

 .توميل قنعملا = ورمع نب رذنملا

 . ۲۲۲/۳ :دمحم نب رذنملا

 .۳۹۳ ۰۱۰۷/۱ :يرذنملا

 :لاهنملا نب رماع نب ةمركع نب روصنم
To 6 (6 ۸ 

48 . 

1A0 /Y . 

 . ٤/۳

 ۰۳۹۵/۱ :ورمع نب لاهنملا

 .۳۳۹/۱ : يملسلا هللا دبع نب ةنييع نب بينم

 . ۱۳/۲ : هللا دبع نب رينم

 ۰۱۱۹/۱ :ىموزخملا ةيمأ ىبأ نب رجاهملا

 ۱ ۱ ١ ١.

*/ 2 . 

 . 0١/١" :يدبعلا برح نب يدهم

 .۱۱۳/۱ :نارهم

 .( هللا لوسر یلوم) خورف نب هنیفس = نارهم

 .ةسامش نب نمحرلا دبع = يرهملا
 .۳۰۳ ۰۳۰۱/۲ :انهم

 ۰۳۳۱/۱ : يلجعلا قروم

 .۳۸ ۰۲۰۲/۱ : یسوم

4V ۳ . 

 . ۱۲۲/۲ : ليعامسإ نب یسوم

 . ۳۳۷ ٤/ :ةحلط نب یسوم

 . نالف نبا ىسوم = ینثملا نب هللا دبع نب یسوم

 :كلام نب سنآ نب ىنثملا نب هللا دبع نب ىسوم
 . ١/78

 .۳۹۸ ۰۳۵۷/۱ :يذبرلا ةديبع نب ىسوم

75/7 . 

 . ۳/۱ : ةبقع نب یسوم

TTA ۳لالالا  YEY 

«(YoY2۳,72۱ لاما 0 ۳  

FIT 6 ۹2-۶ ۷  

ON (OFT ۷ 

WATS 

 . 1۷۰/۱ :حابر يلع نب یسوم

 . نالف نب یسوم = مالسلا هيلع نارمع نب یسوم

 نبا) هللا دبع نب یسوم = نالف نب یسوم
 .(ىنثملا
 . ۰۳ ۰۰۲/۲ : سيق نب ىسوم

 . ةنجلا روفصع = سیف نب یسوم
 . 1۵4/۱ :نوراه نب یسوم

 ۰۱۰۹ ۰۸۷ ۰۷۹ ۰۵/۱ :مالسلا هيلع یسوم

۳۳۸. 

۲ /1۷. 

۳ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۸ ۵۱ ۱۰۱ 
ETT ۲ ۷00۹% ۰14۲ ( 

0 ۰ ۰5 .. 

۲۶ 

 يلبنحلا نسح نب مادقم نب دمحم نب نيدلا قفوم
 .۹/۱ :(ةمالعلا)

 . ٤۷۷ /” :نارمن نب ديزي ىلوم

 . ۸۹/۱ :نارهم نب نوميم
۲ 04 . 

I 



. 11/۲ 

٩ ۳ 

./ٌ 

 : ۱۹۴/١ تع ىبأ ثدي ةنوميه

 ةا مولا نح نسف فراخلا تش ةت ويم
.TYV T10 

 :ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم ٠١۹/۱ .

 :دعس تنب ةنوميم ۱۱۳/۱ .

 :(َِو يبنلا ةالوم) ةنوميم ۵۵/۲ .

 :ينوميملا ۰۸۰/۱ ۰۳۰۳ ۳۳۰.

۰:۲ 

 نونلا فرح
 قیدص وبأ = يجانلا .

 لکوتملا وبآ = يجانلا .

 يملسألا بدنج نب ةيجان : ۵۲۱/۳ .

 :مفان 111/۱ ۰۱۱۱ ۳۰۹۰۲۲۱ 4۱۸

. 

۰۱۰۲ ۰۷۰ ۰81 ۰86 EY ۲ 

(Vo APY ITY لة )111 ككل 

 اك ۲ ۰ ۰ 44

  TAY ۳ YA ۳للاب

. 5 ۰ 

6Y «01 c07 فرس 

 (مشاه ينب ىلوم) نسحلا وبآ = عفان .

 .(رمع نبا ىلوم) يندملا هللا دبع وبآ = عفان

 مشاه ينب یلوم نسحلا وبآ عفان : ۰۳۹۱/۱

 ریبج نب عفان : ۰۱۸۸/۳ ۵۳۷ .

۳۸/4 

 دیزی نب عفان : ۱/۲)

 يلذهلا ةشيبن : ۰۳۷۶/۱ 1۲۱ .

 مصاع وبأ = لیبنلا .

or 

 . ٤۷/۳ : جاجحلا نب هيبن

 ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱۰۹۵/۱ :ىشاجنلا

۱ ۷۹ ۰۰ ۵۰۰۱ . 

oY oT YE OTلوم  

TACO ۷ ۵ ۳ 

 رجبآ نب ةمحصأ = يشاجنلا

 . رشعم وبأ = نمحرلا دبع نب حیجن
 :ىعخنلا ١/777.

 .ميهاربإ = یعخنلا

Yt 2 ۵ یاب 

OYY °۷فرط  YTV2۱۳۵  

۳ ۰۲۹۳ :۰۲۹ ۰۳۰۰ ۳۰ 

۸۹ ۳۷۷۰ ۳۲۱ ۰۳۲ ۰۳۲۵ 

۲ ۰۳4۷ ۰۳۸ ۰۳۵۲ ۳۷۹ 

 ۱۹ cf خلهم مل

 . 45١

 CA‘ Vo لال لا ىلع 1/۲

 ۱۲۰ ۰۱۱۲۰ ۱۰۱ 6 لم

 Yi لع loo ATA لال

۷۷ ) ۰۲۵۶ ۰۳۰۲ ۰۳۱۲ ۰۳۵۶ 

۷۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۷ 1۰1۱ . 

EVA NET ۳ 

YAY ۰۲۱۶ ۰۲۵۵ ۰۱۲۶ 5 

۶ ۳۳ . ۱ 

 "ديان : ورمع نب بعك تنب ةبيسن
 .ةرامع مأ = ورمع نب بعك تنب ةبيسن

 . ۱۷۹/۳ :ةينزاملا بعك تنب ةبيسن

 . 51/7 : يلغ نب رصن ۱ ۱

 .ةرمج وبآ = يعبضلا نارمع نب رصن

 . .ناثدحلا نب سوأ نب كلام = يرصنلا



o4 مالعألا سرهف 

 . فوع نب كلام = يرصنلا

 ۰۱۰۲ ۰1۷ ۰۲۷/۳ :ةدلک نب ثراحلا نب رضنلا

۸ ۱۷ . 

 . 41۷ ۰۳۹۲ /۱ : لیمش نب رضللا
 . ۵۳ ۰۵4۲/۳ : ةنانک نب رضنلا

 . دیز تنب ةناحير = ةيرضنلا
 .۵ 1۷/۳ :نرقم نب نامعنلا

 . ۱۰۲/۳ : رذنملا نب نامعنلا

 . 0/۳ : ميعن

 . 44۸/۳ : دعس نب میعن

 "ا :رمجملا هللا دبع نب ميعن

 ATEN : لالک دبع نب ميعن

 . ۲٤٤ /۳ : رماع نب دوعسم نب ميعن

 .۳۸ ۰۳۳۱۰۳۳/۱ : ينافطغلا رامه نب ميعن

 . ۲۲ : یلیفنلا

 . رفعج وبآ = يليفنلا

 . ۲۹٤/٤ : بجاح نب بيقن

 ۰1۳۹/۳ :هشرخ نب ریمت

 ۲۲۸۸۲ ۰ اللا هللا كبغ قب ةليمن

 ۳۹۸۱ : مهق نب ساهنلا

 . نامثع ربآ = يدهنلا

 . دایز  يدهنلا

 . ۲۱/۳ : ةيدهنلا

 .۵۹۰ /۳ :قفتنملا نب كلام نب مصاع نب كيهن

 . ۹۷/۱ : بیبح نب حون

 . ۱۰۱ ۰1۰/۳ :(مالسلا هیلع) حون

 . ۱۵۱ ۰۲۷/۳ : لفون

 . قادیغلا = بعصم = لفون
 . ۱۱4/۳ : ثراحلا نب لفون

 . ۳۷ ۰۳4۸/۳ : یلیدلا ةيواعم نب لفون

 VV ۱ : يوونلا

۳/۲ 

 . ٤٥٤/١ :يروباسينلا

 . ركب وبآ = يروپاسينلا

 . ميهاربإ نب قاحسإ = يروباسينلا
 . ةيواعم نب دمحم = یروباسینلا

 ءاهلا فرح
 .۷ ۶/۱ : رچاه

 . ۲۰۲ ۰۱۰۹/۱ :نارمع نب نوراه

۳/۲ 

 . ۵1۵ ۳ ۰1٩۲

 هيلع نوراه = مالسلا هيلع نارمع نب نوراه
 . مالسلا

 . ۲۷/۳ : مشاه

 ۲۹ ۰۵۹/۳ : مساقلا نب مشاه

 36۲ ۱/۳۰ نافاف

 ۰۳۱۲/۳ :دوسالا نب رابه

 . 10۷/۳ : بهو يبآ نب ةريبه

 .قاحسإ وبأ «ملسم نب ميهاربإ = يرجهلا
 . يرج وبأ - يميجهلا
 . ۲۳۷/۶ :ةبده

 . ریبک وبآ = يلذهلا

 . حیبن نب نایفس نب دلاخ = يلذهلا

 .ةشيبن > يلذهلا
 :لقره ١/0111 ١18 .

. 7/7 

TY مالا كال cE «14۹۷/۳ 

TACT 

 . رصیف = لقره
 . ۱۱۱ ۰۱۰۵/۲ :ىلهابلا دايز نب سامرهلا

 .يورهلا دیعس وبآ .نامهط نب ميهاربإ = يورهلا
 ۲۷۲/۱ : ماشه



YoY ۲:۵ ۲۲۹۸  . 

 . باهش = ماشه

 . ۱۹۳ ۲ : ریجح نب ماشه

 . ۲۹ ۰۲۸/۲ : ناسح نب ماشه

 . ناورم وبآ = قرزالا دلاخ نب ماشه

 )۵/۱ :دعس نب ماشه

. 

 :ةورع نب ماشه ۰۲۵۲/۱ ۰4۵۳ 1۲ .

11° ITY «11۹ CAY ۲ 

YEE ۰۲۶5 ۳ ۲۲ ۵ 

. ۲ 

.00/ 

TV4 ۲ (۱ «101/4 

۳۷ 

 : يئاوتسدلا ماشه نب ثراحلا نب ورمع نب ماشه

. 

 . ۳۸۵ /۳ : میشه

 ۵۰۱۷ ۰1۸۷ ۰1۸1 ۰11۵/۳ :ةيمأ نب لاله

. 48 

 . ۱۰۳/۱ : رماع نب لاله

 .۳۳۲/۱ :فاسی نب لاله

7/4 . 

 . ىسوم وبأ < يلالهلا
 . ثراحلا تنب لضفلا مأ = ةيلالهلا

 . ثراحلا تنب ةنوميم - ةيلالهلا

 .8/ : ىيحي نب مامه

7/1 . 

 . قاحسإ وبأ = ينادمهلا

 . نارمع نب رامع = ينادمهلا

 . 7757/7 : ىرَّسلا نب داته

 . خيشلا وبأ «ةدلخ نب ناويخ = يئانهلا

۲ ۵ ۵ 

 . ۲۱/۳ : ةيمأ یپآ تنب دنه

 .ةملس مأ = ةيشرقلا ةيمأ يبأ تنب دنه

 . ةلمر = ةبيبح مأ = نایفس يبآ تنب دنه

 . ۳۱ ۰۳۵۹/۳ :ةبتع تنب دنه

 . ۱۷۵/۶ :نامعنلا تنب دنه

 . ۱۹۰/٤ : ع دوه

 . ۱۱۰/۳ :ةذوه

 . ۱۰۹/۳ : يلع نب ةذوه

 . ۱۹/۱ : يفنحلا يلع نب ةذوه

 . ۳٠۳/۲ : لیمج نب مثیهلا

 واولا فرح

 . ۵۷ /۳ : دبعم نب ةصباو

 . ٤۹۲ ۰۲۸۲/۱ :عقسألا نب ةلثاو

 . ةيطع وبأ = يعداولا

 . قرزألا قاحسإ = يطساولا

 . ةيقب نب بهو > يطساولا
 . ۲۸۱/۶ :بئاسلا نب لصاو

NITIES 

 :يدقاولا ۰۱۱۰۰۱۰/۱ ۰۱۱۸ ۱۳۲ .

۷۷/۲ 

Yor YoY (fo TY ۳ 

  ۲ ۲لوك ۰۳۰۱ ۰۳۳۳

  ۷مالا ۰۵۷۵ ۵۸۲ ۵۸۷

.5٠١ ۸ 

 . رمع نب دمحم = يدقاولا

 .نانس نی كلام - يردخلا دیعس يبآ دلاو

 نب ورمع نب هللا دبع = هللا دبع نب رباج دلاو
 .مارح

 ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۰۱۹۶/۱ : رجح نب لئاو

۲۵۰ ۰۲۸۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۲۳ 

. 4 



۳5۹ 

 . حلاص = يظاحولا

 . ۷۱/۳ : تباث نب ةعيدو

 .ءاجر وبأ نامهط نب رطم = قارولا

 . ۲۰ ۰۱۹/۳ : لفون نب ةقرو

 . دیلولا نب هللا ديبع = يفاصولا

 . نمحرلا دبع نب نامثع = يصاقولا
 ۶2۱۱-۳ : عیکو

۲ 0۹« ۹۵ ۰۱۱۰ ۰۱۷۱ ۲۳۰ 

۰ ) ۰۲۶ ۰۲۶۶ ۲۵ . 

۷۷/۳ 

 . ۱۱۵/۳ :دیلولا

 . ۱۱۰/۳ :ةبتع نب دیلولا

 ۰۸۰/۱ :ملسم نب دیلولا

1/۲ . 

 . ۲۷۰/۱ :ديلولا نب ديلولا

 ا :بهو

 . ۳۴۳۳ /۱ : يطساولا ةيقب نب بهو

4۸/۳ . 

 ۰۳۰/۳ :حرس يبأ نب دعس نب بهو

 . ٤۲۱/۳ :هبنم نب بهو

 . ۱۱۵ ۰۱۲۲/۲ :دلاخ نب بيهو

 ءایلا فرح

 . ۲۸۷/۳ : رساپ

 . ۵۹/۲ : تایزلا نیسای

 .ديبز = يمايلا
 . 777 ا

 . 1۷۲ ۰۷۶/۳ :ةبؤر نب ةنحي

 . 64 2487 ۰۳4۸ ۰۳4۷ ۰۲۷۰/۱ :ىيحي

ITA (ITV «<0۹ ۲ + 

 . ۱٤/۲ :مدا نب ىيحي

 ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۰8۲/۲ :قاحسإ يبآ نب ىيحي

 ۰۳۷۲ ۰۳۳۷ ۰۲۷۰/۱ :ريثك یبآ نب ییحی

۳۷۳ 

۳۰/۲ . 

 ۰۸۰/۱ : فالعلا بويأ نب ییحی

 ۳۳ 2راا ترا نب یی
Sa 

 . 1۸1/۱ :يراصنألا ديعس نب ىيحي

 لواط ۲ ۲ .1°4 ۲

 .۳ ۰ ۰۵ ۶ ۲ لكم

EVA ۲۳۲۲۳ . 

 . ۱۰/۲ :ناطقلا ديعس نب ىيحي

 . 7/١ : ليهك نب ةملس نب ىيحي

 . ١ : ميلس نب ىيحي

 . ۲۳۱/۳ :ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيحي

 . 557/١ :ديمحلا دبع نب ىيحي

 . ۱۸۹/۲ :نمحرلا دبع نب ىيحي

 ۰۱۸۳/۲ :بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحي

A۹ ۷ . 

 . ۳۸۸/۱ : رمع نب ىيحي

 ۰۳4۸ ۰۲۹۶ ۰۲۱۹ ۰۲۰۲/۱ :نیعم نب یجب
 . ۲ ۰۳۸۵ ۰871۰ ٩۱

 OY ا وافل

ETOO/را " 

 . یلعملا وبأ = نوميم نب ىيحي
 . ٤۱۸/١ :يفوكلا راطعلا نوميم نب ىيحي

 . ۳۹۵ /۱ : نامی نب ىيحي

 . ۷۷/۱ : يرصرصلا ییحی

 .۸۱/۱ :بويأ نب ىلع ىيحي

 .* 8/١ : ناطقلا ىيحي

 104 ۰۱۲۲ ۰۱۱۰/۱ :بيبح يبأ نب ديزي

. 
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 هبا وب

 .۵۰/۱ :قاحسإ نب بوقعي | ٠ |( 3 ۹/۳ : مصألا نب
 411/۱ :ناتخب نب بوقعي |[ | 253207 ۳ ۱ ١ .. 40/5 :ةيلعت نب ديزي

 . ۲۹۲٤ /۱ :نايفس نب بوقعي وبا ن ا a نب ديزي
 . ۱ . 11۱/۱ : يلمرلا

.VA/Y۱۹۶/۳ : ةبيش نب بوقعی  . 

 . 1۳/۲ : نمحرلا دبع نب بوقعي . ۳۹/۳ :نامور نب ديزي

 .۳۲۰/۳ :ةبتع نب بوقعی . ۲۱۲/۱ :دایز نب ديزي

 .۷۲ ۰۷۱/۱ : مالسلا هيلع بوقعي . ۵۰۵۲/۳ : نایفس نب ديزي
 . ۵۱۳ ۳۳ . 1۹۲/۱ :يواهرلا نانس نب ديزي

 .۳۱۲/۱ :ديبع ىبأ نب یلعی . ۱۷۱/۲ : كيرش نب ديزي
 .۳ ۷ ۱ ةا نب لعب . 1۲/۲ :ريمض نب ديزي

 . 781/7 :ةيمأ نب ىلعي . ءالعلا وبأ = هللا دبع نب ديزي
 .۳۷ /۱ :دارج نب هللا دبع نب ىلعي . ٥۲۹/۳ :ءالعلا يبأ هللا دبع نب ديزي

 .۳۳۹/۳ : ةينم نب ىلعي . ۳٠٠/۲ :ينزملا هللا دبع نب ديزي

 .ةفيذح وبأ = ناميلا . ۲۲/۱ : هبر دبع نب ديزي
 .۱۹۱/۳ :ةفيذح وبأ «نامیلا .دلاخ وب - ينالادلا نمحرلا دبع نب ديزي
 . هللا دبع نب مضهج = يناميلا أ 041/۳ :نادملا دبع نب ديزي
 .ءامحشلا وبأ = يدوهيلا ۱ . ۱۵/۲ : ءاطع نب ديزي

 . مصعالا نب ديبل = يدوهيلا . ۱۵/۲ :يزهبلا يملسلا بعک نب ديزي

 .رساي = يدوهيلا . ٥٤٦/۳ : لجحملا نب ديزي

 . 1۲۱/۱ : یتمسلا دلاخ نب فسوی . ۷۷/۳ :نارمن نب ديزي

 ۰۲6۱/۱ :مالس نب هّلا دبع نب فسوب . ٤٤١/١ :داهلا نب ديزي
۸۳/۲ ۷1/۲ . 

 . ۲۱۹/۱ :يدع نب فسوی . ۲۷۸/۱ :نوراه نب ديزي
PEERفق فو  

 ۲۱۵۱ ۳۱۳/۱۰ یوم سوپ . ۱۱۱/۱ : يبون راسي



 مالعالا سرهف ۱ ا

 .(مالسلا هيلع) نونلا وذ = سنوي . ۲

 ۳۳۸/۱ :ریکب ر | ۰۳۵۲ ۰۱۳۵۰۳۱/۳ :مالسلا ع فسوی

۵۵٩۹ coo ۲۳ . ۹ . 

 TV /‘ ناخ زب یو . ۲۶ ۶

 :دیبع نب سنوي ۰۳۹۹/۱
E 

 :سبلح نب ةرسيم نب سنوي ۲/۲ .

 ١/7 5. ۳.۷/۲ : يليالا ديزي نب سنوي



 10۹ نكامألا سرهف

 نکامألا سرهف

 ۷۳/۶ فلألا فرح

 . ۰۱ ۰۵ .۲۰۷ ۲ : رهازلا رابآ
 . ۱۳۱/۱ :ناهبصآ . ۲۷۱ ۰۲۷ ۲ : حطب الا

 . 14 . ۷۵/۱ :ءاوبألا

 ۳۳۳/۳ : مضإ . ۰/۲

 .۲۷ /۳ : جحأ .۳۵۲ ۲۴

 ۰8۱1 ۰4۱۱ ۰4۱۰ ۰8۰۸ ۰۳۰۳/۳ :ساطوآ . 70

 ۱ ` 6ك .۱۵۱/۲ :ةيانألا

 ۵4۸ ۵۳ لوكا ۱۲۲ ۵ . ۱۳۶۵۱۲۱ ۰۱۲۵ ۰۱۲۲/۱ :دحا

FT ۹ (۷/۲1۳۳ ۳۲۱ اسر  . 

EY ۳۱ . ۱۲۹/۱ : ةليأ ۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۱۲۴ ۰1۱  
 . ۵۰۰ EVE ۷۲ ۳ ۰۱۸۲ ۰۱۷۹ IVA ۰۱۷ كالا“ ۲

(IAT ۰۱۸۵ ۳۴كحال  <A (IAA۸۳ ۷۲۵ . 

 . ۵۱۱/۳ : ءایلیا eT ان »)1۹0 ل5 ۰۱۹۰

YEY 5 ۳ ۲اخ  

۲۹ ۸85 

1 . 

۵ ۵ ۰ 

 .۲۹/۳ :نابشخألا

 . 1۹۵ ۰1۹1/۳ :ناجیبرذآ

 . VY /۳ : حرذآ

 . ١١6 /۳ :تاعرذأ

 .۱۹۵ /۲ :كارألا

۷/۳ . 

 ۰.۰/۳ :مرإ

 . ۱۱۸/۱ :ةیردنکسال

۳/۲ . 

10/۳ . 

 . ٤٤١/١ :مالسلا باب

 . ۲۰۷/۲ :ةبیش ینب باب

 . 7 ا

 . ۳ ؛ندعم نارحب

 ۰۱۱۹۰۱۱/۱ : نیرحبلا

۳ ۶ ۰۷ ۱۰۱ . 

 ۰۱۷۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱۰۱۲۵ ۰۱۲۳/۱ :رد سبب
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 TF ۲ ۲ ۳ : (دالب) سراف

۷۳/۶ 

۵ ۵ ۳£ . 

 ۲-۳ :(لبج) حضاف

 . 1۹ ۰۳۱ ۰۲۵۳/۳ : دف
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 ۲4۱  ةحفصلا /هزجلا رعاشلا مسا تيبلا ردص

 فلألا فرح ۱

 ۲۰۵/6 5 فيفخ ءام نخس لكأ دنع نكت ال
 ۳/۳ تباث نب ناسح رفاو ءالخ عباصألا تاذ تفع

 ۳۶۰/۳  ةحاور نب هللا دبع رفاو ءاسحلا يلحر تلمحو ينتيندأ اذإ

 ءابلا فرح
 1۸٦1/۳ بحرم لمرلا ءوزجم بطعی بح رم فيس اذه

 2/١ - ليوط هبيبح نم ابحم سيلو
 ۳1٤/۲ طيسب بقللا هيدانأ نيح هينكأ

 ۱۷۹/۳ 7 طيسب ببس هورکم ناك امبرو
 ۲/٤ هدبع نب ةمقلع لیوط بيبط ءاسنلاب ينولأست نإف

 ۷۵/۵ 5 ليوط  بیطیف مکنود اجاجأ نوکی
 ۳۰۷/۲ - طيسب هبقل كانيع ترصبأ املقو

 57 -_ ير تنشب ةذاعتسالا الإ وه امف
 ۹4/۳ رفاو بیرم عجشأ ضرألا يف امف
 35/5 5 لماك بقا ميمت نم ريغت اذإو

 ءاحلا فرح

 ١١/4 ىرعبزلا نب هللا دبع لماكلا ءوزجم افيو وا
 لادلا فرح

 ۳۳۷/۳  ةحاور نب هللا دبع طيسب ادبزلا نمحرلا لأسأ يننكل
 ۳۷/۱ ۳ لیوط دنهم ءاجیهلا تناك اذإ
 ۲1/٤ ةنيذأ نب ةورع طيسب درتبأ . ل تخوا
 ۳41/٤ رفاو ديرثلا محلب همدأت زبخلا ام اذإ
 ۳1/۲ طيسب دازلا كاركذ نم ثيداحأ اهل
 ۳۳/۲ _ طیسبلا علخم دادس ادیدس مهلهج نم كومس
 ۳۱۳/۲ 3 براقتم دصقاو اءرما تفصو ام اذإ
 0۱/۳ 5 ليوط دبعم ما شرعلا بر هللا ىزج



 راعشألا سرهف ۲۳۹۲

 ۳۵۳/۳ ثراحلا نب نایفس وبآ  لیرط نس ا ای
 041/۳ ريخلا ديز لیوط دجنم قراشملا يموق لحترمآ

 174/٤ ۱ ۳ رفاو دیدحلا هبسحنو هانکبس

 ۱ كارلا فرح

 ۳4۲/۱ سيقلا ؤرما .لیوط اف مهلا لسو اهعدف

 ۳ ۷ براقتم ارئاس احلاص هتیمسو

 o۸/Y ةمرلا وذ لیوط اردق اهعفرا هل تلقف

 ۱۲۹/۱  قاحسإ نب دمحم طيسب زارسآ فیحل بکس لیخلاو

 ۳۹۳/۱ ليل طيسب ردن رجهب نيطقلا حار

 ۹/۱ تباث نب ناسح طی رامضم رعشلاب نغت

 سدس 98 رفاو رولا ریط ال هنأ ملعت

 ETF ریهز نب بعک طیسب ردقلا ءيش نم بجعأ تنك ول

 E 2 ليوط رحسلا ا تک ناب

 1/۳ ریهز نب بعک لماک راصنألا ةايحلا مرك هرس نم

 ۳۳۹/۶ 58 لماك ربوألا اؤمكأ كتينج دقلو

 7/0 ۳ نشت ضاوعألا يل بلطت الف

 يازلا فرح

 م 2 لماك هزنکب زنك ىلع مسلط ربصلاف

 نیسلا فرح
 ۲۳۶/۶ ۰ يدعجلا ةغباا  براقتم انا ىنث عيجضلا ام اذإ

 داضلا فرح

 ١ 2 لطب نضوع هتعیض اذإ ءيش لک نم
 ١١١/١ يدعسلا نايلصلا براقتم يضقنت انتاجاحل ودغنو حورن

 نييعلا فرح ۱
 CAT ردب نب ناقربزلا ا عيبلا يح الف ماركلا نحن

 4/۴ تباث نب ناسح طيسب عبتت رهف نم بئاوذلا نإ

 ۱۳/۳ 7 لماک عیفش ىتأ بیبحلا اذإو

 ۱۱۹/۳ يدع نب بیبخ ليوط عمجم بازحألا عمجأ دقل

 At /Y - لمرلا ءوزجم عادول انیلع ردبلا علط

 AE لماک عدوم تعدوو بونذلا ةرفكم تراز

 ۹/٤ ميق نبا لماك عدوم اهبصل بونذلا ةرفكم تراز



 ۲۹۳  ةحفصلا /ءزجلا رعاشلا مسا هتيفاق _ تيبلا ردص

 ۱ افلا لعل 1
 ۱۷۵/۶  نامعنلا تنب ةقرح لیوط ۳ ۳ 7 فصتتن سالا نموت اف

 01۹/0 - . ليوط فوطآ متمقأ ول یمیلس لوقت
 ۱ فاقلا فرح 5

 ۲/۱ 5 طيسب 22 ًاقاتشم اهنع فرطلا عجري ال
 e الا خا ا 5-5008

 ۱۳۹/4 3 عيرس قطني * ”لوسر ينإ لقي ملول
 ۲۱۳۹/۶ ۳ لیوط قلمتپ اشارف تناك اهتمر اذإ

 0۷/۲ ریز نیب  لیوط ال رجب يتع اقلب الا
 E TIT دو تنأ ماع لك يئ

 ماللا فرح ۱
 ۷/۳ 5 ليوظ ۳ الحارمل تنك نإ الهيحف
 ۳۳۰/۳ - + لماک  الوتقم نافع نبا اولتق
 8/۱ رس طب ا يدنع فو هل
 ۱۷۸/۱ تباث نب ناسح رفاو  لیوعلا ` اهل قحو ينيع تكب

 ةحاور نب هللا دبع 00

 كلام نب بعك ۱
 e لیوط لحارملا ٠ هبنذب هنع ءرملا رفی فیکو
 »۹/۳ ریهز نب بعک  طیسب لوبکم 0 داعس تناب
 ۹۳/۵ 5 لماك لوف تئاجلار تتافعلا نمو
 ۲1/۴٤ لا ليوط ٠  لقاعتملا ىبط هيتلا امو
 ۳۱۹۹/4 0 طیف نقل ًابنذ هللا رفختسا
 1۷/۰ ةمقلع لیوط هلئاق ر
 ۲/۱ رفاؤلا - لاجرلا لک یلویه هنساحم
 ۳۷/۳ تا زا لیوط ا . ۰ سمش دبع انع لا یزج
 9/۳ یئارغطلا ` طيسب لمهلا رمأل كوؤيه دق
 ۳۱۳/۳ 000 ۳۳ لا كر نتظت الف
 00/1 يمازجلا ةورف لیوط او ياف شالا
 7/8 55 ليوط ١ لمنلا ريغ انيف بيع الو

 1110/4 يلذهلا ريبك وبأ لماك لیفم بيع لك نم أربمو



۲۹4 

 میملا فرح ۱

 ۳۸/۲ ۳ لیوط " امحرتي سيق هللا مالس كيلع

 ۳۰۳/۴  ريمع نب ةلاضف لماك مالسإلا ثيدحلا ىلإ مله تلاق

 1۵۸/۳ ۰ ريهز نب ريجب ليوط مزحا | ابعك غلبم نم
 0/۳ يبنتملا طيس مستبم بوين تیأر اذإ

 ۵01/0 بعص نب می رفاو ماذح ماذح تلاق دقف

 قراط نب مسید

 ذر ريهز نب بعك طيس ملظلا ةقانلا هب يدحت

 9۷/۳ يماذجلا ةورف لماک يماقم نیملسملا ةارس غلب

 1۲0/٤ ةرتنع لماك ءاتسملا ينود يفدغت نإ

 ۱۷۹/۹ 95 اصب  معتلاب یولبلاب هللا معني دق

 نونلا فرح
 1۱۸۹/۱ ىشعألا براقتم نفتلا انمز ًاءرما تنکو
 ۱۳۳/۶ يريمنلا يعارلا رفاو انویعلا تایناغلا ام اذإ

 ۳۱۳۳/۶ تلسألا يبأ نبا رفاو نوچ ناسح غلبم نم الأ

 ۱۷/ 25 ليوط اهنیط متلهنآ له تلقف
 ۱۸۲/۶  كرابملا ني هللا دبع براقتم اهنامدا بونذلا تيأر

 ۱۲1/٤ 5 لیوط نول ىحضلا تامون نإ الأ
 ۷۷/۱ يرصرصلا لماک ناضمر نوعبرأ هيلع تتأو

 1/٤ ب لماك ا نيعلا لامكلا اذ جوحأ ناك ام

 ءاهلا فرح

 ۱۳۳/۶ اود لماک اهانیع ءامو انبت اهتفلع
 1۹1/٤ عال براقتم اهب ىلع تبرش سأکو

 ءایلا فرح

 114/۱ ۰ ةريبه نب ةرايس ليوط ايناغت هيخأ نع ينغ انالك
 ۳۷/۳ 5 لیوط ايلايللا لارا ل

 ٥٣/٢ يراصنألا ةمرص لیوط ايتاوم شیرف يف ىوث

 ۳۲ لیوط ايجان جنت اهنم جنت نإف

 1/6 كيسم نب ةورف رفاو انیرخا نبج انبط نإ امف
 ۳۹/۵ 5 ليوط ايل هللا دنع دهشأف

 الالال



 ۲۹۰ ةحفصلا /ءزحلا هلئاق ٠ تيبلا ردص

 زاجرألا سرهف

 o 11/Y ل يبنلا بذکال يبنلا ان
 0۳/۳ 5 هبحألا قلن ادغ
 ۳۸۳/۳ ی بحرم ينآ رب تملع دق
 ۳۸۵/۳ بحرم ت سا یی یللا انآ

 ۷۳۹/۰ 5 بلصلا يف يتلا نيماضملا نإ

 ۱۹۳/۱ لَم هللا لوسر تيمد عبصأ الإ تنأ له
 8 يعازخلا ملاس نب ورمع ادمحم دشان ينإ بر اي
 01/۳ 5 ربيخ لامح ال لامحلا اذه

 ۱۸۵/۳ بلاط يبا نب يلع ةرديح يمأ ينتمس يذلا انأ

 ۱۸۳/۳ عوکالا نب رماع رماع ينآ ربیخ تملع دق

 ۳۹۳/۲ يعبرلا ساوج نب ةثعج يرذنو يمسق نیرکذت له
 7/5 جاجعلا اسیقت نمو ناليع سيقو

 oAY /o ۳ سابعلا ىنب دلت نم ءارفص

 ۱۸/۳ عوكألا نب ةملس عوكألا نبا انأو اهذخ

 Y/Y ةمصلا نب ديرد عذج اهيف ينتيل اي

 01/۳ طمنلا نب كلام فيرلا داوس نزواج كيلإ
 ۳۱۸۹/۶ يريرحلا قذامم عداخ نم هل أبت

 عم ورمع نب ليفطلا اکدابع نم تسل نيفكلا اذاي
 ۳۹۹/۳ سيق نب سامح ةلع يلامف مويلا اولبقي نإ

 1/۳ 5 ا رس رلاو نوفق نذل
 ۳۳۸/۳ ةحاور نب هللا دبع هلیبس نع رافکلا ينب اولخ

 ۱۹۹/۳ سابعلا م ي مثل يج
 ٤٠۰۱/۱ 5 ينآ ديب كاذ تلعف ادمع

 ۳۹۷/۳ سيق نب سامح ةمدنخلا موي تدهش ول كنإ
 ۱۳۸۳/۳ عوکالا نب رماع انیدتها ام تنآ الول مهللا

 0۹/۵ ۷ اکئاسن ءورق نم اهیف عاض امل



 زاجرالا سرهف د 4
 ۳۰/۵ تی دمحأ دوعلاف ناسحالل داع نو

 ۳ ۱ دشنملل دشانلا ةخاص]

 ۱۳۸/۲ بیژذ ربا ۱ اهراع هنع رهاظ ةاكش كلتو

 ۱ جاجسلا اسیقت نمو نالیع سیقو
 شا چ ٠ لجاعلا بحب ةلكوم سفنلاو
 e ب للعلاب ماسجألا تحص امبرو
 2:۰. ۱ ۱ 5 ماليإ تيمب حرجل امو

 ۷۰/۱ ۱ 58 ۱ نذأو عامس يف يمه نإ

DO000 



 لثملا

 8۳/۳ ر اض

۱۳/۶ 

۶۳۲۱۵ 

۹۷/۵ 

۳V1 /0 
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 ۳۹۹ ةيبناجلا نیوانعلا سرهف

 ةيبناجلا نيوانعلا سرسهف
 ل وألا ءزحجلا ۱

 إش 0 یر نيتداهشلا نع لأسي ىتح ةمايقلا موي دبع اف لوزت ال

 ی ا و یه لوسرلا ةعاط دابعلا ىلع ضرتفا
 RESENO (كعبتا نمو هللا كبسح ةيا حرش
 OER TOE دییأتلاو بسحلا نيب قرفلا

 0 ءافطصالا وه 6 راتخیو ءاشي ام قلخی كبرو يف رایتخالاب دارملا
 2220 O ير يفنلل «ةريخلا مهل ناك ام يف ام
 a . .. (راتخيو) لوعفم يهو ةلوصوم ام نإ :لاق نم ىلع درلا
 ی eens هناحبس هتیبوبر ىلع لاد رایتحخالا

 e E اكو هطول هيو حما یوم ا مو رشبلا نم رایتخالا نايب

 ل ی رک SS نع دا هصئاصحخ نایبو ما رحلا دليلا رابتخا

 ناینبلا يف ىتح ةجاحملا ءاضق دنع هرابدتساو مارحلا دليلا لايقتسا ميرحت فنصملا حیجرت

 ام و ربا نال هو اج هيه ی امام د ضرألا يف عضو دجسم لوأ مارحلا دجسملا

 E مارحإ ريغب ةرركتملا جئاوحلا باحصأ ريغل اهلوخد زاوج يف ءاملعلا فالتخا
 ,EES TEROR SENSED تائيسلاب مهلا ىلع هيف ةبقاعملا

 SO DENS هالو DESE AES هيف تائيسلا ريداقم ةفعاضم

 مو SSE و وجاسم ا نورس وو ودولاب يو اسال ةنمزألا نيب ليضفتلا
 میم . ةجحلا يذ رشعو ردقلا ةليل رشع نيب ةلضافملا

 ی ءارسالاو ردقلا يتليل نيب لیضفتلا نع ةيميت نبا باوج
 cece ةفرعو ةعمجلا يموي نيب ةلضافملا

 SA ERE NEA SS ODDIE ةفرع موي ةعمجلا ةفقو ةيزم

 ENDO O LET ةفرعب ةفرع موي رطف بابحتسا يف ةمكجلا

 ESE ARRAS SE SOLER ESSE a هللا دابع نم بيطلا صئاصخ
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 ی ی EE لوسرلا ةفرعم ىلإ دابعلا را رطضا

 به رب هه یقه باتکلا دّقف و بلقلا

 E E es قاحسإ وه حيبذلا نأب لوقلا نالطب

 1 200 لڳ هدلوم
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 O فب 2 0 كل 2 RS ةوعدلاب رهجلا
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 ۱۵۲۰ ریس یاب تیام عمال ارور را هام جو و ی ی اج ياو ف كنس ةميرخ تنب بنیز

 اذ ica ل ا و حو اج AR e وو 4 فر ةملس مأ
 ا I0 ا ا ا ا O و معجب 3 ةملس مأ جيوزت يلو نم

 O ا وأ تاو حلو اوت دعب دعس ل يا ل ١ قحاب و اه >4 راق أ ةئ اق لي راقا 1و او وأ عك دل د هت واو الأ عض رع هاا 4# شحج تنب بنيز

 ادق ی LESSER OSTA هجمت رج نا اخ ةيريوج
 EU lO ا ا CEES DS LSE یک هانم نورت ل ةبيبح مأ

 ۱ ا ل ,ae الب هيلع ةبيبح مأ نايفس يبأ ضرع ثيدح ميهوت
 VV یک و و OED DO ةيفص
 EQ و و SEN رو وسن دش ماو اذا نق هيض SOs اهقادص ةأرملا قتع لعج زاوج
 ۱۳۳۵ 0 ةن میم
 OE 000 1 ةناحير
 VU ا او واو اق اطباء MO CRSA يشاجنلا ىلإ باتكلا

 N Ole ANS E EE a لقره ىلإ باتكلا

 ۱:۱۷ SSA و ی هه عيت ع یو مک ره یرسک ىلإ باتکلا

 اال SSO ESC EA SA سقوقملا ىلإ باتكلا
 E CSD و ءاقلبلا كلم ىلإ باتكلا
 ا ا SD نامع يلماع ىلإ باتكلا
 ۱۱ e و ديول و ولا و بو ب نيرحبلا كلم ىلإ باتکلا
 OU LESS RE و E نميلا ىلإ باتكلا
 O eR ELEVEN a EELS DANKE EAD Oa ىرخأ ثوعب

 ha E 1 11 رمحألا سبل نع يهنلا

 Do N EOE ناسليطلا سبل ةهارك ىلإ ةراشالا

 E SAAS ESR نطقلا هباحصأو وه ال هسبل بلاغ

 ۱۳ 0 00011 تام يللا
 ۱۳۹۲ ل ا ا ب ESE و کو هه موو ا: توك دربلا سبل
 E هم ی ٤ SEE EDE RR RGSS هتدخم

 ۱۶ Asas eRe و جراما عديم عدت . . هللا حابأ امع نوعنتمی ام ىلع درلا
 Eê ee ی ی تم و مو SS دهزتلل وأ رخفلل ءاوس ةرهشلا سبل نع يهنلا
 EC aoa و اه كفك هک مو هو RES زر هرم قاع ماعطلا يف ةَ هیده



 لوألا ء زحلا داعملا داز ۳۰۴

 ۲۹۲ RS ا راو ES و نو قیقرلاو منغلا ذاختا

 .OE SONS ES a ءامالا نم رثکآ ديبعلا نم هَ هؤاقتع

 ۱۹۲۰ N ا ا ا ا ركذلا نم فصنلا ىلع یشنالا اهيف نوكت يتلا عضاوملا

 ۱9 ماهه مون و ياماما جاكم ها سوما تلا هنا تاو ماسلا نت وع دوقعلا يف و هيده

 N ا ل ا ا ا ل ا لا و و نامضلا

 ا  و خو کش ها EE نيميلا يف ءانثتسالا

 O و يحلل روق RL OES جل ب حازملا

 OE DE NOD O بطلا لوصأل نارقلا عمج

 ۱۱9۱ SORES e ea دوقعلا يف فلسلا

 IF OE SRT ا LI ا وب O يشملا عاونآ

 INE OLNESRELOSANSOII LELE SSS a هباحصأ عم هيشم

 NEE O و واوا و وو هيو هيلا دوم نال اكل جي هج نع جم ؟امئاق لوبتلا زوجي له

 INTE ا و حش الا ا e ed د ا دواخل ع اع د ونت جس زلف هؤاكب

 N SES ا ا فوخلا ءاكبو نزحلا ءاكب نيب قرفلا

 WAE لا ورب ا ال ل A ا جلل ع ول ی ااا نع bE E ءاکیلا تائيه

 AT ی وتو ورب ل ی COC a ۲ 5 لک هربنم ةفص

 IAF WELLCARE TES DSSS اصعلا ىلع ؤكوتلا

 IA SUAVE طاحت مكمل ناك اسالكم نحن ERE قاشنتسالاو ةضمضملا ةيفيك

 يال وو ل E TET شو سأرلا حسم

 اا مه و هه و یک ها نا ءوضولا دعب فیشنتلا مکح

 E ۹ OVE AN DANO ES a ةيحللا ليلخت

 ۱۹۱ اا عیسی کو وح هذاا يعور م م عباصألا ليلخت

 A ا ا متاخلا كيرحت

 ااا ا 0 001 ببال ةينلاب ظفلتي مل

 OES ا م ل ا ل ا و مارحإلا

 NE ا وا اك ا ايل كو ديوس نر جب ما ل ا يملا مو ا مارح لا دنع نيديلا عفر

 OEE OLA ES و E A OOS حا اتمتس الا

 الأ و عيت واق ا يوما هن بدسم هل ليلعتلاو «مهللا كناحبس» :ءاعدل دمحأ مامإلا رايتخا

 EY ا ل وم و ل ا که ور م SN ا ل ل لل د ا ا و مامإلا تاتكس



 ةيناجلا نیوانعلا سرهف

 SE ADE سو ماب و ECA E ةالصلا يف ةَ هتءارق
 ۱۵ م م نس م نإ ف فرو لج مرج مول رواة و يا جي EE «ففخیلف ّمأ مكيأ» ىنعم
 ۱۷۰ ا ا و و ا SEA ی لإتاوب أ نت دم اهنیعب ةروس اچ هنییعت مدع

 EN موم یوم شدت اع وبما کس کوره عل علا ةيناثلا ىلع یلوالا ةعکرلا لک هتلاطإ
 NEA ی و سرم هذال دا و SE حبصلا ةالص ةَ هتلاطا لیلعت

 : اا ا اا DEA AEE EVR EE EES RS : عوکرلا

 ۷۶۱۹۲ م مس ا و هک ETA مو يعش هاذا هم ره ی ها اطل لادتعالا
 O ل ا هلا
 ۲۱۵ ARSENE نيديلا لبق نيتبكرلا عضو حيجرت يف ثحبم

 OU Siok EN COOMA EES tea ريعبلا ورب حرش

 اا ا دوجسلا يف ءاعدلا بابحتسا
 ۲۲۸ abn AE جمود او اوس هو ونا عب يع مايقلا مأ دوجسلا لضفأ امهيأ
 ا ی ی و که یک نیتدجسلا نيب سولجلا

 E ا EMSER و ةحارتسالا ةسلج
 VEE wi uri لوألا دهشتلا ةسلج

 EV uii SOARES ESS ةثلاثلا ةعكرلل ضوهنلا

 ا a اعيش نييرخألا نيتعكرلا يف أرق هنأ هنع تبثي مل
 ۲3۵ نو وا وام سا وتم ا نوب وس خل هلعفي نكي مل ضراعل ائيش ةالصلا يف لعفي ناك
 EN ا ا اعمال اوال او Cage اعلا RADE ومان لأ هاااوج ف عينا ةالصلا تافتلالا
 و ااا 00000 نييلوألا نيتعكرلا ةلاطإ
 E لا اهرخآ ىلع ةالصلا لوأ اذكو تاولصلا رئاس ىلع رجفلا ةلاطإ
 ا Emine ss رتولا دعب نيتعكرلا ىلإ ةراشإ
 E E ريخألا دهشتلل سولجلا

 ۲۵۷ Sai lole [۱ TT دهشتلا يف ديلا عضو
 ۷۲ eel OSE SSS OS POR ةلبقلا هعباصأ لابقتسا عضاوم
 EN. i ELIE DEO EET ESE ةالصلا يف ءاعدلا عضاوم

 ا EEE ASG EE ةالصلا دعب ءاعدلا يف فنصملا يأر
 OS ا 0 00 ةدحاولا ةميلستلا هنع تبثت مل هنأ نايبو ميلستلا
 ا 00 ميلستلا لبق ءاعدلا
 O sacs ]ا دارفإلا ظفلب ةالصلا يف هتيعدأ يف ظفحملا



 لوألا ءزجلا داعملا داز ۳۰

 ۲۵۲۲۲ و CS A aA مهريغو نيمومأملا لاح يعاري ناك

 ۲۵۸ ا نت E کی ع هع اب وق ES عجل ةالصلا يف مالسلا در

 AE ا ا ا ا o ةحنحنلا و ءاكبلا

 asi E لاعتنالاو يفحلا

 EAT LEVEES VESSELS SECDE SEES A حا دحاولا بوثلاب ةالصلا

 U EE TPE CEE O 00101101101101 اا تونقلا

 ۲۷۷۰ SEES a RENEE کو ی و عت وهسلل اهیف دجس يتلا عضاوملا

 AT رب ا ا E ةالصلا يف هينيع هي

 ۲۹۰ eels ens ROVER EDRF SAE يف ةرتسلا

 ۲ ۲ SECS ی ASE Ss ياو ويح

 TOSSA ياا ا رتولاو رجفلا يتنس الإ نئسلا نم رفسلا يف يلصي نكي مل

 EE يا ا و ا هو e رتولا وأ رجفلا ةنس دكأ امهيأ

 Tel ا هم [هعبر نورفاكلاو هفصن ةلزلزلاو نآرقلا ثلث لدعت صالخإلا ةروس : ینعمل حيضوت]

 ۲۱۱ سو و ی ی تمل ياو اه يالا واس أ ب ل نميألا هقش هقش ىلع رجفلا هنس دعب هثعجخ

 ER 0 0111 ؟اضرف هيلع ليللا مايق ناك له

 ۲۱۱۰ ORI ل ارضحو ارفس هيلع هترباثم

 EN BOS EAR SS ECER SAAS مایقلا يف هتاعکر ددع

 ۳۱۳ ۱ ةضيرفلا تاعکر اهیف لخدتو ةعكر نوعبرأ اهیلع ظفاحي ناك يتلا تاعکرلا عومجم

 ۱۳ ۱/۲۵ SER ی SORES نهال وج ها طالع ا نون طم مايقلا ةالص عاونأ

 ۲ ) ۳ تک معو رع یو شرب وج و وا اعجب یا رخ اق ا هضاب وه و as رتولا دعب ناتعک رلا

 ۳۲۳ ی ی CAR E 5 ی رو توك

 YE لا E E هدعبو رتولا رخآ يف ءاعدلا

 EE ا اا وال ا انتا هن ل جل و م cba ب ب ا سلا بطل نارقلل هتءارق ةيفيك

 ۳۲۷ ۰... هه هه... اهترثك عم ةعرسلا وأ ةءارقلا ةلق عم ليترتلا لضفألا له.

 FN SSE ss ی ]0 ةلحارلا ىلع عوطتلا ةالص

 الل CES IESG E ا .. اهلعف ةي يبنلا كرت ىور نم

 EE CES OC DIRO اهتاعكر ددعو اهل يبنلا ةالص یور نم

 TE liad SNM CORSE ددعلا نايب عم كرتلا ىلع لعفلا حجر نم ةلدأ نايب.

 ی PE O O O E یحضلا كرت حجر نم نايب,

 ۶ ۲ AC DONTE وم OSCE يو ابغ اهلعف بحتسا نم نایب



 2 ی ES نوئالئو ثالث يهو ةعمجلا موي صاوخ

 EA AO ةباجالا ةعاس يف سانلا فالتخا نايب

 ..  ةالصلا ءاضقنا ىلإ مامالا سونج نم ةباجالا ةعاس نأب لاق نم لیلد ....

 O E هتلدأ عم رصعلا دعب اهنأب فنصملا حیجرت .

 ی رک ی EL لاوقالا ةيقب ةيقب ىلع فنصملا در

 ةصوصخملا ةعاسلا تسيل اهنکلو ةباجالا اهیف یجرت ةعاس ةالصلا ةعاس

 7 للملا لهأ عيمج اهمظعی ةعمجلا موي نم ةعاس رحا

 IV ES ES لاوقألا ةيقب درل فنصملا ةعباتم

 ]۳ ةعمجلا صاوخل فنصملا ةعباتم

 Es «یلوالا ةعاسلا يف حار نم» : هلوق يف ةعاسلاب دوصقملا

 5 هل فنصملا حيجرتو راهنلا لوأ نم ىلوألا ةعاسلا نأب لاق نم ةلدأ

 TE باهذلا ىنعمب حاورلا يتأي دق

 EN ا ا دودو د ريكبتلا ىنعمب ريجهتلا يتأي دق

 e ةنجلا يف هئايلوأل هيف هللا يلجت موي

 ی ...... ؛؟دوهشمو دهاشو# : یلاعت هلوق يف دهاشلا وه

 ]۳ نجلاو سنالا الإ قئالخلا هيف عزفت يذلا مویلا وه

 و علا نم ......... هل ةمالا هذه هللا ىده يذلا مويلا وه

 TT و سا رو ی يا ET عوبسالا مايأ نم هللا ةريخ

 21011111 هد. مهرويق نم ىتوملا حاورأ وندت هيف 5

 وی و سوتی Ae a OSA يس ب ويس موصلاب هدارفا هرکی ...

 هي ا ا ا و و ور ع اج ةعمجلا موي موص ةهازك ةلع

 سم ١... EET eee سانلا عامتجا موي

 120000 و ا ا و ی

 NEIN LSE . ناميإلا لوصأل اريرقت هتبطخ تناك

 ا ا ا ' ةبطخلل تاصنإلاب رمألا
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 لوألا ءزجلا داعملا داز ۱ ۱ ۳۰۹

 E GL ل ا لا ل ةبولقملا ثيداحألا ضعب ركذ

 + ا ااا OO O ا ا اا ةعمجلا دعب ةئّسلا

 O 0 0 ضرألا ىلع امئاق ديعلا يف مهبطخي ناك
 e BIOL CC I ةلدمحلاب هبطخ حتتفي ناك

 2۲ ی CAE LAR و OD و ا و ةفرع موي رجف نم ريبكتلا

 2۳۱۲ ۱ O E اا الا فوسكلا ةالص ةفص يف فالتخالا نايب

 ها I O O کی ثيغلا لوزن دنع ةباجإلا بلط

 CO اا RE O LDC اپ م يحمل ةالصلا رصق يف ثحب

 COTY SEUSS Oe بتاورلا نم رجفلا ةنسو رتولاو ضرفلا ىلع هرفس يف رصتقي ناك

 CON SEMER SONAR يام ل فرو او دس نك و ل ماو قب عرش ديور aS هتلحار ىلع هتالص

 ل O نيتالصلا نيب عمجلا

 OV UES ال م ومع دف دول واطول ماما ضجة وك نوما حيحص ثيدحل مكاحلل بيجع لالعإ

 CI CR RSL OC يااا ا ۳۷ ريسلا هب دج اذإ عمجی ناك

 5 ا وو م و و OY رطفلاو رصقلل ةفاسملا دح

 اا 1 نارقلاب ينغتلا ىنعم يف سانلا فالتخا
 CVE يوما موو كو طحن GRAS نطو عراب الزعل قولا غن ولا ..... ءاقرتسالاو ةيقرلا

 .CAN هم جو مک ور تع عقلا مار EES تيملا زيهجتب عارسإلا

 ااا ی ااا دجسملاب تيملا ىلع ةالصلا مكح

 CAE AL IADB وام اق نول طا يحج لي لا ونوال رع هين قم هنيفكتو تيملا لسغ

 ERO لا م و ا خل رانا رب وتناول AEE نيدملا ىلع يلصي نكي مل

 CA AVDEL ی وبلا اهلل هجوما ع هاو و قال وخال عمقا هک ملا جو ی ل الظل قمم هيلع ةالصلا ةيفيك

 ا و ا و هيلع ةالصلا يف تيملل ءاعدلا

 AN يل USED فن ون ی و EDE ةزانجلا ىلع ةالصلا يف ريبكتلا

 2۳ ا CC EC ا ا ةزانجلا ةالص نم ميلستلا

 COE ا ا و م Es ةزانجلا ةالص يف نيديلا عفر

 OE AN د و ی جا یه ی ةزانجلا ةالص يف لامشلا ىلع نيميلا عضو

 و ربقلا یلع ةالصلا

 COE EE ا ا م RDS رت وا سو يدوم لفطلا ىلع ةالصلا

 O SS 0 0 اًدح لوتقملاو لاضلاو رحتملا ىلع ةالصلا

 2/۸ ا ا هم ی اهب عارساالاو ةزانجلا مامآ يشملا ثاحبأ



 ۳۰۷ ةييناحلا نیوانعلا سرهف

 ۵08 ی یو یی ی وا ی ترم و ار ل واسال گن و 0 ی 2و وسن دل طب ك2 بئاغلا ىلع ةالصلا

 o ا ا ی و ل ا و ب نا هيو نا 1 م دا OE ا ةزانجلل مايقلا

 GE SERO SERA تنل لطي جرا و یخ جو مه و سم ی دق هيأ دحللا ةينسو نفدلا مكح

 300 ۲ ۰ باع رول ا ا مو کرد تن واز که ورا عل يقولو يامل و SED تيملا نيقلت

 ا ديشت الو روبقلا ىلعت ال

 و دجاسم روبقلا ذختت ال

 30/۸ SNS SLL ی EEOC DS DS اهل عامتجالا مدعو ةيزعتلا مكح

 90118 ين Ty فوخلا ةالص
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 ۹ ةيبناجلا نيوانعلا سرهف

 ةيبناحلا نيوانعلا سرهف

 يناثلا ءزجلا

 2 را کا ةاكزلا اهيف بجت يتلا فانصألا

 E GS E a ]0 اهبوجو تقو

 O و ویو هلو وا ته نوت يقع شه يحن SAREE SEE ی ا أ ةاكزلا باصن

 2 SRE CTD A ع ل ا ول علا والا ال ند عكا كرا ةاكزلا ذخأي نم فانصأ

 :A sees ا ا ا Ea ةاكزلل لهأ وه نم هؤاطعإ

 ON EG دلبلا لهأ نم نيقحتسملا ىلع ةاكزلا قيرفت

 CNN SO VAI ا ا هوم رو ةاكزلا ةيابجل ةاعّسلا ثعب

 E وي لو ا ره as ةاكزلا اهيف بجت ال يتلا فانصألا ضعب

 1 را م CTPA aE لسعلا ةاكز

 ۱۱۰ فر ته و اسم ماسه و ی OE هن طخ ةاكزلا لسعلا يف سيل :لاق نم

 1142 مش ها قت هر وه سو مول هن اك وا هر وتل يا ةاكز لسعلا يف :لاق نم

 TT E OD 0010 ةاكزلا يياجل بو هزاعد

 ۱2 شم 1 CSE و ... لاومالا مئارک نم ذخألا نع يهنلا

 E گم و مو لل حط هون للاب يسال ةقدصلا يف فرصتلا
 ۱۸ ی و عم دك مر هوم ل و دوو حا اهرادقمو هيلع بجت نم

 E 1 ز 1 ةيحضألا اذكو رطفلا ةقدص جارخإ تقو

 ۲۱۰ دیس دات یه ی فق دن وام کا و قنا ا ا TE رطفلا ةقدص ىطعت نمل

 111“ يع وو وق ب وا ع د مم اسال هيو قو تر مك جلا وخل عرفتم هدئاوفو مايصلا نم دوصقملا

 in هک و ی ا مایصلا ةيضرف نمز

 ۱۳9 ی ا عم ا 3 ب ETT ناضمر يف تادابعلا عاونأ راثكإ

 E ا ا ينيقسيو يبر ينمعطي» : یک هلوق ىنعمو لاصولا

 سرا 0 0 0 رحسلا ىلإ رحسلا نم هزاوجي فنصملا حيجرتو لاصولا مكح يف فالتخالا

 EU REECE UNEASE قو مقتل يدع قو راع ولوج DEES ناضمر توبث



 يناثلا هزجلا داعملا داز ۳۹۰

 ۳۷۱ تو یو ی یه ول ل وا رو حو ا ا اما ..... ميغلا موي موص مكح

 E OE ا ميغلا موي ماص نم تاياورل فنصملا درس

 3۳ SASS Ds Ne O ميغلا موي ماص نم ىلع بارجلا

 E 1 1 اعوطت هنع يهنلاو اطايتحا ميغلا موي موص زاوجل فنصملا حيجرت
 40 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰... ۰. رمع نبا اهب ددشنژ سابع نبا اهب صخرت يتلا لئاسملا ضعب

 CE بوجولا ليبس ىلع ميغلا موي اوموصي مل ةباحصلا نأ ىلع ليلدلا
 ۲۷۰ E علا طلو اج مط امو طبت یو ام هه بجلال هج و طعم يتم اهو داق وأ فا كت دمع یی عينا عنو لاوش توبث

 EE SONS OREOR جت وظف و مک SES RSE رمتلا ىلع رطملا دئاوف

 A ol O I O O هيلع رطنی ام

 ۶ ۱ هک ل بخ دام او محو EVRENSEL SAS راطفإلا دنع ركذلا

 ی ا ااا مئاصلا ةوعد ةباجإ

 00000 0000 ی ب م ا ل ل و a راطفالا تقو ديدحت

 OE ی ی ل وم يك ور ELIA TENS SSS SEE سا عي ا احر ثفرلا نع مئاصلا يهن

 ۲۱۰ قو ا را یک جر مک بك و می جان ODOT لل ب ايه ااا o رفسلا يف رلعفلا

 2 يا هسا CORES ی کت هی ب ا ۳ لاتقلا يف رطفلا

 OF هرز طی Sateen رغسلا يف رلعفلا

 9۲ SED CEC ا ا ا ا اا ا ةدعقلا يذ يف الإ 265 رمتعا ام

 نا ا ا ا ا راطفالا ةصخرل رفسلا دح

 2۲ ا م تا ع يا ا تويبلا ةزواجم هيف طرتشي ال رطفلا

 3 ELS a مئاص وهو هجاوزآ ليبقت يفو رجفلا دعب بنجلا لاستغا يف جرح ال

 9۰ SiS SA Soa 100 8 ايسان لكأ نم مايص ةحص

OSES DEAE RSS 09۳3 یورو ونحو وب ع اال هل امنع تور ول وع أ رع دع اسوا  

 ON ESSER ثوم اه جال يك اسال و ذومأو هك عن أ او ع تب لنجل عن عوف عنه عن تارطفملا ريغ

 A Ss a يراخبلا يف هنأ عم مئاص وهو يبنلا ماجتحا - دمحأ مامإلل ًاعبت - فتصملا راكنإ

 ۱۶۰ CONSERVED الام نول قد نط مف که کم ره ها قل مئاصلل لاحتكالا

 I و وب ی SS ءاروشاع مايص

 VE ELDERS ا وو ل ل ننال كراك 1 ةفرع موي موص

 VT. eo 7 E اال OOO ةفرعب ةفرع موي رطف نم مكحلا

 01 ا N a دحألاو تبسلا يموي موص

 VV EEO رو ها فرع مو یا مع 3 انس يزل SOS رهدلا مایص



 م” ۱ ةيبناجلا نیوانعلا سرهف

 ۱ ۰۵ هر ی تاكل
 VY elaine ES عوطتلا مايص يف رطفلا يف جرح ال

 E O مئاص ينإ لقيلف امئاص ناكو موق ىلع لزن نم
 ۱ ا ل مم ا ا ا ما يك موصلاب ةعمجلا موي صيصخت ةيهارك

 A ا ودل نو و ا وو اج يلا هللا ىلإ بلقلا فوكع فاكتعالا دوصقم

 ۸۲ AAS RTECS و دما ع راسل ا ع امو فاكتعالل طرش موصلا نأ فنصملا حيجرت

 ۸۱ سو E O ةدعقلا يذ يف تناك اهنأو ب اهرمتعا يتلا تارمعلا

 ۱۱۳ el ین هم هه طق يفت هوا سوسک عوج E ةكم ىلإ لخادلل ةرمعلا

 ۱ و و مود کا ی Saa SES جحلا رهشآ يف هرمع تناك

 O ASSEN Ess ناضمر يف رامتعالا نم لضفأ جحلا رهشأ يف رامتعالا

 ۱۲ aS ................. , هتمآ ىلع ةقشملا ةيشخ لمعلا كرتي ب ناك

 ٩۳ ا م ياا اعطت a اهراركت يف سانلا فالتخاو ةرم الإ ةنسلا يف ةي رمتعي مل

 ۹۳ ا ةديحولا هتجح يهو رشع ةنس روفلا ىلع هيلإ ةي رداب رشع وأ حست ةنس جحلا ضرف امل

 E و ا سانلا ملعأ نأ دعب دلي هج ورخ

 N aren leca سوم و ا تبسلا موي ناك ةي هجورخ نأ فنصملا حیجرت

 ۱۳۹۰ و ااا لَك هجح قایسل فتصملا لامک)

 .VV ec 1 ]0 كلذ ىلع لیلدلاو انراق ب جح
 00 0000 0 EEE نارقلا ةغل وهو عتمتلا يعون دحأ نارقلا

 ۱۱۲۵ seville ao ادرفم و هجح یعدا نم ىلع درلا

 ۲۱۵ شم و یک ی اوما 1 ا و اعتمتم الت هجح یعدا نم ىلع درلا

 ME SSO 57000 O 98-0000 لك هرَمَع يف سانلا طلغ

 AI IRRADIANCE لک هجح يف سانلا طلغ

 ۱۳۱۷۰ ار O و ی ی هايتك لک همارحا يف سانلا طلغ

 ۱۰۱۸۳ ELOISE CESS یا نت 00 بجر يف لی رمتعا : لاق نم رذع

 ۱۱ ا ی و ا لاوش يف فک رمتعا : لاق نم رذع

 ۱۳۱۲ ۰ و ۹ ل جحلا دعب ميعنتلا نم ةَ رمتعا : لاق نم رذع

 E فو DO O هتجح يف دَ رمتعي مل : لاق نم رذع

 ۱ ۶ ا ل اهنم لح ةرمع لی رمتعا : لاق نم رذع

 ۱۲۱ ۱۰ ا ی کی ا ا هيف رمتعي ملو ادرفم ي جح : لاق نم رذع

 ۱۳ IAN RS يا لا ا  ک [نارقلا ىور نم ةياورل حيجرتلا هوجو ]



 يناثلا ءزجلا داعملا داز ۳

 ۱۱ ا ا سوت ا ]۱ ge دارفإلا نم لضفأ متلا :فئصملا لوق

 ۱۳۸ cece 00 همارحإ نم هيف لح اعتمت اعتمتم ای جح :لاق نم رذع

 ۲۳۱ SS 000 . يدهلا قوس لجأل هنم لحي مل اعتمت اعتمتم هيب جح :لاق نم رذع

 NE EERO وو ودب ال يا وي يا ا يدهلل قئاسلا عتمتملاو نراقلا نيب قرفلا

 ۲۱۲۲ ا را و هو لضفأ عتمتلاف قسي مل ناو لضفأ نارقلاف يدهلا قاس نإ

 TE ا سو م و ؟قوسلا عم نارقلا نم لضفأ يدهلا قوس كرت عم عتمتلا له

 ۱۳ ۵م و ۷ ۱ . . . . ةرمع هبقعت هدارفإ نم لضفا ةمتلا : فنصملا لوق

 اا و یه نييعس امهل یعسو نیفاوط امهل فاط انراق ةا جح : :لاق نم رذع

 ۱۳۱ سمت و من تم مس هیت و وا هو ا ؟دحاو يعس وأ نایعس متمتملاو نراقلا ىلع له

 ۲۳ ۳ سوسن ERE SARE وه E و .. ميعنتلا نم هیبقع رمتعا ادرفم و جح : لاق نم رذع

 ۱۶ ۲ aati و EET اهیلع رمتساو اهدحو ةرمعلاب ِْكَي یبل : لاق نم رذع

 E ی یر E لورا اع ونال ع فن طا TET هيلع رمتساو هدحو جحلاب ةَ ىبل : لاق نم رذع

 ۳۳۳ ی TS EE ةرمعلا هيلع لخدأ مث هدحو جحلاب فک ىبل : لاق نم رذع

 )۱۱ ENS RIE EO SO بو ا يسشو جا حا ؟جحلا ىلع ةرمعلا لاخدإ زوجي له

 E ی ل ۳ جحلا اهیلع لخدأ مث د ةرمعب لَو مرحا : لاق نم رذع

 ۱ ۱۲ LEL همارحإ دعب هنيع مث اكسن هيف نيعي مل اقلطم امارحإ ةا مرحأ :لاق نم رذع

 0 و ةئالثلا كاسنألا نيب هباحصأل لک هرییخت

 VO ONS ES ةفيلحلا يذب سيمع تنب ءامسأ ةدالو هتصق يف تدرو يتلا ننسلا

 اهلا EGRESS هلجال هدصي مل اذإ لالحلا ديص نم مرحملا لكأ زاوج

 ۱۵۲ SENE CE 00 00 ةتيملا ةلزنمب هلعجي ديصلل مرحملا لتق

 OSS DE LT مرحم هنأب هلیلعت عم شحولا رامح و هدر

 AEE 0100100101 ااا يحال امحل ناك رامحلا نأب حجرألا

 ا 0 کو ی و ORS نافسع يداوب 9و هرورم

 ۲۵۰۰: سنا یا velg مک ی ODED oa ضئاح يهو هشناع مارح] يف ثحبب

 ۱۵۲۰ مشرف نیت هوا یا میان

 ۱۱3 رم الو ةشئاع هب تمرحأ ام

 ۱۱۱ Daa a NSS SELLS o مق اسم ب ةشئاعل ميعنتلا ةرمع نم دارملا ام

 ۱۸۲۶ SERRE SUES CES مالسإلا ةرمع نع ةشئاعل ةئزجم ميعنتلا ةرمع تناك له

 TE یی ESTEE اهرهطو ةشئاع ةضيح عضوم

 E LCD CL E CLOSE ل الك هتجح قايس ىلإ ةدوعلا



 ةيبناحلا نيوانعلا ص رهف

 EEE O ةرمعلا ىلإ جحلا خسف يف ثحب
 و و ی ARAS CERRO OEE هرمآ لثتمي مل نمم ةي هبضغ
 و DS ا ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب ذخأي مل نم راذعأ

 ey یی. خسفلا اذهل خستلا ىعدأ نم رذع
 هک ار ب روسو بنا وداعا خسفلا اذهب ةباحصلا صاصتخا ىعدأ نم رذع

 ا ا دحأب اهصاصتخا وأ اهخسن تبثی ىتح ماكحإلا لئاسملا يف لصألا
 0170001 اهفالخ ىلع لدي امب خسفلا ثيداحأ ةضراعم ىعدا نم رذع

 1177001000000 مهيلع فنصملا در

 و ا ا 1 همه و جاو دج جياع ةتبلا ةعتملا نع هني مل رمع نأ نايب

 یو مک نو یه ره OAR TSE ةرمعلا ىلإ جحلا خسف نم نیعناملا قرط ةيقب

 O ی و . ةنسلا نيبتت مل اذإ طایتحالا عرشی

 اهجو رشع دحأ نم حلا رهشأ يف ةرمعلا زوج مهل نييل سلب مهرمأ : لاق نم لوق نالطب
 al ا لوصألا سایقل ةرمعلا ىلإ جحلا خسف ةقفاوم يف ثحب
 ی ی ی و و ات رک حل سا ل ان نا یوط يذب هلوزن دنع الو هتجح قايس ىلإ ةدوعلا

 هه مو و E SE ها و ی دجسملا يَ هلوخد

 ی ی او اجعل ماقملا فلخ لک هتالص

 ی ةورملاو افصلا نيب یعسلا
 ل ESOS E ا اس و مودقلا فاوط
 SAE EOS E CORRS OE جحي مل هنأ نایبو مزح نبا طلغ

 SLOAN A A O جحلا قايس ةعباتم

 و ا ا ع عادولا ةبطخ

 O وو سا e يجر دو رول SARA لينال "و ل ل يو تسال لدا جذل ENA GS KSEE ةفرعب فوقولا

 ی ايمانا ون ما ی ETTI ةفرع يف ال هئاعد يف درو ام

 LAS SAAR MAES SEET ES كابو 3و الل فرك عر هان ةفرع يف تام مرحم لجرب قلعتي ثحب

 رج د تو e a کمر ا رها ی يي راق رو وه قم وأ ع طعس لك CSO هر اهر قم ما دل هثومب ملسملا سجني ال

 ها اه رود اه هر وب ره ها را يح بک هه ET Ey ier 8 مرحملل لسخلا ةحابإ

 SD ی هاوس ام یلع مدقم نفکلا



 يناثلا ءزجلا داعملا داز 14

 و و مه و و مو هه. بیطلا نم عونمم مرحملا

 N E RE OS CR CADE CRSA نمو CRR نأ عد ف عجن هسأر ةيطغت نم عونمم مرحملا

 0 مد ماس زوج اوف الا ع أد يرش ا دن اق عاق بأ ون جتا نأ يو اسا لع قوش توملاب مارحالا عطقني ال

 0 ره ال طرق اهب اه مه يافا ره اه ل هه و e هل هتجح قايس ةعباتم

 E O O OE ةفرع نم ةضافالا

 هه COTE ده ی عن لا اعد قا رجفلا لبق رامجلا يمر زوجي له

 ا ا ا اهب تيبملاو ةفلدزمب فوقولا ةينكرب لاق نم بهذم

 و یو و عال و طنا قول" TET ITE TITTY ةيمعتخلا عم لضفلا ةصق

 6 ام ام دع دهم د. دق ديو در امامها. هاو اها. و اوافق اع واو هاه دو دم او اواو او ف دق ده و ماع هاف فاو و ده هاو واق هو مألا نع جحلا

 بک ماو و عا عوار سول طاب ها تروا سطل م رامبل ىنم ةبطخ

 e هد ممه... هلیپ ةندب نیتسو اثالث و هرحن يف ثحب

 e. ER ae .... نراقلا ىلع يده ال هنأب مزح نبا لوق نالطب نایب

 OE ees هيلإ قبس نمل خانم ىنمو رحنم اهلك ةكم

 egeren ريصقتلاو قلحلا

 n E . ةكم ىلإ هتضافإ دعب ةضافالا فاوط ريغ فطي مل و هنأ فنصملا حيجرت

 e TET ةكم نم جحلاب عتمتملا مارحإ دعب مودقلل يعسلاو فاوطلاب لوقلا در

 REE E COR ER ناقل EAE SOS يقع د ماما نييعس ىلإ جاتحي نراقلا نإ :لاق نم ىلع درلا

 EE كح EBAS ا ليللا ىلإ ةرايزلا فاوط ی رخأ : لاق نم ىلع درلا

 EE ESR REA هع اعل ع ودق هن ده ا لج فتم القوا ترق وف هک امئاق ی هبرش ليلعت

 e ece FM اهلا دال SESS ERDE TERES هتلحار ىلع ةضاف الا فاوط ي فاط

 e LSE EAE ROCESS OS ىنم ىلإ هعوجر نيح رهظلا ای ىلص نيأ

 OE E EES e ةملس مأ فاوط ركذ

 E EEE NA PERDE ميش وا مطب ولا ESALET IAS ی )مد و طن قي ةشئاع فاوط

 2: 22, اه EEA REE E ف ل وفي ها اه o nê E اوي خول E E هم ara رامجلا يمر

 EE SASS SRO SN TSS co E Ol ل لال نا ةبقعلا دعب ءاعدلا كرتل ليلعتلا

 OEE AES DS ا ل ةالصلا لبق ىمر يب هنأ ىلإ فنصملا ليم

 ا يل ل ا ل ل ا CREE حجحلا يف ءاعدلا تافقو

 SOULE OC ل ی ا ل د نتف اطبخ

 امهدحأ يف رحنلا موي دعب نيموي يمر عمجبو ىنم جراخ تيبملاب رذع هل نمل لو هصيخرت

 2 قو تلك ىلا فام اه نق لات ب "اف قو رف ھا ده نول قع نق أ ون أ ف قو ميعنتلا ةرمع نم اهعوجر دعب ةشئاع ةي يقل نيأ

 ۰ و وه مه 4 4

 ۰ نم بم « ¢



 ۳۹۵ هجاجلا نیوانعلا سرهف
 س اب ا ا ىلا ا
 ۲۷ AVULSION EES ی ؟ةنس بيصحتلا له

 ۲۷۰ يل و نر هجرت وتو وی ف لينا وا ها یی SCENES اوك ؟تیبلا اَب لخد له

 اس 000 3 ؟عادولا دعب مزتلملا يف ةي فقو له

 VE sl ER A ات ؟عادولا ةليل اَب یلص نيأ

 ۱۲۷۵۶ O DL E سر e ةنيدملا ىلإ لک هلاحترا

 ۲۷۹ ا ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع نأ هجورخ تقو سانلا ملعأ ل هنإ :هلوق يف مزح نبا مهو
 ۱۳۲۲۰ ESR . . ةالصلا دعب ةعمجلا موي دي حرخ : هلوقب يربطلا نيدلا بحم مهو

 ۲۷۷۰ ۰2 یوم هوم هر لستخا امل هنع بیطلا لسغ مث هلسغ لبق بيطت هه هنأ ضایع يضاقلا مهو
 يلب ا لا ياو OY رهظلا لبق مرحأ لک هنأ مزح نبا مهو

 TVA رک عع دس د واعلام فاو قا ناك أ ف عوطت يده ناكو هسفن عم يدهلا قاس ةي هنأ مزح نبا مهو

 OT و CL MRO ESS نارقلاو ةرمعلا يده حبذ يف يقي هيده

 AC ااا مس ی ی کی و وه یو رم حبذلا تقو

 ۳۲ یر ا ا ل ةيحضألاب قلعتت لئاسم

 OE ا اين وج هو ا ا ىلصملاب يحضي لک ناك

 ۳۹۵ esi فس دامو وا ا و ا منو د نوح طب اج aS حبذلا لبق يلي هؤاعد

 ۲۹۵۲ يروم سم وع ماو SS ضمت قيم دعم هلو جهنم نم هتيب لهأو لجرلا نع ةاشلا ءىزجت

 ۲۹۷ ی و ااا اا ااا الا ااااثاثاثاث2..2....... هتقيقعب ةنيهر مالغ لكل : ىنعم

 AR مر ؟ طلغ وأ ةحيحص ةقيقعلا نم ةيمدتلا له

 ۲۱۲۲ و سو و دم ج8 يو یا اس ورا عام ی عرف ؟ناتاش مالغلا ةقيقع له

 ۱۳۰ و وی ی یو ؟هسفن طی قع له

 E A یو ی دولوملا نذأ يف ناذالا
 ی ا و ا يناعملل بلاوق ءامسألا نأل ةنسحلا ءامسألا رايتخا
 AT 00 0000ب حابرو حيجنو حلفأو راسيب ةيمستلا نع يهنلا ةلع

 لا ل م يا ا ةينكلا
 E و ملا ا ااا ا درج رو ی SE مساق يبأب ينكتلا مكح

 اا 1 و ىسيع يبأب ينكتلا

 O وام وه و وی اولا جا يكسو هيرو سلا رد يطا هوس تت نينمؤملا تاهمأ ىنك

 OE ا 11 ES یک بلا يمت ع ی
 CT E O ةمتعلا ةالصب ءاشعلا ةالص ةيمست زوجت له

 ی تادابعلا اهب هللا یمس يتلا ءامسالا ىلع لو هتظفاحم



 يناثلا ءزجلا داعملا داز ۳۹

 كلذک سیل نم قح ىف فیرشلا ظفللا لامعتسا ةهازك

 ... اهلهآ نم سيل نم ىلع مذلا ظافلآ قالطإ ةهارك

 ۱ ی ی «اذك تلعف ينآ ول» :ناوألا تاوف دعب لئاقلا لوق نع يهنلا

 5 تو كسلا نم جورخلا دنع رکذلا

CR A TEE5000  

 E ATE aN ی ی a ول ءاسملاو حابصلا هتيعدأ

 ا [هتمأو هسفن ىلإ لسرم لوسرلا]

 .. طئاغ وأ لوبب اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا نع ىهنلا

 OE CENE DEES ناذألا یف یو هيده

 A هدعبو ناذألا دنع ركذلا

a a e eg رشعلا ىف ءاعدلا 

 قيرشتلا مايأ ثلاث رصع ىلإ ةفرع موي رجف نم ريبكتلا

 [؟مهدحأ ةيمستب نيلكالل ناطيشلا ةكراشم لوزت له]

 نو ل دوت نب ل ماعطلا ىلإ ةوعدلا ماكحأ

 »5757579 ناسنإ يأ ةلكاؤم نم ةفنألا مدع

OED ما GOGO OG عا 4H4 009ب GG oY HE CG GCG GCG OG dG GD م« 4 o اب « 

CC». مه هل 4 HOE GOG GEG BSB O GCG E ان اه اچ gg E GCG GO او a + اچ چ ¢ 

 هاه Qa dA Ha gg au a Gg FG FE RHE Q4 4 Q4 bb Ub GJ 4 ¢ ة4 ة4 اه

 ۾«  HHO EG HD GOG GOGO WK GHG WY Gg GG EE 6 4 a aهل سها  MHS»م 0 ۱

 ما # عا Aad Oma GEG E هل ها «FH FG 4G am GG aA FF Qû i o نه

 ۱ او او ان او اه اه او و اه و و و و اه ان ام اه و او و هاه و و و و

“mM جا جا معافا ىلا“ ها ها AG wu a هاا EG GO OG 4G ها bG hi û4 Pp Q4 © ¢4 

COS Sm MN عه S1 # GG 4G HG GEG جا ٠# GG هع ® HG #08 عاهل ها a ê نه 

ad a OE POH GO YH GCG E A a a + Q a4 G4 YY hi vw a pg a pj 4 4 4ما مه  

O. هه E Hr EG NEN اچ FY oO 4 6G GCG u Hl a a GG GEG ¢ Cw » 4 چ 

GCG GO GHG Gd © uu FA E 2 E ¢4 ¢ 4هاا عا جام عل  MHما م عا مه دعاه ۵  

 Ova و ع on n a د و و ود يى وي ي جن هم و وي ي و و ي ي وي ي ۾

HG E GAG HO uu MH SS pg a Q4 E GA bG Sw» @&هل  a 4$ GGنم و عاام عاما جا  

AS هه dada ¢ ® 4G OG G&G هه Qû û n hû a RE ¢ 4 4 DN hé pp ته و 

a م مج HG GOGO mh E EG wS A 4 4G HG RH Q4 bC û aa u + 4 DI 4 4 # 

ene wun HESO GHG aA Gg a 4G GCG جل هل HHS a a a ¢ ¢ ê a a u س« 

 نو #  GEG GEG GCE GG 4 BD GG # oa a MN ¢ DS GS OG amu mEهمه ها »ا هل *

a اف OE mE EDE mE CGO Gg او FY GU ام او pS a چ4 4 4 و چ 

© GG 4 WH dG SESE هل HG E GG GG 4G 4G HH Qad Em a a pp a ww & 

a.m EEA HE GO HG GCG GO hb # ا # E RR aA GH GO HD GOH GG bE BS p اچ 

 »م »ا عل GS GS a GG FP او E GG 4G 4 GG GG GG GG GG Emo GG & 4 ¢ چ

ena Hb GEG GCG GOH E E CO FG GG GG GG ECO HH GO u a عاملا « 

۳۲١ 



 ¥ ةيبناجلا نيوانعلا سرهف
 ميل ees a SS e o و لاؤسلا لبق ماالتسلا

 AE CASO DODA LR نيبئاغلل مالسلا ليمحت

 AT Sil COEDS CASE ی و اا مالسلا ةغيص

 TAT SELES CELT ااا ESA ESS اثالث مالسلا

 E SoC هک و ام مه ننال مالسلا در
 ا و AS «مالسلا كيلع» :ءیدتبملا لوق ةيهارك

 ۲ 9 يمن دج باتکلا لهأ ىلع درلا نيبو اهنیب قرفلاو «مالسلا كيلعو» ب ملسملا ىلع درلا يف ثحب

 .A و و ی یو کو واسم هم لوس یو E ی ؟ةیافک ضرف مالسلا در له
 01 1 ااا خّلبملاو لسرملا ىلع مالسلا در
 OE ا و اثدح ثدحأ نم ىلع ادرو ءادتبا مالسلا كرت

 i A ا و CIEE ناذئتسالا لبق ميلستلا
 ۳۸۳ عم ا ا ا ل ائالث ناذنتسالا

 ا ا 1515151515 ا هيلع لدي ام نذأتسملا ركذ

 OEE SLO ااا OE هنذإ لجرلا ىلإ لجرلا لوسر

 O ا ا ل ESS ثالثلا تاروعلا يف ملحلا غلبي مل نمو كيلامملا ناذئتسا

 ۱۳۵۵ SAAS RRS CENA کر يانا SOs تیمشتلا مکح

 O ل یو مس CDA TES ساطعلا دنع مالسلا لحم سيل

 ۳۹۹۰ نر as DG SECS يس ل رسل ب ساس عتب يمأ ةملك يناعم
 EEE نك دم وحب سوو ا جو E DEES ساطعلا دعب دمحلا ةلع
 0001012101 ااا اا تيمشتلا ىنعم

 ON a 00011 DL ساطعلا بادا

 FE ule SSC TSO MCR ESERO DER ی ؟تيمشتلا عطقي ىتم

 RE ل ARE RIOR ؟ساطعلا دمح عمس نم ىلع تيمشتلا له

 2 SSSR 1 1 1 AES ؟دمحلاب سطاعلا ريكذت بحتسي له
 CEE E SE CC OD O دوهیلا نم سطع نم ىلع درلا

 EE SS LESS O RAT ةراختسالا

 ال ا ل RSD CEOS ةلحارلا بوکر دنع رکذلا
 .CEN ويتوب قف روج فرك ی ی وه RAS E ARS رفاسملا عيدوت

 SEN ESS SSE SAR ا طوبهلاو ايانثلا ولع دنع ركذلا

 ی E نسل



 يناثلا ءزجلا داعملا داز ۱ ۳۱۸

 ۱ ا  ز ز]ز ز ]11 يااا يع ادیحو رفسلا ةهارك

 اا TOE E DE EV TE لوزنلا ءاعد

 CN as ی O O ا ليللا رفاسملا كاردإ ءاعد

 CE ET O OS بصخلا يف رفسلاو سيرعتلا

 EEE RELL OSES و تملا كلو SD هدانا 5 ةيرق ىلإ لوخدلا ءاعد

 ۶۱۲۲ ENDO OEE ENS رفسلا يف رجفلا ودب ءاعد

 E ا ل GE n بايإلا يف ةعرسلا

 ٩.۱۳۱ یوم لر سم واو و TEE TT TOTO TNE بايإلا ءاعد

 ۱ ی ا ay اليل لهألا قورط نع يهنلا

 E Suse ET Ee رفسلا نم مودقلاب قلعتت لئاسم

 U E ما رپ یک O يا رس ع هركي امو بحي ام ةيؤرل ءاعدلا

 اد وا E ل اج و وو ا ب افورعم هيلإ عنص نم عم لعفي ام

 O N ا م لا مس لا ا SS ةيدهلا ىلع ةباثإلا

 CEDAR AS OLESEN ek سلجملا يف ركذلا

 ۴۲۲ MASSON ESTED لا LESSEE قرألا دنع ءاعدلا

 CINE CORO ی GDSEI NESE ae عزفلا دنع ءاعدلا

 ۲۲۳ ا 00 تازاجمو ةيظفل رهاوظ ةنسلاو نارقلا ةلدأ ةيمست ةهارك

 E ل ل ل م «يدنعا و «يل» و «انأ» : نم ریذحتلا



 ٠ ةيبناجلا نیوانعلا سرهف ۱ ۳۹

 ثلاثلا ءزحلا

 o ودل هورس طابو اب و ةا غیلبتب مالسالا لوأ يف داهجلا ناك

 mAs و SEARS OR ESE سفنلا داهج ىلع عرف هللا ءادعأ داهج
 0 اا ناطيشلا داهج وه ثلاث داهج كانه
 1 سو ی ا يول وب نس ع4 هالوتي نم نحتميل ةثالثلا ءادعألا ءالؤه داهج
 77 منم هوا ROSS «هداهج قح هللا يف اودهاجو ینعم
 00 « جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو ىنعم
 sl ٩ سه قنا ES ذل بو ع داو اونا تک و یه وجل م ايس ياام داهجلا بتارم

 ا و و و شو وا را و سفنلا داهج بتارم

 E LVRS eA ES ناطيشلا داهج بتارم

 ۱78۰, بمب که AAAS AREAS ELAR ETILE DD نيقفانملاو رافکلا داهج بتارم

 E asta ESASAN NRE RES تاركنملاو عدبلاو ملظلا بابرأ داهج

 E aati ESE SEE MADR CENSOR کت هب داهجلا متي ام

 E SES ا لع دمحم مهلمكأو داهجلا بتارم لّمك نم قلخلا لمكأ
 E 0 SESS FARE و یو ةوعدلا لوأ يف ءالتبالا ركذ

 E iain a اعيش هللا نم هنع اونغي مل هللا طخسب سانلا ىضرأ نم
 E ی تم و E ةريصق ایندلا ةايحلا نأب نينمؤملا ةدابع هللا ةيزعت
 ۱ ی ی ا ا ا موا هسفنل دهاجي امنإف دهاج نم
 ٩ E هللا باذعك سانلا ةنتف لعج هللا يف يذوأ اذإفإط ىنعم
 ۱۱۷ LOSER E Sah OA HORE EAS ERA E مالسالا ىلإ نيقباسلا ركذ
 E ی TE )0 کا
 N ahaa kha E E DAE a E وه AR ىربكلا ةجيدخ

 E sania NEES اد وم نا SSE EPA یلع



 كثلاثلا ءزحلا داعملا داز ۱ ۳۲۰

 ۱۳۰ 3 مش ای سا ا ی م ا لفون نب ةقرو

 ۱۳۱۰ , یر SR ااا ا يا 20000 ملسأ نمب ىذألا ةيادب

 E يل ا ل ا ل ل نیبذعملا ديبعلل قيدصلا ءارش

 ۱۰ سو ا E ی ةشبحلا ىلإ یلوألا ةرجهلا

 ۱ ۰ E ةشبحلا ىلإ ىلوألا ةرجهلا نم ةكم دوعسم نبا مدق له

 E ا اولا هوو هيلو اسس جما 1 4 جا 1 يس ا ا ةشبحلا ىلإ ةيناثلا ةرجهلا

 ااا اا ااا ا يا ا نيرجاهملا يشاجنلا در نيكرشملا ةلواحم

 PE ور للا AD ل تا ظن ب مس للا ل سا هوو بلطملا ينبو مشاه ينبل شيرق ةعطاقم

 ۲ ODE و ار عطل و تاو ا ا و مس كلا أ سا ةفيحصلا ضقن

 ل ا و ا a فئاطلا ىلإ جورخلا

 و موو مس يوم ههنا هناا ا ا نطو نوب حا هيلا وني را ني لَ هتءارقل نجلا عامتسا

 TE Aaa مو ااا 1 1 1 1 1 OE معطملا راوجب ةكم ةَ هلوخد

 EC O ءارسالا

 E ا OT جارعملا

 ۲ 2 و یوم مر م Ea جارعملا ةليل هبر زی ىأر له

 ۳۹۰ ا و رو اب ی ین کیش ی و هج ءارس الاب شيرقل ةَ هرابخ]

 E ا امانم ناك : لاقي نأ نيبو حورلاب ءارسالا ناك : لاق نم نيب قرفلا

 م محب 1 ES Dae a ةرم ناك ءارسالا نأ حيحصلا

 ET SSO ل مس مل نيس ل م م SSS SAS لئابقلا دی هتوعد

 ۳۱ SOS ENS E e جرزخلاو سوألا نم مدق نمل ةَ هايقل

 29 ۰۳0 O OO O O a . . جرزخلا نم رفن ةتس لَك يبنلا يقل

 E E ىلوألا ةبقعلا ةعيب

 كلل ۰ ی ESO COED CARA SAA SLES Se ةيناثلا ةبقعلا ةعيب

 E aa E E O a ةنيدملا ىلإ ةرجهلا ءدب

 E TT TE OTE هلتقل ويك هب شيرق رامتئا

 E SUAS ORTE E ENTE دل هت رجه ةصق

 CE SD E يا و هعجضم يف يلع مون

 N EASE RN OSE Sa ةقارس ةصق

 E GR O E O O So دبعم مآ



 ةيناحلا نیوانعلا سرهف

 ES 4... . قدص لخدم ينلخدأ» : ینعم

 ET TTT ةكم نم لَك هلهآ مودق ۱

 PETE راصنألاو نيرجاهملا نيب ةاخاؤملا

 00000 0 0 دوهي عم یک هتدهاعم

 ae ONES ةلبقلا ليوحت

 TT يمرلا لضف

 ۹ ا لولغلا
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 بذاکلا قفانملا نم قداصلا نموملا رّیمت

 ءارضلاو ءارسلا يف هئايلوأ ةيدوبع جارختسا

 E لاوحألا لدبت ةمكح

 E ىلاعت هتوربجل عوضخلا

 EERE ESR مهلزانم عفر

 . . . . هلل ةيدوبعلا يف دجلا ىلع مهضيرحت

 E ب89 ةداهشلا

 OO مهيغب دايدزا دعب ءادعألا كالهإ

 6۰۰ .اونزحت الو اونهت الو تايآلا طسب
 .... ؟سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتو»

 ETE «اونما نيذلا هللا ملعيلو#

 1 ءادهشلل هللا بح

 TT «اونما نيذلا هللا صحميلو»

 و # نیرفاکلا قحميو#

 . (. . .املو ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ#»

 O ¢... .توملا نونمت متنك دقلو#

 . تام نإفأ . . .لوسر الإ دمحم امو#
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 a ام # »ا ##ا#

 و 00000000 E 4 . . . هللا نذإب الإ تومت نأ سفنل ناك امو#

 4 . . . ریثک نويبر هعم لتاق يبن نم نيأكو#

 . . .بعرلا اورفك نيذلا بولق يف يقلنس#
 فد # . . .هدعو هللا مكقدص دقلو#

 4 . . .دحأ ىلع نوولت الو نودعصت ذإ#
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O». mE TPO ع م« HG هع هه ما عاق ها ها AGA DDB HSH An Gg au GG a gg a a اچ 

nN ا ع 4G THN هل Fg EY REH GG TEE GG EG CS EH GH Ga mE هلا GOG GH HH GE ¢ و ۰ 

E EL EDISON ECCS LEST E e SA مغب امغ مكباثأف# حرش», 



 ةيبناجلا نیوانعلا سرهف

 . . .اساعت ةنمآ مخلا دعب نم مکیلع لزنأ مثل

 TT TT ETOYS # ةيلهاجلا نظ# ىنعم

 25ش « مكرودص يف ام هللا يلتبيلو»

 5200000 «مكبولق يف ام صحميلو#
 ETE 4. . .مكنماولوت نيذلا نإ

 ی ٩ مهنع هللا افع دقلو#

 55000 4. . ةبيصم مكتباصأ امل وأ#

 ی ببسلاو ردقلا تابث]

 (هللا نذإبف ناعمجلا یقتلا موي مکباصآ امو»
 TY «اوقفان نيذلا ملعیلو#

 500000 4 . . . هللا نم ةمعنب نورشبتسي#

 270 هک . . .نينمؤملا ىلع هللا ْنَم دقل#

 a نيكرشملا راثا يف يلع جورخ
 00 ع دسأ ينب ىلإ ةملس يبأ ةيرس

 يلذهلا حيبن نبا لتقل سينأ نب هللا دبع 5 هثعب
 05شه عيجرلا موي

 ل اب لقوا داو دو ادم لک هنم هلمج رباج عيب ةصق

 و ا ا ةبقع نب ىسوم ىلع درلا

 هادو دو هدو هاذا هدهد واه ها © «gS ao +“ ال و ن ةي 4 4 * 4 ةه *

Ee won oe ¢ها و چک  ESsS SECنا ها هلا ها اهلا ها اولا اول  

A, eRو اه وا جا  OTE OEاو  O RETحر سلا و  

Eها اه ناو او  TE RCOو ها و و و  

  OEE OLE NTE O O Erاهلل اه و و  TNاه وب ۰

 نك aa و ناو جا E را 6 داق ده O اهل OEE E OE RE ات کر  ة #

E OE O OTE O O E oe,اه ل  O O TEو“ لإ هل“ اچ  

A TE ره Te نه e اوبس د a RD OE ORE OTE E RO Be 

 *نس#  ESو  E O ECE EONS AE DOنهم اولا  E aEراق ذأ تاه  aا 2

a a e E a E OD RÎ N زو أ ده يقي فاه اق E E TE دوي OO E E | ل 

BERE RF ETT ETE N EE $ 
 ی هه ده لاه

E ar a eS la a راو a e هد E ی OEE ONE MISS BE, F8 

a a a o a E ی هه O SN نه OSE هه Ee لعن لا 

a Aa a aN و Ok ME O CRE E يقرا "نها E E ياهل لف ١ O E © 

ak ينك يع وار وو وا ا وح هن ره < فر aS ها CIS ذه را اهب O AE EOE ANN UR 

 ra E و هيك OTO فر و OD E E ا: ل داو ل وح

 و اهلا اقل اه ذهب ذه داو هو هك كو هلع E هه كه نفي دهر لكك EC e E E e الا جلا

 و و راوي اه لهم ره نول E O O و ريش AEE اق اج لال مق لل ف الا 8

eيا او اج  E,وكده  oها  Eىلا يع هد وب ا و“ وج لهم كوم نهي وأ أ ها "هز ره نفل داو  

Eهو ها نر یه ها و دهم ده حشر ها او ها يا و  

 اف رس و مه اهيل نه هد یر اه E رها هه كفيك هر U هنري" أ واما E E م7

 ی اهو نهم اه ذهب ها "وب ور كوخ هد هر هر اهي فر اه OEE ا

ESقیاس  Eوق فر  Oو "اهيا اهنا  

E يع داوم e 
 ده ل أ دوا دق قب اهئ اف ور را اه لإ یر كهل

e لاقل ره EOE لاه E 

o يا دلو نول ها راه هيو هاما ب فز ETS O فرم SVR EE BOE قو مالو E EE 

5 E E a A BD هدف ONE OE, اگه 

 نيه او و ی ويك وج هج E خوي فن هد E RE E E e ل



EROS EEE ةرخالا ردب ةوزغ ٠ 

 ی قلطصملا ينب ةوزغ 0000

 ثراحلا تنب ةيريوج نم ةَ هجاوز ... ۶

 رومآ نم هالت امو دقعلا ةشئاع دقف ...........

N lS ا كفالا ةثداح 

 اهقارف يف هباحصأ لک هتراشتسا . . . . . ...۰ . . .

 اهرمأ يف ةَ هفقوت نم مكحلا ... 0

 هل ي هتجاح دايدزاو ةيضقلا صيحمتل يحولا سبح

 a هدنع هتيب لهأو ةَ هتلزنم هللا راهظإ

 ها را اه وج و أ لونا ةقيدصلا ةشئاع ةءارب توبث

 .LE يبأ نبا دح مدع يف ببسلاو فذقلا ذح

 0 .... كفالا ةثداح يف ّدح نم

 ARE و 1 ةشئاع نامی ةوق

 ثلاثلا ءزجلا داعملا داز

 8 و 0-7 : 1

 هه هه ه٠ ١ م« ع اه ما م ع اه اه وه هن هاه ها هاو سه و و هم ما و و و ما

 * ع * ع« ه١ « «٠ عا © هه ع وه هاج سه همه هن هاه مه سه اس ولو وله م سلو

 هد. هاد ع. نادم ده علو ا .ج هاهو د ام اه و هو ه ولو هم هه هو ع ولو

 * ع ٠١ ه مه »* ها کا هاه ع اه و 6 او و اه سه اه او مه يله ماو و مه وله

 ع ع ۵ * عاشه *» « هاه ها مكاو رام م سه هلو هو ام ام او و ا سه ا مل ام و

 هه عه ع ٠ ع ا ه# «* ماع اه هم هله يل جه جام وه واه هاه و و هه و

 5 8# » اه ه اه »د هه جه © ه و .٠ هاهو اه اه ۵ ه هاوس هاو سه واه هاو

 * ٠ * و و او م ها. اه ع عه اه او هاه سه هل و علو هلو ع و هو ما قو

 ۰ ۲ و »ا اه عاشه اه اه ا.ه اه ه او ان اه هاهو اه هاه سه هم هم و وه و ولو

 ۰ ٠+ عا ع <٠ ع 0 « ۵ او هاه و و اه »و اه وأ هاهو او او هاو وه او وه وأو

ga 4ع ١ و ٠١ ه ها ا.ه و ها و © عه هه هاه اه و او مه و ام و ما  * 

 * «* «* * ۵ 6 ه ©« هاه ه مه هج اه هاه ها اه اه هاو ها و ام هاه 6 وه

 © ع او »* عا اه او او .ه سه ه واهو هع اه اه و و او او ا ولو سه و و سلا و و

 ع ۵ ۵ ۵ ۵ ه عا اه 4 هع اه م ماس هاه هاه هو و اه aA و او و ام 4« ¢4

 قلطصملا ينب ةوزغ تناك ىتم هتيب لهأ يف هاذأ هغلب لجر ىف هرذعب ةي هبلط باجأ نميف فالتخالا

 OS عدم" # ةمز برع كالتي أ لع اناا يحب قا الل غي عي فس 34 لع وطاب غنا ين نه يد دك ع نع غ0 باجحلا لوزن

 6*2 NER لم اهبل REESE 295 يبنلا دعب تتامو نامور مأ نم عمس قورسم

 هر دفا طاحت يد ؟ةريرب يه ةشئاع ىلع ةدهاشلا ةيراجلا له

 (لذألا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل) : يبأ نبا لوق

 552 SE on قدنخلا رفحب ناملس يأر

 بطخأ نب يبح نم ضيرحتب دهعلا ةظيرق ينب ضقن

 RE RD 1 RS Es EAR ال ناتو ا ياا as ةنيدملا رامث ثلث ىلع نافطغ حلصب هي همه

 هر ب REE E O A SR ا ل ل دوهيو نيكرشملل دوعسم نب ميعن ةعدخ

 دب اا دال "قت رفات درر امو هدو واط هوا O فمر ع ES سلك r نوح a ا هه ع وك أ للا ين ف ما aa ل دهس وا نه ني“ نيملسملل هللا رصن

 0 0000001 ادع ا مم هم عفار ابآ سيتأ نب هللا دبع لايتغا

 د كامب اير تو مار کر ل عا هدوم عدو مار يطق اه ay aS خس لو ae A نايحل ينب ةوزغ

 EERE oo لاثأ نب ةمامث مالسإ

 كلذ فالخب لاق نم ميهوتو ةيبيدحلا دعب ةوزغلا هذه تناك

9 ۵ ۵ EIN FF OB WM FUR EEA ETR EEE Sad Od Fé اه وا و 

E EEG OSO GOG OE او oO E GE eG FGF ê و 

 ۰۰. 9. ات FTO HNH GY ة جا هه ها DD CG عا اجه BS هو و او علاجا هله



 ۳۳۹ ةيبناجلا نیوانملا سرهف

 ۲ 9 CINAR و ی ار کو و رمغلا ىلإ نصحم نب ةشاكع ةيرس

 BE ا ی ا ةّصقلا يذ ىلإ ةديبع يبأ ةيرس
 a TEE ةملسم نب دمحم ةيرس

 TOV یمن رب و و مع کس ESE MEE ARS OE مومجلا ىلإ ديز ةيرس

 ۲۵۱۰ اا 0 001 و 095 مو فرطلا ىلإ دیز ةيرس

 ل ی ل 200000 00000 .. .نمسلا ىلإ ان س
 YON ns 5770110 0 010 هكرش ىلع وهو صاعلا ابأ ةي يبنلا تنب بنيز ةراجإ
 ۲۵۱۲ ESA ES a OS صاعلا يبأ ةصقل ةبقع نب ىسوم ةياور
 Yor cscs ی . . . ةبقع نبا ةياورل فنصملا حیجرت

 OE ا ا علا هدو و شل و اا انور هوا كو ةيبيدحلا دعب يهو یمسح ىلإ ديز ةيرس -

 OF SISSIES يح وجوب سماع راو تع حا جا وكل ا عا كدف ىلإ يلع ةيرس

 Of ives دلما هلا وول اخو هنو راح ES لدنجلا ةمود ىلإ فوع نبا ةيرس

 E lS ل OE ا ةيبيدحلا لبق تناكو نيينرعلا ىلإ زرك ةيرس
 ES N ا نيينرعلا ثيدح نم طبنتسملا هقفلا
 رب EO O OOTP OEE TETER LCCC . تیدح یتم

 O ISS EES ODD DG هتايح يف ل رمتعا مك

 OE ا ا ا E END ی LS SES E بي هعم ناک مک

 TOV. I IG 1 10 شيرق ىلإ ةعازخ نبا هل انيع هثعبو ةفيلحلا يذپ يدهلا لو ديلقت

 ۲۵۷ waco DE هلعفب اميف هباحصأ لو هتراشتسا

 ۲۵۸۰ نر نو سم مع الا ا ين و لج شرم و ا مهنم هرارفو دیلولا نب ب دلاخل مهتيژر

 ۱۲۵ ی ره اه Als كو راف و رعت eS ءاوصقلا كورب

 OA ا ا ا ی و هیت هک و نك: هموت ا جم ةيبيدحلاب مهلوزن

 COA Seana ا شيرق ىلإ نامثع لاسرإ

 04 ...... ]9 A E E ناوضرلا ةعيب
 ۲۵۹ سم منم ورم و مع هاو میام هود اه نرو کم جام هه منو 22222 نامثع عوجر

 ۲۹۶۰ ROUEN EONS مو مو هم هم ممه ءاقرو نب لیدب

 ۱۳۱۳۵۲۰ ل مه هم هوس مران و وق جوي لک هيلإ يفقثلا ةورع لاسرإ

 EEG ]ا هَ هيلإ زرکم لاسر)

 ۱۲ لاو TTT نيكرشملا ىلإ لدنج يبأ در
 ACIDS RLS ELE E E BO OSO ES رحنلا



 ثلاثلا ءزجلا داعملا داز ۳۳۰

 E ل ٠ E ريصب يبأ ةصق

 OE اع هتكربب ءاملاب ةيبيدحلا رثب روف

 IAS EDED OEE ساما EERO Saa 296 هعباصأ نيب ب نم ءاملا روف

 N SS EESTI LOO DO رطملا لوطه

 و و طق م1 ل منو دولا ال ب وام ل حلصلا هيلع ىرج ام

 ۲۰۱۲۱۰ ۰۰۵و وم نع ايس کو و ی وتعطيها دجاج جن هسأر قلح نمل ىذألا ةيدف

 ۳۱۲۰ ل N نيكرشملا ىلإ ةبقع تنب موثلك مآ ةا هدر مدع

 0000000 لضفأ تاقيملا نم ةرمعلاب ما رح الا

 IA ۰ ۳3 و ی ا ا وو هللا ءادعآ ةظياخم بابحتسا

 a E ی ی و ی ی لنا با كرشملاب ةناعتسالا

 E ع سو قريع مع ع ی و سی يسرا جونو خا یروشلا بابحتسا

 PIN DOES OOD OSE فلكملا ريغ ىلإ بسن ولو لطابلا مالكلا در

 I SEL E هديكأت داري يذلا ينيدلا ربخلا ىلع فلحلا بابحتسا

 ارمأ ةملظلاو ةاغبلاو روجفلاو عدبلا لهأو نوكرشملا بلط اذإ

 ۲۱۵ ۳ سگ هيلع اونيعأ هللا تامرح نم ةمرح هيف نومظعی 0

 E Sl دجسملا اهب صخي ال مرحلا عيمجب قلعتت ةكمب ةالصلا ةفعاضم

 VE SIGNS ا ودعلا لسر مودق دنع دئاقلا سأر ىلع فيسلاب مايقلا ةينس

 10 TE E EC PO جبل ساب و ب موصعم دهاعملا كرشملا لام

 ۱۲۱۱ ۰ E ES A ةحلصم هيف ناك اذإ ةروعلا مساب حيرصتلا زاوج

 )۱۲ ۱۳ ESSER SoS ب يلا قلك او امام ام او رافكلا لوسر بدأ ةلق لامتحا

 IVY SENSES دجلا ركذ نع هيبأ مساو همساب فرع اذإ هيلع دوهشملا يف ينغي

 E SANSAR EL ءاضقلا رصحملا ىلع بجي ال

 E O O O ES SS روفلا ىلع قلطملا رمألا

 ۱۲۲ ۱ یر مار 0 0 000000117 لیلدلا هصخ ام الإ ماکحالا يف ةَ هل هتمأ ةكراشم لصالا

 ۱۳۷۲۰ ورم و یه ی یه موقتم جوزلا كلم نم عضبلا جورخ

 ا ا اا ا ا ا ا ا فلل ةمدقم

 ۲۲ ۵ SELDEN ره نونو اق وام تم SES ننس حوتفلا مظعأ نم يه

 و ناعذالا و ناميالا ةدايز

 ل ا oa (۲-۳۰) 4 . . . هللا كل رفغيل» : ىلاعت هلوق ىنعمل طسب

 ااا DE LSS اي )٤( 4۰۰ .ةنيكسلا لزنأ يذلا وه»



 و ما ها © م إو وأو ها جاه جا اه ه هام و وهوه جاه هه <« ECOG RH HR »© ها »9 * © هام و مه © «# « ةيفصب ةَ اوو
 و :

3 
5 

 ا ةيبناجلا نيوانعلا سرهف

 ااا 0 10 €)٠١( . . . كوعيابي نيذلا ناو
 ا O E O (۱۲) « . . .لوسرلا بلقني نل نأ متننظ لب#
 EE TT (۲۰--۱۸) 4۰۰ .هللا يضر دقل»

 ۲۱۷۰ AS و عطا و قو ی عفا SRR (۲۰) «هذه مکل لجعف . ۰. ینعم
 ا ی و ی جبع وقاط و (۲۰) «مكنع سانلا يديأ فکو#

 لا ل SoG (۲۰) «نينمؤملل ةيا نوكتلو»

 اا ا (۲۰) «ًاميقتسم اطارص مكيدهيو»
 E SD ا O (۲۱) 6۰۰. .اهیلع اوردقت مل یرخأو»

 )OU ALESSI ES )۲۳  ۲۲ ۰ . .اورفک نيذلا مکلتاق ولو ۱

 ۳۷۹ 5200000 CTT 121011011113108 (76--715) 6۰. .فك يذلا وهو#

 ۷۲۷۹۲ و هاف ف يجو علا ی 0 1 )۲١( « . . .ةيمحلا مهبولق يف اورفك نيذلا لعج ذإ»
 VO ۰ سا سوا او موو سنو فاس أ قمتم و همجي )١1( « . . .هتیکس هللا لزنأف . . .»
 ۱۵ LETS مکه یو E ES (۲۷) « . . .ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل#
 ۲۸۵۰ يي ی و روم ب (۲۸) ©« . . .یدهلاچهلوسر لسرأ يذلا وه#

 AE وللا ودل هلم اج Nas (؟9) 4 . ۰. رافکلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمحم
 AE ی و و ی ی اهخیرات
 و DEIN سا هاا و وسم او SO جواب هر واوا يك عج ايا ةريره يبأ مودق
 ۲۸۲ ی و ا عا با ل جو DSN عوكألا نب رماع ةصق
 AE LECCE AOS ربيخ ىلإ مودقلا

 ۳۸۲۰ sas SSS SSE يلعل ةيارلا ءاطعإ
 ۲۸۵۰ nce SEES SEER ONS IOSD اهدنأو اح ؟يدوهيلا بح رم لتف نم

 0 ]10 بحرم اخأ ريبزلا لتق

 ۲۸۷ esen 52017 TET ملا رمحلا لكأ نع يهنلا هنر صومقلا نصح راصح
 AE ES ا SO طق ةلجس لصی ملو دهشتسا مث ملسا يذلا دبعلا ةصق

 A ا ]| 11 ی ی لجر داهشتسا ة
 AA Serials SO EOE ES دهشتسا ىبارعأ 2

 e asta ae a قزل ةف

 ۱۸۸ نسخ بل نب يح تم بيب دم مت * قيقحلا يبأ نبا نصح يف ناك نم عم حلصلا

 ۲۹۵ .....۔



 ی o یرقلا يداو ىلإ فارصت الا

 ثلاثلا ءزجلا داعملا داز ۳۳۲

 ا ۰۰۰۰۰۰۰۰ نيملسملا ىلع ربيخ مسق

 OF وا م د I م الا رو ؟ةونع مآ احلص ربيخ تحتف له

 O E a a ةونع ةحوتفملا ضرألا مكح نايبو ةونع اهحتف فنصملا حيجرت

 ۳۱۲ IAGO هاج ی لا نع و نو رباج الإ ةيبيدحلا لهأ نم ربيخ نع بغي مل

 ۳۲۱۳۰ SIE ON ETE أو ونس نك نا سنو حسام  سرافلاو لجارلا مهسأ يف فالتخالا

 TOE ل ا ل م نییرعشالاو بلاط يبأ نب رفعج مودق

 EE AE صقر لل ادنتسم اهلعج نالطبو ل هل اماظعإ رفعج نالجح ةصق فعض

 ا ی ai 24 هعم اقافتا ربيخ لهأ ةرازف ينب ةناعإ مدع

 لا 0 ا نصح نب ةنييع ةصق

 EV ا ا ۱۵ ل دم ا ل ف لَك يبنلا ةيدوهي مس ةصق

 AN کا SSS Ra ادیب وفا

 EV ا ا و A مرحلا رهشالا يف لاتقلا زاوج

 ۳۰ sall ی eens بر یی خوسنم ةدئاملا ةروس يف سيل

 EE هی مصقول واق يحس و ی بج طحنا ات ةيسنالا رمحلا موحل ميرحت

 E لا ا ملا محلا ل ل 000 حتفلا ماع ةعتملا ميرحت فنصملا حيجرت

 ۳۶۱ ۰.۰۰.۰.۰... ۰.۰.۰۰۰۰... ۰. ۰:۰. ضرالا نم جرخي امم ءزجب ةعرازملاو ةاقاسملا زاوج

 TO SO A A ضرألا بر نم رذبلا نوک طارتشا مدع "

 TE PASE SDS ل نئارقلاب ماکحالا يف ذخالا زاوج

 ۳۹ ۷۰ نر ل وه قل اونا فكك 4 مذ مه قیب لمهیلع طرش اعم انیش ةمذلا لهأ فلاخ اذإ

 EY او و ا و ی ا ل ا هلعف لبق رمألا خسن زاوج

 ل ا م ا و .. قحلا نود ناك نو كلمي ال مسقلا لبق لولغلا

 O لژافتلا بابحتسا

 ا لل O مهنع ينختسا اذإ مالسالا راد نم ةمذلا لهأ ءالجإ زاوج

 FQ ل هريغ يلو الو دوهش البو اهنذإ ريغب اهل اقادص هتمأ لجرلا قتع لعج زاوج

 لصوتي ناك اذإ هريغ ىلعو هسفن ىلع ناسنالا بذك زاوج

 E E IEE را اا ريغلا كلذ ررض نمضتي مل ام هقح ىلإ بذكلاب ١

 O ا ا ا ا و ل ل ا ا ةيدوهيلا لتق بجوم يف فالتخالا

 ی كلذ ىلع ةبترتملا ماکحالاو ؟احلص مأ ةونع ربيخ تحتف له

 ۳۱۳ وج و ع طن ممل و



 ةيبناجلا نیوانعلا سرهف

 ل ,........... الاغ ناك هنأ نايبو لَك یبنلا دبع معدم لتق
 ناتي EA Û تفي a اهلا زو داو كور“ هزل E هدام ÊS ف وف لقا هج اق هن E فخ طرفك E ىرقلا يداو حتف

 ل ل ا م بخ برعلا ةريزج نم كدفو ربيخ دوهي رمع جارخإ

 همه اه اه و و ۵ يدق اهم اة ياماما. دق دمع م و و هافادوف دءاة دة دةاقاقاف ةنيدملا ىلإ عوجرلا

 E فلا ع لا مون
 هةر اما همن ة نا هةية ن ةق اقيم اة قع م ةع م اقف ةصقلا هذه نمز ىف فالتخالا

 و ماعم و و و E و ماو و nono onan ® یضقت بتاورلا ننسلا

 aE ea رو هيد ق1 DES ماقيو اهل نذؤي ةتئافلا

 5000 هوره مر ست ی من روقلا ىلع ءاضقلا
 ی و ا ها .. . . . ناطيشلا ةنكمأ يف ةالصلا بانتجا

 O e راصنألا حئانم نيرجاهملا در

 N لاوش ىلإ ربيخ نم همدقم نيب ايارسلا
 رو ES RES TE ةرازف ينب ىلإ قيدصلا ةيرس

 e ی رم مت م نوا وه و هع هير
 5 ...2............... يدوهيلا مازر نب ريسي ىلإ ةحاور نبا ةيرس
 TT ۰... .... . كدقي ةرم ينب ىلإ يراصنألا دعس نب ريشب ةيرس
 TEE ........ . .. . ةنيهج نم ةقرحلا ىلإ ةماسأ ةيرس
 ۳ ار فيسلاب همحل امدنع هللا الإ هل ال : لاق الجر ةماسأ لتق
 SERE DD ASE 3 حولملا ينب ىلإ يبلكلا بلاغ ةيرس

 1۳ 00 0 نايحو نافطغو نمي عمج ىلإ دعس نب ریشب ةيرس
 ی ا ا E دردح يبأ نبا ةيرس

 ةماثج نب ملحم لبق نم يعجشألا طبضألا نب رماع لتقو مضإ ىلإ ةي
 ا 6-5 مالسالا ةيحتب مهيلع همالس دعب

 lL و م ا ا ل ا رانلا لوخد هعم نم ةفاذح نبا رمأ

 جل نب ا اع يو ل «اهنم اوجرخ ام اهولخد ول» : و هلوق ىنعم

 ی و O EADS -............ فرسپ ةنوميمب 95 هژانب

 | e مرحم وهو ةنوميم ب يبنلا جوزت : لاق نم ًاطح نايب
 a EE eS ةزمح تنب ةناضح يف رفعجو ديزو يلع فالتخا

 ی ی E ةناضحلا يف ةمدقم ةلاخلا ةصقلا هذه نم طبنتسملا هقفلا

CGE ® ¢۰+ و و و و و و  

 هاه و و و +4 مه هو و ته ي

Q4ماه هم م و و وه به و  

 u. + CO جم و و و و و ام ©

 ضا © اچ همه او اچ اه ابا اما ©

 « و اه اب و بم بم Qa هو #

GOY ©و هله و و هو و  

I, OO Oا ل ا لسا  
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 ثلاثلا ءزجلا داعملا داز ۳۳

 E E اهتناضح طقسي ال لفطلا نم بيرقب ةنضاحلا جوزت

 ۳۱۳۱ O ها معو فب مول ا ب تاتا حاكتلاب ةناضحلا طوقس يف فالتخالا

 TE ا ا O ا ةمعلا ىلع ةلاخلا ميدقت يف فالتخالا

 EE 0 0000000 ااا ةلاخلا ىلع ةمعلا مدق نم ةجح

 مهنيبو ةرم ةرجهلا لبق نيرجاهملا نيب ىخاو يي هنأ نايبو يخأ ةنبا :ديز لوق ىنعم

 ۱۳۳۲ AU ما خا جو ملا ب تورت سووا نا و أ ا ةيناثلا ةرملا يف راصنألا نيبو

 ۱۳۰ OOS ؟ةاضاقملا نم وأ ءاضقلا نم له ءاضقلا ةرمعب اهتيمست يف فالتخالا

 ۳۳۲ ost مهججح نایبو ةرمعلا نع رصحأ نم ىلع بترتي امیف ءاهقفلا فالتخا

 ا AME LIC م رصحملل رحنلا تقو يف فالتخالا

 ۳۱۳۹۰ E مع وتو هر ها و ET ةرمعب رصحملا للحتی له

 E DR 1 1 1 1 1 1 1 ذ 0 ؟مرح وأ لح نم رصحأ ثيح هيده رصحملا رحني له

 TE SCE ]1 ] و و ا ؟رصتنملا نم

 1 OM CSO SO هباحصأ ربخب وک هلوسر هللا عالطإ

 E OS E  ه ةنجلا ةثالثلا ءارمألا لوخد نع لك هرابخ]

 E ل9 جت تالا لج

 .EN و ا و ل يوم نا لاو سالو SE اهيف ثدح امع ةتؤم لوسر 2 هرابخإ

 ۲۳ ا ا ا ا ل ةتؤم ءادهش

 OE O 5 U ا ةحاور نبا داشنإ

 ا E O OD حتفلا موي ةحاور نبا داشنإب يذمرتلا يف مهو

 ۱۳۰ TPO رولا نس ةبانجلا نم صاعلا نبا مميت ةصق

 FE Seen al Se نامث ةنس تسيلو ةيبيدحلا ةرمع لبق اهنأ فنصملا حيجرت

 ۲۸۰ OTE ةيرس هيف ثعب الو هيف راغأ الو مارحلا رهشلا يف ازغ هنأ اب هنع ظفحي مل

 ۳۶۵۲ بک جب راما نت و ی رحبلا ةتيم لكأ زاوج

 TEV eS lea N DS لک هتايح يف مئاقولا يف داهتجالا زاوج

 ۱۳۶۱۰ سن O لک هدهع يف ةلخادلا ةعازخ ىلع ركب ينب شيرق ةناعإ

 FEN OES ORES CES Eten 295 هنم ةرصنلا بلطل يعازخلا ورمع جورخ

 O SILLS SEED ةبيخلاب هعوجرو دقعلا تبثيل ةنيدملا ىلإ نايفس يبأ جورخ

 TOE ول م سوم SESE اطل GE RN وع مم ما طة وذو اعط انا وناس هل مذ شيجلا زيهجت

 ۴۵۸ و . . كلذب لكي هل يحولا رابخإو مهيلإ لك هريسمب شيرق ىلإ ةعتلب يبأ نب بطاح ةباتك
 OF reat هتمع نبا ةيمأ يبأ نبا هللا دبعو همع نبا ثراحلا نب نايفس ابأو سابعلا ةَ هاقل



 ةيبناحلا نیوانعلا سرهف

 ل ملل لل TT ةكم كب هلوخد

 ل م و ذل او وب ام اوك PO ERS ES ةبعكلا ةع هلوخد

 ناو اهل اه او ونا هدأ اخو ده اهو راه قه وياه اه ده ها اه م ده ده & ةحلط نب نامثع لا يف ةبعكلا حاتفم ءاقبإ

 mR EDEN ANS مر ESA ةبعكلا ىلع لالب ناذأ

wane Aaland sS اا ا RARE ERE حتفلا ةالص 

 ها ا لا یو اا ی و OOS ةي يبنلا لتقب مه نم
 1 ما ا را موا يح رووا كو عا ةمركعو ناوفص رارف
 000000000 ةمركع ةجوز مالسإ
 eral a alas DARLENE DES ناثوألا رسک

 TASES REE ما یه ها هه هه ةماعلا وكف عاوسل صاعلا نبا مده

 ا ا ا ER و لا ا هانمل يلهشألا ديز نب دعس مده
 e ل ا ةيبيدحلا ةرمع يف ناسح داشنإ
 اهيلإ لخدملاك نوكت ةميظعلا رومألا يدي نيب تامدقم ميدقت هناحبس هنأش نم

 ]۳ امهریغو ةلبقلا خسنو حیسملا ةصقك اهل ةهبنملا
 ی ی و ESAS FOSS كلذب اوضر اذإ نیرشابملاو ءدرلا دهع ضاقتنا

 ب دع ام ناو هه ود را 1 وي ذه همه e هوا عج 7 لتقي ال رافكلا لوسر



VY 

rثلاثلا ءزحلا داعملا داز  

 ۳۱۲۱۳ Gon os ةيحاملا ةريبكلا ةنسحلاب رفكت دق كرشلا نود امم ةميظعلا ةريبكلا

 ۱۳۷۹۰ EE E Ee عنص ام تحم ردب دوهش يف بطاح ناميإ ةوق

 ۲ ۷۱: SETI EES ل لجو يرو دهعلا اوضقن اذإ نيدهاعملا ةتغابم زاوج "

 ا ااا ی مامالا ىلإ اوؤاج اذإ ودعلا لسرل نيملسملا ةرثك بابحتسا

 N ل ماو واوا هو راما و الو لبق درك مارحإ ريغب حابملا لاتقلل ةكم لوخد زاوج

 ۳۷۷ ahen ی ؟ةرمعلاو جحلا دري مل نمل مارح] ریغب ةكم زوجي له

 ا ل هی مئانغلا مسق يف فالخلاو ةونع ةكم تحتف

 AN ۳ ی ن ين جتا هو جرو عبط أ ل هام ينتج .. . كسن راد اهنأل ةكم ةمسق عنمي

 ۳۱۱۲ ا ا نب اهتويب ةراجإ الو ةكم يضارأ عيب زاوج مدع ىلع ةمئألا روهمج

 AE ا و وك ع اا ا سا طب ين ب عيبلا زاوجو ةراجالا عنم فنصملا حيجرت

 AE يل عيبلا زاوجو ةراجإلا عنمل ةعيرشلا يف رئاظن

 TAN ارك بز ينل ی و ياسا جا ؟ةونعلا ضرأ رئاسك ةكم عرازم ىلع جارخلا برضي له

 نا و ا زاك هل باسلا لتق بیعت

 E بوس ]۱ 8-50 هبس نم لتقل هتايح يف رايخلا لي هل

 ی هباحصآ لتقی هنأ مهغولب مدعو سانلا فیلأت هبس نَم ل هلتق مدع بابسأ نم

 اا O OR و DOSS OCS E ةكمل هللا ميرحت

 NO E EASES EAS CEES eS SAAS Sm اهيف مدلا كفس ميرحت

 TAV AR رود ا E مامالا ةعيابم نم اهب ةعنتمملا ةفئاطلا لتاقت ال

 ۳۰۱۲۰ لا E و كهتنملاو ءیجاللا نيب قرفلا

 OE تسنیم Saa ؟يمدالا هتبنأ يذلا ةكم رجش علق زوجي له

 ۲۱۲۰ AMSEC هللا وسلا نا ب منا ؟علاق علقب وأ هسفنب علقنا امب عافتنالا زوجي له

 ENE AERA اس اق جا EE ابطر مادام ةكم شيشح علقي ال

 EI ل ب ao .. اهديص رفنی ال

 PE SEMO EER وم مرحلا ةطقل كلمت ال

 ۳۰۱۰ و ها ی ۳ E صاصقلا دمعلا لتق يف نيعتي ال

 OE RON AE 1-0012 ا ا رخذالا عطق ةحابإ

 ۲۱۱ سخت که ةغارف لبق الو مالکلا لوأ نم هتين ءانثتسالا يف طرتشي ال

 ۶۳۲ يو ا فلولا و EES E ملعلا ةباتك ىلع ليلدلا

 00 مامحلا يف ةالصلا نم ةهارك دشأ روصملا ناكملا يف ةالصلا
 ا ا 0 0 داوسلا سبل زاوج



 ۳۳۷ ةيبناجلا نیوانعلا سرهف

 YT Aes SONE Sa DEER ؟ءاسنلا ةعتم تمرح ىتم

 2۱۲۰ اه لاو و والا ل ملا عج ا توما عج 0 حتفلا ماع ةعتملا ميرحت فنصملا حيجرت

 هللا يرو راسا و دما ا والا ياعيون نيلجرلل اهنامأو ةأرملا ةراجإ زاوج

 ل .a ةباتتسا ريغ نم هتدر تظلغت يذلا دترملا لتق زاوج

 ۲۱۵۰ SNS e مازح نب ميكحو نايفس وبأ مهنم سانلا لوأ مهبولق ةفلؤملا ةي ىطعأ

 CN RSS نا قا او حب وب و ل ناو ف سا راصنألا ةَ هؤاضرإ

 EY يلا ع ول در کس ها إنو نأ ميك ع ةعاضرلا نم ةَ هتخأ مودق

 I ACOA وب ودعا لص يك ی ا طا ويح و ا ا قالا او انا او و نزاوه دفو مودق

 ا يا ا هللا رمأ راهظإ يف ب هل نزاوه برح تبیست

EESلا و ل لل لا  

 ۲۱۱۲ يا لا رس CANTEENS ةكم مئانغ اوعنم نأ دعب ةريثكلا مئانغلاب م ارکالا

 E يا ا O نينحو ردب يتوزغ يف ةكئالملا كارتشا

 ETE MERA EAS هل هدصقب عمس اذإ ودعلا ىلإ ريسلاو نويعلا ثعب باجيإ

 CEE ICED ENS نيكرشملا حالس ةراعتسا زاوج

 ۱۳۹۰ SE O و بابسألا لامعتسا لكوتلا مامت نم

 ۲۱۲ Ea م ISTE ؟ةنومضم ةيراعلا له

 زر ٠ E ةلك ىلع انوع ناک اذ ىدعلا برک ره قع زار

 CIE NEDE م EET هلتقب مه نمع لک هوفع

 3 یک ی . سانلا هنع یلوت دقو هتابثو هسفن يف رمضأ امب ةبيش لو هرابخ]

 8۲ ......2.2................ اهمسق لبق مهلاومآ مهیلع درت یتح رافکلا مالسإ راظتنا زاوج

 ةمينغلا لصأ نم مهبولق ةفلوملاو شيرقل لک هاطعأ يذلا ءاطعلا له

 ۳۱۰ اش ورم یون یخ مو و حسو جاو ف يح ف جزم عم ؟سمخلا سمخ نم وأ سمخلا نم وأ

 CT و اع شد ها هه و 0 . . الضافتمو ةئيسن ضعبب هضعب ناویحلاو قیقرلا عیب زاوج

 CIA SALES ۳ و ؟طرشلاب وأ عرشلاب ةقحتسم بالسالا له

 ۱۳۲ SEE OE نيمي ريغ نم دحاو دهاشب بالسألا يف ءافتکالا

 TE يلا OO ا دهشأ ظفلب ظفلتلا ةداهشلا يف طرتشي ال

 E O E ا و ل يي ا يسم .... سمخي الو لتاقلل بلسلا عيمج

 ااا 00 ا اورثك نإو هلتق نم عيمج بلس لتاقلا قحتسي

 و مالسالا يف هب يمر قینجنم لوأ

 TO ل لا ل ل ا 0 فيقث بانعأ عطق



 ثلاثلا ءزحلا داعملا داز ۳۳۸

 hl EET ETAT 3318 قل اهحتف نود فئاطلا نم رم هلیحر

 و ةنا رعجلا ةرمع

 ی وزو إو جنو اج PE ASSESSES فيقث دفو

 E ا وا احلا OES eS تاللا مدهل نايفس يبأو ةريغملا ثعب

 EE ا ا عسا ONES امهنع نيدلا ءاضقو فيقث نم نيلجر مودق

 E ا و يسجل ل يو ساتساماا ETT مرحلا رهشألا يف لاتقلا زاوج
 23 یک و ES ؟ارح راص نیملسملاب قحلو كرشم نم دبعلا قبآ اذإ

 ۱۳۰ روش دو کر یک فیقث مالساب و هئاعد ةباجتسا

 ی E ال هل قيدصلا ةبحم لامك

 OP e SN 520 اهمده ىلع ةردقلا دعب كرشلا عضاوم ءاقبإ زوجي ال
 CET E ا اولا لو يول ود نيملسملا حلاصم يف كرشلا عضاوم يف يتلا لاومألا فرص زاوج
 CEE 1 0ب ا مرح جو يداو

 ۶۳۵ ی ام کش ید مه یر تاقدصلا بلجل نیفدصملا ثعب

 11 ا ا سم و وب ميمت ينب ىلإ يرازفلا نصح نب ةنييع ةيرس

 + كام قم ولعل قنا لإ نجوا وك ELDER SRE EO قد يحال ماعم ا ميمت ينب دفو

 3 SN ا ميمت ينب دفول قاحسإ نبا ةياور

 2۵ ۲ هوره و TEE يئاطلا متاح نب يدع ةصق

 ا ا O GC GT لَك ّيبنلا نیئاکبلا لامحتسا

 . ا ديز نب ةبلع ةصق

 جز ی 0 0000بب بارعألا نم نورذعملا

 ۳۱۲۰ ا شه EASES 100 ةباحصلا ضعبو يبأ نبا عمج فلخت
 E ees سم جرا لول لج SEE دووم نزلا طلاب ل قوز امو عدي ل ةنيدملا ىلع يلع فالختسا

 211 م ا OSS اي کا ا بولا ل هب ةمثيخ يبأ قاحل

 E eT لکالاو ءوضولل هلامعتساو هئام برش نع يهنلاو دومث رايدب رورملا

 he م اهل لا ا أو TOE هال هؤاقستسا

 ۱۷ م ل م ورا لا و ل عمل يأ کا ا سس ل يدا هتقان ناكمب هَ هيبن هللا رابخ]

 لاا او یر و و و يا کوک یار یک مع O قیرطلا يف مهضعب فلخت

 O ا نم ود اب باقر لجل ELIDA ERG رذ يبأ ريعب ءاطبإ
 ی اا ا هدحو رذ يبأ توم

 ی نیقفانملا نم طهر ةصق



 ةيبناحلا نیوانعلا سرهف

 و ی تم ی او علوا جل جو يتأي یتح كوبت نيع سم نع ب هیهن

AN EONS AIS SETS Ea VEE ةليأ بحاص عم حلصلا 

 ل  enone nneيللا دع  E EE e GS E BE a 4كلا

 SEE LE E اا ES ملا ا DST نيداجبلا يذ ةصق

 ی A یوم و ی رذعلا مهسبح نم باو

 ك1 ل هرثأ عطقب اعدف يلصي وهو هيَ هيدي نيب رم لجر ةصق

 | هذه هتیاور يف قاحسإ نبا مهو نایب

 e E ی ااا اا اك هل سانلا لابقتسا

 e ةكم نم همودق دنع دشنأ رعشلا نإ لاق نم طلغو عادولا تاينث عضوم

 A N اا هل سابعلا حدم ةي هعامس

 و ام و وه . و و و هم هو اواو و هه و و و ها و و و و عاف هاو و و و و و و و و هله نیفلخملا راذتعا

 بعک ضفرو هب قاحللاب اهیف هثحي كلام نب بعک ىلإ ناسغ كلم نم لوسر
 CS O E اا ىرخأ ةياور ةثالثلا ىلع هللا ةبوت

 E LD E ل مرحلا رهشألا يف لاتقلا زاوج

 OEY ريفنلا مهمزل شيجلا مامالا رفنتسا اذإ

 ه6 و م 6 م م هاف او و اه هاه و مه مو و و و و و اة و و هم ۵ لاملاب داهجتلا بوجو

 as و E و نه هدهج لذبي ىتح هلامب زجاعلا رذعي ال

 2 يقب نم ىلع ةيعرلا نم الجر رفاس اذإ مامالا فالختسا
 ةنيدملا ىلع يراصنألا ةملسم نب دمحمو ةصاخ هلهأ ىلع ايلع ةي يبنلا فلخ

 د 16 اقل وه و اقوا علا فيدل وف عع ل ع رشي وجعل و كا فان لختلا سوؤر ىلع بطرلل صرخلا زاوج

 e دوم رابا نم ةراهطلا الو نجعلا الو خبطلا الو برشلا زوجي ال
 E سا ميهلع بوضغملا رايدب رورملا نيح ءاكبلاو عارسالا

 رو او EEE . . .رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا زاوج

 تر ل نم اا هي يم ناي وتل و دق طيح لمرلاب مميتلا زاوج

 AACS و ةماق الا ةدم دیدحت نود رفسلا يف ةالصلا رصق فنصملا حیجرت

 ête ده EE داوي ها اه چرا او قا ل وك وش شو رصقلا اهيف روجي يتلا ةماقالا ةدم يف سانلا بهاذم
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 ثلاثلا ءزحلا داعملا دار ۳۹۰

 qo ss ا اهنم اريخ اهريغ ىأر اذإ هنيمي يف فلاحلا ثنح بابحتسا
 40 E O ل يي . ثنحلا ىلع ةرافكلا ميدقت زوجي له
 40 576 0 قالغالا نيح الإ بضغلا لاح يف نيميلا داقعنا

 ا ا ؛مكلمح هللا نكلو مکتلمح انآ اما : ةا هلوقب ةيربجلل قلعتم ال

 ا یو اه ور رم ی و TEE ی نیقفانملا لتف ةَ هکرت

 OE سم ده تو مس یخ ESE بولقلا فیلأتل نیقفانملا لتق و هکرت

 1۹۸ 7 هدهع ضقتنا نیملسملا ىلع ررض هيف اثدح ةمذلا لهآ نم دحأ ثدحأ اذإ
 E E OM و وا . . . اليل نفدلا زاوج
 O DL هسيمخت دعب اهل كلذ نم لصح ام ناك تمنغف ةيرس مامالا ثعب اذإ

 4۹ O DL زر نالا یخ ا

 O SRLS DSR OEE اهمدهو ةيصعملا ةنكمأ قيرحت

 O روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا مده اهنمو ةبرق الو رب ريغ ىلع حصي ال فقولا
 Ol سوم یه الا يجي ار و لاب هم هب احرف مداقلل رعشلا داشنإ زاوج

 0۰1 NIUE ا ,TERETE هل نیحداملا حدم تک هعامتسا

 EE aes a ةثالثلا نيفلختملا ةصق نم ةطبنتسملا دئاوفلا

 3 ل ل ب يس ی هطيرفت نع لجرلا رابخإ زاوج

 817 MOLISE نا ووش وااو دل قلو عمو كل ياو هز رجالا ع أل و ةاططلم ةن الو هسفن لجرلا حدم زاوج

 ۲ ی EAS ی EN ةباحصلا دهاشم لضفأ نم ةبقعلا ةعيب

 9:0 A 1 OPP ES 1252170 شيجلل ناويد نكي مل

 EE SOS TO ا ل م ةعاطلا ةصرف زاهتنا ىلإ ةردابملا

 o۴۳ 211701110 ا يبنلا هفلخ نم وأ روذعم وأ قفانم الإ لک هنع فلختي نكي مل

 EE ا 557100 | .. ةبوتلاب نیفلختملا عاطملاو مامالا ریکذت

 ۰۳ 0 و 570 اداهتجا نعطلا زاوج

 ۵۰ و SE E ا EE Es .... رهاظلاب مكحلا

 0. REE e 5200 .... .. .اثدح ثدح نم ىلع مالسلا در كرت

 6. ا ا د ول ی وج وعاد LCOS هو هن فو جي عش هاج قال بضغلا مسبت

 0. E O E EOS - هباحصأ عاطملاو مامالا ةبتاعم زاوج

 ااا کی و فوت هیبحاصو بعکل هللا قیفوت

 0۵ ETT يقل ام لثم يقل نمب يسأتلا حورب ةبيصملا رح دري نأ لجرلل يخبني

 اردب دهش نمم بعك يبحاص هلعج يف يرهزلا مهو



 ةيبناجلا نیوانعلا سرهف
 E . عضوملا اذه يف الإ طلغي ملو

 الا ا ی تا تو ۱

 E ل بيدأتلل رجهلا زاوج

 SESSA بلقلا ةايح ىلع ليلد ةشحولاو ركنتلا

Oو دی ا  

 ا بجاو ريغ رجهلا قحتسي نم ىلع مالسلا در

 ۳و OES E LES O نذإ ريغ نم بحاصلا راد لوخد

 يطبنلا ىلإ سانلا ةراشإ باطخب سيل ملعأ هلوسرو هللا : لوق

 ENT نارجهلا دوصقمل قيقحت مهقطن نود بعك ىلع

 کر a كنف هل ناسغ كلم ۾ ةبتاكمب بعكل هللا ءالتبا

 ES A نيدلا يف ةرضملا هنم ىشخي ام فالتإ

 22711000 مهل لک هباتكو 2و هللا لوسرل ناسغ ةوادع
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 ثيح نم جرفلا تامدقمب ةراشبلاك مهئاسن لازتعاب ةئالثلا ءال ؤهل ةَ هرمأ

 هم عع م ءاسنلا لازتعاب ةدابعلا يف دجلاو كلذب مهل هلاسرإ

 lt هدري مل اذإ عقي ال قاتعلاو قالطلا ظفل

 و و 64 وا ا ةباحصلا ةداع نم رکشلا دوجس ناك

 م ....:.... ریخلا ىلع ةباحصلا صرح

 E Rg ERE قالخألا مراكم نم ريشبلا ءاطعإ

 5011 ةينيد ةمعن هل تددجت نم ةئنهت بابحتسا

 ل مايألا ريخ ملسملا ةبوت موي

 هتمأ ىلع هتقفش ىلع ليلد نيفلخملا ىلع هللا ةبوتب الإ هرورس
 ا ا ةبوتلا دنع ةقدصلا بابحتسا
 eT هعيمج جارخإ همزلي مل هلام لكب ةقدصلا رذن نم
 Ea و للا

 1 ی ا e ةبوتلا لضف

 ل O ل ةيآلا يف اوفلخ ةملك ىنعم
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 ثلاثلا ءزحلا داعملا داز ۳:۲

 OTE ARANETA CELSO مکه ی له طراق یو هه فیت دفو

 هال م ا ب همالسإ لبق هلعف وأ هذخأ ام نمضي ال املسم يبرحلا مدق اذإ
 هقول وج را EEE دجسملا يف كرشملا لازنإ زاوج

 OO, aussie OSSD دفولا هتسایس نسح

 2۲ ۳ ین خم 1 رو یا را و ی ور عام رق رق هاج ها سا لن جالا اح كرشلا عضاوم مده

 3۲ ۳ و جم ااا یا یو a تیغاوطلا تريب ناکم دجاسملا ذاختا بابحتسا

 a سم و و و را ی ور بوو هضاب ناطیشلا نم ذوعتلا

 OV كو يل جلا لل اتا 14/1 1 طابا قل Emek التوب حرج واط راع ع ESRÊ دوفولا

 OV ا ا تو وتو هر gS eS رماع ينب دفو

 E لعفو لوق نم یرخآ الاصخ نمضتب هللاب نامیالا

 2۳ ۱ MoE تقولا كلذ يف هتيضرف مدع ىلع ليلد لاصخلا هذه يف جحلا دع مدع

 ا 1 ا ی رهشلل ناضمر :لوق هركي ال

 OY Sees كلذ يف فالتخالا نايبو ةروكذملا ةيعوألا يف ذابتنالا نع يهنلا
 ۵3۲ ۳ ML 1 1 1 121 1 12 1 O a ا ةانالاو ملحلا حدم

 OPE ا 1 0 اا قلختلاب قلخلا لصحي دق

 2۳۲ aS N ل جا ا حا و ب مهقالخأ و دابعلا لاعفأ قلاخ هللا

 OTE ب و وا ا خف رواها هناا CEASE SR ربجلا نيبو هنيب قرفلاو هلل لبجلا تابثإ

 2۳۳ سوت ل ل ا ا ا . اهطاقتلا زوجي ال يتلا ةلاضلاب عفتني نأ لجرلل زوجي ال

 3۳ ۲ ا و DS ل ةمليسم رمأ طبحي قيدصلا نأب ی يبنلل ايؤر ليوأت

 2۲۲ ا هم فتصملا خيش رباعلا باهشلا اهربع صصق رکذو لجرلل يلحلا سابل ایژر لیوأت

 ۵۳ ما یه و هه SEASON SESE ریاعلا باهشلاب فیرعت

 ۵3۳ هی جن ی قابلا كازا اج تل داما هک رک و يو موو ها هقول شيرق نم رضنلا دلو

 REE AISLE E BR RS هلامعتسا مرحملا لاملا فالتإ زاوج

 8 8۳ bse reha اعف ا رقم + i هم عملو "ذل .SNE ES ؟رارملا لكا نم

 ENS eg گرا کو 1 يزول باب مه Cle مالس الا يف لوخدلا لسغ

 33۱۱ هک نو تر ا مذلاو حدملا يف سانلا دلقي نأ لقاعلل يخبني ال

 CO CRO OS O O ءایلوالا تامارک عوقو

 562۲ يل و مع ی کا بر ی نيو جا ان ع هللا ىلإ ةوعدلا يف ربصلاو ينأتلا

 901 1سم لا ور ETT هايؤرل لیفطلا ليوأت نايب



 E ب | يم د مهربح ةثراح يبأ ركذ
 E GS O ا دوعوملا يبنلا ادمحم نأ ملعي ةثراح وبأ ناك
 881۳ ASE هنو عسا ید e مف يا SAS ميهاربإ نيد يف جاحتلا

 20 ممم E O ا و هتدابع ىلإ مهاعد ةي هنأ دفولا نظ

 رض ل E .... نارجن دفو يف نارمع لا ةحتاف لوزن

 227 4 112717101 1 1000 ىسيع نأش يف ةلهابملا

 2 0 تن يوت طل دوب محو ماا اوت هی هه هوامش as مهل كي هباتك

 600 icra نارجن ىلإ مهعوجر

 BO د و واو NS ۱ و ا نیملسملا ةرضحب مهتالص نم باتکلا لهأ نیکمت

 ۱ ملام مالسالا يف هلخدي ال يبن هناب ةَ هل يباتكلا نهاکلا رارقإ

 SON Seals ا یک ی اا كلذ يف سانلا فالتخاو هتعاط مزتلي

 OOK و ا ی و م a باتکلا لهأ ةلداجم زاوج

 3 0 00001010 لَك هتوبن يف باتكلا لهأ ءاملع دحأل فنصملا ةرظانم

 311 se 50500006 كرشأ دقف ةضحملا ةيدوبعلا ةلزنم نع هجرخأ ثيحب اقولخم مظع نم

 OVE ao CES CAR AEE أع يع كالا م اليف أطلع: OES OES رافكلا لسر ةناهإ زاوج

 81 AIELLO لطابلا لهأ نم دانعلا ىلع رصأ نميف ةنس ةلهابملا

 OY ss... EY اهريغو بايثلاو لاومألا نم مامالا ديري ام ىلع باتکلا لهأ حلص زاوج

 21 Ll I a ةمذلا يف للحلا توبث زاوج

 اا هيلإ نوملسملا جاتحي ام ةيراع رافكلا ىلع مامالا طارتشا زاوج

 O CRR E SS SS امهريغو رکسلاو ابرلا ىلع باتكلا لهأ رقي ال

 9۳۳ mis E PE م مهنيد يف اودسفأو نيملسملا اوشغ اذإ ةمذ الو مهل دهع ال

 23۳ ب ماو موا وااو مالسالا ةحلصم يف ةندهلا لهأ ىلإ ملاعلا نيمألا لجرلا مامالا ثعب
 3۳ ا ا ERS ا ل ا وسو ل و رول ام هرهاظ ىلع قالطالا دنع مالكلا لمحي

 I 00000100218 مهيلإ دلاخ ثعب ةصقو نويمأو ىراصن نافنص نارجن لهأ نأ نايب

 OVO را وه POLA یک رو حلا يت ا فيضلا قح

 اا ی هک ا منخلا طاقتلا زاوج

 ۵2۱۷۷ ۰ ل ا وما لا ولا اريغص اولف نوكي نأ الإ ريعبلا طاقتلا زوجي ال

 AC an AOD E مدلاو محللا لالخ نم ال ةَ هعباصأ نيب نم ءاملا ناروف

 SAE OM DESE CESAR یو مو مالا نذأ نمل ةماقالا ةينس

 رالي ائفك هار اذ كلذ هلأس نمل هتيلوتو مامالا ريمأت زاوج



 ۳۹4 ثلاثلا ءزجلا داعملا داز

 AE 0 ETDS SR كرابملا ءاملاب هوضولا زاوج

 ااا ی و E هجرخآ نم نایب

 O A ا ا 1 1 25006 هظافلأ بیرغ نایب

 33 insen 520000 امهريغو لوزنلا كلذكو هللا تافص نم كحضلا .

 QOT ا لاب کج و اه احر EDE ةكئالملا توم

 2 ]  ] ] ] ] ] ] ]| 1 10“ هللا تافصب ماسقالا زاوج

 E Epes 151752011 لئاسملا قئاقد يف نوضوخي ةباحصلا ناك

 VE INGORE تاهبشلاو ةلئسألا نم مهيلع لكشي ام ةَ هيلع نودروي ةباحصلا ناك

 898 میش واس تلاع نوب تاو لوب هيو الدعم ی ی SORE SE E ا وح سلا کپ

 OV اخ سو رک هت رطل هلل ديلا ةفص تابثإ

 ل O ل ل و ؟طارصلا لبق ضوحلا له

 O O ب ااغ م ةريستا تالا ناف م

 O SA ی مه ی رک هو و ENES DEVS SLSR ةنجلا رمخ ةفص

 O ی يي ؟ةنجلا لهأ ءاسن دلت له

 O ی ی 2 ا رانلا يف وهف ةثعبلا لبق اکرشم تام نم

 3: سن و خم تر ا و اجلا دو هک او يعطل و مو SS لقره ىلإ باتکلا

 ااا ی و و کا ته یرسک ىلإ باتکلا

 E ی مت ل و ب و و و ىشاجنلا ىلإ باتكلا

 ل هوعدي هيلإ بتك يذلا يشاجنلاب سيل ةي هيلع ىلص يذلا يشاجنلا

 TE ا ا ا SR ا PETES سقوقملا ىلإ باتکلا

 00 001001212121 نيرحبلا لماع ىواس نب رذنملا ىلإ باتکلا

 397 هوم مح تاع ی كك دو ی هع هاج م وه هوم و و ۳ نامع كلم ىلإ باتکلا

 1 و و یه اب ها ها هما که ی یه و ی خلا ةماميلا بحاص ىلإ باتکلا



 Pte ةيبناجلا نیوانعلا سرهف

 E وا .ئيواذتلا

 500 ءابطألا بط ىلع هيي هبط لضف

 تاببسملاب بابسألا طبرو يوادتلا ىلع ثحلا

 SRSA هم فارون د لكل للفم

 ا لكوتلا يفاني ال هنأبو يوادتلاب رمألا

 .. ةيربجلا ىلع درلاو ردقم ءافشلاو يوادتلا

 A ES ةيداملا ضارمألا ببس

 SEES OOS ءاذغلا بتارم

 E ..... ؟يران ءزج ندبلا يف له

 ندبلا يف رانلا دوجو یعدا نم ججح

 e RE ES نيتبثملا ججح ىلع درلا

 ا م ولا او راک هجالع عاونأ
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 .عبارلا ءزجلا داعملا داز ۳۹۹

 ا سل E م وک ف قف ارك یمحلا «یربت

 ۲ سد ESS ا سس ءایطالا ضعب لبق نم فنصملل لوقلا اذه ديكأت

 E CSS ESL ا ىمحلا يف عفني درابلا ءاملا نأب سونيلاج فارتعا

 EN ی ل ب هو ام هي نو نينو ل يسد ید و جدل و هنو رد ان موتا يزارلا لوق

 E eT هد... ج حیف نم لا »ا: یتعم
 FT ف تو طل وس OCIS رو ا ISRO «اهودرباف» : ىنعم

 E و اح OSD EIB ACDAET AER SDs «ءاملاب» : ىنعم

 ۱ ب ا ب بلقلاو ندبلا عفنت ىمحلا

 E SoS VO و کد ی ی رک CSE لسعلاب هجالع

 ی اي كا DS لسعلا عفانم
 ۱۳ O E O I O O لسعلا يقس راركت ةدئاف

 ۱۳ ۱ SELD SSE OOS «كيخأ نطب بذكو هللا قدص» : ىنعم

 ES SD ا و SS EC E و سانلل ءافش هيف لسعلا نأ نايب

 ۱۳ TE ۵ TOT ی ی تو ا PEELE ؟نوعاطلا وه ام

 E .  نوعاطلا راثا

 ل ل ا ا و هعفد ةيفيكو  نوعاطلا يف ريثأت نم نجلل ام نايب

 ۳۱۷ ASS ب لوصفلا يف هلاح نايبو نوعاطلا بابسأ نم ءزج ءاوهلا داسف

 A. SSSR و اهنم جورخلاو نوعاطلا ضرأ ىلإ لوخدلا نع يهنلا

 E SE ]1 1 دلبلا نم جورخلا نع يهنلا ىنعم

 O 1 111 رفسلل فاتم وهو ةهدلاو نوکسلا نوعطملا یلع بجی

 E ی E AER لوخدلا نم عنملا مكح

 CE ا ی ةريطلاو یودعلا نع سوفنلا ةيمح

 EE u OSL اهب نوعاطلا عوقول ماشلا لوخد نع هعانتما يف رمع ةصق

 E ae 000 00005 اهنابلآو لبالا لاوبأب ءافشتسالا ةلع

 1۳7 CC ی ی اال

 CE CO [1 TL AAO OIL CTO E لعف ام لثمب يناجلا ةلتاقم

 للف وو وا مرتان قب ثا ا ب O صاصقلاو دحلا عامتجا

 E e 1010000 اهتابوقع تظلغت تايانجلا تددعت اذإ

 O م CL CRAG مهرشابم مكح نيبراخملا هدر مكح

 و ا ل ا ادح لتاقلا لتق بجوي ةليغلا لتق 0



 ةيبناجلا نيوانعلا سرهف

 CV ا والو و نم نجلا اا طف قدا EISSN SSNS DESE يكلاب جالعلا

 2 دو و مالا دو نر وام ف طب اف نر ا ايل ور اكو د و رو وی اان ا عل الار EEE ةماجحلاب جالعلا

 CO کم ا ل EE روج ی ا ماو 54 .. ةماجحلا عفانم

 39 1111101 O زاجحلا لهأ ىلإ ةماجحلاب ةراشإلا

 I تر ی ل ا ل ل ا ل اق لا ا ا اهعفنو دصفلا عضاوم

 اا افقلا ةرقن ىلع ةماجحلا يف ءابطألا فالتخا

 دو اهعفنو ةماجحلا عضاوم ىلع مالکلا ةمتت
 35 د ا را ا كل راس ی رک جم سول لا هر لاح و e عبشلا ىلع ةماجحلا دسافم

 BO ۰ و ةماجحلل عوبسالا مايأ رایتخا

 5 قم TTT ی ا هرطف يف فالخلاو مئاصلا ماجتحا زاوج

 هذ ی ماو و ی او قط ةماجحلا ةعانصب بسكتلا زاوج

 ۱ SS دز زد دة امولعم ائيش موي لك هدبع ىلع جارخلا لجرلا برض زاوج
 ۱ يي لا ا م ا IRS لو ا اج ع اوما ب حاورألا عرص تابثإ

 .E رک و نست طم رم مو اع اا قس وتو ی سه PEE حاورألا عرص نم جالعلا

 71 EISEN DES SIRI CADRES عورصملل ةيميت نبا جالع

 ۱۱ ODIO OE ا ل ولا هر بولقلا بارخ ىلإ فنصملا تافتلا

 ۱۱ 0 ا اا طالخألا عرص

 ۱۱۵۶ مند نت هر طالخالا عرص نم اهعرص ناك ثیدحلا يف تدرو يتلا ةأرملا عرص لعل

 EE و ی ESS جالع هلانی ال ام لعفي هللا ىلإ هجوتلاب حاورالا جالع نأو يوادتلا كرت زاوج

 ۱17۳۲ SOLERO و هی یک ب مربشلاب جالعلا

 WE مس ی وس وول وسم رک SSE ؟عابتالاب دوصقملا ام

 ا مو E ALES OS ی وام ES SAS SS SR IS انْسلا تابن

 ۱۱ بم فر رک ب هو وو كو ا TENT ؟تونسلا وهام

 E هک رک ريرحلا سبل مكح

 ۷۱۰ ره تو و یا و و LCAR AS ریرحلا دئاوف

 ۷۱۲۶ سد قرن از گم طاب مم و وحارب فاو و هه ف او ندبلا نیخست ثيح نم سبالملا ماسقآ

 ۱۲۱۶ يا کو ی رقاب هلو وا و ب اقل دي يان جاوب هلق یه سام نسب وسل ع2 ريرحلا ميرحت ةلع

 ا ا ا لعف ام لثمب يناجلا ةبقاعم



 عبارلا ءزجلا داعملا داز ۳۸

 ل ل م TT عادصلا ةقيقح

 ۳۰ OOO CEE عادصلا بابشأ

 كيال و ی سن 0 ةقيقشلا عادص ببس

 E O 0111001 عجولا نكسي سأرلا بيصعت
 را SEALED SOE OVEN CaS كيس و لاو  عادصلا جالع

 ار بو مب سا تضم ياست من يا ا ره جال رت يئزج ءانحلاب جالعلا

 ۸۱۱۰ on مع مل ويم جم سدر ع ين هاني و سيحل ی هموم ES ديار ع دا طاطا طا األ هصاوخو ءانحلا عفانم

 NE ب ل RES ۱ رک مر ماعطلا ىلع ضیرملا رابجإ

 NO OCS ICES ل ا ا «مهیقسیو مهمعطی هللا ناف : ىنعم

 ۱۳۱ O E رک کر وو تو حج موصلا يف ةَ هلاصو

 E O ااا ا طسقلا طوعسب ةرذعلا جالع

 ۱۱ ی ل ل را ا ا ا CD رمتلاب دوؤفملا جالع

 1۱۱ وع ا د ا و دعم طرعان یی بک ان شو طوف وسو رق زو و د اظن و و و ی رم فيقال علا ' رمتلا دئاوف

 CE ا ياا ةنكمألاب ةيودألا صاصتخا

 E و يب ع اا ار نتا داي عن يق حن TIO ني وح عبس ددع هتيصاخ

 E 0 0 00002 هب عفنلا داقتعاو هلوبق ءاودلاب ليلعلا عافتنا طرش نم

 E OS OS DOs ام ررض هيف ناكو قداص عوج نع هيهتشي ام ناسنالا لوانت يف جرح ال

 A احا ا يس مطل لوا وب CS لب مع نا دق تم ع وجا ع 05 دمرلا ةقيقح

 CT لا ی او كوم جف و نانو اوس دابا جب كب يا TONE CE ا ل خم AR SS هس

 3 E OD O O دمرلا لاح عامجلا نع عانتمالا ةلع

 EER: AAMAS ل ا و ل 4 1 1 ال قاد A ی ا هج الع

 eis E 11 1  هسجنپ ال عئام يف بابذلا تام اذإ

 OE ۰ سلم عع رو الام ی هه رزرو يد عج و قيل وست سو المل دام لع وج رج اجرا ليي دم و نان فما 4 بابذلا سمغ ةدئاف

 1۱۱۰ SONE بقا نو رم یر زد ااا ا ی یه  هدئاوفو نیبلتلا

 E ANC یه ی ONE AER ی نزحلا ضعبب ةنيبلتلا باهذ ةلع

 ا RL مسلا لعفل ةلطبملا ةيودالابو تاغارفتسالاب مسلا جلاعی

 ا ا و و AA مسلاب و هداهشتسا

 E ی O O رحسلا جالع

 ۱ E O O هلاطبإو رحسلا جارختسا

 ۱۰ ا ا N رحسلا ىذأ هيلإ لصي يذلا لحملا يف غارفتسالا



 ۳۹۹ ةيبناجلا نیوانعلا سرهف
 ۱۱۲ CSE ا ل ا تايالاو راكذألاب رحسلا جالع

 ۱۳۱۷۰ نعت نا يوما و ب او شل نيو اجا سما م واتم اولا ولا تاو سس غارفتسالا لوصأ

 A مو علا يو ب ا و جب ل ا جا ا ا هيلا ا او وجا ءيقلا عاونأ

 .OR لا ل LOVE ل ءيقلا بابسأ

 اقل وصب هك سلا Es ءيقلا بابسأ نم ةيناسفنلا ضارعألا

 e 200 . . . ضيرملا ةيؤرب ضرملا لقن نع نيتصقب فنصملا ءابطألا دحأ رابخإ
 ۱۱۱۱۸ وب ی و ونا يافا حاول موتو كادت ع ونياج OEE لاهسالاو ءيقلل ةنمزألاو ةنكمألا عفنآ

 1 ی ا اا ا . . . . اهعفدو طالخألا ةلازإ ةيفيك

 ۱۱۱ هو ا ا ا را كودو عل كرام نع يرو اكونت ناجع د جادو ورم دلو ها جال ءيقلا دئاوف

 E و هک هم ءيقلأ تقو
 NE ی و ما زو ها اي مام رشوه ءىقلا نم راثکالا ررض

 E ] ] ] ]ز]ز]ذ]11]1 510 ناتا لغات هام

 EE coal Te TTI EERE SNS ةدعملا ءالتما دعب ءيقلا راضم

 YY A ا 5217010111 هتيفيكو هتاقوأ لضفأ

 Ao اب نو ی ا ا ا ا غارفتسالاو ءيقلا نيب قرفلا

 ۱ SRR و نر قذحألاف اهيف نم قذحأب ةعانصو ملع لک يف ةناعتسالا يغبني
 ۱۱۲ ااا ا ..... «ءاودلاو ءادلا لزنأ» :ىنعم
 ا CLES ها وا كل هداضي ام مهل رسیپ هنإف هدابع هللا يلتبي امك

 E Mal ا ا و ا و و RSE ةغل بطلا ىنعم

 ۱ ۶ E لهاجلا بيبطلا ىلع نامضلا باجيإ
 TE یو OE لوألا مسقلا ركذو ءاضعألا فالتإ ةهج نم ءابطالا ماسقأ

 ۱۳۹۲ al SAD AUST DE OCA هو یک يناثلا مسقلا

 ۱۲۹ ae 21116 ا وم RTS ثلاثلا مسقلا

 ا YT O DD عبارلا مسقلا

 EE ILEANA VE را sea SS سماخلا مسقلا

 E ع مهنم لک مساو ًاناويح وأ اناسن)ًالوق وأ المع بطلا لوانتت اقباس ةروکذملا ءابطالا ماسقآ
 ۱۳ اا ی رومألا نم قذاحلا بیبطلا هيعاري ام

 ۱ هک اهنم بعصأ ثودح هعم نمأي هجو ىلع ةلعلا ةلازإ هدصق نوكي نأ

 13۳ CC و ور ی ی وو نب يعلو فاك لهسألاف لهسألاب جلاعی نأ
 OF ل وم N و12۱ لواتما عمل نوکیا



 عبارلا ءزجلا داعملا داز ۳۵۰

 ET OD ا .... ضرملا لاوحأل بيبطلا ةاعارم

 ۲۱۳۱۲۰ ۰ شش o و ا .... لهسألاب ريبدتلا بيبطلا قذح نم

 0000 ضارمأ تعمتجا اذإ بيبطلا هلعفي ام

 ۲۱۱۲ ا ا a ماذجلا وه ام

 ۱۱۰۲ يبا ل و وا ا ماا ب هج و دسألا ءادب ماذجلا ةيمست ببس

 ET MODELS LSE نوم نيو ينعم لولسملاو موذجملا نع داعتبالا ةلع

 E AEDS موذجملا عم لكألاو ىودعلا يفن نيبو ةقباسلا ثيداحألا نيب قیفوتلا

 ۱۳۸ Seema E 0 ةبيتق نبا مالك نم اهنيب قيفوتلا

 EE يكل نو ا و م هب ا ل القع تامرحملاب ةجلاعملا حبق نايب

 .E ور و ارح و DO ا ملم اولا دولا وو و ل رت ب ا هيطاعت ىلإ ةعيرذ هب يوادتلا

 N ل تا نو ا تل ده رل و وح ةيودألاب يلطلاب مث قلحلاب هجالع

 ET ل سأرلا قلح عاونأ

 ۱۲ ا سولج مهو رباكألا سوؤر ىلع مايقلا اذكو هللا ريخل ءانحنالاو عوکرلا نم ریذحتلا

 ۳۱۸ Soe سلاج وهو هسأر ىلع اوموقي الثل اسولج اولصي نأ اسلاج ىلص اذإ هباحصأ ةي هرمأ

 ۱ ا TT نيعلاب ةباصالا لطبأ نم لوق
 ۱3 SS O ی نيعلاب ةباصالا ركنأ نم ىلع درلا

 ۱۵۱۳ LENS IS AeA ةيمسجلا تالاصتالا ىلع فوقوم ريغ ريثأتلا

 ا ل نئاعلا نم معأ دساحلا

 OE ELOISE حمال كامل يات مان د قا نإ عرب انتم ايحانست ىقرلاو تاذوعتلاب نويعملا جالع

 ۱3۵ يي م ل N ل ا O ةيوبنلا تاذوعتلا نم تارابع

 ON ل DEI AO O هنيع ررض نم ةيشخ نئاعلا هلوقي ام

 OV ی ا فدو نعت E ی عمم ظل نيعملل ةيقرلا

 OF Ll eo 2111101 Sy . : اهبرش مث تایالا ةباتك

 ۲۵۷۲ CEDEL SESI GENÊ یر مه و و و و يدل يع ل نيعملل نئاعلا لاسختسا

 OV و ی 0 و ول دم یو ی ءابطالا نم هركنأ نم ىلع درلا

 ON EMELE ES يلا و رک سا و یخ ی هن سس e لاسغتسالا ةمكح

 ال و DES NEE نيعملا ىلع لاسغتسالا ءام بص ةمكح

 ۱۳ ويوم ستا :ي نيعلا هيلع فاخي نم نساحم رتس نيعلاب ةباصالا نم زارتحالل ..

 ۱ تب ۳ 0 ا

 ا SS 507 . «ةمح وأ نيع نم الإ ةيقر ال» : نيبو ىوكش لكل ةيقرلا زاوج نيب قيفوتلا



 ةيبناجلا نیوانعلا سرهف

 ةنيدملا ضرأ وأ ضرألا عیمج ةبرت بارتلا لامعتساب دوصقملا له
 E هتيبوبرو هناسحاو هدیحوتب هللا ىلإ لسوتلا ةيقرلا هذه تنمضت

 50000 هتبيصم نع ىلست هيلإ هريصم نأو هلل هنأب دبعلا ققحت اذإ
 . .معنلا نم هيلع هللا ىقبأ ام ىلإ رظنلا اهنم تاجالعلا ضعب ركذ
 و ی ی كلذ يف صصق رکذو بئاصملا لهأب يسأتلا
 )5 000000 ضرملا فعاضی عزجلا

 E O ةبيصملا نم مظعأ ربصلا باوث توف

 IASLC EES . . .ءادعألا تمشي عزجلا

 2501101101 ]11100 دمحلا تيب اهنمو ربصلا ةذل

 )55ش ECE هللا نم فلخلا ءاجرب بلقلا حيورت
 RASER نا ا هل هثدحت ام ةبيصملا نم ظحلا

 00000 ا رارطضالا ربص ىلإ عزجلا هرمأ رخا
 ی ...٠.٠ ....... هبح اميف هللا ةقفاوم ةيودألا عفنأ
 ...٠ a هب بيصأ امب عتمتلا ةذل نم مظعأ هللا باوثب عتمتلا ةذل
 ا ا ETE هربص ناحتمال دبعلا هللا ءالتبا

n rss haa هفت ةقلظاو 

 1210151001110 باتكلا ةحتاف ةصاخبو نارقلاب ةيقرلا ةدئاف

 ۳ ةكم يف همقس دنع كلذو مزمز ءام ىلع ةحتافلا فصملا ةءارق

 e هللا نذإب ضرملا هنع عفدتف يقرملا سفن يف لعفت يقارلا سفن

 E ضرملا عفد يف ريثأت هل ثفنلا
 ]۱ ةغدللا حالع يف ةدئافلا نم صالخالا ةروسل ام
 ی ا ةغدللا جالع يف ةدئافلا نم نیتذوعملل ام

 ی و ی EE ةغدللا جالع يف حلملا يف ذ ةدئافلا

 ی یک . . ةباتكلا ءاسنلا میلعت زاوج
 را .ê EE اهب دال ی ما هه ۵ ةيقرلا هذه ىف بارتلا لامعتسا ةلع

 ی ی ی دل الفرا E كلا ده يو فال وسوف قل عا هب a ع ةيقرلا هذه لامعتسا ةيفيك

 «®  PYG # CG Gg YG Y4 GG GG # 4ها اه هه اه اچ او «

uum GOS MH HG GG GOGO HG RR FB hd AQ +4 * 

 هاه هذ SHB GEOG اچ او GOGO GOO RNRG EG O be GG o »چ

oun هل GCE GG GHG GD Gg 4G © bS Hk @ #اه ا 

GGG GG dA 4A ad 9G 4Ş dB 4ê ¥ ©نا وهوا سا ها هلأ هل ©  

mE MH 4G OG +4 4G O Gg Ew @&ها و او ام هه او او  

 م وه و نم GAGA DN ام اه و نه و بم BH وه GARE A © و ¢

 سه جاها هاه A 4 Gg HN GO gg FG SG 4G 0G اچ اه ®

wes DSHS Gah GOGO GG gg n HW Gg E E oO ¥ ¢ 

u GO و يبجاو واه © GOA BD GEG BSB © © GOG © © a © 

GAG YP »© © ©ه يو وا وا جا سم هاه ها اه © © © ©  

nud هه © GGG SY Gg E 4S 909 ¢4 04 % 

u اه ام اچ و GG BSH GEG GS aA SS 4$ G4 4 %@ # 

GH GEGE GG 4 4 4 E 4A aA 9g +4 û #ن0 جا وعلا هله هه نها  

SS ¢ #&و ان و  E GCGو و مه ام و  GGو و و  owe 

dG © DOD gg SG ® © 8هاه اه او او او او او اچ او  

4G 4 4G + ¢ @4 او Gاو او  mE GAGسما وا ها اچ ان اه اه  

GHA ® 44 و طه و و او ام # G۰ و و و و اه 4  

O CO gg E GCG E EEG 4G 4G ¢4ها ها اه او او او  

Gg Gg 4G &€ * ®او  HEمه ا ىلا هلا ها ام ام و و او اچ  

 ه ها ها ها هاا ها dG ها هاه 4G © © 4G GE ها ¢

4G GO dG 6G oA 4G ê ®سا هل ها او اه او او او  

og G4 ام aA SH OG ©4 اه 4G © Rm 8G Gd ® 



 GODS HOG سل GG اها سه و ا اه ها سه GG 4 هاه 4 4 ةيذغألا لضفأ محللا عم اههنأ نايبو لسغلاو ءاولحلل ل هتبحم

 عبارلا ءزجلا داعملا داز ۳:۲

 AS هتک ا بلقلا ضارمأ تاجالع

 AE SERA ی ا ةبوتلا دئاوف ديحوتلا دئاوف

 ۱۱۱۲۰ OMENS ADS as اهتفلاخم نم دب الف بلقلا ضارمأ ربكأ ىوهلا

 AV ل ملحلاو ةمظعلا يتفصو ةيبوبرلاو ةيهلالا ديحوت ىلع لمتشم سابع نبا ثيدح

 AV وو وسما نو تيما كد ADEA SSSA «مویقلا يحلا» يتفص دئاوف

 ا SESS ليفارسإو ليئاكيمو ليربجل هللا ةيبوبرب يي هلسوت

 ۱۸۰ وسو ا هنن ان ا مس ا ا و «. . . يبر هّلالو «. . .وجرآ كتمحر مهللا» : يف ام

 ااا 1 es دئاوفلا نم «كدبع نبا كدبع ينإ مهللا» يف ام

 ا ا 11111 SSS «. . . كمكح يف ضام# يف هلل لدعلاو ردقلا تابث]

 E ا مر .٠ . .كل وه مسا لكب كلأسأ»

 ۲ E O A DO ؛. . . يبلق عيبر ميظعلا نارقلا لعجت نأ»

 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ONENESS هنود نونلا يذ ةوعد

 نا ااا ا ا ا «. . .نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا»

 O ODD E a رافغتسالاو ةبوتلا

 ۳۱۲۲ ما تلا واما هما هس ا ا بلقلا حيرفت يف اهريثأتو ةالصلا

 ا 1 1 11 جالعلا يف ةالصلا ةدئافل نیرکنملا ءابطألا ىلع درلا

 O OAL DAD ااا ]۳ مهلا عقد يف داهجلا ریثأت

 ا 00 ا a مهلا عفد يف ةلقوحلا ريثأت

 119 ووو سل ادار ادرس لن ب ا لا لا عد سل ماج جل ب ناطيشلا ةدام رانلا دامخإ يف ريبكتلا رثآ

 NE A SS و a ةبوطرلاو ةرارحلا ىلع ندبلا ماوق

 ۱۱۹۰ ۰ ی e #اوفرست الو اوبرشاو اولكو# :هلوق نم دافتسی ام

 VE دوعن نا او قم كي تمام EE Aes ةبوطرلاو ةرارحلا نيب لادتعالا ناسنالا جالع ةياغ

 ۱۱۹۲ SEER OVA جيم م دا ا و او ا بود كلذ يف رابخألا ركذو معنلا لجأ نم ةحصلا

 E ا و ی ی ةحصلا رومآ ةاعارم يف ةَ هیده

 INA و و نط و ESS COCA ی تما ترشملاو معطملا يف لک هیده

 ا A ااا O O ils هدضب ماعطلا ليدعت

 ۰ ۲ A ا ا DE SES سفنلا هفاعت ام كرت

 E SEDE O aS عارذلل ةي هتبحم .

 E SERIES SEES NEDE ةبقرلل ةي هلكأ
Ye 



 ةيبناجلا نیوانعلا سرهف
 ی و ی و محل رحل

 نا ی مواد اوت DT TT و و ۹ نادل فرد هنا مدالا ینعم

 0 یر. ةمعطألا ضعب نيب عمجلا وأ لكألا مدع

 هاش 6 م و و م 6 وار رو واو ماو ءاي هاه او هه ف هاو دع د. ةو عفاف وقاو nnn ® ماعطلا ىلع برشلا مدع

 ی E O برشلا مدعب اهيف حصني يتلا تاقوألا
 17 O TP O TT DC OT TTT TET TTT ETE بارشلا يف يَ هيده

 E E PTY هدئاوفو درابلا ءاملاب جوزمملا لسعلا 295 هبرش

 f او كو وأ ىو دو وره دعم اهو دق ی رام نفع اهب اهل اه اشي فر هات هه E Og او OE ۵ درابلا ءاملا عفانم

 e و e الا و ل SE هاو راق اج قه هر لأ فر كلك طخ تئابلا ءاملا عفانم

 امهریغو راجحألاو راخفلا ةينا ىف يذلا نم ذلأ نانشلاو برقلا يف يذلا ءاملا
 و و یو ود و یر OSCE SEES «درابلا ولحلا» ینعم

 ی راو مر رو aa دی اع يعد هيف فاالتخالا نايبو عركلا ىنعم

i بر Re POS امئاق برشلا زاوج يف فالتخالا نایب 

En REE E SOL SOA REN ONO امئاق ا تافا 

 0 ىنعم

 و وه نه هك اقل تعب“ و هه ره وأ هل اه د هرخ هه برشلا راركت دئاوف

 سی ی رو قا لوط لح عش اقم و a اهملؤي دبكلا ىلع ةدحاو ةلمج - ءاملا دورو

 و ف LENE EO هديا قلي CED O وارق نيكد ةيمستلا دئاوف

Cl اول "اهل Ged وه هل اق هس eR EGRK RES a Oem o # 

 نه وه سه هيه ج0 ادا ها © 9# © ¢

 هاوس و هه و اه © هه هه انا © ©

 ها وه و و و هه هو و © هه مه وه ©

 «* اچ هج © هب ا سها ا © ما ها © © © *

 “Sa ها © و هه ام © © ¢4 © ©

 ه ها سها و و ها مه © و هم و ® ©

FE a * 4ماه هو و و به و و اب  

aos oa و اه au a او اما 4 © 

 وا مه ها او به بم و و اه وه و اه جم

 ما اه وها ه#ا «#ا# #6 ¢4. “4 © #

 « و و و و وه به هم اه و بم #©##

FE ® 4بم وه و و و و بم ام  aos 

4G ¢ ® ¢و و اب و مه و و و چو  

 سه او جم GG جم جم اه او او ام اه @

4A TMU GG a 4 ¢سماها © او اما  

 Sau به و E و KS و OGY و
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1١ 

ofعبارلا ءزجلا داعملا داز  

 ۲۱۳ .٠ ...٠٠.0.2 ...٠...٠ ًالالح نوكي ناو يديالا ريثكتو دمحلاو ةيمستلا يف ماعطلا لامك

 ۲۱۱۳ RE E o ءاقسلا ءاكيإو ءانالا ةيطغت

 ۳۰ .aN TAC AR RSE SSeS هیلعةبترتملا باد لاو ءاقسلا مف نم برشلا نع ىلا

 IN سس ی ال و یو ی So a ةواد الا مف نم برشلا ثیدح فعض

 ذ ا ا ا هدسافم نايبو حدقلا ةملث نم برشلا نع يهنلا

 ۳۱۰۳ ی و نو نة و وما عع سقت يف عش يسن عونا وأ حم بارشلا يف خفنلا دسافم

 EE ERA ی اح م عطنا لسا داب ءانالا يف سفنتي الو برشلا يف سفنتي ب ناك

 O A م ...ةعقاتو ءاملاب ايرشفو اضلاش لا ترق

 ۲۳۱ O aan els ءاملا يف ذابتنالا

 ۳۱۶۰ LSS CSREES یک ی Sa Raa مونلا اعون

 ا SE SS يعيبطلا مونلا

 EE م يعيبطلا ريغ مونلا

 ۳۱۰ ود ووو دوو مراسي تم مبان ا و نا ی EY مونلا اتدئاف

 E ا ONENESS مونلا تايفيك عفنأ

 ۳۱۶ O E CS ا اا ا مونلا تايعون أدرأ

 IN م ا ووو م وسلا تاس و قو عسا راس سس دن خب وم لدتعملا مونلا عفانم

 ا اا اا ا هرخا ةصاخبو راهنلا مون دسافم

 ۱۱ ۱۰ يي لا ا at ير ا هل او ةحبصلا مون دسافم

 ۳۱۲ يا م ا ا هوا ا سمشلا يف هضعب وأ سمشلا يف مولا دسافم

 ا ل ملا ب يلا ا يل نميألا بناجلا ىلع مونلا نم ةمكحلا

 IE SUR والا ی هک عم يان و م م و يح مونلا لبق ءاعدلا دئاوف

 ا 8 ITE TTT TO OE و م ةظقيلا يف هيَ هيده

 ۱۳۳۲۰ ARIEL OCONEE اس يكب جم 1 ةضايرلا يف و هيده

 ل لا اسد يخت هيف يلم و ا امل هج ا ا ةضايرلل بجوملا ببسلا

 ا وم واج او واو اوال و نا و ا 1 ينجو و سن ا حين ةضايرلا دئاوف

 ۳ ۱ ا . اهعاونآو اهتقو

 ۱ ا و ال ل ا ومما هولا يو ل سوفنلا ةضاير

 ۱۰۲۰ ل بل ا ةالصلا ةدئاف

 ۲ ۰ یخ یک ا وا و E OO ا ل هو موصلا ةدئاف

 ۲۰۱ OAL ی یک و اما سن وبل داهجلا ةدئاف



 99 ةيبناجلا نيوانعلا سرهف

EE RRR EET05  
 NA abana EEE CLASES SE ad عامجلا يف ع هیده

 COA ea ae RES SARE ESAS SEA OLS SERA O عامجلا دصاقم

 اا OSA AS ESE ARE ةحصلا بابسأ نم عامجلا
 ۲۲۹ ی EEE ی فو محو اك بومو قواد هعفانم
 ۲۲۹ تر بوب او و و و و او وا مج دو ناقد ل مان یو EES هل لک هتبحم

 ۲۳۹ LEONE ا E يل ل و و ا جاوزلا ىلع ثحلا
 EE O OG کی 1000000 دولولا حاكن ىلع ثحلا
 ۲۳۱۲ ا ویا ERROR عامجلا لبق امب قلعتت رومأ
 ES SASL NOE ELS SSA عامجلا نم لسغلا

 ET cal ا ی کا و ی ی و ءطولا دعب ءوضولاو لسغلا عفانم
 EE ale 0 و و و هر ... هتقو
 1 O EO EEE .... ةريغصلاو زوجعلا عامج نم ریذحتلا
 E miri eS AEDS EEE OSE O بيثلا عامج

 E ما E OS ركبلاب بيغرتلا بابسأ
 ۲۳۱۳ ی یک EEO EES EOL هلاكشأ نسحأ
 E ل و ا و وا و ياسا و هلاكشأ أدرأ
 Û le و و وه هم لوفر قروب و اه کس و فيجو رج مس جا رأسا هر ربدلا میرحت

 CEN 000 ربدلا نايتإ دسامم

 EE a LASSE SR SS OR ADR oS راضلا عامجلا عاونأ

 ا 1 1 ED OL هتاقوأ عفنأ

 00 و ی ی هه یه ره مک بنیزل دیز قالط ببس

 1 ا ا ا نس لايك بو« قا بل احا قشعلا عفدل بیس صالخالا
 E م ور EGR قشعلا ةلع
 ON SAS 0 00000بد و ی ES ةبحملا عاونأ

 ۳۰۱۹ LE LS SCD دحاو فرط نم انايحأ قشعلا نوک ببس

 COE IIIS [1 [1 EE LE Ss قوشعملاب جاوزلاب قشعلا جالع

 OV 00 0 اعرشو اردق ارذعتم لاصولا ناك نإ هنم نمأیلا سفنلا راعشإ هجالع نمو
 o ی ىرخأ تاجالع ركذو ًاردق رذعتملا ةلزنم هلازنإ هجالعف اعرش ارذعتم لاصولا ناك نإ
 ۲۵۲ ۰ کو .٠ EOSRSS . . فعف قشع نم» ثيدح نالطب



 عبارلا ءزحلا داعملا داز ۳۹

 ۲ 000 000100100 لاحتكالاب نيعلا ةحص ظفح

 U ETT O E نيعلل لحكلا دئاوف

 ۲۰۱۲۱۳ SESE AICO DENSON GE A هرشق عفانم

 ۱۱ E MEINE DECC SOTERA لق و سس E همحل عفانم

 ۲۰۱ ETT هضمح عفانم

 E EAE ETE EI E O OY هرزب عفانم

 ۳۱ REO E OS DS ی جرتالا نع ةصق

 AF E ECSU E او طرت سا و لو EAR AS aaNet هب نمّوملا هیبشت

 ۱۲ ۳ ولورا ی EDE هعفانم

 EI سو دم ی و وير واع سا وو ع وا هررض

 ۲ هي م و ا ا ا ا هدضب یوادی ءادلا

 N EOL EC ICL ON IO ل ao هراضم

 E SONO ب ا ولو حا را ا زبخلا ىلع محللا ةيلضفأ يف سانلا عزانت

 1 وس و مط PE نيكسلاب زبخلا عطق نع يهنلا يف ثيدح حصي ال

 VE م او هنو لا ی ا عقم 1 ف اهعفنأو زبخلا عاونأ

 O AVEDA DEL ب هزبخ دعب هلكأ تاقوأ لضفأ

 OE. RAMITENE تما نا کر ام ا ةطنحلا زبخ

 AE ويت وسما سم و را ها وا عيل اأو نو مني تبا نم جر E ES ريعشلا زبخ :

 A E OO GS aa ةبكرملا ناهدألا عفانم

 I ا ا CDOS ا SESE ER SS هصاوخ

 ۱۱۱ ووو هک عسسل اجو وسو ل ا هيلع مئاصلا رطف دئاوف

 اا 000 ا ا ناحيرلا عاونأ

 AN aise E O ل !!ناحيرلا وهو سالا عفانم

 نكمل ESD SSN و COE O ESS هبح عفانم

 ۱۱۱۱ E E ا قبحلا ىمسملا يسرافلا ناحيرلا عفانم

 ۳۱۱۲ ۰ یو E O حلاملا نوتیزلا ءام عفانم

 ۲۹۳ leased د و فا وك ب با و هوي و م دم بو E هعاونأ دوجأ

 OT ياا ره ORADA سامو ا ا م ظفحلل هعفن

 1000 و ا ا مالو ع ا سا SLES نول مط كاوسلا عفانم

 ۲ ۱۱ و ل ا ل ا EE هبابحتسا تاقوأ



 :oV ةيبناحلا نيوانعلا سرهف

 O A CSAS CLA e RSL NE زو م وج اع دوام وهم کره هک مئاصلا كابتسا

 ا ا زعملاو رقبلا نمس عفانم
 ea SESE SEEDER ESAS هفانصأ دوجأ

 ۱۷۵ ۰ روش رک AROSE ع نإ اشم عنا حوت SSeS هنكامأ حلصأ
 EC SAE 00000000 يرطلا كمسلا عفانم
 O SSE EAA a EGAL للا ناو مودل KADIR KEES حلاملا كمسلا

 اس MEYA KART AER SRS SES تصور ی ها هنم نيمسلا يرطلا عفانم
 EE یر 1 1 1 IRE هتفصو ىلغملا ريعشلا ءام عفانم
 OE م ما وم حو املا را واب لو ودام او واخ يول الل اج TS ADRES ةالصلا عفانم
 ۱۳۱۳۵۰ ب ناب هاج مه عملا وه رب 17 ربصلا مدع نم بلقلاو ندبلا ماقسأ رثكأ
 كوت AS قاسم OA AR ریون عفط طويلب ل ةماع ربصلا عفانم
 ااا ا ا يسرافلا ربصلا عفانم
 ا ل ERE OS كمسلاب صتخي ال رحبلا يف ام ةحابإ
 IE ا وما ا او و رو يو قاب ف قابوس راو ور ت1 ب اا كسملا نيبو هنيب ةلضافملاو ربنعلا بيط
 E AoA هج سوو يوتا سو مجم كلا ربنعلا بيط عاونأ
 ا رم ی یر رفع U CER سدعلا يف كرابملا نبا لوق
 E دی ا 0 0 0001010121211 يعيبرلاو يوتشلا ثيغلا نيب حيجرتلا
 A kotan و و يور وانيت ماوي نر هب ستطبق نوب و ور هدب اإل رطملاب وَ هكربت

 EE و وت طب فاو نم يشم هو نيو ف ويس يعجل تالا ةضفلا ميرحت ةلع
 OE ل a CERES رول جدو RES CRS فنصملا دنع هتلع

 WO uav Eek es SE CA ENE ROT EOE ES هعا ونآ

 م ل را و RA حار حبس يو هايد بونجملل هعفن ركنأ نم ىلع درلا
 O anl ا SDRC EEA مئامتلا مكح يف فالتخالا
 ا 001010121 هبرشو نارقلا ضعب ةباتك مکح

 ES ا م و اا ونال حوا او مطوع هاروت عا عمج وأ درفم ةأمكلا ةظفل له
 را و سا و سلا يق ف نما دو د را حج لالا «نملا نم ةأمكلا» ىنعم
 مل سا ا لا سوا وم وا مشا بزعم قسم ب طي جراسا 4 اهيف عقاولا ررضلا یتآ نيأ نم
 ا ا ل ا داسفلا ةرثك نم تءاج تافالاو ةكربلا ةلق
 ۷۳۹ و ی و ی لوو الاب دب كراج ار هو نه ETT EEE «نیعلل ءافش اهوام» ینعم
 CE ی 1 1 11 ؟ةلَك يبنلا بضتخا له



 عبأ رلا ءزحلا داعملا داز ۳9۸

 LE ah م ا ا ول يما و مروا خفاف سخان عاجل O داوسلاب باضخلا مكح

 EN ا و امرك بنعلا ةيمست نع يهنلا ةلع

 ۳۲۱۰ 1. گز ا رام O قبلا كولا 1 وم نإ لا نا نأضلا محل

 TER NOSE AR ته و ECCS SAS را رحل ا ا زعملا محل

 ی ا م ل ولا و ان جملا EO ا ا ا لا يدجلا محل

 720 ل ا ns رقبلا محل

 ۳۲ ا ا ل eens سرفلا محل

 ل و يا و ا و نارقلا يف ريمحلاو لاغبلا عم ليخلا نارتقا ببس

 ۳۹۰ ير قل طلال ام جال ع را نا E راسل ماما د م لمجلا محل

 EE RDI ا ووو هول و نس ينط دلع د ع كم لمجلا محل لكأ نم ءوضولا ةلع

 ۱۹۰۰ نم اوال ا لا ف لولا هني ساو تكس م نال ب انتا سنام تك هنم ءوضولا ري مل نم ىلع درلا

 1 م ب ET بضلا محل

 CO SEAS A اناا يس ASD aS لازغلا محل

 ۱۳ E EO نی ار يدعو يبظلا محل

 ۲۶ NEE EO يلا لا ا ا Ss بنارالا محل

 ۱۳۳۰ ته ی OC هه سام هم وب داوم دم قسما رولز قت نإ نا و عج شحولا رامح محل

 ۳ ياتو قرم دز امم تف مان هناا قا هولا هتف لالا عزا هاو قا حو شن سقس علا جا يو شوحولا محل

 0 1 1 1 ا اهلكأ مكحو ةنجألا موحل

 TER ير سر ی ولد SUCCES ما جل و طا نر تا دل ديدقلا محل

 EN ASSIA رم بس ANSE ALES رويطلا نم مارحلا

 U TT E O OOTY جاجدلا محل

 اا 0101 ااا ااا ا يا كيدلا محل

 ۱۶۶ ۱ DEEL SS O Sr جاردلا محل

 ۲۱۰ E ET لجحلا محل

 ۳ يا يسم ان E CSS O E aL زوالا محل

 لا وا ا ا وا ويلا لام سا اج نام ماو ا هب وس سس ينس ا OTOT طبلا محل

 E و ل فا ا ا ساس ا سل و ىرابحلا محل

 FOS SONA BLONDIE O CO Da يكركلا محل

 5 ربانقلاو ریفاصعلا محل

 ا ی و ی را ااا اا ااا مامحلا محل



 ۳۹ ۱ ٠  ةييناجلا نیوانعلا سرهف

 Foo ..... a E ai هاهم o درب جول
 اا AR 00 ی 3 E نايسنلا درطل هتدئاف نایب
 م 0 5000 را
 ۱ ا ني اراب عاملا هلك وادخل
 ۳۵ عن ا هوا ب هو ون نوي متم ل يل ا و اال
 N یی es EE 52106 5 "هل برش امل مزمز ءام» ثیدحل فتصملا نیسحت
 E ل Î e ءافشتسالا يف هل فنصملا بيرجت
 EE a ی ...... هب لاستغالا دئاوف
 00 a هنم برشلا ةرضم هب مفدی ام
 N aol خام ی EEE ARS E ET :ةلخنلا ثيدح دئاوف
 ۱ و م 120111 ةلبحلا ىلع اهليضفت يف سانلا فالتخا
 ل و aE . رجشلا مسا نيطقيلا ىلع نارقلا قالطإ يف ببسلا
 OE a LES e OT زی ETOP TEE هيوسام نبال ةيبط رذاحم

 ۳۷ ولا ا ل ا و رب و ايو ا < عوشیتخب نبال ةيبط رذاحم
 VE ل ا بل ملا LE جو عساس هي مشل ا يس رو عل طارقبأل اياصو
 E. aie Valea eC SEEDERS هریغو ةدلك نب ثراحلل اياصو

 ’VE ع حل ل ال ل الا a es وبلا ا ا ا بیبطلا اياصو

 سال ل a e ۱ يعفاشلل ایاصو
 O ی PEDE SS هک نوطالفأل رذاحم
 ممل Naa Sa EDR ND و وجت ري هك عوسكااا#» نومأملا بيبطل رذاحم
 ۳۱ Ee SASSOON SORA SERDE طارقبأل ةيصو



 عبارلا ءزجلا داعملا داز ۳۹۰

 ۳۷۱۰ بش کت اش گو و لعبا اوقف وع N AST ندبلا ضرمت ءايشأ ةعبرأ

 VE SS CS E a ريثكلا مالكلا راضم
 ۱۳۲ ۱۰ IODIDE Sene ريثكلا مونلا راضم

 ۳۱۲۳۱۰ E ريثكلا لكألا راضم

 ۳۲۱۲ ۰و E OE PT OTE ريثكلا عامجلا راضم

 ۲۲۷۲ ل هیت و یر خو کا ی ESET يس وسال راسا عامجلا عفنآ

 ۳۱۲۲ ا ل م ةيمحلا

 PN ا لا ناو انو ع ع ندع نسون نامت قدوتي كلا ارو ع CERES يخل سونيلاجل اياصو

 ۱۳/۱ يو ل ل ولا را او ا ب ب ا ما م ةماع اياضو

 EE O E IS SE يوبنلا بطلا لضف

 . . هعاجشلاو لقعلا نیملسملا یلعو مهلا دوهيلا یلعو ةدالبلا یراصنلا ىلع بلغ ۳۱۳ ا و

۱۲۵ ۱] 



 ۳۹۱ ةيبناحملا نیوانعلا سرهف

 سماخلا ءزجلا

 ۵1 ٠ ست ا ا ی ام ی هو PELEN VOCS سبحلا زاوج

 ۱۳۹۰ ۰ ]1 ]1 ]6 TEE SS رومألا نم مكحلا اذه هنمضت ام
 ۲۱۳ جو او منا نم وه Binh PES ةيدلا لحم يف لاکش الا
 A io 000 ۳ ةبوقعلا ثيح نم يصاعملا عاونآ
 ۲۷۵ سن 0 EO ادمع تلتق اذإ لماحلاب لعفي ام
 ۲۱ dae ا م ا دلولاب دلاولا لتقي ال
 E SACRA SAKES SEER ASSES أطخلا ةيد

 E a 5 ی ا هلهأ هيضر اذإ دمعلا ةيد
 ا ا و eR وافل ROS ا فلفل BOERS هک EEE دهاعملا ةيد

 ی ارا ةأرملا لقع

 ۱۲۱۲ ااا ااا هه وتو یو و هدر و و بتاکملا لتف نم ىلع ةيدلا
 م لا RR SS . . . مجرلاو دلجلا بيثلا ىلع عمجي ال
 ا o ني ا ل دحلا ةبوقعلاب لهجلا طقسي ال
 ۲۱۰ eee نیدهاش نود هسلجم يف رارقالاب مکحی نأ مکاحلل
 ۲۱۲۰ GCSE سو SESE SSE ES مهضعب ىلع نييمذلا ةداهش لوبق
 E SEED GOERS دلجلاو مجرلا نيب عمجي ال

 ۱۳۲۲۰ LEDC EDE 884 طاوللا يف مكحلا
 ۱۲۸۲ وه و تملا مو لل بو مورس عجل واط طلاب عادل نقوم ةنيعم ةأرماب ىنزلاب رقأ نميف مكحلا
 ۱۳۹۰ ید دسر تم تا و و قم موج اعم هو E ةينازلا ةمالا يف مکحلا
 )۱ ]7 ا ّدحلا لمتحی مل نمیف
 E ی و و یا تا هر دا عاری رک ی ESS فذقلا دح لزن یتم
 E و م وا يس SES دترملا مكح



 سماخلا ءزجلا داعملا داز ۳۹۲

 2۱ م ةعبارلا يف برش نم مکح

 CE ا و و يل ا ل ا م ا ةقرسلاك ةيراعلا دحج

 ۱ ا ع o n رومألا نم ةقرسلا يف ةقباسلا ةيضقألا هتنمضت ام

 E ا ........... مهنایعآ نود مهعاونأب رئابكلا باحصأ نعل زاوج

 ۲۱۱۲ ل مي يي 520006 تل مرغلا ةفعاضم

 5 E e a دحلا ةماقإ يف زرحلا رابتعا

 9۳ SERIO STIRA SENS ةيلاملا تابوقعلا تابث]

 ها ES . ... عطقلا يف طرش قورسملا يف ةبلاطملا

 ا ا رک ور O ی و ی مامالل اهعفر دعب دودحلا طقست ال

 8۱ یهو و و نیدهاش ةداهشل وا نیترم رارق الاب الإ عطقي ال

 OF ET ICES تو و هل ان LCL جو عطقلا دعب مسحلا

 9 و ا ا ا a ةقرسلا يف دحلا هنم رركت نم

 ON ياا هن هير Se rE ا ل ال د اوت ال لما سلا طق وأ ب حنو هتايح يف هبس نمع وفعلا رک هل

 ON AUSIELLO ةموتخملا ةيصولا ىلع ةداهشلا ةزاج]

 2 ی ی اردک شم ل سس يو هنومضمب باتکلا لماح ةفرعم مدع

 1۳17 روس عن و وا و حم می سا دوم و او نع نا جنا دوهيلا يف لی همکح

 ۱۳ RES ا اا ل ا ا ياا ل ل وم و اس مدنا ندم جا او ل اج لجارلاو سرافلا

 N ON ا ا ل بلسلا

 a ی ی ی ا سمخلا

 E E نيرجاهملا يف ريضنلا ينب لاومأ مسق يف ةلعلا

 EE ETN E ی ورا رج وس هاي سا ا رضحي ملو مهس هل برض نم

 11 ف حا ول بق ER مج تيقن نأمل م اما تالا وح أ رقبلاو منغلا نم ريعبلا لدعی ام

 0 11111 سمخلا نم بلسلا له

 A ا أ ا دا قدسي كاما حولا ل ا يل ةمئالل ىدهملا مكح

 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ءيفلا يف مكحلا

 ۷ N روم مو EES SRE لا طم نوب قاب ا 40 BSA : ىبرقلا يوذ مهس

 ۳۱۳ يلا او اذ ول انا ياماما ل ورح جال ی ورم اجلا نق رو در داتا ؟295 هل اكلم ءيفلا ناك له

 VU يابطل ی ESCOLA لوسرلا كلملا نيبو لوسرلا دبعلا نيب قرفلا

 ۱۲۷۲ يل ی SA و فلا وامام محتمل OS اهئاریم ةمطاف بلط

 اا 1 يي OT ءيفلا فراصم



 ۳۳ ةيبناجلا نیوانعلا سرهف

 VE Le ODN E اهلك فانصألا ىلع ءيفلاو ةاكزلا مسقت له

 NE SLEDS SRE هت ةيزجلا ذخأب رمألا

 AT ces ؟برعلا نم لبقت لهو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا ريغ نم ةيزجلا لبقت له
 RS شا و EDE SEET ةيزجلا رادقم

 13۳ st SEES OA AES ةكم لهأ هتحلاصم
 NO ب ل اب رب قا وئام مول عكا عج اور از الا را يدل ی لوجو ودم يخي وان و مك اما فم يدق ان دوهيلا هتحلاصم

 2117 ices یو لوخد نم ةكم لهال هحلص يف ذاك ام
 ۱۷ ی ی و اه ی بيثلاو ركبلا نذإ

 NN SEEN ب و سلا م و طم RES وينر و OS 335 همكحل نذالا هقفاوم

 E AES O O ل E لَك هرمأل نذالا ةقفاوم
 ۸۹ SEES 1710110010 0 55001 1 0 ۰.۰۰ ل هيت نذإلا فوم

 ۸۹۰ ا وس اا و ممم عرشلا دعاوقل نذالا ةقفاوم

 RU ola TET ا ا TTI ةمألا حلاصمل نذالا ةقفاوم

 aes ۸٩ رکبلا رابجإ يف «اهیلو نم اهسفنب قحأ ميألا» : تيدي هلام نه ع ا
 17 رابجالا طانم
 E SE a مالكلا بيثلا نذإو تامصلا ركبلا نذإ
 ٩۳ وم بنا هناا قس نع رب گو و و ورک هذي ات للا هوو معلا غولبلا لبق ةميتيلا حاكن زاوج

 E SA م ا ل ا ل امهنم لوألل يهف نايلولا ةأرملا جوز اذإ

 AE eS as ERNE OR ENE اهتخأ قالط ةأرملا طارتشا نالطب
 3۸ ۰ رس و ها 5 رک و و و رم رام ES SASS راغشلا حاکن نع يهنلا

 0 و هه ی هه ی هنع يهنلا ةلع

 E مر هوا ی و SA 3 و عاق . . لیلحتلا حاكن
 EY ا ی و IESE as CES 5 ةعتملا حاكن نع يهنلا

 ۱۲ م دا و et e EES كا ةرمع وأ جح يف مرحملا حاكن
 1 ا هاو EIEN ESEN هلا و ا قو ESS ؟مرحم وهو ةنوميم جوزت له

 ی للأم اع د رام يحب وأ عنق تود تا ةينازلا حاكن ميرحت

 EE ا a ةكرشم يغب ىلع ةيالا يف ةينازلا ینعم لمح نم ىلع درلا
 ۱۶۷۰ iene ees رهاع وهف هيلاوم نذإ ريغب دبعلا جورت اذإ

 ۲۱۷ تو اوت هوره o لهج يبأ تنبو ةمطاف نيب عمجي نأ ایلع لو هعنم
 ۱9۷ ی وطال تان کا و هرب ف م ناو يحتم للم رومألا نم مكحلا اذه هنمضت ام



 سماخلا ءزحلا داعملا داز ضل

 او ORL ا ا ول هعزل اهيلع جوزتي ال نأ هتجوزل لجرلا طرش اذإ

 اماما يبو تايون مما هو مو SCS اظفل طورشملاك افرع طورشملا

 ٠.٠ ...٠٠ N SELDEN ika عمجلا اذه نم يلع منم ةمكح

 EN SENOS DCC SDS ESS تاهمألا ميرحت

 EN COE DO LE ل O تانبلا ميرحت

 EN SEN AE aa تامعلاو تاوخألا ميرحت

 N E O O ا معلا ةمع يف لیصفتلا

 ۱ ۱ عا اسم اوتو امو ع لاجل وقم اق اطول O TTP تالاخلا ميرحت

 E NIL Ia ةلاخلا ةمعو ةمعلا ةلاخ يف ليصفتلا

 ااا 0 O تخألا تانبو خألا تانب ميرحت

 ا ياا ا ا ةعاضرلا ميرحت يف ليصفتلا

 I و ا تلا دابا صد کو en ورا نع تاجوزلا تاهمأ ميرحت

 NE ا میر تاجوزلا تانب میرحت

 EE را ل NII OO میرحتلا يف هتیراج تنب لوخد هجو

 ۱۱۲ 3 و رک میرحتلا يف اهب لوخدملا ةيراجلا مأ لوخد

 VT BOER قا ايس سما م ا ءاليالاو راهظلا يف يراوجلا لوخد مدع هجو

 ا ا OAR OE ءانبألا لئالح ميرحت

 ۲۱۲ و تا ول اولا سي وو وا هنا او وجا عاضرلا نم ءانبألا لئالح يف فالتخالا

 ۱۲۱۱ SECO OS ءابالا نهحکن نم حاکن میرحت

 ۲۱۶ Aes نيميلا كلم نم نيتخألا نيب عمجلا يف فالتخالا نيتخألا نيب عمجلا ميرحت

 ۱۳۱۲۵۲ ا ل o نيميلا كلم نم نيتخألا نيب عمجلا ميرحت حجر نم ةلدأ

 ۱۱۱۰ تكل اهتلاخو ةأرملاو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ميرحت

 ل ا 1111 نارقلا نم ثيداحألا طابنتسا ىلع ةباحصلا صرح

 ۱۱۷۷ نم ی فی باتکلا لهأ ءام] الإ نيميلا كلمب اهاطو مرحي ةأرما حاکن میرحت

 ۳۲ RICE و روم ی ا ةيالا قايس نم دافتست رومآ

 ۱۱۱ GED تاجوزتملا میرحت نم نیمیلا كلم ءانثتسا يف دراولا لاکشالا

 ۱۳۱۸ Sasan وا اذه نم آلا ناب لاق نم ىلع در هطباوضو عطقنملاءاشنالا ىنعمل حرش

 N: PE ا هو هوا هن اودع ان وتل نسوا قو نه لاو اهل قالط ةجوزملا ةمألا لجرلا كلم نأب لاق نم

 ۱۳۱۱۲ ی و a حاكنلا خسفني مل ةأرما يرتشملا ناك نإ :لاق نم

 00000 0 0 0 کن امو ارم تورم لان واما و ا ووسط وأ E هب لاق نم ىلع درلا



 ةيبناحلا نیوانعلا سرهف

 ی و e تایبسملاب ةصاخ ةيالا :لاق نم
 NO اهدحو تيبس اذإ حابي امنإ اهأطو نأب لاق نم ىلع درلا

 E SEE E Oa نيميلا كلمب تاينثولا ءطو زاوج
 1 همالسإب حاکنلا خسفنی مل رخالا لبق نیجوزلا دحأ ملسأ اذإ
 تس جو اب عطا ی TOES ةدعلا نمز ةاعارمب لاق نمل ليلد ال

 SEALED EIST ملسأ نم حاکن دیدجتب باجأ نم نالطب

 و ةدعلا ءاضقنا ىلع ةقرفلا فقی نم ىلع درلا
 نو DAN ی ی و ةرحلا نذإب هزوج نم همیرحتب لاق نم

 ارا او واو AN هه ی رخ ديول RO نوحيبملا هب جتحا ام

 و ا ل یو نیحیبملا ىلع نيمرحملا در
 NE SR ضراعتلا اهب نونظملا ثيداحألا نيب قيفوتلا

 ب ا ل هيلع مهضعب درو هيزنتلا ىلع هلمح نم لوق

 یر يي ا ل لمحلا عنمل بيذكتلا لعج نم
 5157+ ......... .. ... هيلع درلاو خسان ميرحتلا ثيدح نأب لاق نم
 Ep mses ماه عم ع عشا د روك مج ةرحلا نذإب هزوج نم ركذ

 بش ا ل موب ی عمت مالم جفا تت أ اما و كو ءادتبالا مسق بوجو

 EES ............ يقاوبلل نهاضق عبسلا بيثلا تراتخا اذإ
 ME 5 ءطولا يف فالتخالاو ةبحملا يف ءاسنلا نيب ةيوستلا بجت ال
 e مدق اذإ يقاوبلل يضقي ال هنأو رفسلا يف هئاسن نيب عارقالا
 ESA OLAS ا اهترضل اهتليل بهت نأ ةأرملل

SS 

 PT TEE و TTT كلذ دعب ةبلاطملا اهل سيلف

 رو O ل ةرحلا نم فصنلا ىلع ةجوزملا ةمألا
 TET ینز نم لماحلا حاكن يف فالتخالا
 en E یک ا ةهراكلا رييخت

 E ELESED TEE LES DADS OS غولبلا دنع ةميتيلا رییخت

 جی و و ره شرم قو تعوق انشأ اه حطمت لق لح اك Es هذبع جاوزب ديسلا رییحت

 هک نيدلا الإ ةءافکلا يف ةنسلاو نارقلا ربتعی مل
 و هم E r E a ها سر ده هو كلم و ف كلام بهذم



 سماخلا ءزحلا داعملا داز ۳۹

 األ او وو اطوال أنو نع وو ا ياسا او بم يملا و طا ع ةفينح يبأ بهذم

 EE IOSD SSO EER دمحأ بهذم

 EE و لا دل ا عمه و ىعفاشلا باحصأ بهذم

 EN دن ون و دورا EES هديس هزجعي مل نإو بتاكملا عيبو ةأرملا ةبتاكم زاوج

 اا و و وه ا بتاکملا عيب عنم نم كسمتسم

 EE يا ا ا L یوم هيلع بتاکملا ةيدأت نع ةريرب زجع یعدا نم ىلع درلا

 TON ERE ES رو ی Aa اهتبقر ىلع ال ةباتكلا لام ىلع درو عيبلا نإ لاق نم ىلع درلا

 و هللا مکح فلاخی ام طارتشا زوجي ال

 ا ی ی ؟دساف طرش هيف يذلا دقعلا حصي له

 OY ی ع ساما DESDE AES ORs «مهل يطرتشا» يف ماللا ىنعم

 O SE O ديدهت رمأ رمألا نأب لاق نم

 OY EES SSA aS O ز ز]ز]ز ]ز] ز]زؤ ةحابإ رمأ رمألا نأب لاق نم

 ۱۵۱۲ و ا تو طرشلا اذه نالطب راهظال ةليسو وه لاق نم

 OE N RG ا اا مومعلا نم «قتعأ نمل ءالولا امنإ» يف ام

 اا 0010211 دبع اهجوزو تقتعأ اذإ ةجوزملا ةمألا ریخت

 VO يسم ها ل ا رح اهجوزو تقتعأ اذإ ةمألا رييخت يف ءاملعلا فالتخا

 E هر ی Ea ةقتعملل رایخلا تابثإ يف طانملا قیقحت ذخام

 رم ل ل ا ا صقان تحت اهلامك وهو لوألا ذخأملا ىلع درلا

 E یون م ب ةثلاث ةقلط كلم اهيلع جوزلل بجوأ اهقتع نأ وهو يناثلا ذخأملا ىلع درلا

 OO Re NSIS EDE na اهسفن اهكلم وهو ثلاثلا ذخأملل فنصملا حيجرت

 E E e Ces رحب ةجوزتم تناك اذإ ةقتعملا رييخت ىلع نالاكشإ

 9۲ و ..... يخارتلا ىلع ةقتعملا رايخ

 OV, SIERRAS شم یا Saas طقسي ءطولا نم نيكمتلا

 ا o E بوجولا يضتقي رمالا

 ۱9 ا ا ]1 1 ا ا يا ب هتعافش نايصع مرحي ال
 ON WETAN ROCA ی عراشلا ناسل يف ةعجارملا ىنعم

 ااا 000000 ةريرب ىلع هب قدصت يذلا محللا نم لب هلكأ نم طبنتسي ام

 VVE Gee 0000 ةنعلاب قيرفتلا

 wile و و و هسه هع هه وه سا # جا اه ام ا اي ا ا ااا ايا ا مقعلاب قيرفتلا



  ةيبناجلا نیوانعلا سرهف

 OTE قبس اميف ءاهقفلا فالتخا نونجلاب قیرفتلا .
 )آش 995 بيع لکب درلا فنصملا حيجرت

 PTY ؟نالیکو وأ نامکاح نامکحلا له

 . . . . نيمكاح نیمکحلا نوک حیجرت يف فنصملا ةلدأ

 OSE و و شرع همش er علخلا زاوج

 N ةدعلا يف علخلا نم ةعجرلا مکح

 ERE SAE EES خسف علخلا

 1 ی قالطب سيل علخلا نآ ىلع ليلدلا
 و ناسللا اهب قطني مل نإ مزال ريغ وفع دصقلاو ةينلا

 EE ربتعم ةعجرلاو حاكنلاو قالطلاب لزاهلا مالک

 رک ابی ال امو هرکملل حابی ام

CSC ORES ..... قالطلاب فلحلا 

 3 قو TERES نارکسلا قالط عقوأ نم ججح

 ی نارکسلا قالط عقوأ نم ججح ىلع درلا

 STE ESS قالغالا قالط
 O قتعلا قيلعتو قالطلا قيلعت نيب قرفلا
 yT ... ةمرحلاو لحلا ثيح نم قالطلا عاونآ
 ی قالطلا نم مرحملا عوقو يف فالتخالا

 هيف اهعقاو يذلا رهطلا يف وأ ضیحلا يف قالطلا عقي له

 ی مرحملا قالطلا عوقو نم نیعناملا ةلدآ
 ۷ ریبزلا يبأ ثیدح فعض نم ىلع درلا

 ی TTI و ا و يح ب ITE هلوسرو هللا مالك يف ةعجارملا ىنعم

 | نیعناملا ىلع قالطلل نیعقوملا در
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 سماخلا ءزجلا داعملا داز ۳۸

 E ل ل يلا د ا ا و لا ا ا . نيعقوملا ىلع نيعناملا در

 TEE ESSERE AO DESLE ةدحاو ةملكب هلاق نميف اثالث قالطلا عقي له

 ۲۱۳۰۳ یو اول وامن هود هم عود يشم هتك ائيش اهدتعي مل نم ججح

 ۲۱۷۰ ل بیش اعم ا ولا مک د طل حو حاج كا ا وا هب يلا عنو ور ةدحاو اهلعج نم ججح

 ااا ی o اهريغو اهب لوخدملا نيب قرف نم ججح

 ۲۳ ۳ ملا كا ا سمو و ل سب ا انو و اثالث اهعقوأ نم ججح

 رب ا ال ل وا ا ا ما ا اوم ثالثلا عوقو نم نيعناملا ججح

 U ا اج حا خب واسس ف رق فاول طا و قارفلاو هعم ماقملا نيب رييختلا ناك

 2 م ا ؟قالطلا مزلتسي رييختلا له

 E O a كيلمت رييختلا نأب لاق نم ججح

 ۲۱ ااا اي اا ليكوت هنأب لاق نم ججح

 NAO يول سلا تتسلل است خس نش ع ضعبو رییختلا روص ضعب نيب نيقرفملا حجح

 | ير أ ل ل ا اقوا اماما مكمان يما نع ازجنم اقيلطت هلعج نم ةجح

 اا 1 1111 ا n اوغل هلعج نم ججح

 ۲۲ ۷: EV 001011 هعاتم وأ هتجوز وأ هتمأ لجرلا میرحت يف سانلا بهاذم

 ۱۱۲۰ هک ]1 ] E a هيف ءيش ال وغل ميرحتلا نأب لاق نم

 1 ب ثالث قالط ةجوزلا يف ميرحتلا نأب لاق نم

 A ا ا تاو ف هدب هلك لل 1 جان وس ا مع OO هج الا ا ثلاثلا بهذملا

 N ا م عبارلا بهذملا

 VV GIST CORSE و نو وج جاو ولا ندا دج سماخلا بهذملا

 TONE ENESCO قلل A OSE ا ا ا ل كوع سداسلا بهذملا

 ا ا ی ECD ESL CRE SARS عباسلا بهذملا

 ۳/۲ هه ی لا ا TOE نماثلا بمذملا

 ۱۳۱۱ كيلا ا و ا و عساتلا بهذملا

 ۲۲۰۱۰ ID م  ا رشاعلا بهذملا

 N SN SDV ی تک ا رشع يداحلا بهذملا

 N [1 a رشع يناثلا بهذملا

 ۱۳۷۱: ی O n رشع ثلاثلا بهذملا

 O E EE Dr وغل ميرحتلا نأب لاق نم ججح

 ۱۱۱ SG E ثالث اهنأب لاق نم ججح



 ةييناحملا نیوانعلا سرهف

 و رک مع MN جات روكا اج و اي یک SE ثلاثلا بهذملا ججح

 ET  ز ز ز] ز]زؤزؤز]ز| 1 ةنئاب ةدحاو اهنأب لاق نم ججح

 ET .................... ..ةیعجر ةدحاو اهنأپ لاق نم ججح

 هه ی EASES هتين نع لأسي :لاق نم حجح

 1 اقالط هب يوني نأ الإ راهظ هنأب :لاق نم ججح

 ETE راهظ هنأب :لاق نم ججح

 ۰۰... .............. لاح لکب ةرفکم نیمی هنأب لاق نم ججح

 00100 ............ ةجوزلا ريغ ميرحت يف فالتخالا

 12058 ... ةرافكلا هليزت ًاديقم اميرحت مرحي هنأب ةفينح يبأ لوق
 طه ی بک E مرحي ال هنأب لاق نم در

 میر ا ی ل ب ....2......... ميرحتلا ةرافك

 ا ب يسم و سا ب ةمألا ميرحت يف مكحلا

 EE E را يل ا هوني مل وأ هاون قالطب سيل لاق نم

 و ا ره ین يطا دس دونما نا ....... ءاون نإ عقي لاق نم

 ET باب الإ عقت ال هتيانكو اهحيرص ظافلألا عيمج نأب فنصملا حيجرت

 قالطلا هب یون نإ اذكو اقالط راهظلا نوک نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام لاطب]

 هو و نه هاو ا. م او ده و و ما و و ما و و و و هم و و و و هم و و و و و و و و عله راهظلا همرح

 eee "لور اعرف دهن a aa e اه هن صم دوعلاب الإ ةرافكلا بجت ال

 0011011 ظفللا ةداعإ يأ دوعلا یتعم نأب ةيرهاظلا لوق

 Ne RS RCE LE ل ل ةيرهاظلا ىلع روهمجلا در

 ا قلاط تنأ هلوقل عستي انمز اهكاسمإ وه دوعلا نأب لاق نم
 و ....... ءطولا ىلع مزعلا وه دوعلا نأب لاق نم

 ns a و كاسمالا ىلع مزعلا هنأب لاق نم

 a هسفن ظولا هنا لاق نم
 ALES EAS E LS مزعلا هنإ لاق نم ججح

 a ا . . . ءطولا هن] لاق نم ججح
 E E SEET هنع طقست مل ةرافكلا نع زجع نم

 و ی و يع رك - وینکتلا لبق اهنم رهاظملا ءطو زوجی ال

 که ی ۵ ؟مایصلا عباتت سملا لطبی له

 و . نیقرفم وأ ةلمج مهماعطا الو كيلمتلا نیکاسملا ماعط] يف طرتشی ال
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 سماخلا ءزجلا داعملا داز ٠ عمل

 O RAS aS نیفلتخم انيكسم نیتس ماعطإ نم دب ال
 ۲۱۷۰ رس ی O 5 ءارقفلا مهیف لخدیو نیکاسملا ىلإ الا ةرافکلا عفدت ال

 ۱۳۶۷۲ وی ی ی O ةبقرلا يف نامیالا طارتشا فنصملا حیجرت

 OU ea 00 ةبقرل اقتعم نكي مل نيتبقر يفصن قتعأ ول
 ااا 1 ی فعاضتت الو ريفكتلا لبق ءطولاب ةرافكلا طقست ال

 O 0 ا e ءاليالا ةيا نم ةطبنتسملا ماكحألا .

 1 ی رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ىلع فلحي ىتح ءاليالا مكح تبثی ال

 ۳۲ ی و و ی و ۵ ةدملا يضمب قالطلا عقوأ نم حجح

 E EN یو ی TTT ةدملا يضمب قالطلا عاقيإ مدعب روهمجلا ججح

 ۱۳:9۲ CSL a اقالط راهظلاو ءاليالا لعج نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ام لاطب]

 N ل لر قالطت نيب ريم لولا ا ةا

 O O اثالث قلاط تناف ةنس ىلإ كتتطو نإ : هلوق يف ةلأسم
 E Sl 05006 نيرفاك وأ فذق يف نيدودحم نيقساف اناك نإو نيجوز لك نم ناعللا حصي

 ۳۲۳ aa فذق يف نیدودحم ريغ نيرح نیلدع نیملسم نیجوز نيب الإ نوکی ال ناعللا نأب لاق نم

 ۵ لو ودل ور سس E جدنا ننس ناعللا ىلع ةداهشلا يف ديكأتلا عاونأ

 5 ا )0 ؟نعالت وأ رقت یتح سبحت وأ دحت لهف ةأرملا نعتلت مل اذإ

 ی 01 ا سبحت : لاق نم ججح

 ااا که دحلل نیبجوملا حجح

 EN یه ل م يحولاب يضقي ناك امن) ةَ هنأ ناعللا ثيداحأ نم ةطبنتسملا ماكحألا نمو

 ۳۲۳۸۰ 2 ا م EA AS هبئان وأ مامالا ةرضحب ناعللا نوكي

 0 ا ا بالا ا را ل ا سانلا نم ةعامج رضحمب نعالتلا نسي

 ۳۳ EIT OTT ا تا ala Sissel eae ةنعالملا دنع مايقلا

 اا O ل ناعللا يف لجرلاب ةءادبلا

 E A E OS I a ناعللا لبق امهظعو

 ۳۲ e GSI SE تارم سمخ نم لقأ امهنم لبقی ال
 E CA SSAA E ةنسلاو باتكلا يف ةروكذملا ظافلألا ىلع ةدايزلا بحتست ال

 ۳ Ss TOE ؟ناعللاب لمحلا يفتني له

 ۳۹ Slo N ؟هنیعب لجرب ینزلاب هتأرما فذق اذإ دحي له

 ۱ نأ ىلإ جتحی ملو هنع یفتنا اهلمح نم یفتناو لماح يهو اهنعال اذإ

 ۱۳۰ ۳ ا ا ی O هه هعضو دعي نعالی



 ةيبناحلا نیوانعلا سرهف

 O فذقلا درجمب قرفي نم

 E E O O ا ةقرف ناعللاب عقي ال : لاق نم

 1 هدحو جوزلا ناعل درجمب ةقرفلا لصحت :لاق نم لوق

 جو شب او و ناعللا دعب لصحت ةقرفلا نإ : لاق نم لوق

 o مكاحلا قيرفتو امهناعل مامتب الإ لصحت ال ةقرفلا نإ :لاق نم لوق

 E ا اا خسف ناعللا ةقرف

 NTT OEE EE كلذ: نم هکر رم اميرات ف لا كه توت

 DEANS ESS لوخدلا دعب ةنعالملا قادص طقسي ال

 Ty ..... لوخدلا لبق ناعللا عقو اذإ رهملا فصنب ةنعالملل مكحي له

 OEE ؟لوخدلا لبق عقو اذإ هطقسي وأ رهملا علخلا فصني له

 ظل ىنكس الو نعالملا ىلع ةنعالملل ةقفن ال

 OE SOS 20000 بألا ةهج نم ناعللا دلو بسن عاطقنا

 همأب ناعللا دلو قاحلإ

 نار اة كارل نإ يل و

 هی ءاتفتسالاو لاوسلا هجو ىلع ناك اذإ ضیرعتلاب دحلا بجي ال

 ی ع وس دب يل 3 برا CSD بسلا توبث تاهج

 O ا ا اشارف نوكت ةمأل
 O اشارف ةجوزلا هب ريصت اميف فالتخالا
 و ll اشارف ةمألا هب ريصت امیف فالتخالا

 O EOD O ]41410100# قاحلتسالا

 Se .............. اهدلو فذاقو اهفذاق دحي

 ا ناعللا مامت دعب الإ ةقباسلا ماكحألا بترتت ال

 a a ف نيلماح اتناك اذإ اهنع یفوتملاو ةقلطملل ىنكسلاو ةقفنلا توجو

 00007000 بسنلاب قاحلالا يف ةفاقلاب مكحلا رابتعا
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 سماخلا ءزجلا داعملا داز ۳۷۲

 ا ا O ا 200 نيفانلا ىلع نيتبثملا در

 ۱۳۱۷۰۱۰ ا و ؟مهب قحلي لهف بأ نم رثكأب ةفاقلا هتقحلأ ذإ

 TA RES و ل خلا با ؟هبسن هقحلي لهف هضراعي كانه شارف ال ادلو ينازلا قحلتسا ول

 AT SD E O E OR يلع مكح يف ءاهقفلا فالتخا

 TAN SADA EES DSR CS DARA E RE جيوزتلاب ةناضحلا طوقس

 E SO LR ماكحألا يف اهريثأتو للعلاو يناعملا رابتعا

 BNE aE CELSIUS EREN A De بئاغلا ىلع ءاضقلا

 EE رع م سا ان و وس ODES بألا نم دلولاب قحأ مألا

 ا ا 0 erat عاضرلاو ةناضحلا ةيالو يف مألا مدقتو حاكنلاو لاملا ةيالو يف بألا مدقي

 OE NEL ES ea ؟ةناضحلا يف بألا براقأ ىلع مألا براقآ مدقي له

 POT O 0 ؟ةناضحلا يف لخدم لاجرلا نم مألا براقأل له

 ۳۹۲ زا ورا و E ةناضحلا يف ةوبألا ةهج ميدقت ىلع ليلدتلا

 ااا N E E ةناضحلا يف مألا ميدقت ةلع

 بألا ةهج ميدقتو ةجردلاو ةبارقلا قافتا نيح ركذلا ىلع ىثنألا ميدقت

 OT DEE RSD E ةبارقلا فالتخاو ةجردلا قافتا نيح

 مالل تخألا میدقت يف مهفالتخا مث بألا مأ ىلع مآ مأ مدق نم ضقانت نايب

 OE SOSIN O ةمعلا ىلع ةلاخلاو بألل تخألا ىلع

 1587 ديفا O نعت قع ا E ی که ور ظ هين ةلاخلا ىلع ةمعلا ميدقت ةلع

 ۳۱۵۰ شا و oe EE دوهيلا نم الجر اهلتقو بلطملا دبع تنب ةيفص

 FA و e بألا مأو بألا ىلع ةلاخلا مث مآ مآ مدق نم ضقانت
 O SE 1110 مالا نع تخالا ميدقت يف دمحأ نع ةياورلا ضقانت

 ۱۳۹ EARNED SEDER قباسلا هصن مهف يف دمحأ باحصأ فالتخا

 ET دمحأ باحصأ ضعبل ةناضحلا يف طباض

 TON. Sake یو اوج 2 شش مر کت HERARN OES قیاسلا طباضلا ضقانت نایب

 ۱۳ 01 هضقانت نامو دمحآ باحصأ ضعبل ةناضحلا يف رخآ طباض
 E  [ RSD ةمادق نبا دنع ةناضحلا طباض

 O E اا 0 ةمادق نبا طباض ىلع تاذخاؤملا

 1۳۹۲۰۰ ی ا هر يا و هدارطاو هتحص نایبو ةيميت نبا دنع ةناضحلا طباض

 te یی ی ؟ةرجألا اهل قحت لهو مألل قح ةناضحلا

 EE esas O ل ل ؟تيقوتلل وأ ليلعتلل حاکنلاب ةناضحلا طوقس له



 ۳۷۳ ةيبناحلا نیوانعلا سرهف

 ۱۲۲۰ ا و جن ؟ةناضحلا طقسی حاكنلا دقع درجم له
 و يي ل ا حاكنلاب ةناضحلا طوقس يف ءاهقفلا فالتخا

 E O اقلطم جيوزتلاب ةناضحلا طقسأ نم ةجح

 ۱۳ یی ی و ف و هيلع فنصملا درو ةقباسلا ةلدالا ىلع مزح نبا ضارتعا

 CE DER ی SOS سو ی ی جیوزتلاب ةناضحلا طوقس مدع ىلع مزح نبا ةجح

 N DO O O نيدلا يف قافتالا نضاحلا طورش

 ۲۱ sa ا ملسملا دلولا ىلع ةرفاكلل ةناضحلا تبثأ نم ةجح

 2۳۱ ED O نيتبثملا ىلع ةرفاكلل ةناضحلا قحل نيطقسملا در
 210000 و ةناضحلا يف قسفلا نم ولخلا طارتشا

 ۲۱۲ Ele باک رخ اچ کا وجوب عن وسو نضاحلا يف لقعلا طارتشا

 E ی E EE CCR ةيرحلا

 E ASAD ل ا SC O ی حاكنلا نم ولخلا

 ۲۱۱۳۰ AN اس ا هين رويس Dea RS نضاحلا طورش نم طرش رادلا داحتا

 CUE igs bes مرا ع عم مكاحلا مكح لوخدلاو حاکتلا دقع عم ةناضحلا طوقسل طرتشا نم لوق

 ۲۱۲۵ او و ا سا يي اي وین کره او هن  نيوبألا نيب رييختلا يف ءاهقفلا فالتخا

 CNV يجو جيدا وج ی و SE aS رييختلا يف هيوهار نبا بهذم

 CE ا ا ا لا و OEE دمحأ بهذم

 ا وا لوو روا سرس لو دوا قدوم ماكو وسوم هوس لاو ANIONS ىعفاشلا بهذم

 CE ل ا ل O ةفينح ىبأو كلام بهذم

 EAS يوم ب نحو بر ا ماو هر به راجل ورم اك تو ا ی يأ عفش اهي فسم ثيللا تهذم

 50 E ل نه
 00000006 ةيراجلا نود مالغلا يف رييختلاب لاق نم بهذم

 ۱۹ ل ري مالغلا ىلع رييختلاب رصتقا نم ىلع نيريخملا در

 هر O یثنألاو رکذلل رییختلا زاجآ نم ىلع ةلبانحلا در

 CTE ESL SSR اخ نون اا اان هدنع تنبلا ماقمل نيوبألا دحأ نييعت يف ءاهقفلا فالتخا

 E ORNS ET NCES رییختلا نالطبب لاق نم بهذم

 مل CS O TS 51ش 9 هيلطبم ىلع رييختلل نيتبثملا در

 ا ااا ا غولبلا دعب لصحي رییختلا نإ :لاق نم ىلع درلا

 CTA رب و وج فدخل نقع عر والا جا زو حا سد کا ةزمح تنب ةصق يف فالتخالا

 مل ا ل لا ا سلا O كا ةناضحلا معلا ةونبب قحتست له



 ۱ سماخلا 3 زحلا داعملا داز ۳۷

 ET css AS OSO ؟رفعجل وأ ةلاخلل مكحلا عقو له

 ا 000000000102102 مكحلا اذه ءاهقفلا لاكشتسا

 TEE Sire O EEC OD CP TE ETE ةصقلا يف مزح نبا نعط

 FE 0 0 Aeneas SRO ا مزح نبا ىلع فنصملا در

 E م ا اب هون اوس روس تن نوما هک تم نوم قباسلا لاكشتسالا ىلع فنصملا در

 ETE CN AOC ERB a ةزمح تنب دَ هذخأ مدع ةلع

 EY ی SNS لاكشالل در هبو ةلاخلل ناك مكحلا نأ فنصملا حيجرت

 ا 00313 5 و جیوزتلاب ةناضحلا طاقسإ يف فالتخالا

 ۲۶۱۲۱۳۰ 9 خا ی جیوزتلاب اهطوقسو ةناضحلا يف يربطلا بهذم

 2۱۵۰ و و ا که و اقم وا و مق اا يربطلا مالك ىلع بيقعتلا

 TE ا لا يااا ساو اهم OL EL ةزمح تنب ةصق يف سماخلا كلسملا

 E ی O 210010111 اهردق نم دنع ةقفنلا رادقم يف فالتخالا

 0 ا ا ا اا O - ریدقتلا مدع ىلع روهمجلا ججح

 CEE م ام او و اجو و جا ور 3 ةرافکلا يف ةباحصلا لاوقآ

 ۱۲ ۱ سی و 52006 07 ی ةرافکلا يف نیعباتلا لاوقآ

 ۲۳۲۰ سوسک ید یو و وا SO ةقفنلا نود ةرافکلا يف ریدقتلاب لاق نم لوق

 EO Sev 1 û تارافكلاو ةقفنلا يف ريدقتلا مدعب لاق نم ةجح

 CE SEES ا دنه یوکش ثيدح نم طبنتسا ام

 EEA Rê LE ESD ی ىوكشلا دنع بويعلا ركذ زاوج

 E COTE هدالوأ ةقفنب بألا درفت

 O م ا بئاغلا ىلع مکحلا زاوج ىلع هب جاجتحالا ةحص مدع
 OA SES . . .ميرغلا لام نم ذخألا زاوج ىلع هب جاجتحالا ةحص مدع

 ۶۵۷ يملا eS EE ESET ESO ؟نمزلا يضمب ةقفنلا طقست له

 OE OAD ی ا تاجوزلاو براقألا ةقفن نيب قرفلا

 4۵۵ ..........2.2.2............... . ةنسلاو باتكلا يف هل لصأ ال ةقفنلا يف مهاردلا ضرف

 ON SESIN OS كا وو جك دعس ينو ين مو عي أ اممم خسف وأ قالط قارفلا اذه له

 MN cece تک و TET TETTT ET راسعالاب خسفلا ري مل نم بهذم

 EWN 0000 ARS E وال وحل راسعالا يف سبحلاب لاق نم بهذم

 IY ها ف مو هسفن ةقفن نع ازجاع ناك ذإ جوزلا ىلع قافنالا ةأرملا فيلكت نم مزح نبا بهذم

 د EEE EE OEE SSD راسعالاب خسفلا ري مل نم ججح



 ve ةيبناجلا نيوانعلا سرهف
 3 ا a قادصلاب راسعالاب خسفلا تبثی له

 ۲۱۲ ل ا ةأرما يوارلا نوك وهو لوألا نعطملا در

 OV SC E نارقلل ةفلاخم ةمطاف ةياور نأب لوقلا در

 1171 E EE TT OTT NETE اهناسل شحفل ناك اهجورخ نأ نعطم در

 ۶۷ و ی EEE ی و و رنا نس ظل رمع ةياورب اهتياور ةضراعم نعطم در

 A ۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰... ۰۰... ........... . . ةمطاف ثيدح يف بيسملا نبال نوميم ةرظانم

 A ويم د فلا ال نيا يس عع حم يوتا ةمطاف ثيدح نم ةطبنتسملا ماكحألا ضعب فنصملا ركذ

 ANN OCEANS #مكدجو نم متنکس ثيح نم نهونکسآ» ینعم

 AT icad TTY ... براقألل ةقفنلا يف ءاهقفلا فالتخا

 ۲۲ Gay o ةدالولا مرحت ام مرحت ةعاضرلا

 ۶۱۵۲ هر SEE GEES E و هنفوا ؟عاضرلاب ةرهاصملا ريظن مرحي له

 قو es Ee SS هرجح يف نكت مل اذإ ةجوزلا تانب حاكن فلسلا نم زوج نم

 9 TEE گرو شب نام EEE SRS ATMEL که مر احا لذ لحفلا نبلب میرحتلا

 OEE SE e 200007 رس SN TS ميرحتلا مدعب لاق نم ةجح

 9۳3۳۰ ۳ 00 11 E DAES Seas يك میرحتلاب لاق نم در

 N SAD EARNS ا O . ينازلا ءام نم ةقولخملا ميرحت

 EV E ا ا و ملا اما ين ای ما عاضرلا نم ناتصملاو ةصملا مرحت ال

 .EN یخ اه مک یر هدو هریثکو عاضرلا لیلقب میرحتلا قلع نم ةجح

 04 ..... O تاعضر ثالثب ميرحتلا قلع نم ةجح

 E O SS تاعضر سمخب ميرحتلا قلع نم ةجح

 81۳ ی اس KRUSE EDUCATES اجلا تاعضر عبسب مرح نم

 نا او ا ا وه تاعضر رشعب مرح نم

 OY ARDC ERR ةعضرلا دح

 91۳ a aad ع یا نو رم ا امك م او دا گه SS oR SSS مرحملا عاضرلا نمز

 617 ی یر قسم در يا ا او اا ورا تحمل ان ريبكلا عاضر ميرحتب لاق نم

 O NES الل ناس زو eme RS ريبكلا عاضرب ميرحتلا مدعب لاق نم ةجح

 ON رو لور طول و ESE A اردن و هه ریو رار Ss ۱ ریبکلا عاضرب مرح نم ةجح

 ON: HEIA CDRS خسنلاب هدر اهلوأو ةلهس ثيدح ىلع نيلوحلاب نيلئاقلا در

 OT. INL عز ناو رووا هن ل O Sena ملاسب ةيصوصخلاب ةلهس ثيدح در

 05147 واع هوما مل عالم سونا رانا عفو ASRS ةملس مأ ثيدح ةيوقت



 سماخلا ءزجلا داعملا دار ۳۷۹
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 ey ةأرملا ىلع هلوخد نع ينغتسي ال نمل ةجاحلل ةصخر هنأب ةلهس ثيدح در

 211101111111105 لماحلا ةدع

 ا م ل ERI اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع

 e الماح تناك اذإ اهنع ىفوتملا يف فالتخالا

 ARE EKE DESE فلسلا دنع خسنلا موهفم

 07000000000 ب لمحلا عيمج عضت ىتح ةدعلا يضقنت ال

 ارشعو رهشأ ةعبرأ صبرتلاب اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع يف ىفتكي
 دا او ياو TE يب مو روت رماو هنا ضيحلا يه ءارقألا نإ :لاق نم

 yy .......... راهطالا يه ءارقألا نأب لاق نم

 . ةثلاثلا اهتضيح نم ةدتعملا لاستغا ىلع ةدعلا ءاضقنا فقي له

 . . راهطألاب لاق نم ىلع هلبق مدب اقوبسم رهطلا نوک طرتشي له
 راهطألاب لاق نم ىلع ةثلاثلا ةضيحلا يف نعطلاب ةدعلا يضقنت له
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 ا ا رو ی اه راما دم ضيحلاب ءارقألا رسف نم ةجح

 يس تمم ضیحلا ىلع ءرقلا لمح نمل لوألا ليلدلا
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 1 ل ل هيينعم ىلع كرتشملا لمح داسف

 ضيحلا ىلع ةيآلا يف ءرقلا لمح ةيولوأ ىلع لادلا يناثلا هجولا

 و ضیحلا ىلع ءرقلا لمح نمل يناثلا لیلدلا
 )>5 7770 ناتضيح ةمألا ةدع

 00 ا ا ا  ةضيح ةمألا ءاريتسا

 تم ضیحلاب ةمألا ىلع ةرحلا ءادتعا ةيولوأ ةلع

 ED RC 4 000 راهطألاب ءارقألا رسف نم ةجح

 000000 راهطألا يه ءا رقألا نأ ىلع مهليلد

 ا ا كلذ يف يعفاشلا مالك لقن
 ES ضيحلاب نیرسفملا ةلدأ ىلع راهطألاب نیرسفملا در
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 و ثلاثلا ضعبو نينثا ىلع عمجلا قلطي دق

 ی نیحم طرشب الإ ةنيعم ءامسأب یمست ال ءایشآ رکذ

 as ضيحلا ىنعم ىلع عرشلا ناسل يف هراصحنا يفن

 EE ناتضيح ةمألا ةدع ثيدح فعض

 م ل ةدعلاو ءاربتسالا نيب قرفلا
 ا ایر او ىلا راهطألاب ءارقألا رسف نم تاارتعا ىلع فنصملا در

 و و و ما تيم تام ب لو و م EDA ةدعلا لبق قالطلا

 م خا عك ............ رهط همدقتي نأ ضيحلا ةرورض نم

 و و ا ضیحلا دوجول ببس رهطلا

 ی ی قالطلا نع ةدعلا رخأت بجي

 و سم كابا دارو ما عطل AE ضيحلا يف قالطلا دنع ليوطتلا

 ل رهطلا نمز يأ عمجلا نم قتشم ءرقلا

 TIT N قتشم كلذ نأب كلذ ىلع درلا

 0 لاجرلا نم بابلا اذهب ملعأ ءاسنلا : مهلوق ىلع درلا

 ا لستغت مل ام اهتعجرب قحأ وه : يلع لوقب ذخألا

 ESSE ا ةدعلا لجأ هب يضقني اميف فالتخالا

 ی 70 مسالاب ىلوأ قبسألا لوقي نم ىلع درلا

 O راهطألاب ءورقلا لي هريسفت ءاعدا ىلع درلا

 ثلاثلا ضعبو نينثا ىلع عمجلا مسا عقوت برعلا نإ مهلوق ىلع درلا
 10101001111000 ددعلا غيصو عومجلا ءامسأ نيب قرفلا

 .... ضيعبتلا لبقي اميف ثلاثلا ضعبو نينثا ىلع عمجلا مسا قلطي

 1  ءرق وه مد هقبسب مل يذلا رهطلا نأ مهئاعدا ىلع درلا

 ERS E SS ضيحلل عراشلا ناسل ىلع ءرقلا ءيجم نايب

 ES «كئارقأ مايأ ةالصلا يعد» : ثيدح ةيوقت

 e «ناتضیح ةمألا ةدع» : ثيدح فيعضت نع باوجلا

 TTT ةضيحب ةعلتخملا ةدع نع باوجلا

 ل ةدعلاو ءاربتسالا نيب قرفلا ىلع درلا

 ی ةمالاو ةرحلا ةدع نيب یوس نم لوق
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 سماخلا ءزحلا داعملا داز ۳۷۸

 VN OSA DI وا ا دناج رحلا ةدع فصن ةمألا ةدع نإ :لاق نم لوق

 BAS و ا RSE ةغلابلا ريغ ةمألا ةدع

 درر 000 0 ضحت مل يتلاو ةسيالا ةدع

 ها رس O "د ب سا
 2 ل سايالا دح يف دمحأ نع تاياورلا

 . هما“ 200 تيد هر وا هه ی E سایالا دح يف يعفاشلا بهذم

 OAV. sedre و لق اهجوزو ان ین یسس نكي مل ذإ للا نم بوجو يف الا

 نا SEs 11711 هد ی ی ما مالا تومب ةبيبرلا میرحت تی ُب له

 الانا هر ی هو اا ا يجو 1 محرلا ةءاربل يه لاق نم ةافولا ةدع ةمكح يف فالتخالا

 OR ا و روی و توت رم ی و و و هانعم لقعی ال دبعت وه لاق نم

 99 eRe سد ٠ ةيميت نبا دنع ةافولا ةدع ةمكح

 ۱5 ا ا قالطلا ةدع ةمكح
 88۲ ی هست TOT PO EOE ةدعلا يف لجألا غولب ىنعم

 o ...... ۰۰.۰.۰.۰. ءطولا يفو حاكنلا دقع يف طرش ةدعلا مامت نمو ضيحلا نم لاستغالا له

 28۲ Cees 3 حيرستلا وأ كاسإلا نيب جوزلا ريخي ةثالثلا ءورقلا ءاضقنا دنع هنأ فنصملا حيجرت

 OE ESE لا يوي او سجل يو اب هيب 05 اهلمآ ىلإ اهلاسرإ وه حيرستلا

 O EAREKE Saas دعلا يف جوزلا تيب يف ةتوتبملا ءاقب نم ةمكحلا

CRETE 5000000 ED SS0۹۷  

 OA رقم سلا رب قي ياس لاجل ia ا جا افرام قب ا جو علخلاو خسفلا ةدع

 OA م لل هر ف قالا اه و هک ع سم , فاعلا و هی نا ةدغ نشب فرفلا

 ل E SO ؟جوزلل قح ةعجرلا له
 EE SUSE EEE ORES O DET CIOS 500 ةعلتخملا ةدع

 E O ا e ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فالتخا

 VEO مام واو Aa 0000 تءاش ثيح دتعت :لاق نمو اهجوز اهنع ىفوتملا جورخب ىتفأ نم

 1 ۰۰۰۰۰۰۰. هيف يهو اهجوز يفوت يتلا اهلزنم يف دتعت لاق نم
 E ی a 220111 اهل قح وأ ةدتعملا ىلع قح لزنملا ةمزالم له

 E ما ري عل ASAN a oa ؟ءامرغلا ىلع مدقي ةثرولا ىلع قح ناكسالا له

 ۱۲/۱ cess REVS ADDED SRS ROSES ADESSO دادح الا ةدم



 ةيبناحلا نیوانعلا سرهف

 ی ا ا ا اا ةدعلل دادحالا ةيعبت

 ا ا ی ةريغصلاو ةمألاو ةرفاكلا ىتح دادحالاب تالا

 ا راو و ل دلولا مأ الو ةمألا ىلع دادحالا بجي ال

 ا ECO ير ل اهجوز اهنع ىفوتملا ريغ ىلع دادحإ ال

 212111111110110 ةداحلا اهبنتجت يتلا لاصخلا

 A بیطلا

 SENE ا نامهط نب ميهاربإ هفيعضت يف مزح نبا ىلع درلا

 یا م اهل ما زي الذ كو روج وو وقطاع را عاق ع نا ضاق فم باقتلا ةداحلا بنتجت له

 داك راو دوا sS SOS ؟ حسن مث هلزغ غبص اذإ بوثلا ةداحلا سبلت له

 eS ESSEN CAE و لن اهمحر ةءارب ملعي ىتح ةيبسملا ءطو زوجي ال

 OEE CET و و رب یک 1 قدام عك روف اوتو مار فت دلولا مأ ةدع

 اب 0 LUE PES ةضيح نم دب ال لب رهطب ةيبسملا ءاربتسا لصحي ال

 RIE ا ا ال اهب ءافتكا يرتشملا دي يف ةضيح ضعبب لصحي ال

 ی ا EE CS لمحلا عضوب لماحلا ةيبسملا ءاربتسا

 با 8 اهلمح عضو لبق لماحلا ةيبسملا ءطو زوجي ال

 ا ع دال اواو انو انوا علا واتوب هک او هک دز تأ ظنا ياو ل عدلا ةينازلا حاكن ميرحت

 ی OTC CASON ESO لماحلا ضيحت ال

 و ا ضيح مد لماحلا مد نوك عنم نم ةلدأ

 و هللا ا جانو وست ةعدبب سيل لماحلا قالط

 0/51 ا ا ضيح مد لماحلا مد نوك زوج نم ةلدأ

 ؟ءاربتسالا هيف بجي يذلا عضوملا يف ءطولا ريغب ةأربتسملاب عاتمتسالا نم عنمي له

 ES ور مب هان يو SSE SS ءاربتسالا تقو يف ةريغصلا ةرشابم

E SS aes a 

 e ا و ةا طلا ر غافل

 e ان مو مکه سم هوم ؟عيبلا نيح نم ءاربتسالا ةدم ادیت له

 و یک ی ؟ضحت مل يتلاو ةسيالا ءاربتسا نع ةنسلا تتکس له

۳۰ 

EY eet 

1۳۳ 

107 

OV ..... 

1-۷ 



 سماخلا ءزجلا داعملا داز ۳۸۰

 0 111 ااا ا ا EE تامرحملا سانجأ

 011 يوم و نو ماع وو اجا ييجي و Er ET رمخلا عيب میرحت

 IE ری و ره اطول اننا ومني ال RSE SEES ةتيملا عيب میرحن

 NA SNARES أعدل eee ةتيملا محش عيب ميرحت

 ني ceres فوصلاو ربولاو رعشلا عيب لحو توملاب اهقرافتو ةايحلا اهلحت يتلا ةتيملا ءازجأ عيب ميرحت

 ۱ 1 ]14151515 غابدلا دعب اهدلجو اهنرقو ةتيملا مظع عيب مرحي له

 VE ا ل ل و و ةتيملا دلج عيب

 E A ا سجنلا نهدلا عيب

 ۱ ل ل سجنلا نيجرسلا عيب

 E SED ا ECOL ما هوو ب و و ةتيملا مظع عيب

 VE aR سم شور اب تکه ست صور کارم وه ی جم یر ریزنخلا عیب میرحت

 ۱ و SCS مانصألا عيب ميرحت

 VN ا و قو ل وك ننال ب ب SEAS 3 و TIE . هنمثل میرحت ءيشلا میرحت

 VE ل ی ؟يمذلل ریزنخلاو رمخلا ملسملا عیب زوجي له

 E يي مما واع اطال ی بدا وتلا را جست ام و روما بلكلا عيب ميرحت

 E SS ل م ةيشاملا بلک ءانثتسا ثيداحأل فنصملا فيعضت

 12037 ب ا اخ ب امر ابنا و ورک ا و فل و جت يدعم ل ی عج Ses رونسلا عيب ميرحت

 WAU SESE ور ری SS يغبلا رهم ميرحت

 ۱۲ ENS ما مما اس او عاتب حوت ا و EE ؟رهم ىنزلا ىلع ةهركملا ةرحلل له

 ORE GD E 200006 ؟رهم ىنزلا ىلع ةعواطملا ةمألل له

 OD و ويوم وسوم هما ا قب وحي ؟تبات مث هتضبق اذإ اهبسكب ةينازلا لعفت ام

 NOE SO ب ا Oa ؟ءارك ينارصنل اريزنخ وأ ةتيم وأ ارمخ لمح نمل له

 NOE CEASE SES ملا E نهاكلا ناولح ميرحت

 ۱۹/۰ و ی ی OTE TT TTT محالملا هيلع بکرتت ام

 VES ا سس و اهو مون ی طك ا في TOTTI ماجحلا بسك ثبخ

 ۱۳۳ LEE O O Dy اهلحأو بساكملا بيطأ

 ل ل ECT OE و ل لحفلا بسع نع يهنلا ةلع

 O ]1 ]ذا ا هئانإ وأ هتبرق يف ناك اذإ ءاملا عيب زاوج

 هتجاحل هبلط نمل هعرزو همئاهب ةجاحو هتجاح نع ءاملا نم لضف ام لذب بجي

 EE CSO DS O هريغ عرزل هلذب يف فالتخالاو همئاهب ةجاح وأ



 ةيبناحلا نیوانعلا سرهف

 جک و ی ما دا خ0 ملسلا نيبو اذه نيب قیرفتلا

 كدنع سيل ام عيب نع يهنلا ثيدح نع ةيميت نبال مالك

 ل ا بئاغلا عيبم يف فالتخالا

 هکر دو“ او“ ست و لف تابيغملا عبب

 ی AAR هم ها ل A DAR ل عرضلا يف نبللا عيب

 E اهنبل ذخأل ةمولعم ةدم ةبولحلا ةراجإ

 زد NE A ةراجالا هذه زاوج ىلع داريإ

 EAE توبث داريالا اذه نع باوجلا

 رک کو داو ر ره اه سي نايعألا ىلع ةراجالا دورو

 a و و دع و عفانملا یرجم يرجي رمثلا

 1211110110 نايعألاو عفانملا نيب ىطسولا ةبترلا

 ل IT هضرأ يف نداعملاو ةطبنتسملا نيعلا وأ ةعبانلا رئبلا كلمت له

 ESED E ......... عيبلا نم عنملا فنصملا حيجرت

 ۳ ل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مئاهبلا يقسو يعرلل هنذإ ريغب هريغ كلم يف لوخدلا زوجي

 00001 E اهئامب قحأ اهيرتشمو نيعلاو رئبلا عيب زوجي

aaa Oل  

 0000000 مالسالا لوأ يف ءاملا عيب ىلع يدوهيلا رارقإ ناك
 ل ل ف ل ل ب ؟عناصملاو كربلا ءام كلمي له

 210111110000 مودعملا ماسقأ

 ادا ل م ADDS ا انو ا ما ی OE ملسلا عيب اهلوأ

 ی ی ی ا INSEE CLE را بيج اهحالص ودب دعب رامثلا عيب اهيناث

 ی تباط اذإ خطابملاو ءیئاقملا عيب يف فالتخالا

 و کو اا N O a مودعملا ماسقآ نم ثلاثلا
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FAY سماخلا ءزجلا داعملا داز 

 E Eh SSS ل ودجر ee Se AS رثظلا ةزاجإ ىلع نارقلا صن

 SD اا ا ءافولا بوجو دوقعلا يف لصألا

 O O رثظلا ةراجإ زاوج ةلعل نوعناملا هلحمت ام

 E E مت ا اهنبلل منغلا ةحينم ىلإ هک هبدن

 ی اا اهرمث ذخأل رجشلا ةراجإ

 TOTO TOO ناويحلا ةراجإب ضرألا ةراجإ هباشت

 211101110151300 ناويحلا ةراجإ يف هنم مظعأ ضرألا ةراجإ يف ررغلا

 E عرضلا يف نبللا ىلع دقعلا يف فالتخالا
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